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Sobota 8. března 14 hodin
První měsíce v roce bývají ve Svitavách od 

roku 2004 spojeny s masopustem, již čtyři roky 
masopustní veselí doplňuje vůně a chuť zabi-
jačkových hodů. Období masopustu trvá od 
svátku Tří králů po Popeleční středu a končí 
masopustní obchůzkou – či veselicí. Po jejím 
ukončení začíná období čtyřicetidenního půs-
tu – ten končí o Velikonocích. A protože v letoš-
ním roce  připadly Velikonoce až na konec dub-
na, i masopustní taškařice se posunuly z mrazi-
vých zimních měsíců téměř do jarního období.   

O to, aby tento svátek zapomenut nebyl, 
se stará  také skupina nadšenců ze tří obcí na 
Hlinecku -  Vortové, Studnice a Hamrů. Maso-
pustní průvod z Hlinecka připsala Organizace 
OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) 
na seznam nehmotného kulturního dědictví  
v roce 2010 na svém summitu v keňském Nairo-
bi. A právě tito nadšenci z Vortové na Hlinecku 
přijedou po roční přestávce letos už podesáté 
do Svitav. Na dolní část náměstí u kašny vtan-
čí rej masek a muzikantů ve dvě hodiny odpo-

ledne a poté, co maskám udělí místostarosta 
města před starou radnicí povolení k obchůz-
ce, nás čeká na horním náměstí masopustní ve-
selí. Tanec, zpěv, smích, začerněné tváře ko-
lemjdoucích pro štěstí, závěr obstará klasické 
porážení nejbujnější masky průvodu – kobyly. 
Chybět nebudou také stánky s občerstvením 
– medovina, punč, valašské frgále, trdelníky  
a také uzenářské a sýrové speciality. A také 
pravé české zabijačkové hody! Tradiční zabi-
jačka bývala poctivou a pravidelnou slavnostní 
událostí především v době masopustu. 

A jak takový masopust v podání Vorto-
váků probíhá?

Do masek se strojí pouze muži, a to i do 
masky ženy. Každá maska má určitou roli: ko-
byla vždy průvod vede a ras ji zezadu popohá-
ní, za nimi jdou strakatý se ženou. Po prove-
dení obřadu žádosti starostovi města o povo-
lení obchůzky hraje muzika, turci tančí a ostat-
ní maškary si rozeberou obyvatele a dají se 
do práce. Rasové nabízejí kobylku hospodáři  
a ptají se po zdravotním stavu  hospodářských 

zvířat, ale dnes jde spíše o zdravotní prohlídky 
samotných obyvatel. Kominíci si hledí vymetá-
ní kamen a komínů hospodyňkám, ale přede-
vším mají za úkol každého, kdo se jen připlete, 
máznout pro štěstí na tvář mazadlem připra-
veným z vymetených sazí. Slamění mají důle-
žité poslání. Každá hospodyně utrhla ze sla-
měného stéblo slámy pro dobré vyvedení hus 
a jí samotné přispělo k utužení zdraví a plod-
nosti pořádné vyválení se se slaměným, nejlépe  
v závěji sněhu. Židi mají za úkol obchodovat, 
nabízet rozličné služby jako stříhání, holení  
a potom také mají na prodej různé potřebné  
i nepotřebné zboží.

Za tuto všechnu „práci“ jsou maškary ob-
darovány pohoštěním skládajícím se přede-
vším z koláčů, koblih a sklenky alkoholu. Na zá-
věr se maškary sejdou k obřadu porážení koby-
ly. Ras přečte nad kobylou rozsudek za domně-
lé i skutečné hříchy, po jejím poražení kolem ní 
všechny maškary utvoří kruh, muzika hraje po-
hřební píseň. Na konec je však kobyla vzkříše-
na sklenkou alkoholu a tím končí masopustní 
obchůzka. Po programu na náměstí přijďte do 
Fabriky na benefiční koncert, který pořádá or-
ganizace Děti patří domů.        Blanka Čuhelová



str. 2 naše město / březen 2014 / www.svitavy.cz

Město Svitavy se ve spolupráci se svazkem 
obcí Skupinový vodovod Svitavy dlouhodobě 
snaží o zlepšování kvality pitné vody. Od úno-
ra letošního roku je všem odběratelům ve Svi-
tavách a okolních obcích (Javorník, Kamen-
ná Horka, Karle, Koclířov a Vendolí) dodává-
na pitná voda převážně z hloubky 165-185 m, 
odkud je jímána voda s minimálním obsahem 
dusičnanů. V roce 2005 byly zbudovány nové 
zdroje pitné vody, jeden v prameništi Lány 

a druhý v prameništi Olomoucká. Kapacita 
zmíněných zdrojů však doposud pokrývala při-
bližně poloviční spotřebu odběratelů a navíc 
byla vzhledem ke kapacitě jednotlivých zdro-
jů a odběrům v různých částech města nerov-
noměrně distribuována. Proto se připravova-
lo zbudování dalších dvou zdrojů pro zajištění 
zásobování vodou s obsahem dusičnanů pod 
15 mg/l. Doposud byl průměrný obsah dusič-
nanů v pitné vodě na hranici 23 mg/l. (Pro in-
formaci uvádíme, že ještě v roce 2005 byl ten-
to ukazatel 47,8 mg/l, přičemž limit nejvyš-
ší mezní hodnoty je stanoven na 50 mg/l.). 

Další dva nové zdroje byly nyní vybudová-
ny ve stávajících prameništích Olomoucká  
a Lány. Stavební práce probíhaly relativně krát-
ce - od prosince 2011 do března 2012. Do kon-
ce roku 2012 proběhl sled čerpacích zkoušek, 
na který v roce 2013 navázal složitý proces vy-
hodnocení hydrogeologického průzkumu, pří-
pravy řízení o posouzení vlivů na životní pro-
středí, zajištění podkladů pro povolení naklá-
dání s podzemními vodami a vlastní osazení 
nových vrtů technologií k čerpání pitné vody. 

Využitelné množství pitné vody z nově zbu-
dovaných zdrojů je u vrtu v prameništi Olo-
moucká 8 litrů/s a v prameništi Lány 20 - 25 li-
trů/s. Tento výsledek je opačný, než byl před-
poklad před zahájením prací a než byla skuteč-
nost ve vrtech zbudovaných v těchto původ-
ních prameništích v roce 2005. Pro zásobová-
ní pitnou vodou má však tento výsledek velice 
příznivý dopad, neboť již není nutné realizovat 
plánovaný výtlačný vodovodní řad, který měl 
přebytky z prameniště Olomoucká přečerpá-
vat do vodojemu Lány, odkud je zásobována 
většina obyvatel obcí sdružených ve Skupino-
vém vodovodu Svitavy. Předpokládaná výsled-
ná hodnota obsahu dusičnanů v pitné vodě by 
měla činit přibližně 15 mg/l. Vydatnost nových 
zdrojů a kvalita dodávané vody bude provozo-
vatelem vodovodu průběžně sledována. Pro-
zatím není možné označit, že bude dodáva-
ná voda v kvalitě vody kojenecké. Vyhodnoce-
ní tohoto ukazatele bude sledováno v průbě-
hu letošního roku. Takže nám všem na zdraví! 

Marek Antoš 

Manželé Růžena a Oldřich Šišmišovi ze Svitav oslavili dne  13. února 2014 krásných 60 let spo-
lečného života. Do dalších let jim mnoho zdraví a pohodově strávených chvil přejí dcera Iva  
a syn Oldřich s rodinami.    

Město Svitavy se zapojilo do projektu Eu-
roklíč, který efektivně pomáhá lidem se sníže-
nou schopností pohybu ve vyspělých evrop-
ských zemích již více než čtvrt století. Od roku 
2011 je realizován také v Pardubickém kraji  
a jeho dlouhodobým cílem je zajistit oso-
bám se sníženou schopností pohybu rychlou 
a důstojnou dostupnost veřejných sociálních  
a technických kompenzačních zařízení (např. 
toalet, výtahů, svislých schodišťových plošin 
apod.) tím, že jsou tato zařízení osazena jed-
notným Eurozámkem. Ve Svitavách byly speci-
ální systémy Eurozámků osazeny ve sportovní 
hale Na Střelnici, na hlavní tribuně Svitavské-
ho stadionu, v kavárně v parku Jana Palacha  
a v restauraci Pod Hodinami na Svitavském 
stadionu.

Univerzální Euroklíč si na odboru sociál-
ních věcí a zdravotnictví mohou vyzvednout 
občané se zdravotním postižením po předlože-
ní průkazu ZTP nebo ZTP/P.   Šárka Řehořová

Dlouhá léta chodím do zdejší městské 
knihovny půjčovat si knihy: vždy se setkávám  
s nevšední ochotou a vstřícností všech pracov-
nic knihovny. Vždy mně vyhověly i po telefo-
nické žádosti, po příchodu už na mě čekaly po-
žadované knihy, usměvavé tváře a vlídná slo-
va děvčat. Velmi jim za to děkuji - a jistě nejen 
já - a vždy se těším na příští návštěvu

Zdenka Tenorová

V sobotu 25. ledna jsem ztratil na ulici Ví-
tězná svůj mobilní telefon. Jaké bylo mé pře-
kvapení, když se ještě týž den ozvala slečna 
Eliška Pavelková ze Svitav, která mobil našla, 
pomocí kontaktů vypátrala majitele a osobně 
mi ho přinesla domů. Chtěl bych touto cestou 
nálezkyni poděkovat za její poctivost, nezišt-
nou pomoc a ochotu.            Miroslav Hrazdíra

Chtěli bychom poděkovat všem zaměst-
nancům Seniorcentra ve Svitavách za kvalitní 
a profesionální péči, kterou poskytovali naší 
příbuzné Jiřině Hromádkové. 

Za celou rodinu děkuje syn Jiří Nováček

Nové zdroje pitné vody zprovozněny 

Diamantová svatba ve Svitavách

Projekt Euroklíč    

Poděkování

Mohlo by vás zajímat

Z redakční pošty
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Na zasedání zastupitelstva 5. února bylo 
mimo majetkoprávních úkonů schváleno:
•	 převod veškerých povinností a práv pří-

jemce podpory z OPŽP projektu Kanali-
zace města Svitavy – III. etapa  z původní-
ho subjektu žadatele a příjemce podpory 
SPORTES Svitavy na nový subjekt - město 
Svitavy a odůvodnění této zakázky

•	 podání žádostí o dotaci z programu  EFEKT 
2014 pro projekty rekonstrukce otopných 
soustav v objektech městského úřadu T.G.
Masaryka 5/35 a Základní umělecké ško-
ly ve Svitavách 

•	 podání žádosti o dotaci z Regionálního 
operačního programu NUTS II Severový-
chod pro rok 2007 - 2013 pro investiční 
projekt Šance – zařízení pro sociálně vy-
loučené osoby a krytí nezpůsobilých výda-
jů projektu do výše 1 mil. Kč

•	 realizaci investičního projektu Pódium pro 
prezentace prací žáků ORP Svitavy a po-
dání žádosti o dotaci v rámci 20. kola vý-
zvy MAS Svitava.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
•	 zprávu o činnosti kulturních zařízení za rok 

2013. 
Příští zasedání zastupitelstva se koná 12. 

března.                                     Zuzana Pustinová

Informace z odboru 
školství a kultury

Obchvat města 
Přestože se zdá, že tolik diskutovaná a po-

třebná investice ve městě, obchvat silnice I/43 
východním směrem od města, nemá dalšího 
pokračování, není tomu tak. Jsme stále aktiv-
ní. Jednáme, činíme kroky v rámci přípravy  
s příslušnými orgány a organizacemi státu tak, 
abychom realizaci investice přiblížili co nejví-
ce realitě. Úspěch máme. Určité finanční pro-
středky na přípravu realizace jsou Ředitelství 
silnic a dálnic správě Pardubice přiděleny ze 
strany ministerstva dopravy. To, že akce je  
v přípravě, potvrzují i webové stránky Ředi-
telství silnic a dálnic ČR, kde je obchvat Svi-
tav veden v přehledu projektů v různých stádi-
ích přípravy s vazbou na rychlostní komunika-
ci R35. Nejdříve se však musí překonat problé-
my majetkoprávních vypořádání s vlastníky po-
zemků, kde má komunikace vést. Zde jen vel-
mi těžko můžeme být přípravě nápomocni, po-
kud se nezmění legislativa k výkupu pozemků.  
I v tomto případě chceme být aktivní, jednat  
s poslanci, senátory, aby stát přehodnotil stá-
vající formu výkupu pozemků. Věřme, že si 
všichni uvědomí důležitost a nutnost změny, 
neboť výkupy pozemků brzdí přípravu a rea-
lizaci snad veškerých staveb dopravní infra-
struktury ve státě. 

Opět opravíme část podloubí 
Také v letošním roce budeme pokračovat  

v započatých úpravách prostor podloubí bu-

dov na našem náměstí. Po vydařeném prvním 
kroku ke zlepšení stavebně technického sta-
vu části podloubí na podzim minulého roku, 
chceme pokračovat dále i letos. Nové zadá-
ní pro zpracování potřebné projektové doku-
mentace je od ulice Erbenovy (budova s dro-
gerií TETA) po uličku směřující k prodejně ná-
bytku společnosti Jednota. Projektová doku-
mentace bude řešit každý samostatný prostor 
budovy náměstí, abychom mohli jako u reali-
zace předcházející jednat s jednotlivými vlast-
níky o úpravě. Věřím, že najdeme opět společ-
nou chuť a úsilí změnit k lepšímu další úsek na-
šeho městského klenotu, čímž náměstí beze-
sporu je. 

Regenerace veřejných ploch
V září minulého roku byl široké veřejnos-

ti prezentován koncept návrhu regenerace ve-
řejných ploch panelového sídliště u vlakového 
nádraží. Chceme zadáním a následnou reali-
zací zlepšit veřejné prostory panelového síd-
liště, jako se to podařilo v lokalitě Lány. Archi-
tektonická kancelář po veřejném projednání 
zpracovala a vyhodnotila náměty a připomín-
ky, které nyní slouží pro dokončení vlastního 
návrhu, podle kterého se budou připravovat 
dílčí etapy projektové dokumentace ke změně 
veřejného prostranství sídliště. Samostatně je 
již projekčně připravována rekonstrukce čás-
ti ulice 5. května od nádražní budovy po ulici 
Tovární. Zde se jistě shodneme, že úprava by 
měla přijít jako první. Připravenost z hlediska 
zpracování projektových dokumentací a všech 
povolení budeme mít hotovu v letošním roce 
a v příštím roce by mohla začít realizace. Věří-
me, že z větší části by mohla být financována  
z dotačních prostředků. 

Pavel Čížek, místostarosta

Městský úřad Svitavy nabízí již několik let 
možnost objednat se na určitý čas k vyřízení 
svých záležitostí ve vybraných agendách. Na 
internetových stránkách města Svitavy dopo-
sud využívali občané této služby k vyřízení ces-
tovních pasů, občanských průkazů a trvalých 
pobytů, pro ověření podpisů a listin, vydává-
ní loveckých a rybářských lístků a živnosten-
ských oprávnění, v registru vozidel, při zaři-
zování dávek sociální péče, sociálních služeb  
a sociálně právní ochrany dětí a nyní mají  
i možnost objednat si termín svatby přes in-
ternet. Snoubenci si mohou rezervovat termín 
prostřednictvím internetových stránek města 
Svitavy: www.svitavy.cz v odkazu Objednejte 
se vybráním agendy Svatby. Na webu města 
lze také objevit v pravé dolní části dvě nové iko-
ny, přes které se dostanete přímou cestou na 

stránky místní kabelové televize CMS TV Com-
vision, kde najdete vysílané reportáže i jejich 
archiv, a také na Facebook. Na stránky Face-
booku města vkládá materiály pět pověřených 
osob, včetně starosty města Davida Šimka. 

Také si dovolím připomenout dvě rubriky, 
které nové nejsou, ale v nichž se nové polož-
ky objevují často. V odkazu O městě jsou od-
díly Informace – Tiskové zprávy (zde najdete 
materiály z tiskových konferencí města) a Sou-
časnost – Fotogalerie, kde jsou zachycena ně-
která dění ve městě prostřednictvím fotogra-
fií. Na této rubrice byste mohli spolupracovat. 
Pokud pošlete kvalitní nerozmazané fotografie 
z nějaké významné městské akce a potvrdíte, 
že souhlasíte s jejich uveřejněním, mohou být 
vybrány a na webu prezentovány se jménem 
autora.                                    Zuzana Pustinová

Zápis dětí do prvních tříd základních škol
Do svitavských základních škol bylo zapsá-

no celkem 249 dětí a bude otevřeno deset prv-
ních tříd. Přibližně 10% rodičů požádalo o od-
klad školní docházky.

Zápis dětí do mateřských škol
Zápis dětí do mateřských škol proběhne 

ve Svitavách stejným způsobem jako v roce 
2013, tedy v jeden den a na jednom místě. 
První kolo se koná ve středu 2. dubna od 13 
do 17 hodin v hlavním sále kulturního cent-
ra Fabrika. Zde rodiče obdrží tiskopis přihláš-
ky a po jeho vyplnění ho budou moci odevzdat 
s originálem zdravotního potvrzení od dětské 
lékařky ředitelce pouze té mateřské školy, do 
které budou chtít své dítě zapsat. V případě, 
že výsledkem správního řízení bude nepřijetí 
dítěte, budou mít rodiče možnost zúčastnit se 
druhého kola zápisu. O jeho termínu budeme 
včas informovat.

Ze všech mateřských škol by mělo odejít 
do prvních tříd 225 dětí.                       Jiří Petr



Po aktualizaci informační tabule na náměs-
tí uvedla firma Daruma Plzeň do provozu také 
mobilního turistického průvodce městem Svi-
tavy pod názvem Svitavy – audiotour. Tato 
aplikace je novou formou  propagace našeho 
města a spočívá v překlopení  zjednodušené-
ho  obsahu modernizovaného a aktualizované-
ho zvukového informačního nosiče na náměs-
tí ve třech jazykových verzích (česky, anglicky, 
německy) do jeho virtuální podoby ve formě 
zmíněné aplikace. Aplikace mimo jiné obsa-
huje všechny body zájmu a zajímavosti města, 
které jsou obsaženy ve zvukovém informačním 
nosiči.                                       Renata Pavlíková

Speciální mateřská škola Svitavy
V  úterý 25. března od 14 do 17 hodin 

vás zveme do naší mateřské školy. Společně  
s dětmi vás provedeme barevnými třídami, kde 
vás paní učitelky seznámí s aktivitami dětí pod-
le školního vzdělávacího programu Pojďte si  
s námi hrát… Zveme vás také k prohlídce tříd 
účelně  vybavených pro děti zdravotně posti-
žené se speciálními vzdělávacími potřebami.

Marie Havířová

MŠ Větrná
Srdečně zveme děti a rodiče v sobotu 15. 

března od 9 do 11 hodin do Mateřské školy 
Svitavy, Větrná 11 i na odloučenou třídu U Sta-
dionu 15. Budete mít možnost prohlédnout si 
interiéry tříd, pohrát si, nakreslit obrázek na in-
teraktivní tabuli. Paní učitelky vás seznámí se 
školním vzdělávacím program Se stonožkou 
poznáváme svět. Dění, aktivity a třídní akce 
vám představíme fotodokumentací a na strán-
kách: www.materinky.svitavy.cz

Motivací pro další pedagogickou práci je 
úspěch v dlouhodobém projektu Ozdravný 
program pro děti s často se opakujícími respi-
račními chorobami, který probíhá ve dvou tří-
dách.                                      Dana Brusenbauchová

Dne 17. října 2013 nabyl účinnosti zá-
kon č. 309/2013 Sb., kterým se mění zákon  
č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve 
znění pozdějších předpisů. Od tohoto data běží 
šestiměsíční lhůta, ve které mají prodejci kvas-
ného lihu, konzumního lihu a lihovin, kteří jsou 
doposud podle současných právních předpisů 
k prodeji oprávněni, tj. mají, například živnos-
tenské oprávnění na prodej zboží, hostinskou 
činnost atd., povinnost požádat o koncesi na 
prodej tohoto sortimentu zboží. Marným uply-
nutím výše uvedené lhůty (17. 4. 2014) k podá-
ní žádosti o koncesi pro prodej „Kvasného lihu, 
konzumního lihu nebo lihovin“ podnikateli prá-
vo prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo liho-
viny zaniká. Bližší informace k této problemati-
ce lze získat na telefonních číslech: 461 550 284, 
461 550 283, 461 550 281.            Rudolf Grim

Opakované jednání 
Dne 23. 1. krátce před čtrnáctou hodinou 

přijali strážníci oznámení, že v parku na ulici 
Lanškrounská pobíhá doga. Přestože pes se 
ještě před příjezdem hlídky sám vrátil domů, 
šli strážníci najisto. Vzhledem k tomu, že se 
nejednalo o první případ, kdy chovatelka ne-
dokázala svého psa řádně zabezpečit a neza-
bránila mu ve volném pohybu po veřejném 
prostranství, uložili jí strážníci blokovou po-
kutu. 

Rozbité sklo 
Dne 29. 1. v sedm hodin ráno ověřovala 

hlídka oznámení o dvou mladých opilcích roz-
bíjejících skleněné lahve na autobusovém ná-
draží. Dvacetiletý mladík z Opatovce obdržel 
za znečištění veřejného prostranství citelnou 
blokovou pokutu. 

Pozor, krade se i v kancelářích 
Dne 7. 2. oznámil ředitel školy, že z kance-

láře školy byla odcizena finanční hotovost. Je-
likož vzniklo podezření ze spáchání trestného 
činu, byla záležitost oznámena na PČR a zajiš-
těn záznam z kamery pro další šetření. 

Drobné krádeže 
Dne 11. 2. v 11:19 hod. byla hlídka přivo-

lána ke krádeži zboží v místní prodejně. Muž 
(39) se ke krádeži přiznal, ale nebyl schopen 
strážníkům prokázat svoji totožnost. Po před-
vedení na OO PČR, kde byla jeho totožnost 
ověřena, obdržel za své počínání blokovou 
pokutu ve výši 1 tis. Kč. 

Co s nimi?! 
Dne 11. 2. v 16:27 hod. ověřovala hlídka 

stížnost na bezdomovce, jenž sedí v čekárně 
na autobusovém nádraží a kouří tam. Jednalo 
se o starého známého R. F. (38). Za kouření 
na místě, kde je to zákonem zakázáno, obdr-
žel blokovou pokutu a čekárnu musel opustit. 
Nedlouho poté byli strážníci k tomuto muži 
přivoláni znovu. Tentokrát se uložil ke spánku 
v budově Fabriky. Zde se protiprávního jedná-
ní nedopustil a z místa odešel. 

Neváží si ubytování v AD 
Dne 11. 2. krátce před půlnocí byla hlíd-

ka přivolána k neplatícímu zákazníkovi do 
baru na náměstí. Strážníci zjistili, že host je 
klientem azylového domu a nemá na zapla-
cení útraty ve výši 117 Kč. Muž se s obsluhou 
domluvil, že dluh uhradí druhý den. O nece-
lou půlhodinu později přivolal strážníky pra-
covník azylového domu. Muž, který před tím 
popíjel v baru a neměl na zaplacení, se vrátil 
domů a „vyvádí“. Po příjezdu strážníků se muž 
(59) zklidnil a šel spát. O incidentu byl infor-
mován jeho opatrovník. 

Karel Čupr, velitel MP 

Územní pracoviště ve Svitavách. Rozšíření 
úředních hodin v březnu a v dubnu 2014.

Mobilní aplikace  
turistického průvodce 

Dny otevřených  
dveří v MŠ

Informace 
pro podnikatele

Finanční úřad Svitavy

Ve školním roce 2014 – 2015 nabízí Střed-
ní zdravotnická škola Svitavy potenciálním stu-
dentkám a studentům 60 míst v oboru zdra-
votnický asistent. Jedná se o obor, jehož absol-
venti najdou vždy uplatnění. Zájemce zveme 
ve středu 5. března na „přijímačky nanečisto“, 
aby si mohli vyzkoušet přijímací zkoušku v reál-
ném prostředí. Přihlášky ke studiu přijímáme do  
15. března.                                          Radim Dřímal

Svitavská „zdravka“  
se těší na nové studenty

Městská policie informuje

Tísňová linka 156
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čištění interiérů, konzervace, impregnace

výměna provozních náplní

V ZAHRÁDKÁCH 3, SVITAVY, TEL.: 776 578 605

www.evt.cz

Datum Oddělení  
vyměřovací 

Podatelna

24. 3. pondělí 8:00 - 18:00 8:00 - 18:00

25. 3. úterý 8:00 - 18:00 8:00 - 18:00

26. 3. středa 8:00 - 18:00 8:00 - 18:00

27. 3. čtvrtek 8:00 - 18:00 8:00 - 18:00

28. 3. pátek 8:00 - 18:00 8:00 - 18:00

29. 3. sobota 8:00 - 12:00 8:00 - 12:00

31. 3. pondělí 8:00 - 18:00 8:00 - 18:00

1. 4. úterý 8:00 - 18:00 8:00 - 18:00



Seniorcentrum města Svitavy pořádá a zve 
vás na pravidelná setkávání pro rodinné pří-
slušníky, kteří pečují o blízkou osobu trpící ně-
jakou formou demence, zejména Alzheimero-
vou chorobou. Cílem setkávání je získání po-
třebných informací, pomoci a podpory. Zdro-
jem takové intervence je právě svépomocná 
skupina. Pracuje na principu vzájemného sdí-
lení a spolupráce, nabízí náhled na zkušenosti 
s péčí o nemocného i o sebe sama, představuje 
poskytování výše uvedené podpory více klien-
tům najednou. Naše další setkání se uskuteč-
ní ve čtvrtek 6. března a ve čtvrtek 24. dubna 
v 15 hodin ve společenské místnosti Seni-
orcentra města Svitavy s.r.o, T. G. Masaryka 
7/33A.                                               Lenka Jurenová

Zřizovatelem a provozovatelem Azylové-
ho domu pro matky s dětmi je Oblastní spo-
lek Českého červeného kříže ve Svitavách,  
a to již celých 20 let. 

Od svého vzniku v roce 1994, kdy bylo za-
loženo Středisko humanitární péče, se z pouhé 
ubytovny pro matky s dětmi stala služba sociál-
ní prevence - AD. Tato služba nabízí celou řadu 
aktivizačních prvků a je v ní uplatňován princip 
multidisciplinární práce s klientkami.  

Protože se začátkem 90. let začala zhor-
šovat sociální situace občanů, OS ČČK nabí-
dl jako humanitární organizace svoji pomoc. 
Soustředil pozornost na občany, kteří se nej-
častěji propadají do záchranné sociální sítě.  

Městský úřad Svitavy v roce 1992 vyhlá-
sil výběrové řízení na využití objektu ve středu 
města. Pracovníci OS ČČK připravili projekt na 
zřízení Střediska humanitární péče na pomoc 
rodinám v nouzi a sociálně slabým občanům  
a v konkurzu uspěli. K tomuto účelu město 
Svitavy pronajalo OS ČČK objekt na Nerudo-
vě ulici. V současné době mají klientky k dis-

Městské muzeum a galeriie v současné 
době realizuje projekt Muzejní animace ve Svi-
tavách. Dotaci z Operačního programu Vzdě-
lávání pro konkurenceschopnost získalo mu-
zeum na tento projekt díky jeho výrazně inova-
tivnímu charakteru uplatněním nového směru 
vzdělávání – muzeopedagogiky. 

Součástí aktivit projektu je i univerzální 
pódium na zahradě muzea, které bude sloužit 
pro tvořivé hry dětí a žáků, pro výstavy výsled-
ků jejich prací v rámci řemeslné dílny a pro čet-
ná vystoupení v rámci muzejních akcí. Z důvo-
du omezení investičních prostředků projektu 
muzejních animací však nebylo možné pódium 
do rozpočtu projektu zařadit. Zájem pedago-

gické veřejnosti o dosavadní výsledky projek-
tu muzejních animací převyšuje očekávání, pro 
naplnění všech záměrů projektu je tedy důle-
žité pódium realizovat. Město proto požáda-
lo o finanční podporu prostřednictvím Místní 
akční skupiny Svitava v rámci Programu roz-
voje venkova. 

Pódium bude mít rozměr 5 x 9 m, kolem 
podélné osy bude jeho dřevěná podlaha dopl-
něna půdorysem svitavského náměstí z pískov-
cových desek. Toto řešení podporuje hry dětí 
zaměřené na regionální historii.

Celkové náklady (dodávka a montáž pó-
dia) představují částku 140 tisíc Kč. 

Břetislav Vévoda

pozici 13 lůžek ve 4 pokojích se sociálním za-
řízením, společnou kuchyňku, dětskou hernu, 
dvorek s herními prvky pro děti a posezením.

Kapacita AD je v průběhu roku téměř zce-
la využita. První klientka se nastěhovala do 
AD dne 10. 5. 1994 a pobyla zde pouze tý-
den, druhá nastoupila o den později – u této 
klientky se jednalo o domácí násilí a tak by-
chom mohli pokračovat… Od roku 1994 do 
dnešního dne našlo zde útočiště 129 matek 
a 204 dětí.

Druhou neméně důležitou službou je So-
ciální šatník, který také již 20 let poskytuje po-
moc sociálně slabým spoluobčanům. 

U příležitosti oslav 20 let proběhne ve čtvr-
tek 27. března Den otevřených dveří pro širo-
kou veřejnost. Na závěr nezbývá než poděko-
vat všem osobám, sponzorům, dárcům a orga-
nizacím, které s OS ČČK Svitavy celých 20 let 
spolupracují. Věříme, že nám i nadále zacho-
vají svoji přízeň a spolupráce se bude rozvíjet 
správným směrem.         

Kolektiv pracovníků OS ČČK Svitavy 

S nárůstem počtu dopravních prostředků 
dochází také k nárůstu negativních jevů, kte-
ré se zvýšeným počtem vozidel souvisejí. Mezi 
tyto jevy bezesporu patří parkování vozidel. 
Většina vlastníků chce mít auto zaparkované 
co nejblíže k bydlišti či pracovišti, a tak k parko-
vání využívá každé volné místo. Čím dál častěji 
odstavují vozidla i mimo komunikace a parku-
jí v zeleni anebo na plochách, které kdysi jako 
zeleň sloužily, avšak dlouhodobým parková-
ním byla zeleň zničena. Mezi lokality, kde opa-
kovaně dochází k parkování v zeleni, patří uli-
ce Olomoucká, Slovenská, Slezská, U Zastáv-
ky, Svitavská, Údolní, Petrusova, Pražská, Ol-
brachtova, Chelčického či Vítězná. Velké pro-
blémy pak vozidla parkující v zeleni způsobují 
při kosení travnatých ploch. Plochy okolo vozi-
del udržujeme se zvýšenými náklady a mnohdy 
je nelze pokosit vůbec. Často pak vinou řidičů 
dochází při kosení ke znečištění nebo poško-
zení jejich vozidel odletující trávou či kamínky. 

Upozorňujeme řidiče a vlastníky všech vo-
zidel, že vjíždění či parkování vozidel v zeleni 
je porušením zákona č. 361/2000 Sb. o provo-
zu na pozemních komunikacích a městské vy-
hlášky č. 1/2006 k zabezpečení místních nále-
žitostí veřejného pořádku. Porušování předpi-
sů bude, jako doposud, kontrolováno strážní-
ky MP Svitavy, kteří jsou oprávněni věc vyřešit 
blokovou pokutou, nebo oznámit příslušnému 
správnímu orgánu. 

Žádáme tedy všechny řidiče a provozova-
tele vozidel, kteří v zeleni parkují, aby svá vo-
zidla nadále parkovali jen na místech k tomu 
určených a přispěli tak ke zlepšení stavu své-
ho okolí. Děkujeme za pochopení.                       

                                        Radim Klíč

Pečujete o blízké  
postižené demencí?

20 let Azylového domu pro matky s dětmi 

Pódium pro prezentaci výsledků práce 
žáků ORP SvitavyParkování v zeleni

Držitelům psů sdělujeme, že popla-
tek ze psa je splatný do 31. března 2014.  
Změny související s držením psa hlaste na 
městském úřadu (odbor financí, tel.: 461 
550 444).                              Ilona Svobodová
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Město pro život
Mám rád lidi tvůrčí, lidi positivní. Být per-

manentním kritikem či destruktorem toho, co 
vytvoří jiní, může někdy sice přinášet dočas-
ně body, ale dlouhodobě se jedná o prázd-
ný populismus. Jako občan i zastupitel vidím 
jako důležité v našem městě zachovat hodno-
ty v podobě stávající sítě škol (pokusy o slou-
čení zdravky a ekonomky) a rozsah zdravotní 
péče. Bez těchto hodnot by bylo město z hle-
diska rozvoje ohroženo. Jakékoliv snahy o de-
stabilizaci, často prezentovány pod rouškami 
s názvy restrukturalizace, musím zcela katego-
ricky odmítat. Jejich zachování je základem ne-
jen pro naši generaci, ale především pro naše 
děti. Toto si velmi uvědomuji jak při oddává-
ní, tak nově také při vítání občánků. Povinností 
nás rodičů je budovat město tak, aby naše děti 
zde měly místo pro dobrý život. Musíme být 
tedy svým způsobem patrioty. To mne přivádí 
k Parku patriotů. Pro všechny generace Svita-
váků  je důležité mít kde jít na procházku, unik-
nout z rušných ulic. Svitavy mají bohužel v prů-
měru méně zeleně než řada jiných měst. Pro-
to jsem vděčný za budování parků či alejí. Pro-
jekty pro život každého z nás, pro budoucnost 
našich dětí, ale i pro odpočinek našich senio-
rů mají moji jednoznačnou podporu. Chceme 
ve Svitavách upravené ulice, na kterých nebu-
dou již senioři zakopávat a maminky překoná-
vat překážky s kočárky, ale také parky ve kte-
rých budou pobíhat malé děti. To bude měs-
to pro život, to budou Svitavy, ve kterých se 
bude dobře žít!  

MUDr Harald Čadílek, zastupitel za ODS

Bojujeme za školy?
Pro udržení obyvatel v obci nesmí chybět 

kostel, škola, hospoda. Střední školy máme 
čtyři. Gymnázium, Stř. odb. učiliště, Obchod-
ní akademii (OA) a Zdravotní školu. Je to zá-
sluha našich předků.  Soustřeďme se na osud 
posledních dvou.  Svitavy si v r. 1947 „vybo-
jovaly“ OA (původně měla být v Č. Třebo-
vé). V r. 1949 vznikla Zdravotní škola. Zřizo-
vatele ani nenapadlo, že by obě školy moh-
ly existovat v rámci jedné instituce. Zda to 
bylo tím, že ekonomická situace byla přízni-
vější, či zda měl zdravý rozum, dnes již ne-
zjistíme. Školy v době své samostatné exis-
tence vzdělaly tisíce absolventů.  I když byly 
ročníky slabší, školy se s tím dokázaly vyrov-
nat a nevedlo to k jejich zániku. Silné roční-
ky byly větší problém. Třídy se naplnily na své 
kapacitní maximum (židlí, co se vejde) a uči-
lo se v náhradních prostorách. Je smutné, že 
zřizovatel druhou možnost pojal jako urču-
jící pro stanovení dnešní kapacity škol. Údaj  
o 65% naplněnosti je tedy zavádějící.

Radní kraje koncem min. roku prezentova-
la plán sloučení. K této informaci  rada města 
Svitavy v dané chvíli nezaujala žádné stanovis-

ko. Hejtman rozhodnutí o okamžitém sloučení 
zrušil, hrozba zůstává. Vezměme si příklad z ji-
ných měst a nečekejme na „o nás bez nás“. Zří-
zení komisí je snad dobrá cesta. Svitavy ztrati-
ly mnoho význačných prvků své historie – Lid. 
divadlo, pivovar, Jitřenku, Slávii, Městský dvůr.

 Kostel máme, hospod desítky. Teď musí-
me bojovat za školy.

L. Vévodová, zastupitelka za Naše Svitavy
www.nasesvitavy.cz

Podporujeme jednu velkou 
společnou nemocnici

V současnosti se připravuje sloučení ne-
mocnic Pardubického kraje do jednoho celku. 
Cílem je zachování kvalitní a dostupné akutní 
zdravotní péče ve všech okresech. Jedině jako 
součást většího celku má i Svitavská nemoc-
nice šanci, že potřebný rozsah zdravotní péče  
v našem regionu „přežije“ a lidé nebudou mu-
set jezdit jinam. Přesto, že se nemocnice sna-
ží hospodařit efektivně, některé věci ovliv-
nit nemohou. Restriktivní úhradová vyhláška  
a zvýšení DPH jsou hlavními důvody, proč čty-
ři menší nemocnice našeho kraje skončily své 
loňské hospodaření ve ztrátě. Tento problém 
je v celé naší zemi. Hospodaření nemocnic pak 
z větší části „zachraňují“ kraje, které do nich 
opakovaně „nalévají“ velké částky na úkor roz-
voje dalších oblastí – školství či dopravy - což 
není dlouhodobě únosné. Nepříznivý dopad 
do hospodaření nemocnic má také fakt, že byly 
léta nuceny spolu „na trhu“ akutní zdravotní 
péče v kraji soupeřit (nakupovat nejmoderněj-
ší přístroje, usilovat o klienty i z jiných než spá-
dových míst apod.) a vzájemně si konkurovat. 

Jeden velký celek „Nemocnice Pardubic-
kého kraje“ bude silnějším hráčem na straně 
příjmů i výdajů. Velká nemocnice bude vět-
ším partnerem pro všechny smluvní strany  
a má tak i větší šanci dosáhnout lepšího výsled-
ku při jednáních. Dokazují to lepší podmínky 
pro úhradu zdravotní péče, které jsou společ-
ně pro nemocnice vyjednány již na letošní rok. 
Pacientů a klientů se změna nedotkne. 

JUDr. Miloš Vízdal, MUDr. Pavel Havíř

Rok komunálních voleb
Na podzim letošního roku budou probíhat 

komunální volby do městských zastupitelstev. 
A nás čeká předvolební účtování a plány do bu-
doucna. Kdo co slíbil, kdo co splnil, kdo se od 
svých slibů za poslední čtyři roky odchýlil, co 
a jak chceme změnit, zlepšit. Chci věřit, že ne-
půjde o období útoků a pomluv, ale o snahu  
a plány jak usnadnit a zpříjemnit život obyva-
telům našeho města.

Členové Sdružení pro město Svitavy se 
schází pravidelně v průběhu celého volebního 
období, většinou před důležitými rozhodnutí-
mi pro město (např. schvalování rozpočtu, dů-

ležité investiční projekty ap.). Před volbami sa-
mozřejmě tato frekvence narůstá, pravidelně 
se schází pracovní skupiny, které hodnotí uply-
nulé období a připravují program na období 
následující. Určitě si nemyslíme, že máme pa-
tent na rozum. Věcí k řešení je kolem nás stá-
le mnoho a tak se snažme nebýt neteční a při-
spět k lepšímu životu ve městě třeba jen nápa-
dem či upozorněním na problém. Možná není 
v našich silách jej vyřešit, ale také je možné, že 
jeho řešení není tak složité, jak se zdá.

Garanty pracovních skupin našeho sdruže-
ní jsou: David Šimek (životní prostředí), Rado-
slav Fikejz (cestovní ruch a podnikání), Břeti-
slav Vévoda (doprava), Monika Čuhelová (ro-
dina, soc. oblast, zdravotnictví), Václav Kou-
kal (bezpečnost, prevence kriminality), Mi-
lan Báča (školství), Blanka Čuhelová (kultura)  
a Marcela Sezemská (sport). Kontakty na ně  
a informace o činnosti sdružení získáte na ad-
rese www.sdruzenipromestosvitavy.cz.

Blanka Čuhelová

Zimní spánek pro nás není…

jak  dokazuje zdařilá akce Základní kynolo-
gické organizace Svitavy – Lačnov z 9. února.

To uspořádali milovníci pejsků malých i vel-
kých interní soutěž v psích dovednostech, pře-
devším v poslušnosti individuální i skupino-
vé. Zúčastnilo se jí 13 páníčků a jejich miláčků  
a bylo opravdu na co se dívat. I když se soutěže 
mohli zúčastnit jen členové ZKO, přišli i pouzí 
diváci a všichni se dobře bavili.

Chvályhodná je také skutečnost, že tato or-
ganizace pořádá řadu akcí pro děti nejen ve 
Svitavách, ale i v okolí.

Milým hostem byla poslankyně Parlamen-
tu, ing. Květa Matušovská, která pomáhala  
s organizací, nakonec oceňovala vítěze.

Na fotografii: poslankyně Matušovská  
s „malou kynoložkou“

Lidmila Kružíková

Ze zastupitelských lavic

Rubrika „Ze zastupitelských lavic“ 
je naplněním novely TZ č. 46/2000 Sb.  
a slouží ke svobodnému vyjádření ná-
zorů zastupitelů jednotlivých politických 
subjektů v aktuálním složení Zastupitel-
stva města Svitavy. Texty příspěvků ne-
procházejí obsahovou ani jazykovou ko-
rekturou.
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Díky svému pestrému zbarvení a pozoruhod-
nému způsobu života patří k nejzajímavějším 
obyvatelům planety Země. Dozvíte se mnohé  
o ochraně a rozšíření těchto živočichů na Svi-
tavsku a získáte možnost se zapojit do záchran-
ného programu. Přednáší: Jakub Vrána

 � 19:00 / Fabrika
Divadelní představení Milostný trojúhelník
Pavel Liška, Martin Zbrožek, Josef Polášek - vol-
né sdružení herců
Vstupné: 280 Kč

7. Pá / 17:00 a 20:30 / Fabrika
Taneční večer pro páry 
Vstupné pro pár: 180 Kč (více info www.kul-
tura-svitavy.cz)

 � 20:00 / klub Tyjátr
Hentai Corporation, Last Presence, Scar-
lett Avenue. Vstupné: 90 Kč

8. So / 9:00 – 12:00 / čajovna Namasté 
Mandaly aneb Ženy, dejte si dárek samy 
Kurz malování mandal s Martinem Adamcem. 
Na kurz je potřeba se přihlásit předem na 
mob.: 736 619 384. Vstupné dobrovolné

 � náměstí Míru / 13:00
Masopust a zabijačkové hody
Více na straně 1.

 � 17:00 / Fabrika - sál
Děti patří domů - benefiční koncert 
Vystoupí KOS Pedagogické školy Litomyšl  
+ pěvecký sbor Ateneo UP Olomouc. Program: 
Missa Brevis. Pořádá organizace Děti patří 
domů. Vstupné: 100 Kč

 � 20:00/ klub Tyjátr
Mr. Roll als. Wilda Panda, W23 a další...

10. Po, Út / 9:00 – 18:00, St / 9:00 – 18:00 / 
Fabrika
Bazárek
Pořádá MC Krůček.

 � 16.30 / Fabrika, dětské oddělení knihovny
Veřejné čtení 
Zveme všechny spisovatele na čtení z vlastní 
tvorby (na věku a formě nezáleží).

 � 19:00 / Divadlo Trám
Éric-Emmanuel Schmitt: 
Oskar a růžová paní 
Vstupné: 130 Kč, pořádá SKS Svitavy. 

1. So / 17:00 / čajovna Namasté
Partitury snů - vernisáž šperků a obrazů 
Minky Dočkalové

 � So / 19:00 / Fabrika 
Ples Qanto

3. Po / 17:00 / Fabrika
Sportovec města 2013 
Slavnostní vyhlášení ankety Sportovec města.

4. Út / 14:30 / Fabrika foyer
Ostatková beseda Klubu seniorů

5. St / 10:00 / Fabrika
Pražský komorní balet Praha: 
Kdo je na světě nejmocnější? 
Inspirací baletní pohádky byla hudba Bohusla-
va Martinů a obrazy Vladimíra Houdka. Děj po-
hádky je zasazen do prostředí potrhlé cirkuso-
vé rodiny, ve které rodiče hledají pro svou dce-
ru toho nejmocnějšího ženicha na světě. Cho-
reografie kombinuje akrobatické i gymnastické 
prvky a taneční formy cizích kultur a je určena 
i pro malého diváka.
Vstupné: 45 Kč, doporučeno pro ZŠ, ZUŠ  
a nižší roč. SŠ

 � 16:00 / Fabrika  
Charita Svitavy: Proměny III.
Výstava obrazů vytvářené různými technika-
mi. Autory  prací jsou klienti Světlanky – cen-
tra denních služeb. Součástí programu bude 
hudebně – taneční vystoupení z cyklu Živly.

 � 17:30 / koncertní sál ZUŠ 
Žákovský hudební večer

 � 19:00 / Fabrika
Pražský komorní balet 
Nevyřčené ticho -  2nd Chapter  - The Conditi-
on of Disappearance (KPH). Vstupné: 200 Kč 
(členové KPH: 100 Kč)

6. Čt / 18:30 / Ottendorferův dům – Muze-
um esperanta
Přednáška Asociace Brontosaura
Obojživelníci Svitavska
Ačkoliv je často nevnímáme, čolci, mloci  
a žáby jsou nedílnou součástí života kolem nás. 

KuLTuRA
12. St / 17:00 / klub Tyjátr
Piškotéka
Discotéka pro všechny holky a kluky od 8 let, 
kteří rádi tančí. Spoustu zábavy, her a muzi-
ky na přání. 
Vstupné: 30 Kč

 � 18:00 / Ottendorferův dům
Koncert nejlepších žáků 

 � 19:00 / čajovna Namasté
Poetická čajovna: Martin Hak 
- vypravěč příběhů 
Pořádá SKS Svitavy, čajovna Namasté, Městská 
knihovna ve Svitavách.
Vstupné dobrovolné

13. Čt / 19:00 / Fabrika
Hana Zagorová & Petr Rezek se skupinou 
Boom! Band Jiřího Dvořáka
Přeložený koncert z prosince 2013.
Pořádá Mamut Agency.

14. Pá / 19:00 / Fabrika 
Ples Papera
 

 � 20:00 / klub Tyjátr
Rockotéka
Rockové hity minulosti i současnosti + hraje-
me na vaše přání. 
Vstupné: dobrovolné u obsluhy na baru

15. So / 19:30 / Fabrika
15. ples dechových hudeb
Zahrají a zazpívají svitavské dechové orchest-
ry a Cimbálová muzika Aleše Smutného s Kar-
lem Hegnerem. Pořádá dechový orchestr Svi-
tavská dvanáctka ve spolupráci s SKS Svitavy.
Vstupné 120 Kč, předprodej vstupenek od 28. 
února 

 � 20:00 / klub Tyjátr
Externí koncert SKS
Irský večírek - Shivers a Hakka Muggies 
Stylový koncert několik dní před svátkem sva-
tého Patrika.
Vstupné: 100  Kč

17. Po / 19:00 / čajovna Namasté
Úplňkové bubnování s workshopem 
Andreje Koláře
Pokud máte vlastní nástroje, vezměte si je  
s sebou. 
Vstupné dobrovolné
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18. Út / 8:30 a 10:15 / Fabrika
Divadlo HP Praha: O princezně, Luciášovi 
a makových buchtách
Pohádka vypráví o princezně, která by se 
ráda vdávala, o čertovi Luciášovi a o tom, co 
se všechno stane, když se spolu setkají. Vese-
lá pohádka s písničkami v sobě ukrývá ponau-
čení o tom, že i malý čin a laskavá mysl, spolu  
s vírou v kouzelné proměny, umí dělat oprav-
dové zázraky. 
Vstupné: 40 Kč, doporučeno pro MŠ a 1. st. ZŠ

 � 18:00 / klub Tyjátr
Šperk z organzy
Šperk či brož na váš kabát si můžete přijít vyro-
bit do klubu Tyjátr. Materiál zajištěn. Nutno se 
nahlásit předem na: lwaltova@svitavy.cz, nebo 
na tel.: 734 287 286. Cena 69 Kč

 � 19:30 / kino Vesmír
Přenos koncertu Eltona Johna 
To je jediný den, kdy se záznam koncertu Elto-
na Johna bude vysílat na celém světě! Oficiál-
ní český název záznamu je Elton John v Las Ve-
gas. Vstupné: 200 Kč

19. St / 10:00 a 14:30 / Fabrika 
Beseda Velikonoční zvyky - Kamila Skopová 
Výtvarnice a autorka řady knih o národních 
zvycích a obyčejích, ilustrátorka historických le-
xikonů Vlastimila Vondrušky Život ve staletích.

 � 18:00 / Fabrika
Koncert orchestrů ZuŠ Svitavy
Pořádá ZUŠ Svitavy ve spolupráci s SKS Svitavy.

21. Pá / 20:00 / čajovna Namasté
Hugo a já  
Akustický koncert s autorským čtením písnič-
kářského dua (Praha/Trstěnice). Petr Hugo 
Šlik - kytara a zpěv. Antonie Nowaková - zpěv 
a violoncello. Vstupné 60 Kč 

 � 20:00 / klub Tyjátr
Dirty Way, Dvojité Gé a Rogers
Litomyšlská kapela Dirty Way působí již 7 let  
a má za sebou 2 alba. Melodický punk-rock vás 
dostane od první chvíle a nenechá vás vydech-
nout, rozhodně si tuhle partu nenechte ujít!
Vstupné: 50 Kč

 � 21:00 / kavárna V Parku
Coffe House
Insect Elektrika (Live), Segment, Tempa, 
Zvadlo. Pro všechny, co rádi house, deep hou-
se, techhouse, electro.

22. So / 15:00 / městské muzeum a galerie
Každý jinak
Vernisáž výstavy obrazů Patricie Bereni, ilustrá-
torky, autorky mystických kreseb s erotickou té-
matikou, kreseb staré Mezopotámie a portré-
tů a Petra Probsta, malíře krajin, dnes již poma-
lu zanikajících městských zátiší, či starých prů-
myslových oblastí měst. V kulturním programu 
vystoupí pěvecké sdružení Červánek, sbormis-
tr Karel Sax.

 � 17:00 a 20:30 / Fabrika 
Taneční večer pro páry
Vstupné pro pár: 180 Kč 
(více info www.kultura-svitavy.cz) 

 � 19:00 / čajovna Namasté 
Zdenka Blechová - přednáška známé te-
rapeutky a léčitelky na téma Jak se přijmout  
a mít se ráda. Vstupné v předprodeji 200 Kč, 
na místě 250 Kč, předprodej je možné uskuteč-
nit buď přímo v čajovně, nebo zasláním vstup-
ného na účet 199186649/0300, a to max do 
15.3. Doporučujeme rezervace míst, mob.: 736 
619 384.

 � 20:00 / klub Tyjátr
Nóbl mejdlo XXXI
Další díl tradičního setkání extrémních stylů  
v Tyjátru... od thrash metalu po goregrind od 
večera do rána... taneček přes dvě pekla...  
v čele s legendárními, zmrtvýchvstalými Deaf 
and Dumb... zvuk jak víno, z kterého se neo-
pijete... ale nikdy nevystřízlivíte... nóbl zábava 
pro obyčejné smrtelníky... tohle mejdlo se ni-
kdy nevymydlí... Vstupné: 80 Kč

23. Ne / 15:00 / Divadlo Trám
Divadlo Kejklíř Praha: Můj medvěd Flóra 
Umět  číst není jen tak. A umět si hrát se svou 
hračkou, vymýšlet si situace, do nichž se dostá-
vá i jejich řešení, najít k světu hezký vztah, to 
také není tak docela samozřejmé, jak se nám 
zdává. Pohrávání si s knížkou Daisy Mrázkové 
je pro všechny, kdo si rádi čtou, představují, vy-
mýšlejí a mají chuť hrát si, zejména však pro ty 
od tří do devíti let.
Vstupné: 50 Kč / rodinné pasy
 
 � 17:00 / Andělská kavárna

Vernisáž výstavy obrazů keltských mandal 
Celtic Ornamental Jitky Čulíkové Mandalam 
a nedělní čaj o páté, vystoupí básník a proza-
ik Michal Čagánek se svým autorským čtením

24. Po / 18:00 / klub Tyjátr
Tomáš Zmeškal – autorské čtení a beseda
Autorské čtení z poslední autorovy knihy So-
krates na rovníku, která je reportáží o hledání 
kořenů v belgickém Kongu i historii tamních 
genocid. Vstupné dobrovolné

25. Út / 19:00 / Fabrika
Divadlo Husa na provázku (Brno)
M. Forman, J. Papoušek, I. Passer
Lásky jedné plavovlásky – Plavovlásky jedné 
lásky. Vstupné: 300 Kč

26. St / 8:30 a 10:15 / Fabrika nebo Trám
Divadelní spolek Koňmo K. Řečice: 
Jak šlo vejce na vandr   
Veselá pohádka s loutkami netradičních roz-
měrů, loupežníky životní velikosti, jejichž ukrut-
nost je nezměrná, a velmi dramatickou hud-
bou. Kterak vejce Kryštof a jeho povedení přá-
telé kohout René, osel Otokar a užovka Věra 
putovali tam a zase zpátky. Doporučeno pro 
MŠ a 1. st. ZŠ. Vstupné: 40 Kč
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 � 19:00 / klub Tyjátr
Filmový klub dokumentu: Krev v mobilech
Dokument poukazuje na těžký život v Kongu 
a těžbu vzácných minerálů „potřísněné krví“, 
které jsou nedílnou součástí mobilních telefo-
nů. Vstup volný

27. Čt / 10:30 a 12:30/ Fabrika, aula
Martin Vopěnka – beseda pro žáky 5. - 7. tříd

 � 15:00 / Fabrika – učebna č. 2
Seminář firmy Energo - stavby 
Dřevostavby

 � 18:30 / Ottendorferův dům – Muzeum espe-
ranta

146. cestovatelský večer AS Brontosaura
Toulky podél Rýna
Naše putování začneme v německém Karlsru-
he, navštívíme francouzské Vogézy a německý 
Schwarzwald, dále doputujeme k Bodamské-
mu jezeru, navštívíme Kostnici a doputujeme 
do lichtenštejnských Alp. Přednáší Jan Richtr.

 � 19:00 / Ottendorferův dům
Koncert učitelů 

28. Pá / 20:00 / restaurace Pod Hodinami
Kapela Rotoped

 � 20:00 / klub Tyjátr
udg + Voxel + Lola běží
Externí koncert SKS
Vstupné: 150 Kč předprodej, 200 Kč na místě
Předprodej: Fabrika Svitavy

29. So / 19:30 / Fabrika
10. aprílový ples 
Vstupné: 210 Kč předprodej: 
z.petrzela@gmail.com, mob.: 607 677 633 

Kino Vesmír
1. - 2. / So, Ne / 17:00 a 19:30 
Babovřesky 2 ČR 2014 
Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvným ob-
rázkem ze života současné vesnice, která sle-
duje kupící se nedorozumění a souhry náhod, 
které zamotají hlavu jejich obyvatelům. Pokra-
čování komedie.
Scénář a režie: Zdeněk Troška
Vstupné: 130 Kč / 120 minut

4. / Út / 19:30 
Poslední vrchol Španělsko 2013
Kde začíná nebe? Životní příběh španělského 
kněze Pabla Domíngueze, který pokořil mno-
hé horské vrcholy. Zemřel ve 42 letech při hor-
ském neštěstí… Dokument plný naděje a rado-
sti, smíchu i slz. „Mohl bych tak žít i já?“ Režie: 
J. M. Cotelo
Vstupné: 90 Kč

5. - 6. / St, Čt / 19:30 
Angelika Francie, Belgie, ČR, Rakousko 2014 
Nové zpracování nesmrtelného příběhu lásky, 



18. / Út / 19:30 
Philomena GB, USA, Francie 2014 
Silný příběh o hledání ztraceného syna. Podi-
vuhodná cesta dvou velice odlišných lidí za ta-
jemstvím, které bylo skryté půl století. Podle 
skutečné události. V hlavní roli: Judi Dench.
Režie: Stephen Frears
Vstupné: 110 Kč / titulky / 98 minut

19. / St / 19:30 
Elton John v Las Vegas
Záznam jednoho z nejoceňovanějších a nej-
působivějších koncertů světa. Světově proslu-
lý zpěvák, textař a interpret, legendární Elton 
John odehraje nadšeně přijatý koncert The Mil-
lion Dollar v Koloseu v Caesarově paláci v Las 
Vegas.
Vstupné: 200 Kč / 113 minut

20. / Čt / 19:30 
Show! ČR 2013
Překvapivý a v mnohé šokující pohled do živo-
ta teenagerské kapely 5Angels, která je de fac-
to promyšlenou strategií, realizací byznys plá-
nu otce jednoho z „andílků“. Cílem je vyrobit 
skvělý komerční produkt a ovládnout trh s dět-
skou populární hudbou. Scénář a režie: Boh-
dan Bláhovec
Vstupné: 70 Kč / 68 minut

21. - 22. / Pá / 17:00, So / 15:00 a 17:00 
Kráska a zvíře Francie 2014 
Nejnovější zpracování romantického pohádko-
vého příběhu. Fantasy romance. Režie: Chris-
tophe Gans
Vstupné: 100 Kč / dabováno / 112 minut

21. - 22. / Pá, So / 19:30 
Fair Play ČR 2014 
Osmdesátá léta v Československu. Mladá 
sprinterka se má zúčastnit olympijských her 
a naplno běží státem řízený doping… Drama.
Scénář a režie: Andrea Sedláčková
Vstupné: 110 Kč / 100 minut

25. - 26. / Út, St / 19:30 
Grandhotel Budapešť GB, Německo 2014 
Svérázní a nevšední jsou hrdinové hravých ko-
medií Wese Andersona… V čase mezi dvěma 
světovými válkami, v bohem zapomenuté zemi, 
v luxusním hotelu. Skvělá zábava, která přechá-
zí mezi akční komedií, dramatem, romancí, de-
tektivkou i groteskou.
Vstupné: 110 Kč / titulky / 100 minut

27. - 29. / Čt / 19:30, Pá, So / 17:00 a 19:30 
10 pravidel, jak sbalit holku ČR 2014 
Hlavní hrdina nové filmové komedie Marek je 
typickým příkladem mladého mimoně, žijícího 
ve vlastním vesmíru… až se jednoho dne bez-
nadějně zamiluje…
Scénář a režie: Karel Janák ( Snowboarďáci, 
Rafťáci)
Vstupné: 130 Kč  

Výstavy
MěSTSKÉ MuZEuM A GALERIE
2.  2. – 16. 3. 
Přehlídka 2014
Výstava výtvarníků našeho regionu, na které se 
už více než třicet let setkávají autoři různých vý-
tvarných žánrů a různého věku ze všech kou-
tů našeho okresu. Dvaačtyřicet výtvarníků vy-
stavuje obrazy, grafiku, keramiku, dřevořezby, 
umělecké lampy a další výtvarné techniky. Vý-
stava je doplněna interaktivním ateliérem.

22. 1. – 23. 3.
O četnických humoreskách
Výstavní projekt O četnických humoreskách 
navazuje na úspěšný televizní seriál z tvorby 
České televize. Na výstavě jsou prezentovány 
nejen informace o seriálu, ale i ze zákulisí natá-
čení. Můžete se zde sami převtělit d osoby čet-
níka první republiky a krok po kroku luštit kri-
minální zločin – vraždu továrníka. 

23. 3. – 27. 4.
Každý jinak
Výstava obrazů Patricie Bereni, která exter-
ně studovala kresbu u prof. akad. malíře Bori-
se Jirků na Vysoké uměleckoprůmyslové škole  
v Praze, a Petra Probsta, malující pod vlivem 
surrealismu, ale také Holanových veršů a ná-
vštěv Milána, Florencie a zvláště Benátek.

Otevírací doba:
ÚT - PÁ / 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00, SO, NE 
13:00 - 17:00. První neděli v měsíci je pro oby-
vatele Svitav vstup volný

FABRIKA
foyer
Charita Svitavy: Proměny III.
Výstava obrazů s názvem Proměny III. navazu-
je na výstavy, které se uskutečnily v posledních 
dvou letech. Název vyjadřuje proměny pocitů 
a nálad. Každý může vnímat, jak se může vše 
během chvíle proměnit – nálada, pocit, barva, 
tvar, pohyb, myšlenka, pohled, ale třeba i celý 
život. Autory  prací jsou klienti Světlanky – cent-
ra denních služeb, kteří vystavují své obrazy vy-
tvářené různými technikami. Součástí progra-
mu bude hudebně – taneční vystoupení z cyklu 
Živly. Vernisáž 6. března v 16 hodin.

3. podlaží
IMPuLS H. Králové: Premiéra 2013 
Oceněné fotografie z XXIV. ročníku fotogra-
fické soutěže. 

4. podlaží 
od 14. 3. 
Kamil Till, Brno: 
Jsem fotografem  Moravské galerie v Brně. Vol-
nou tvorbu nemám zaměřenu na určitý žánr, 
fotografuji vše, co mne zaujme a zapůsobí svou 
atmosférou, především přírodu, zátiší, ale taky 
třeba muzikanty. 
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který okouzlil miliony diváků po celém světě. 
Dobrodužný romantický film podle slavného 
románu Anne Golon. V hlavní roli: Nora Arzne-
zeder. Režie: Ariel Zeitoun
Vstupné: 120 Kč / titulky / 113 minut

7. - 8. / Pá / 17:00, So / 15:00 a 17:00 
Velká oříšková loupež USA, Jižní Korea, Ka-
nada 2013
Veverčák Suurly a jeho krysí kamarád Buddy 
mají něco za lubem. Zima se nezadržitelně blíží 
a oni přemýšlí, kde ve městě nashromáždit zá-
soby… Animovaná dobrodružná komedie. Re-
žie: Peter Lepenitois
Vstupné: 100 Kč / dabováno / 86 minut

7. - 8. / Pá, So / 19:30 
Kandidát ČR, SR 2014 
Skutečný příběh, který se nestal… Příběh sle-
duje zákulisí politické kampaně kandidáta na 
prezidenta. Velká moc médií, která manipulo-
váním s událostmi mohou ovlivňovat celý svět.
Režie: Jonáš Karásek
Vstupné: 120 Kč / 106 minut

11. / Út / 19: 30 
Projekt 100: Koyaanisqatsi USA 1982
Kultovní filmový esej nabízející jen pomocí ob-
razů a uhrančivé hudby Phila Glasse apokalyp-
tickou vizi střetu dvou světů – technologií ovlá-
dané civilizace a přírody. Režie: Godfrey Re-
ggio
Vstupné: 70 Kč / 86 minut

12. - 13. / St, Čt / 19:30
Zachraňte pana Bankse USA 2013
Walt Disney usiluje o filmová práva k románu 
Mary Poppins. V roce 1961 se setká s autor-
kou P. L. Traversovou. A začíná zápas o jeden  
z nejpůsobivějších snímků filmových dějin! 
V hlavních rolích životopisného filmu Emma 
Thompson a Tom Hanks. Režie: John Lee Han-
cock
Vstupné: 110 Kč / titulky / 126 minut

14. - 15. / Pá / 17:00, So / 15:00 a 17:00 
Dobrodružství pana Peabodyho a Sherma-
na USA 2014 
Dějiny jsou jim v patách! Můžete se těšit na vel-
kou legraci a pár zábavných setkání s velikány 
světových dějin, při kterých občas může tuh-
nout v žilách krev… Animovaná komedie. Re-
žie: Rob Monkoff
Vstupné: do 15 let 100 Kč, dospělí 125 Kč / da-
bováno / 92 minut

14. - 15. / Pá, So / 19:30 
Památkáři USA 2014 
Tohle je možná poslední velký příběh druhé 
světové války, který ještě nikdo nikdy nevy-
právěl! Válečný příběh mužů, kteří byli ochot-
ni zemřít pro umění. Hrají: George Clooney, 
Matt Diamon, Bill Murray a další. Režie: Ge-
orge Clooney
Vstupné: 110 Kč / titulky / 112 minut



Litomyšl
20. – 23. 3. / 10:00 – 17:00 / zámek
Výstava: Kamélie, zimní královna květin
K vidění budou až 50leté keře kamélií, aranžmá 
nejen z květů kamélií, ale i jiných živých květin.

8. 2. – 13. 4. / Městská galerie Litomyšl – dům 
U Rytířů
Výstava: Cesty litomyšlského patchworku
Společná výstava prací spolku Patchwork v Li-
tomyšli a výtvarnic ze spolku Quiltgroup z part-
nerského města Roden v Holandsku.

Polička

1. 2. / 13:00 / Centrum B. Martinů
Poličský masopust po 10 letech
Masopustní taškařice muzejníků a Divadelního 
spolku Tyl a vše, co k masopustu patří, včetně 
zabijačky na dvorku muzea.

6. 3. / 19:00 / Tylův dům
Recitál: Michal Horáček – Mezi námi
Jedna z nejvýraznějších osobností české scé-
ny se představí spolu se svými hosty L. Novou,  
F. Segradem a O. Rumlem. 

8. 3. / 19:00 / Tylův dům
Babovřesky 2
Letní komedie Z. Trošky.

Moravská Třebová

3. 3. / 19:00 / kinosál muzea
Eric Assous:  Herci jsou unaveni
Komedie s pověstným francouzským hu-
morem. Hrají: V.Vydra/J. Čenský, S. Skopal,  
N. Konvalinková/J. Boušková.

22. 3. 2014 / 19:00 / dvorana muzea
Koncert: Vlasta Horváth s kapelou
Více na www.moravskatrebova.cz 
nebo www.kctmt.webnode.cz

Vysoké Mýto

2. 3 – 11. 5. / Regionální muzeum
Výstava: Pivovarnictví v Pardubickém kra-
ji a na Vysokomýtsku
Výstava odkrývající tajemství vaření piva.
Více na www.muzeum-myto.cz.

22. 3. / 20:00 / Klubová scéna
Koncert: Krausberry
Koncert legendární blues/rockové kapely.

26. 3. / 19:30 / Šemberovo divadlo
Koncert 
Petr Spálený & Miluška Voborníková 
a skupina New Apollo

DIVADLO TRÁM  
Jindřich Pevný: Jsem podivný pták
Výstava obrazů.

KAFÉ ROŠAMBO
15. 2. – 30. 3.    
Fotograf Jindřich Beneš
Výstava svitavského amatérského fotografa 
krajinných motivů. Výstava je zpřístupněna  
v době provozu kavárny. 

čAJOVNA NAMASTÉ
2. - 31. 3.     
Partitury snů
Výstava autorských šperků a obrazů Minky Do-
čkalové. Více na www.cajovnanamaste.cz. Vý-
stava je zpřístupněna v době provozu kavárny. 

KAVÁRNA V PARKu
1. – 31. 3.     
Martin Zvolánek
Paris et la France, les amours de ma vie. Vý-
stava fotografií z kouzelného hlavního měs-
ta Francie - Paříže. Výstava je zpřístupněna  
v době provozu kavárny.

1. So / 10:00 / Felberova
TJ Svitavy - TJ Jiskra Heřmanův Městec
Basketbal: oblastní přebor U 11

 � 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy A – Spartak Choceň
Volejbal: KP I. tř. – ženy

 � 16:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy C - BVK Holice
Basketbal: Východočeská liga

2. Ne / Čenkovice
3. část závodu o Pohár Bukové hory

 � 15:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy C- Baskeťáci TJ Sokol Josefov
Basketbal: Východočeská liga

8. So / 14:00 / hřiště Lačnov
SK KOMETA POLIčKA - TJ Snack DOBŘANY
Hokejbal: ex. staršího dorostu

 � 15:00/ hala Na Střelnici
TJ Svitavy B - TJ Jiskra Kyjov
Basketbal: 2. liga

 � 16:00 / hala Na Střelnici
Qanto Tuři Svitavy - uSK Praha
Baketbal: Mattoni NBL

9. Ne / 8:30 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy B- Sokol Šlapanice
Basketbal: 2. liga

11. Út / 16:30 / hala Na Střelnici
Qanto Tuři Svitavy - NH Ostrava 
Basketbal: Mattoni NBL

15. So / 9:00 a 11:45 / hřiště Lačnov
1HBC SY - TJ Sršni SY
Hokejbal: MČR SŽ

 � 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy A – Sp. Slatiňany
Volejbal: KP I. tř. - ženy

 � 10:30 a 13:15 / hřiště Lačnov
SK KOMETA POL - TJ Sršni SY
Hokejbal: MČR MŽ

 � 15:00 / hřiště Lačnov
1HBC SY - Ježci H. Městec
Hokejbal: 2 NHbl muži

 � 15:30 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy C - TJ Sokol BC Darren Chrudim B
Basketbal: Východočeská liga

16. Ne / 9:00 / tělocvičny ZŠ Felberova
KP v minivolejbalu - turnaj 
Volejbal: žákyně – přípravky

 � 14:30 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy C - SK Týniště nad Orlicí
Basketbal: Východočeská liga

19. St / 19:00 / hala Na Střelnici
Qanto Tuři Svitavy - Farfallino Kolín
Basketbal: Mattoni NBL

22. So / 10:00 / tělocvična ZŠ Felberova
TJ Svitavy – Rychnov nad Kněžnou                       
Volejbal: 1. liga - junioři

 � 14:00 / hřiště Lačnov
1HBC SY - SK Letohrad „B“
Hokejbal: 2NHbl muži

 � 19:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy B - SK uP Olomouc
Basketbal: 2. liga

23. Ne / 9:00 / tělocvična ZŠ Riegrova
KP starších žákyň – turnaj
Volejbal: 3 družstva

27. Čt / 17:00 / hala Na Střelnici
Qanto Tuři Svitavy - Lions Jindřichův Hradec
Basketbal: Mattoni NBL

29. So / 14:00 / hřiště Lačnov
1HBC SY - HBC Hradec Králové 1988 B
Hokejbal: 2NHbl muži

30. Ne / 9:00 / hala Na Střelnici
Finálový turnaj KP starších žáků
Volejbal
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Městské muzeum a galerie, vernisáž v so-
botu 22. března, zazpívá pěvecký sbor Čer-
vánek.

Patricia Bereniké Staňková externě studo-
vala kresbu u akad. malíře Borise Jirků na Vy-
soké uměleckoprůmyslové škole v Praze, kde si 
rovněž vyzkoušela litografii pod vedením Vla-
dimíry Šturmové. Následné studium religionis-
tiky a filozofie na Teologické fakultě a dějin na 
Pedagogické fakultě UK pro ni bylo obrovským 
zdrojem inspirace, která trvá dodnes a zrcadlí 
se jak v jejím myšlení a hodnotách, tak i v její 
práci. Její tvorba je na hranici realismu a mys-
tiky, její vášeň pro detail upozorňuje na věci 
mnohdy opomíjené a nepovšimnuté. Své před-
stavy často přenáší i na zdi pokojů či domů. Vě-
nuje se také plastikám a jejich odlévání do růz-
ných materiálů. Pro nakladatelství Accent ilu-
strovala několik knih, z nichž upozorňuji zvláš-

tě na 33 nejkrásnějších zřícenin Čech, Mora-
vy a Slezska. V současné době žije v Německu.

Petr Probst je původním povoláním tech-
nik, malovat začal pro své potěšení v sedm-
desátých letech minulého století. Zpočátku  
v jeho obrazech převládalo okouzlení kraji-
nou, ale to bylo brzy vystřídáno tvorbou fanta-
zijní, dosahující až k hranicím surrealismu. Vel-
ký vliv na jeho další malířský vývoj měly návště-
vy Itálie, tvorba italských malířů let meziváleč-
ných je dodnes jeho zásadní malířskou inspira-
cí. V současnosti v jeho tvorbě převládá téma 
krajinné malby a dnes již pomalu zanikajících 
městských zátiší, či starých průmyslových ob-
lastí měst. 

Spíše než výtvarné výboje nabízí zastavení 
se nad pohledy prostými, běžnými a míjenými 
v denním shonu, nebo nad kouskem krajiny,  
o níž oko zavadilo třeba i náhodou, nebo si ji 
mysl stvořila k obrazu svému.  

Blanka Čuhelová

Napravo za honosnou hrobkou rodiny Ju-
lia Langera v sektoru nových hrobů se nachá-
zí prostý černý hrob v podobě stylizovaného 
kříže. Dvojhrob č. 2032–33 patří rodině aka-
demického sochaře Josefa Kadlece a Filome-
ny Kadlecové (1908–1994). Josef Kadlec by se 
letos dožil 120 let a současně si připomene-
me 55. výročí od jeho úmrtí (28. března 1959).

Josef se narodil 21. ledna 1894 v Borové 
na Poličsku v rodině rolníka. Po absolvování 
sochařsko-kamenické školy v Hořicích nastou-
pil na pražskou vysokou školu uměleckoprů-
myslovou. Studia mu přerušila velká válka, ale 
po jejím skončení v nich pokračoval v ateliéru 
Bohuslava Kafky. Už tenkrát na sebe upozor-
nil několika díly, pamětními deskami a bysta-
mi. Po skončení školy v roce 1924 zůstal v Pra-
ze. S prof. Kafkou se podílel na výzdobě ban-
ky Réunione Adriatica di Siccurta (plastický or-
loj ve vestibulu, krb uvnitř budovy a čtyři sochy 
na její fasádě). Samostatně pak vytvořil sochu 
ministra financí Aloise Rašína, plakety a medai-
le pro významné státní instituce. Nezůstal však 
v Praze, vrátil se na rodnou Vysočinu. Zde se 
také nachází řada jeho vynikajících děl.

Česká akademie věd  a umění udělila Jo-
sefu Kadlecovi v roce 1941 výtvarnou cenu 
za práce medailérské a v roce 1942 mu spo-
lek Svatobor, spolu s Českou akademií věd 
a umění udělily poctu za celoživotní dílo. Jo-
sef Kadlec svůj borovský pobyt ukončil v roce 
1945, kdy se přestěhoval do Svitav. Zde začal 
pracovat na monumentální  soše Vítězství, kte-
rá byla odhalena v roce 1948 na dnešní ulici  
T. G. Masaryka Je autorem i pamětní desky ge-
nerála Suvorova na svitavském náměstí (1950). 

V padesátých letech se Kadlecova rodi-
na dostala do existenčních potíží a Josef mu-
sel nastoupit do n. p. Vigona jako kulturní pra-
covník. I tak ale pracoval na umělecky cenných 
deskách, plaketách a sochách, které nezapřely 
umělecký talent. Jeho posledním dílem je pa-
mětní deska houslistovi Antonínu Bennewitzo-
vi v Přívratu u České Třebové (1959). 
Radoslav Fikejz a Milena Filipi, roz. Kadlecová

Už pouze do 16. března můžete ve svitavském muzeu navštívit inspirativní výstavu výtvarní-
ků svitavského okresu Přehlídka 2014 a do 23. března interaktivní výstavu spojenou s pátráním 
po vrahovi O četnických humoreskách.

Je dobré vědět, že ve Svitavách žije mnoho sběratelů pohlednic. Není to pouze Mirka Samko-
vá, je to třeba i Pavel Špaček, který nám zapůjčil část sbírky. Tu nyní digitalizujeme, máme zatím 
na tři stovky úlovků. Postupně vás s nimi budeme seznamovat. Dnešní snímek pochází ze sbírky 
Pavla Grima. Je to pohlednice z roku 1910 a do muzea patří i z pohledu tématu. Takto se pralo 
na Pivovarském rybníce před někdejší tabákovou továrnou. Kdyby originál neměl popisek, hádal 
bych se, zda skutečně jde o Svitavy.                                                                                Radoslav Fikejz

Výstava Každý jinak Sochař Josef Kadlec

Nové úlovky v muzejním fotoarchivu



5. / St / 19:00 / Fabrika
Pražský komorní balet
Nevyřčené ticho - 2nd Chapter - The Con-
dition of Disappearance (KPH)

Nevyřčené ticho
Inspirace klavírní sonátou Leoše Janáčka „Z uli-
ce“ na motivy studentské tragédie z roku 1905, 
vedla k vytvoření intimní niterné miniatury pro 
jednoho muže a tři ženy. Hudba: Leoš Janáček, 
Klavírní sonáta I.X. 1905 „Z ulice“. Choreogra-
fie: Tomáš Rychetský

2nd Chapter
Choreografie vypovídá o pasivním přístupu  
k seberealizaci, který způsobuje lidský strach. 
Strach z neznámého, nejistoty, změny...

The Condition of Disappearance 
(podmínka zániku)
Choreografie „Podmínka zániku“ zkoumá kru-
tost apatie v moderní době. Hudba: Johana 
Švarcová a Filip Míšek
Vstupné: 200 Kč (členové KPH: 100 Kč)

10. / Po / 19:00 / Divadlo Trám
Éric-Emmanuel Schmitt: 
Oskar a růžová paní

Oskar a růžová paní vypráví o hlubokém 
přátelství desetiletého Oskara a jeho pečova-
telky babi Růži. Neúnavný rozumbrada, kte-
rý zase tráví své dny v nemocnici, má díky hře 
moudře potrhlé ošetřovatelky, možnost pro-
žít si celý dlouhý lidský život. Od dětství, přes 
pubertu, první lásku, starosti dospělých a dru-
hou mízu, až po stáří. Otázky, starosti i zážit-
ky, se kterými se nechce svěřovat nechápavým 
dospělým, adresuje ve svých dopisech Bohu.
Humorné peripetie a pikantní dětské glosy, 
se střídají s dramatickými okamžiky ubíhající-
ho Oskarova života. V koncertu pro dva herce 
si protagonisté v rychlých střizích zahrají hned 
patnáct postav příběhu.

Scéna a režie: Ivan Balaďa. Hrají: Jan Skle-
nář a Martina Eliášová (Klicperovo divadlo). 
Vstupné: 130 Kč

13. / Čt / 19:00 / Fabrika
Hana Zagorová & Petr Rezek se skupinou 
Boom! Band Jiřího Dvořáka
Přeložený koncert z prosince 2013
Podle beznadějně vyprodaných sálů, v nichž 
zpívají Hana Zagorová a Petr Rezek, by se 
mohlo zdát, že se píše například rok 1979. Di-
váci s nimi zpívají a tleskají vestoje i dnes – po 
čtyřiatřiceti letech. Co spolu ti dva už prožili  

a co je spojuje kromě písniček? Od roku 1996 
Hana Zagorová pravidelně vystupuje v pražské 
Lucerně za doprovodu skupiny Boom Band  
a s komornějším seskupením této vynikající ka-
pely vyprodává sály v Čechách, na Moravě a na 
Slovensku během celého roku. Koncert pořá-
dá Mamut Agency

15. / So / 20:00 / klub Tyjátr
Hakka Muggies & Shivers –  Externí kon-
cert SKS. Stylový koncert pár dní před 
svátkem svatého Patrika.
Hakkamuggies je shetlandský pokrm z rybích 
žaludků a tresčích jater. Pražská kapela stejné-
ho jména, založená v roce 2002, ve svém re-
pertoáru využívá folklorní motivy keltských 
národů, které svébytným způsobem kombinu-
je s tvrdým rockem a občasnými odbočkami  
k metalu a punku. Na koncertech a nahráv-

kách uslyšíte tajemné flétny, sladké housle, ne-
posedný bodhran, něžný vokál, tvrdé rify, dvoj-
šlapku, growling. 

Shivers (Volyně) svůj styl označují jako folk-cel-
tic music aneb hudba pro všechny uši. Hudeb-
ní inspiraci čerpají Shivers z  Irska, Skotska, 

Anglie a Bretaně a s nově příchozími dudami  
i z rodné země. Kapela začala nedávno spo-
lupracovat se Slávkem Hanzlíkem, který patří 
k nejuznávanějším akustickým kytaristům sou-
časnosti. 
Vstupné: 100 Kč

28. / Pá / 20:00 / klub Tyjátr
UDG
Externí koncert SKS
Jedna z nejúspěšnějších českých pop-rocko-
vých kapel současnosti, která je známá přede-
vším svými energickými koncerty a nadstan-
dardním vztahem s fanoušky.
Důkazem je například 62 000 fanoušků na so-

ciální síti Facebook. Na nekonečných turné po 
kulturních domech a velkých klubech se kape-
la těší skvělé návštěvnosti. Jako hosté kapely 
UDG vystoupí Lola běží a VOXEL.

Vstupné: 150 Kč v předprodeji a 200 Kč na 
místě. Předprodej vstupenek v recepci Fabriky 
od 3. 2. Kapacita klubu omezena. Předprodej 
bude ukončen v den konání koncertu, v 15:00 
hod. Poté vstupenky jen na místě, v pokladně 
kina Vesmír.

Březen – měsíc čtenářů
Městská knihovna ve Svitavách se připojuje  
k pátému ročníku celostátní akce Březen  
– měsíc čtenářů, jejímž cílem je posilovat spo-
lečenský význam četby a knihoven. V týdnu od 
3. března do 7. března jsme pro vás připravi-
li několik akcí:

•	  po úspěšném loňském ročníku pořádáme 
další Veřejné čtení pro začínající spisovatele

•	  společně s Klubem seniorů se bude konat 
beseda o velikonočních zvycích  s Kamilou 
Skopovou,

•	  pro děti ZŠ je připravena beseda se spiso-
vatelem Martinem Vopěnkou

•	 těšit se můžete také na Poetickou čajovnu 
s vypravěčem příběhů Martinem Hakem či 
na autorské čtení Tomáše Zmeškala

•	  burza knih ve 2. podlaží Fabriky (po – čt)

Podrobnější informace najdete v kulturním ka-
lendáři. 

Pro přihlášené děti 2. stupně ZŠ začne work-
shop kreativního psaní pod vedením zkušené 
lektorky a autorky Pohádek pro společné čtení 
Aleny Vorlíčkové.                     Marta Bauerová

Na deskové hry 
do Muzea esperanta 
Členové Klubu přátel esperanta ve Svitavách 
zvou děti i dospělé ze Svitav a okolí na desko-
vé stolní hry. Zájemci budou s deskovými hra-
mi seznámeni a některé hry, jako je Carcasson-
ne a Osadníky z Katanu, si mohou přímo vy-
zkoušet. Hry představí mistr republiky v des-
kové hře Osadníci Petr Frajvald a hráčka des-
kových her Tereza Zezulová.

Prezentace se uskuteční v sobotu 22. března 
od 9 do 16 hodin v Muzeu esperanta (přízemí 
Ottendorferova domu za čajovnou).

Libuše Dvořáková
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Kamila Skopová, výtvarnice a spisovatel-
ka absolvovala Střední uměleckoprůmyslo-
vou školu v Praze. Od r. 1972 se vedle své 
profese zabývá studiem národopisu. Je au-
torkou mnoha výstav lidových zvyků a oby-
čejů, scénických pásem, replik lidových kro-
jů a předmětů.

Vydala řadu knih a některé sama i ilustro-
vala. Za všechny bych jmenovala České zvy-
ky a obyčeje, Velikonoční svátky o století zpát-
ky, Hody, půsty, masopusty, Rok na vsi, Krasli-
ce a velikonoční ozdoby, Pleteme věnečky po 
celý rok, … Spolupracovala na knížce Život ve 
středověku a ilustruje historické lexikony PhDr. 
Vlastimila Vondrušky Život ve staletích. 

Přijďte si poslechnout autorčino povídání  
o velikonočních svátcích a zvycích ve středu 
19. března ve 14:30 hodin do Fabriky (3. pod-
laží – aula).                                   Milada Vacková

Tomáš Zmeškal je autor románů Milost-
ný dopis klínovým písmem, nakl. Torst 2008 
(Cena Evropské unie za literaturu, Cena Jo-
sefa Škvoreckého, nominace Magnesia litera,  
2. místo v anketě Lidových novin, kniha roku). 
Životopis černobílého jehněte, nakl. Torst 2009. 
Narodil se v Praze, vystudoval anglický jazyk a li-
teraturu. Pracoval jako tlumočník, lektor, překla-
datel a odborný asistent na Univerzitě Karlově. 
V současnosti vede vlastní kurzy tvůrčího psaní. 
Bude číst ze své poslední knihy Sokrates na rov-
níku (2013), která je souborem vzpomínek, de-
níkových zápisků a rodinných reportáží o hledá-
ní vlastních kořenů v Kongu i o historických pře-
šlapech, jichž se ještě na přelomu 19. a 20. stole-
tí dopouštěly některé evropské státy vůči Africe  
a jejím národům. Autorské čtení a beseda pro-
běhne v pondělí 24. března v 18 hodin v klubu 
Tyjátr.                                        Milada Vacková

V průběhu února bude v bývalé restauraci 
AMD na náměstí (za supermarketem Albert) 
otevřena nekuřácká kavárna Rarášek pro ro-
diny s dětmi všech věkových kategorií. Děti se 
zde budou moci vyřádit v hracím koutku na 
ploše 150 m2, kde nebude chybět skluzavka, 
bazénky s míčky, trampolína a jiné atrakce. 

Rodiče si zde budou moci odpočinout  
v příjemném prostředí a vychutnat kvalitní 
kávu, čaj nebo dezerty. V kavárně bude připra-

veno potřebné zázemí i pro maminky s těmi 
nejmenšími dětmi (přebalovací pult, jídelní 
židličky, přístup s kočárky). 

Součástí kavárny a hracího centra budou  
i dvě bowlingové dráhy, které udělají radost 
nejen rodičům, ale i dětem. Podle přání klien-
tů v kavárně uspořádáme oslavy, narozeninové 
párty, divadelní představení či připravíme pro-
gram pro mateřské a základní školy.  

Petra Benešová
První setkání esperantské mládeže pod ná-

zvem CENTREJO se uskuteční ve dnech 7. – 9. 
března v Muzeu esperanta. Jedná se o setká-
ní středoevropských esperantských mládežnic-
kých organizací. Jeho cílem bude zvýšit spolu-
práci mezi těmito organizacemi, seznámit se 
navzájem se svými aktivitami a vyměnit si ná-
zory a zkušenosti. 

Během setkání se čeští, slovenští a polští 
mladí esperantisté sejdou s místními esperan-
tisty, prodiskutují problémy svých organizací  
a společně se pokusí je vyřešit. Účastníci bu-
dou také přemýšlet o možnosti organizovat 
nové česko-polsko-slovenské esperantské se-
tkání. Vyslechnou přednášku v Muzeu espe-
ranta a vypraví se do okolí města. 

Kromě toho se obyvatelé města mohou in-
formovat o činnosti České esperantské mláde-
že. Setkání se pojí s činností Celosvětové espe-
rantské mládežnické organizace.                                                                               

Libuše Dvořáková, Romualda Jeziorowska

Kamila Skopová 
a velikonoční zvyky 

Autorské čtení a beseda
s Tomášem Zmeškalem

Zateplení budovy gymnázia

Rarášek – kavárna s hracím centrem pro děti

Mezinárodní setkání

České státní reálné gymnázium bylo v roce 
1945 umístěno do budovy bývalé německé re-
álky ve Svitavách v dnešní budově ZŠ na ulici 
T. G. Masaryka. Pak coby jedenáctiletá střední 
škola a později střední všeobecně vzdělávací 
škola sídlila v budově dnešní základní školy na 
náměstí Míru. A v roce 1964 se škola přestěho-
vala do tehdy nové budovy na ulici Sokolovská, 
kde se jí v roce 1968 vrátil název gymnázium.

Budova, ve které gymnázium sídlí dodnes, 
byla v 60. letech chloubou socialistické škol-
ní architektury. Tehdy patřila k tomu nejmo-
dernějšímu, co se ve školství postavilo. Opro-
ti panelovým školním budovám let osmdesá-
tých šlo ještě o relativně poctivou práci, jinak 
by stavba dávno nevydržela do dnešních dní. 
Byla však energeticky náročná, a to byla jedna 
z jejích slabostí.

V letošním roce si tedy budeme připomí-
nat 50. výročí této budovy. Za ta léta vznikla 
nejen potřeba zateplit budovu, ale i nutně vy-
měnit okna. Při zpracovávání energetického 
auditu se navíc zjistilo, že projektanti před 50 
lety nemysleli ani na možnost úniku tepla stře-
chami. Dojde tedy k výměně střech a střešní 
krytiny. Investorem stavební akce bude Par-
dubický kraj, zhotovitelem firma Prima spol.  
s r. o. Hradec Králové. Akce za 21,5 mil. Kč začne 
v dubnu 2014 a skončí za cca šest měsíců, tedy 
na konci září. Pochopitelně se změní i vzhled 
budovy školy, která stojí na pohledově expo-
novaném místě. Nové barevné řešení budovy 
by mělo přispět k tomu, že na ni bude rozhod-
ně lepší pohled.

Současně bude provedena kompletní re-
konstrukce kotelny, její provoz by měl být opti-
malizován na již zateplenou budovu. A protože 
je škola zapojena do velkého evropského pro-
jektu, který je zaměřen mj. na přírodní vědy, 
dozná v tomto roce změnu i interiér školy, kon-
krétně pracoviště a učebny pro výuku přírodo-
vědných předmětů.                          Milan Báča

Vstup zdarma, občerstvení zajištěno. 
Seminář se koná dne 27. 3. 2014 v 15:00 hod. ve Fabrice Svitavy.
Zájemci se mohou přihlásit na e-mail hladky@energo-stavby.cz, 
nebo na tel.: 725 446 490.

Seminář dřevostavby
Pořádá firma ENERGO-STAVBY, s.r.o. Svitavy
Seminář je určen pro zájemce o stavbu, architekty a projektanty.
Náklady na vytápění zobrazeného domu 8.800 Kč za rok 2013.

Program:
• seznámení s dřevostavbami
• možnosti výstavby
• zkušenosti s provozem  

realizovaných domů
• možnost prohlídky vzorového domu



Centrum pro rodinu – vzdělávání, pora-
denství a kluby rodičů každý den. Informace 
vám předáme osobně v MC Krůček, budova 
Fabriky, mob.: 737 236 152, e-mail: mckru-
cek@gmail.com, www.mckrucek.cz   

Nabízíme hlídání dětí od kojeneckého věku 
a vzdělávací programy pro větší děti v Hlída-
cím centru - BabyKrůček –  mob.: 604 509 421, 
hlidaci.centrum@seznam.cz

1. / So / 9:30 / louka naproti restauraci U Jelena
Zimní liga házedel 
V. kolo - soutěž leteckých modelářů

9. / Ne / 9:00 / Střelnice DDM Svitavy - IV. ZŠ 
Jarní cena - 36. ročník
Střelba ze vzduchové pušky, mládež do 12, 14 
a 16 let - startovné: pro nečleny 50 Kč

11. / Út / 12:30 / ZŠ Felberova 
Obvodní kolo ve vybíjené žactva 1. – 3. třídy

12. - 13. / St, Čt / 9:00 / Divadlo Trám
Okresní kolo přehlídky dětských recitátorů
 Soutěž recitátorů probíhá v pěti věkových ka-
tegoriích. Pro zařazení do příslušné věkové 
kategorie je rozhodující postupný ročník ZŠ 
nebo analogický ročník víceletého gymnázia: 
0. až V. kategorie 

23. / Ne / 9:00 / střelnice DDM Svitavy - IV. ZŠ
Cena DDM Svitavy 
22. ročník, střelba ze vzduchové pistole 60, 40 
- startovné: pro nečleny 50 Kč

24. / Po / 8:00 / hala Na Střelnici
Obvodní kolo ve volejbalu žactva 8. – 9. tříd

27. / Čt / 8:30 / ZŠ nám. Míru
Okresní kolo 55. ročníku Fyzikální olympi-
ády kategorií E a F
Kategorie E: je určena 9. ročníkům základních 
škol a příslušným ročníkům víceletých gym-
názií. Kategorie F: je určena 8. ročníkům zá-
kladních škol a příslušným ročníkům víceletých 
gymnázií.

28. / 9:00 / krytý plavecký bazén
Okresní kolo v plavání žactva 1. – 5. tříd

Zvou zaměstnanci DDM Tramtáryje

Uvědomujeme si, že získat zaměstnání  
v našem městě je často problémem. Proto 
jsme se rozhodli inovovat nabídku projektu 
Flexi práce s rodinou a připravit pro ženy vra-
cející se na trh práce po rodičovské dovolené  
a pro ženy 50+ nové aktivity. Rádi vás uvidíme 
v našem Job klubu, kde se budeme společně 
scházet a učit se dovednosti spojené s návra-
tem na trh práce (životopis, podpora kompe-
tencí, příprava na výběrové řízení atp.). Novin-
kou jsou také semináře na témata se zaměst-
náním spojena. Všechny informace získáte  
u koordinátorky projektu Radky Bočkové, 
mob.: 733 518 999, www.flexiprace.eu                       

Monika Čuhelová

Látkové panenky každoročně těší desít-
ky nemocných dětí ve Svitavské nemocnici 
díky šikovným rukám maminek z Mateřského 
a rodinného centra Krůček. Letos se k textil-
ním slečnám, které mají nelehký úkol, hospi-
talizované malé pacienty rozveselit, připojují  
i medvídci. Dohromady jich bude na dvě stov-
ky. Společně je bez nároku na odměnu ušila 
desítka žen v čele s Danou Strakovou a Tere-
zou Veitovou.

Hračky se v nemocnici zabydlí od 20. břez-
na, kdy budou v 16 hodin v herně dětského od-
dělení předány personálu nemocnice. Do po-
stýlek nemocných se pak budou stěhovat po-
stupně. Sestry je půjčují hospitalizovaným dě-
tem i v průběhu roku. 

Předání ručně vyrobených hraček je závě-
rem tradičního Vítání jara v nemocnici. Členky 
MC Krůček se svými dětmi společně s dětskými 
pacienty, kterým to dovolí jejich zdravotní stav, 
vysazují jarní květiny do truhlíků na balkon dět-
ského oddělení. Do akce se samozřejmě může 
zapojit i veřejnost.                       Tým MC Krůček

Začíná v březnu a scházet se budeme kaž-
dé druhé úterý od 16 do 19 hodin, abychom 
vyšli vstříc i pracujícím rodičům. Všechny infor-
mace a podrobnosti na www.mckrucek.cz nebo  
u lektorky cuhelova@svi.cz; mob.: 739 085 457. 
Počet míst omezen. Realizováno v rámci pro-
jektu Centrum pro rodinu za finanční podpo-
ry MPSV, Pardubického kraje a města Svitavy.        

Monika Čuhelová 

3. ročník Hry bez hranic / 5. dubna / svitav-
ský krytý bazén

Tým se skládá z 5 lidí ! Maximální počet týmů 
je 12. Zúčastnit se mohou nadšenci od patnác-
ti let. Vstup: 200 Kč /osoba, více jak 3 hodiny 
zábavy. Přihlášky zasílejte do 20. března na 
e-mail: lwaltova@svitavy.cz. V průběhu akce za-
jištěno hlídaní dětí v malém bazénu: 20 Kč za 
hodinu.
Těší se na vás tým DDM Tramtáryje a Kajmánek

3. / Po / 9:30 – 11:30
Slaďování rodinného a pracovního života 
Nahlásit účast a hlídání dětí - mob.: 739 085 
457, e-mail: cuhelova@svi.cz

6. / Čt / 9:00 – 17:30  
Den s Mary Kay 
8. 3. mají všechny ženy svátek a my pro vás 
máme dárek. Přijďte k nám do Krůčku pora-
dit se, nalíčit a cítit se dobře s odborníkem ze 
světa kosmetiky. 

7. / Pá / 15:00 - 19:00 
Daně a jak na ně 
Lektoruje Ing. Marcela Ducháčková. Nahlas-
te účast a hlídání dětí - mob.: 734 134 759,  
e-mail:  jaroslava.rich@gmail.com

10. Po, Út / 12:00 – 18:00, St / 9:00 - 12:00
Jarní bazárek s dětským zbožím ve Fabrice
Informace na radkabocek@gmail.com, mob.: 
733 518 999

13. / Čt / 15:45 – 17:15
Klub rodičů dětí s poruchami autistického 
spektr 
Svoji účast nahlaste na radkabocek@gmail.
com, mob.: 733 518 999, MC Krůček 4. p.

17. / Po / 9:30 – 11:30
Slaďování rodinného a pracovního života 

20. / Čt / 16:00 
Předávání panenek do nemocnice
Sraz v 16 hodin ve vestibulu nemocnice. 

28. / Pá / 17:00 - 20:00 / Klub deskových her

Drátování na Riegrovce
Na sobotu 15. března od 10 do 12 ho-

din zveme všechny, kteří rádi zaměstnávají 
své ruce. Poplatek: 50 Kč na materiál, kon-
takt L. Pražanová na e-mailu: prazanova@
zsriegrova.svitavy.cz.

Mateřské centrum
Krůček Svitavy

Šité panenky  
a medvídci potěší

Podpora ženám, které  
hledají zaměstnání 

Akce DDM Svitavy

Kurz efektivního 
rodičovství 

Akce Krůčku

Hry bez hranic

Děje se ve městě
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Informace ze sportu
Kurzy potápění odstartují v sobotu 29. 

března v 9 hodin ve Svitavách. Městský bazén 
a potápěčská škola Pisces Diving World připra-
ví hned dvě varianty kurzů, a to základní kurz 
přístrojového potápění (OWD) a freediving 
(nádechové potápění). 

Chcete…, ale máte obavy, protože vás při 
ponoření bolí uši, nebo jste slyšeli, že je nut-
né zakoupit výstroj? Vůbec ničeho se nemusí-
te obávat, protože po celou dobu u vás bude 
vyškolený instruktor, který má obrovské zkuše-
nosti s tím, jak překonat počáteční obavy, co 
dělat, aby ouška nebolela. Pokud nechcete in-
vestovat do nové výstroje, pak nemusíte! Pro 
oba typy kurzů vám zapůjčíme zdarma veške-
ré vybavení a vám tak budou stačit „jen plav-
ky a ručník“. 

Po absolvování kurzu máte navíc možnost 
využít půjčovny potápěčského vybavení a obo-
hatit si tak vždy svou dovolenou o potápění za 
minimum.

Potápěčským kurzem OWD (základní 
kurz s přístrojem) získáte celoživotně a celo-
světově platnou certifikaci, která vás opravňuje  

Slavnostní vyhlášení ankety Sportovec 
města za rok 2013 proběhne v pondělí 
3. 3. 2014 od 17 hodin v kulturním centru 
Fabrika. Jako host vystoupí zpěvák a kyta-
rista František Černý. Moderovat bude On-
dřej Komůrka. Kromě toho je připraveno 
ještě jedno velké překvapení.           Jiří Petr 

Město Svitavy v roce 2013 hledalo dal-
ší způsob využití suchého protipovodňové-
ho poldru v městské části Lačnov. Výsledkem 
bylo otevření DiscGolf parku, které se konalo  
1. června 2013. Hned od prvního dne, co bylo 
hřiště otevřeno, se do Svitav začali sjíždět hrá-
či DiscGolfu, aby si ho vyzkoušeli. Na hřiště za-
vítali už i občané z Holandska, Nového Zélan-
du a USA. 

SK DiscGolf Svitavy o.s. je občanské sdru-
žení, které založili tři občané města Svitavy 
a koncem června odeslali žádost o registraci 
společně se stanovami sdružení na Minister-
stvo vnitra ČR, 23. září 2013 přišlo potvrzení  
o registraci. K 31. prosinci 2013 má sdružení  
7 členů a další zájemce rádi uvítáme. Naší hlavní 
náplní je zviditelnění Discgolfu, odpoutání dětí 
od počítačů, zamezení dětské kriminality a od-
bourání drog mezi dětmi pomocí sportu. Prv-
ní letošní větší turnaj se uskuteční 19. dubna 
a bude veden pod názvem Svitavy Open. 
Všichni jste srdečně zvaní, den před turnajem 
budou na hřišti k dispozici kvalifikovaní in-
struktoři, kteří rádi zájemcům celou hru před-
staví.

Disky si můžete půjčit po dohodě na mob.: 
603 471 398 v místě discgolfového hřiště (Jiří 
Ženčák), nebo v informačním centru, případně 
v Městském muzeu a galerii ve Svitavách. 

Na závěr bych rád požádal návštěvníky 
DiscGolf parku, aby na hrací plochu nevstu-
povali se psy a řídili se značkami a provoz-
ním řádem, ve kterém je zákaz vstupu se zvířa-
ty. Uvědomte si, že na hřišti se pohybují i děti  
z mateřských škol, a psí exkrementy jsou tím 
posledním, s čím by měly přijít do styku. 

        Jaroslav Donda

Foto: Radek Latislav

k rekreačnímu potápění do 21 metrů, a hlav-
ně získáte vědomosti, dovednosti, které děla-
jí z potápění bezpečný koníček. V ceně kurzu 
jsou také studijní materiály a zapůjčení výstro-
je po celou dobu kurzu. Podmínky absolvová-
ní jsou minimální věk 12 let (se souhlasem zá-
konného zástupce), dobrý zdravotní stav, zá-
kladní plavecké dovednosti. Obsahem kurzu je 
5 teoretických lekcí, 5 praktických lekcí v bazénu,  
4 ponory na volné vodě. 

Volnou vodu je možno dodělat například 
na Lomu – Leštinka (dvoudenní akce), v Chor-
vatsku (pobytový týden), Egyptu (týden na 
lodi) atd.

Pokud se chcete potápět bez přístrojů, 
pak vám vysvětlíme základy potápění na ná-
dech nebo-li FREEDIVINGU ve stejnojmen-
ném kurzu, což můžete využít mj. kdekoliv při 
šnorchlování ke zvýšení prožitků z podvodní-
ho světa. Tento dvoudenní intenzivní kurz je 
určen všem zájemcům, kteří chtějí blíže poznat 
svět nádechového potápění, sami sebe a pro-
dloužit si pobyt pod vodní hladinou, a to vše  
s minimálním vybavením.                   Josef Pisca

Na závody v silovém trojboji se sportovci 
vydali v sobotu 1. února reprezentovat měs-
to Svitavy a oddíl TJ Svitavy POWERLIFNG na 
dvoje závody. Jedna část se vydala na 22. mi-
strovství jižní Moravy v silovém trojboji mužů 
a žen do Zbýšova a druhá část reprezentan-
tů se vydala na 22. mistrovství severní Mo-
ravy v silovém trojboji mužů a žen do Těško-
vic. Ve Zbýšově obsadili 3. místo Karel Horský  
a 4. místo Libor Zerzánek. V Těškovicích zví-
tězili Libor Novák, David Lacko a Jiří Chvála, 
každý samozřejmě v jiné váhové kategorii. La-
dislav Jílek v nejobsazenější kategorii se umís-
til na krásném 5. místě. V sobotu 8. února se 
ve Zbýšově konalo 22. mistrovství Moravy  
v bench-pressu mužů a žen. Klání se zúčastnili 
pouze dva svitavští borci, a to Jan Binko, který 
svým výkonem 225 kg obsadil 2. místo a Libor 
Zerzánek skončil na 5. místě.            Jiří Chvála

DiscGolf Svitavy

Bazén Svitavy aneb potápění pro všechny

Silový trojboj
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zajišťuje firma L. Pospíšila. S nesrovnalostmi  
v doručování se obracejte na mob.: 608 024 585 
(www.mestosvitavy.webnode.cz). 
Příští číslo vyjde 30. března 2014

Distribuci
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Zveme příznivce kondičních vycházek  
v sobotu 15. března na pochod kolem rybníka 
Rosnička. Sraz účastníků je na vlakové zastáv-
ce Pražská ulice v 10:05 hodin. Můžete také 
přijet vlakem, který odjíždí z nádraží Svitavy  
v 10:02 hodin. Účastníci z Poličky mohou odjet 
vlakem v 9:30 hod. Délka nenáročné vycházky 
je 5 km. Vycházky pořádáme pro všechny, kte-
ří chtějí pro své zdraví něco udělat. Neseďte 
doma, příroda na nás čeká.              Jan Pokorný

Mažoretky Berušky ZŠ a MŠ Lačnov vy-
hrály první místo v soutěži - O Líšeňský pohár 
v Brně 8. února. K vítězství gratulujeme! 

Michaela Bílá a trenérky

V neděli 23. února byl ukončen provoz 
zimního stadionu umělé ledové plochy. 
Společnost SPORTES SVITAVY tak rozhod-
la na základě aktuální i dlouhodobé předpo-
vědi teplého počasí. Udržení ledové plochy 
za těchto teplot bylo na hranici maximální-
ho výkonu strojovny a velkých ekonomic-
kých ztrát. Po rozpuštění ledu proběhne po-
ložení umělého povrchu.              René Hnát

V letošním roce většina svitavských mateř-
ských škol zavítala na tradiční lyžařský kurz 
poprvé do blízkého Přívratu. Po rozdělení do 
skupin se instruktoři s plným nasazením pustili 
do výuky a třetí den všechny děti sjížděly men-
ší či větší svahy. Zpestřením výuky byl jistě ko-
lotoč na sněhu a další doplňky jako volanty, ží-
žaly, pohádkové postavičky… Celý týden si děti  
v polední pauze pochutnávaly na oblíbených 
jídlech v zázemí útulné místnosti s barem a so-
ciálním zázemím. Pátý den mohli rodiče ob-
divovat své děti na kotvě a při sjíždění svahu  
v maskách při tradiční ukázkové jízdě. A nám 
nezbývá než vyjádřit velký dík všem z areálu 
Ski-Přívrat a těšit se na příští rok snad s trochu 
lepšími sněhovými podmínkami. 

Soňa Vévodová

Hráči KHGM Nike Svitavy, vítězného týmu loňského turnaje v malé kopané QANTO CUP 2013, 
navštívili Fotbalovou školičku Václava Brůny a předali malým fotbalistům nové dresy. Ti si při tom 
mohli prohlédnout i putovní pohár, který hráči za své vítězství získali. Z vítězného týmu je na fotce 
Martin Brůna, Michal Belej, Michal Seidler, Radovan Kroulík a Ivo Svoboda.           Text a foto Jiří Petr

Kardio klub 3. ročník výjezdu aut v Čenkovicích

Lyžařský kurz  
v Přívratu

Malí fotbalisté se svými velkými vzory

Výjezd aut na sjezdovku byl z ledna pře-
ložen na předposlední víkend v únoru. Zá-
vod se uskutečnil z důvodu špatných sněho-
vých podmínek na sjezdovce Vigona. Dopro-
vodný program začal v odpoledních hodinách 
22. února. Sjezdovku zaplnilo brnění, šrapnely 
a boje římanů s barbary mohly začít. Následo-
val recesistický triatlon, který se skládal z plav-
by ve sněhu, běhu na kolečkových bruslích  
a jízdě na kole. Hlavním organizátorem nároč-
né akce byl Miroslav Matějka, který odstarto-
val nejočekávanější disciplínu - výjezd aut na 
sjezdovku. Letošní trable s počasím se pode-
psaly i na účasti, hodně závodníků odřeklo pro 
změnu termínu. Na sjezdovce jsme však vidě-
li techniku, kterou běžně na silnicích nepotká-
te. Jednalo se v první řadě o Wild cat týmu RTR 
projects, který se s tímto strojem zúčastňuje of 
road maratonských závodů. Dále to byla Lan-
cia Delta HF integrale, která celkem jasně uká-
zala, co vše i po letech umí. Potom se před-
vedlo několik civilních automobilů - například 
BMW X5, Lancia Dedra integrale a další. Nej-
rychlejší čas měl zástupce týmu RTR projects 
Tomáš Mašek, který zvítězil i nad terénními 
čtyřkolkami. Tato charitativní akce, u které se 

diváci bavili, podpořila dobrou věc. Zájemci 
si mohli zakoupit stužku, která symbolizovala 
určitou sounáležitost a ochotu pomáhat. Kaž-
dý, kdo si stužku koupil, obdržel lístek do tom-
boly. Díky těmto příspěvkům od návštěvníků  
a díky podpoře sponzorů vynesla tato akce 
částku 25 tisíc korun, které budou předány 
Orlickoústecké nemocnici na dětské odděle-
ní. Patronem akce byl primář tohoto oddělení 
MUDr. Jakub Ryba.      Alice Štrajtová Štefková

Berušky opět první


