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KANDIDÁT NA

Město Svitavy, Mikroregion Svitavsko, Lesy 
ČR a obec Kukle pro vás připravily program, 
který je zaměřen nejen na poznávání pamá-
tek a přírody, ale nabízí také možnost „protáh-
nout“ své tělo a strávit pěkné chvíle s rodinou  
a přáteli. Svitavský turistický oddíl při této příle-
žitosti zahájí letošní turistickou sezonu.

Sobotní program bude sestaven tak, aby 
vyhovoval cyklistům i pěším turistům. Pěší tra-
sa měří 6,5 km a směřuje k rybníku Rosnič-
ka, dále pak lesními cestami k Památníku vče-
lích matek a následně do obce Kukle. Jedná se  
o zážitkovou trasu, která bude vytvořena svi-
tavským turistickým oddílem TOM Zálesá-
ci. Start bude u sportovní haly Na Sřelnici od 
9:30 hodin.

K Památníku včelích matek a do obce Kuk-
le vás navede i cyklotrasa přes obce Koclí-
řov, Dětřichov, Opatov a Opatovec, měří ne-
celých 25 km. V Koclířově bude otevřen opra-
vený farní kostel, kolem kterého se nachází 
zrestaurovaná architektonicky výjimečná kří-
žová cesta. Dále lze navštívit poutní areál Čes-
komoravské Fatimy – bývalý klášter s možnos-
tí ochutnat něco dobrého ve zdejší cukrárně. 
V Opatově bude otevřen kostel sv. Jana Ne-
pomuckého a je možné se občerstvit v pří-
jemném prostředí nové Opatovské hospody.  
V Opatovci můžete navštívit kostel Naroze-
ní Panny Marie a v Dětřichově kostel sv. Petra  
a Pavla s nově opravenou hřbitovní branou.

Ve 13:00 hodin proběhne slavnostní ote-
vření Památníku včelích matek, který se na-
chází v katastru obce Kukle. Památník připo-
míná téměř zapomenutou včelařskou tradici  
v regionu s ojedinělou architekturou a je zajíma-
vým turistickým cílem. Při otevření zazpívá dět-
ský pěvecký sbor z Poličky. Po slavnostním ote-
vření Památníku včelích matek bude Lesní klub 
Brlenka zábavnou formou doprovázet účastní-
ky do obce Kukle. Od 13:00 do 14:00 hodin se 
mohou děti seznámit zážitkovou formou se živo-
tem včel. Několik stanovišť s úkoly bude příjem-
ným zpestřením na závěrečném úseku pěší túry. 
V Kuklích se bude konat ve 14 hodin slavnost-
ní otevření Obecního společenského centra  
s dětským hřištěm.              Pokračování na str. 2

Rada města na svém jednání 3. března vy-
hlásila kandidaturu města Svitavy na titul Ev-
ropské město sportu 2015. Impulsem pro sna-
hu získat prestižní titul je skutečnost, že měs-

to Svitavy podporuje morálně i finančně vý-
konnostní i rekreační sport svých obyvatel bez 
ohledu na pohlaví, věk, rasu, fyzické dispozice, 
hendikep či ekonomické zázemí. Všichni vní-
máme sport nejen jako součást zdravého ži-
votního stylu, ale také jako důležitou a účinnou 
složku prevence negativních jevů. Učí-li se děti 
a mládež dodržovat pravidla, disciplínu, spolu-
práci s jinou generací či hendikepovanými ob-
čany, stávají se lepšími lidmi. Rovněž dlouho-
leté investice do výstavby a modernizace spor-
tovišť nemají v regionu obdoby. Město Svitavy 
fandí sportu! Představujeme zde logo kandidá-
ta, které vytvořil Jiří Sehnal. Zde je jeho vyjád-
ření:                                 Pokračování na str. 2 

Se sluníčkem přichází i nejkrásnější svátky jara - Velikonoce. Na ty svitavské se opět můžeme 
přijít podívat na náměstí Míru 16. dubna od 13 do 17 hodin. Na organizaci Velikonoc se podílí 
DDM Tramtáryje, Středisko kulturních služeb Svitavy, SPORTES, městská policie a MC Krůček. 
Přijďte se pobavit, vyzkoušet si velikonoční tradice - např. pletení pomlázek, na stáncích nakou-
pit tradiční velikonoční zboží z proutí, ochutnat trdelníky, cukrovinky apod. V dílničkách DDM 
Tramtáryje Svitavy a MC Krůček se určitě pobaví i děti a něco vlastnoručně vyrobeného si odne-
sou domů.                                                                                                               Pokračování na str. 2 

Svitavy – kandidát na titul 
Evropské město sportu 2015
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Pokračování ze str. 1 - Na tomto posled-
ním stanovišti si účastníci mohou poslechnout 
hudební vystoupení kapely BezLimitu, zakou-
pit něco dobrého ve stáncích a odpočinout si. 
Na přiložené mapě jsou zaznamenány obě tra-
sy. Pokud budete chtít mapu, budou k dispozi-
ci v informačním centru. Všechny podrobnos-
ti najdete na webových stránkách: www.svi-
tavy.cz, www.ic.svitavy.cz nebo na facebooku 

Pokračování ze str. 1 - Logo nese ná-
zev HRDÍ SPORTOVCI. Má představovat 
hrdé ženy, muže a děti, kteří mají možnost 
sportovat na svitavských sportovištích. Kaž-
dá postava stojí zvlášť, a přesto jsou dohro-
mady. Jako by říkali: „Jsem hrdý na to, co dě-
lám. Společně jsme tým, který je podporo-
ván naším městem. Městem Svitavy. Evrop-
ským městem sportu 2015.“ Nápis SV!TAVY 
odkazuje na povzbuzování. Otočené písmeno  
„I“ se stává vykřičníkem za první slabikou. Spo-
juje Svitavy z pohledu těch, kteří sportu fandí. 
Těch, kteří mají důvod, a je jedno zda v atletice, 
volejbalu či ploché dráze, být hrdí na své hrdiny. 
Titul Evropské město sportu (European City of 

V návaznosti na skutečnost, že se uchází-
me o titul Evropské město sportu 2015, bych 
vás rád informoval o podpoře města do oblas-
ti sportu. Ve schváleném  rozpočtu  města Svi-
tavy na rok 2014  je již tradičně vyčleněna i vý-
znamná podpora do oblasti sportu. A to nejen 
pro SPORTES Svitavy na provoz a údržbu tělo-
výchovných zařízení (10,5 mil. Kč), ale i na čin-
nost sportovních oddílů v rámci Tělovýchovné 
jednoty Svitavy (4 mil. Kč). Významnou pod-
poru města si zaslouží i naši Tuři, kteří od měs-
ta na dokončení sezony 2013 - 2014 dostanou 
800 tis. Kč. Kromě vrcholového sportu je tře-
ba, aby město podporovalo i práci s mládeží, 
proto i v letošním roce bude 950 tis. Kč směřo-

vat právě na mzdové náklady pro tyto pracov-
níky. Kromě běžných udržovacích prací myslí-
me i na další rozvoj sportovišť na území města. 
V minulých číslech jsme vás informovali, že TJ 
Svitavy podala žádost o dotaci na výstavbu ví-
ceúčelové haly na Svitavském stadionu. V brz-
ké době se dozvíme o výsledku dotačního říze-
ní. Nicméně i v letošním roce plánujeme inves-
tiční podporu na vybavení jednotlivých spor-
tovišť ve výši 1,4 mil. Kč. Především se jedná  
o nákup nové sekačky, opravu oplocení volej-
balových kurtů, dokončení projektové doku-
mentace na zmiňovanou halu, či pokračování 
v rekonstrukci základny DDM na Svratouchu.                  

David Šimek, starosta města 

Sport) uděluje ACES  – Evropská asociace hlav-
ních měst sportu (European Capitals of Sport 
Association). Cílem udělování titulu je oceně-
ní územních samospráv, které se aktivně podí-
lejí na prosazování a podpoře sportu na svém 
území. Při udělování titulu se města dělí na tři 
kategorie podle počtu obyvatel (capitals, cities  
a naše kategorie town – města s méně než 25 
tis. obyvateli). Na webových stránkách města je 
vytvořeno prostředí pro informace o celé akci. 
V rámci Slovenské republiky se o titul Evropské 
město sportu 2015 uchází naše partnerské měs-
to Žiar nad Hronom. Věříme, že to bude dalším 
- tentokrát evropským - rozměrem spolupráce 
obou měst.                                                       Jiří Petr

města Svitavy - oficiální informační portál měs-
ta Svitavy. Organizátoři pro vás zajistili i auto-
busovou dopravu. Budou vypraveny pouze  
2 spoje ze Svitav do Kukle v 11:30 a ve 12:15 ho-
din. Autobus bude odjíždět z parkoviště u Ma-
jáku, další nástupní stanoviště bude u sportovní 
haly Na Střelnici. Zpět pojede autobus v 16:00  
a v 16:45 hodin. Těšíme se na vaši návštěvu.

Alice Štrajtová Štefková

V lesích mezi Svitavami a obcí Kukle, zná-
mé jako Brand, se za finanční účasti města Svi-
tavy  (dotačně podpořeno z Programu rozvoje 
venkova, MAS Svitava) a Lesů ČR (financová-
no z Programu 2020) podařilo vybudovat sku-
tečnou regionální zajímavost – Památník vče-
lích matek. Základ celého nápadu leží na po-
čátku minulého století, kdy na místě dnešního 
památníku měli původní němečtí včelaři zříze-
nu oplozovací stanici včelích matek. Na lesní 
louce byl umístěn dřevěný včelín, ve kterém se 
klasicky včelařilo, a v jeho okolí bývaly během 
sezony rozmístěny malé úlky – oplodňáčky, po-
užívané při umělém chovu včelích matek, kte-
ré se do této lokality vozily za kvalitním oplod-
něním. 

Z historických pramenů je zřejmé, že zde 
byl v roce 1932 vztyčen kamenný památník  
s uvedenými jmény zasloužilých včelařů a ze-
jména s věnováním Franzi Thomasovi, ředite-
li odborné školy tkalcovské a vedoucímu vče-
lařské stanice. Podle pamětnických výpovědí 
byl nápis krátce po II. světové válce poničen 
vyškrábáním. Samotná lokalita byla jako oplo-
zovací stanice využívána i za dob socialismu, 
ale postupně o ni včelařský zájem utichl a vše 
bylo ponecháno napospas přírodě a vlivu ob-
časných návštěvníků. 

V rámci velkorysého projektu obnovy byl 
opraven nejen pískovcový kámen, ale i zchát-
ralá studna, která se nyní pyšní funkčním rum-
pálem. Celý prostor zbytku původní louky je 
upraven a doplněn o několik exponátů včelích 
úlů využívaných v průběhu minulého století. 
Především ale byl vystavěn nepřehlédnutelný 
dřevěný altán s ukrytou včelařskou symboli-
kou. Svitavský region získal skutečnou zajíma-
vost, která stojí za návštěvu.          René Kulhan, 

historické prameny Radoslav Fikejz

Pokračování ze str. 1 - Květná zahrada při-
veze do Svitav i oblíbená zvířátka a  u moro-
vého sloupu tak vznikne zoo koutek pro děti. 
Na malém pódiu vystoupí od 14:30 do 16:30 
hodin se svým koncertem Žesťový a Flétno-
vý soubor ZUŠ pod vedením Lukáše Morav-
ce a Jazzové combo Petra Jeníčka. Večerní 
koncert začíná od 19 hodin ve Fabrice a mů-
žeme se těšit na vystoupení Michala Prokopa 
& Framus Five. Jazzové combo Petra Jeníčka 
vzniklo ve svitavské ZUŠ v roce 2010. Součas-
ný počet členů je deset. Věkový průměr hrá-
čů se pohybuje v rozmezí třinácti až sedm-
nácti let. Orchestr vystupuje na školních ak-
cích, soutěžích nebo na akcích pořádaných 
městem. Repertoár tvoří většinou jazzové, 
rockové skladby, latina, nebo i melodie z fil-
mů. Žesťový soubor ZUŠ a Flétnový soubor 
ZUŠ (Pod vedením Lukáše Moravce): Oba 
soubory se věnují hudbě klasické i populární  
a mají za sebou úspěšnou účast na soutěžích  
v loňském roce.                               Robert Snášil

Brány památek dokořán - sobota 26. dubna

Svitavy – kandidát na titul 
Evropské město sportu 2015

Dvacet tři milionů pro svitavský sport 

Památník 
včelích matek

Velikonoce ve Svitavách
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Příspěvky na ošetření 
stromů

Informace z odboru 
školství a kultury

Ze zastupitelstva Fond regenerace památek

Rozpočet města

Projekt kontejnerizace

Informace z úřadu
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V loňském roce bylo na území města  
v rámci akce, která se opakuje již patnáctý rok, 
ošetřeno devět stromů z části za městské pe-
níze. Celkové náklady činily téměř 41 tis. Kč  
a z toho přispělo město částkou cca 33,5 tis. Kč.

Ošetřování stromů vyžaduje speciální 
znalosti, vybavení a dovednosti. Neodborný 
řez může způsobit nezvratné poškození, kte-
ré ovlivní strom na celý život, případně mu ži-
vot výrazně zkrátí. Proto i letos vyhlásilo město 
program na podporu ošetřování významných 
stromů na území města. Lze provést bezpeč-
nostní a zdravotní řez, sanaci dutin, případ-
ně zabezpečení koruny proti rozlomení umís-
těním bezpečnostní vazby. Žádost o poskyt-
nutí příspěvku je nutno podat do 30. dubna 
2014 odboru životního prostředí MěÚ Svita-
vy. Tiskopis lze získat na odboru ŽP, podatel-
nách úřadu nebo na webu města www.svita-
vy.cz (úřad-návody a formuláře). K žádosti je 
nutné doložit kopii katastrální mapy se situač-
ním zákresem stromu. V žádosti může žadatel 
uvést návrh odborné arboristické firmy, kte-
rá by provedla ošetření stromu, případně výši 
své spoluúčasti na uhrazení nákladů na ošetře-
ní. Odbor ŽP  zajistí zpracování cenové nabíd-
ky. Poté všechny materiály předá k posouze-
ní Ekologické komisi Rady města Svitavy, kte-
rá rozhodne o poskytnutí příspěvku nebo za-
mítnutí žádosti. Komise bude rozhodovat pod-
le kritérií, kterými jsou význam daného stro-
mu z hlediska městské zeleně, stupeň poško-
zení a výše spoluúčasti vlastníka stromu. Podá-
ním žádosti nevzniká na příspěvek nárok. Pří-
spěvek nebude poskytován na kácení stromů.  
O výsledku budou všichni žadatelé písemně in-
formováni.                                 Hana Gregorová

Na zasedání Zastupitelstva města Svitavy 
12. března bylo mimo majetkoprávních úko-
nů schváleno:
• rozpočet města Svitavy na rok 2014 v obje-

mu 406 400,1 tis. Kč a rozpočtový výhled na 
rok 2015 - 2016

• poskytnutí dotací:
 − 150 tis. Kč organizaci Kulturní služby měs-

ta Moravská Třebová na přípravu a koná-
ní 3. ročníku hudebního festivalu Hřebeč-
ský slunovrat (21. června 2014)

 − 80 tis. Kč Nadaci Josefa Plívy
 − 100 tis. Kč společnosti Smetanova Lito-

myšl na uspořádání externího koncer-
tu 56. ročníku MOF Smetanova Litomyšl 
2014 ve Svitavách (dotace do sportu na-
leznete v samostatném článku, o soc. služ-
bách napíšeme v příštím čísle – vše lze vy-
hledat i na webu města)

• zpracování prováděcí projektové dokumen-
tace k výzvě č. 22 – Konsolidace IT a nové 
služby TC obcí, podání žádosti o finanční 
podporu z Integrovaného operačního pro-
gramu KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY 
TC OBCÍ a finanční spoluúčast ve výši maxi-
málně 900 tis. Kč na projekt 

• upravené Zásady pro poskytování finanční 
podpory z Fondu regenerace památek měs-
ta Svitavy.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• zprávu Bezpečnostní situace ve městě  

v roce 2013
• dopis Libuše Zelinkové. 

Zuzana Pustinová

Zápis dětí do mateřských škol proběh-
ne stejným způsobem jako v roce 2013, 
tedy v jeden den a na jednom místě. Prv-
ní kolo proběhne ve středu 2. dubna 2014 
od 13:00 do 17:00 v hlavním sále kulturní-
ho centra Fabrika. Zde rodiče obdrží tisko-
pis přihlášky a po jeho vyplnění ho budou 
moci odevzdat s originálem zdravotního 
potvrzení od dětské lékařky ředitelce pou-
ze té mateřské školy, do které bude chtít 
své dítě zapsat. V případě, že výsledkem 
správního řízení bude nepřijetí dítěte, bu-
dou mít rodiče možnost zúčastnit se dru-
hého kola zápisu. O jeho termínu budeme 
včas informovat.

Ze všech mateřských škol by mělo ode-
jít do prvních tříd 225 dětí.                 Jiří Petr

Firma SPORTES v březnu zakoupila ná-
kladní vůz IVECO EuroCargo s hákovým no-
sičem kontejnerů a 8 ks kontejnerů pro Úsek 
technických služeb města Svitavy. 

Tím naplnila záměr projektu kontejne-
rizace spojený s náhradou starých traktoro-
vých sběrných vleček. Umístěním stacionár-
ních kontejnerů se nahradí traktorové vlečky 
na hřbitově a stadionu. Mobilní 4 ks kontej-
nerů jsou určeny pro sběr a odvoz posekané 
zeleně. Další dva kontejnery se budou použí-
vat pro kulturní akce na převážení a ukládání 
technického zabezpečení. Tímto krokem se vý-
znamně zlepší operativnost vykonávaných čin-
ností s použitím sběrných kontejnerů a sníží se 
náklady.                                            Jaroslav Kytýr

Finančních prostředků z Fondu regenera-
ce památek města Svitavy bude možné využí-
vat také v letošním roce. Loni využily možnos-
ti příspěvku dva subjekty - vlastníci dvou bu-
dov na náměstí Míru. Dále byly z fondu finan-
covány opravy podloubí, restaurátorské práce 
v Ottendorferově knihovně, opravy pomníků  
a zpracovány přípravné dokumentace na ob-
novu dalších kulturních památek ve městě. 
Celková finanční částka využitá z fondu rege-
nerace památek v roce 2013 byla ve výši 2 229 
390 Kč. Příspěvek je možné získat v souladu 
se schválenými zásadami pro poskytování fi-
nanční podpory z fondu regenerace památek. 
Ty byly schváleny Zastupitelstvem města Svita-
vy pro letošní rok v drobné úpravě, především 
ve prospěch větší flexibility při získávání pří-
spěvku. Ke změně nás vedla zkušenost s ad-
ministrací z minulého roku. Zásady se všemi 
potřebnými přílohami k podání žádosti jsou  
k dispozici u vedoucího odboru školství a kul-
tury Jiřího Petra, ale jsou také umístěny na we-
bových stránkách města, aby využitelnost pro-
středků z fondu byla co nejrychlejší. Pro letoš-
ní rok již víme o dvou až třech připravených 
žádostech. Zde se přesvědčujeme, že myšlen-
ka zřízení fondu regenerace památek má svůj 
význam při podpoře obnovy nemovitého i mo-
vitého kulturního bohatství ve městě.   

Pavel Čížek

Zastupitelstvo města na svém zasedání  
12. března schválilo rozpočet města na rok 
2014 včetně rozpočtového výhledu na období 
2014 - 2016. S ohledem na příznivý vývoj da-
ňových příjmů v loňském roce a s přihlédnutím 
k očekávanému ekonomickému vývoji jsou da-
ňové příjmy na rok 2014 rozpočtovány ve výši 
174,5 mil. Kč, což je téměř o 10 mil. Kč více 
oproti schválenému rozpočtu 2013. Z přebyt-
ku běžného rozpočtu ve výši 36,3 mil. Kč bu-
dou pokryty všechny splátky úvěrů a 10 mil. Kč 
bude použito na kapitálové výdaje. Na bankov-
ních účtech zbývá 59,8 mil. Kč k využití v ná-
sledujících letech především k předfinancování 
akcí spolufinancovaných z dotací EU. Kapitálo-
vé výdaje jsou plánovány ve výši 152,9 mil. Kč. 

V letošním roce bude dokončena intenzi-
fikace čistírny odpadních vod, zateplení bu-
dovy MŠ Milady Horákové a budovy ZUŠ  
a rovněž bude dokončena výstavba komunit-
ní kompostárny. V průběhu roku bude zaháje-
na akce snížení energetické náročnosti budov 
MŠ Pražská a III. etapa rekonstrukce kanaliza-
ce města. V rozpočtu je také zařazeno sníže-
ní energetické náročnosti dalších budov v ma-
jetku města, a to MŠ ČSA, MŠ Marie Majero-
vé a kina Vesmír. Realizace těchto akcí je pod-
míněna získáním dotací. Další významné inves-
tiční výdaje směřují do rekonstrukce vnitroblo-
ku ulice U Stadionu a další části ulice Zadní. 
V případě schválení dotací je rovněž počítáno  
s vybudováním cyklostezky Svitavy - Vendolí  
a s vybudováním zařízení pro sociálně vylouče-
né občany.                                Helena Koudelková



Pro rodiny, které žijí ve společné domácnos-
ti se třemi a více nezaopatřenými dětmi, byl Ra-
dou města Svitavy schválen peněžitý dar (pří-
spěvek) na třetí a každé další nezaopatřené dítě 
v plné výši poplatku (570 Kč). O tento příspě-
vek je možné požádat přímo na odboru životní-
ho prostředí MěÚ po zaplacení poplatku za ko-
munální odpad v řádném termínu (do 30. červ-
na). 

Dále připomínáme, že poplatek za ko-
munální odpad je pro rok 2014 stanoven ve 
výši 570 Kč /osoba. Splatnost poplatku je do 
30. června 2014, lze zaplatit pouze jednorá-
zově v hotovosti na celý kalendářní rok v bu-
dově městského úřadu na ul. T. G. Masary-
ka 25, platební kartou nebo bezhotovostním 

Letos se bude realizovat více investičních 
akcí do rekonstrukcí sítí v ulicích města. Pů-
jde zejména o kanalizační a vodovodní řady, 
elektrická a plynovodní vedení. Jsou to inves-
tice města Svitavy, ale také vlastníků jednotli-
vých rozvodů. Větší rozsah úprav bude také 
provádět společnost ČEZ Distribuce a.s. Ta od 
dubna tohoto roku zhruba do července počítá  
s rekonstrukcí svého vedení nízkého napětí, 
kdy nadzemní vedení na konzolách umístí do 
kabelů v chodnících s přepojením všech ob-
jektů, kterých se bude úprava týkat. Jedná se 
o ulice U Stadionu, Kapitána Nálepky, Pavlo-
vova, Edvarda Beneše, Kollárova, Tylova, Ne-
jedlého, Radiměřská. Dojde tedy k dočasnému 
omezení obecného užívání veřejného prostran-
ství chodníků a komunikací, ale také přístupu  
a příjezdu k jednotlivým nemovitostem v území. 
Vlastníci nemovitostí budou včas informováni  
o rozsahu výkopu a jeho zabezpečením před je-
jich nemovitostí a dále o vstupu na jejich poze-
mek související s rekonstrukcí elektrické sítě. Re-
alizaci bude zajišťovat společnost VČE-montá-

převodem na bankovní účet města. Případ-
né bližší informace lze získat u Jany Alexové 
nebo Terezy Sedlákové na tel.: 461 550 253  
a 461 550 254. Pro informaci uvádíme, že po-
platek za komunální odpad platí podle zákona 
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve zně-
ní pozdějších předpisů a obecně závazné vy-
hlášky města Svitavy č. 6/2013  fyzické osoby 
s trvalým pobytem a také vlastníci bytů a rodin-
ných domů, ve kterých není hlášena k pobytu 
žádná fyzická osoba. Dále fyzické osoby, kterým 
byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na 
území České republiky povolen trvalý nebo pře-
chodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, a oso-
by pobývající na území ČR přechodně po dobu 
delší tří měsíců.                                    Jana Alexová

že, a.s. V případě potřeby je možné se obracet 
na Jaroslava Jirečka (606 631 253) nebo Marce-
la Bindera (723 045 403). Jelikož na stávajícím 
vrchním vedení jsou lampy a rozvody veřejné-
ho osvětlení, bude město zajišťovat v koordinaci  
s akcí umístění nového veřejného osvětlení, aby 
byly ulice po dokončení přeložek elektrického ve-
dení bezpečně nasvětleny. Naše investice bude  
v nákladech cca 1,2 mil. Kč. Všechny vlastníky  
a uživatele okolních nemovitostí prosíme při 
stavební činnosti o toleranci a pochopení.            

Pavel Čížek

Použití donucovacích prostředků

Dne 6. 3. v 1:15 hod. vyjížděla hlídka do 
baru na náměstí, kde host vykřikoval na obslu-
hu, jež právě počítala tržbu, že vytáhne pisto-
li, pokud peníze neschová. Strážníci muže po-
mocí odváděcích hmatů z provozovny vyvedli 
a oznámili událost PČR. Muž (61) z Litomyšl-
ska u sebe žádnou zbraň neměl, přesto jeho 
chování naplňuje skutkovou podstatu deliktu.

Odpad se vyplatí odkládat  
tam, kam patří

Dne 7. 3. se na služebnu městské policie 
dostavil občan a přiznal se, že před třemi dny 
odložil stavební odpad na „černou skládku“ 
v Lačnově. Důvodem jeho přiznání byl fakt, 
že ho při této činnosti zaznamenala nainsta-
lovaná fotopast a strážníci důkazy ke správní-
mu řízení tentokrát zjišťovali přes sociální síť. 
Muž odloženou stavební suť uklidil a odvezl do 
sběrného dvora. Uloženou blokovou pokutu 
uhradil na místě. Strážníci i jiné orgány města 
již dříve projednávali některé úspěšné výstu-
py fotopastí, které odbor životního prostředí 
již loňského roku doporučil nainstalovat prá-
vě z důvodu veřejného zájmu, aby se postiho-
valo odkládání odpadu na nepovolená místa, 
zejména v přírodě. Pro zajímavost uvádíme, že 
po zveřejnění prvního případu na Facebooku 
byla další neoprávněná skládka, o níž byla pro-
střednictvím fotopasti městská policie informo-
vána, odstraněna dříve, než ji mohli strážníci 
zdokumentovat. 

Pes útěkář

Strážníci se soužitím obyvatel se psy zabý-
vají téměř denně. Členům jedné rodiny byly jen 
od ledna 2014  uloženy pokuty v blokovém ří-
zení ve výši cca 4 500 Kč. Pes již byl i odvezen 
do městského útulku, nicméně byl opět vydán 
majitelům. Další řešení problematické situace 
již  nyní nezáleží jen na MP.

Krádež kávy odstartovala cestu 
trestu za trestný čin

Dne 13. 3. v odpoledních hodinách byli 
strážníci přivoláni ke krádeži zboží v OD 
Kaufland. Ostraha prodejny přistihla zlodě-
je, který si do saka uschoval kávu, jež pak při 
průchodu pokladnou nezaplatil. Vzhledem  
k tomu, že muž nebyl schopen strážníkům pro-
kázat svoji totožnost, předvedli jej v souladu  
s platným ustanovením zákona o obecní po-
licii na OO PČR. Lustrací vyšlo najevo, že 
23letý muž z Prachaticka je pro své předcho-
zí protiprávní jednání podezřelý ze spáchání 
trestného činu. Další úkony již prováděla PČR, 
která si celý případ na místě převzala. 

Karel Čupr

Komunální odpad – peněžitý dar 

Zmizí nevzhledné vrchní vedení 

Městská policie informuje

Tísňová linka 156
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Město Svitavy připravuje na druhé polole-
tí letošního roku a rok 2015 realizaci investič-
ní akce pod názvem Kanalizace města Svitavy 
– III. etapa. Součástí projektu je výstavba nové 
kanalizační stoky v ul. Bezručova a rekonstruk-
ce celkem sedmnácti stávajících kanalizačních 
stok v patnácti ulicích ve městě Svitavy, kon-
krétně na ulicích: Edvarda Beneše, Gorkého, 
Hřbitovní, Lázeňská, Na Červenici, Národního 
osvobození, Neumannova, Palackého, Pavlo-
vova, Růžová, Soudní, Tylova, Uzavřená, Vítěz-
ná a Vojanova.

Umístění nově budované kanalizační sto-
ky a rekonstruovaných částí stávající kanaliza-
ce je červeně zvýrazněno v samostatné situa-
ci. Podrobná dokumentace je uložena na od-
boru životního prostředí MěÚ Svitavy. Pro na-
hlédnutí do těchto podkladů kontaktujte pra-
covníky odboru: 

Pavlu Boucníkovou (tel.: 461 550 243,  
e-mail: pavla.boucnikova@svitavy.cz)

Marka Antoše (tel.: 461 550 240, e-mail: 
marek.antos@svitavy.cz). 

V období od dubna do června 2014 pro-
běhnou jednání s majiteli všech týkajících se-
nemovitostí za účelem poskytnutí podrobných 
informací k plánovanému průběhu a rozsahu 
akce.

Na financování akce se podařilo získat pří-
slib dotace ze zdrojů Státního fondu životní-
ho prostředí ČR a Evropské unie, jejíž celko-
vá výše by měla činit 29,1 mil. Kč. Je nutné říci, 
že získání dotace na rekonstrukci kanalizace je 
výjimečné, neboť podle stávajících podmínek 
podpory vodohospodářských projektů jsou  
v naprosté většině spolufinancovány jen nové 
investice.  Celkové náklady akce budou známy 
až po ukončení výběrového řízení na zhotovi-
tele díla, které bylo zahájeno 4. března. Smlou-
va se zhotovitelem by měla být podle předpo-
kladů podepsána v květnu tohoto roku.

                                                          Marek Antoš

Výstavba a rekonstrukce kanalizace ve městě



str. 5naše město / duben 2014 / www.svitavy.cz

Kam s nimi?
Půl století bydlím ve Svitavách blízko mís-

ta, kde byl vybudován lačnovský protipovod-
ňový poldr. Nejsem příznivcem dotací na růz-
né projekty, protože jsem přesvědčen, že směr, 
při kterém možnost předbíhá potřebu, je špat-
ná cesta. Byl-li zde realizován projekt discgolfu 
jako nezbytné sportovní aktivity, vem to nešť, 
jistě si své příznivce najde. Středem areálu však 
vede strouha udržovaná matkou přírodou, 
kudy stéká spadová voda do lačnovského po-
toka. Metající plastikovým talířem se podmáče-
né půdě a komárům vyhnou jen v suchých le-
tech. Doposud tento prostor sloužil jako ilegál-
ní výběh pro pejsky chovatelů z přilehlého síd-
liště. Psí exkrementy jistě na sportoviště nepa-
tří, tudíž byl poldr v těchto dnech osázen zá-
kazovými značkami pro odklon psího užívání. 
Zátěž psích exkrementů mine nohy sportov-
ní a ulpí na botě běžného chodce na veřejné 
cestě. Avšak pohříchu nejen pejsci, ale i lidé 
mají svá živočišná nutkání. Jelikož na sportoviš-
ti absentuje cokoliv v podobě sociálního záze-
mí, je k nezbytnému využíván prostor stromo-
vého odclonění od železniční tratě. Doporučil 
bych pod uvedenou značku přidat dodatkovou 
tabulku:„Zákaz znečišťování platí v celém are-

álu i pro homo sapiens.“ Vyzvídal jsem na hy-
gienické stanici, jak je v projektu řešeno soci-
ální zabezpečení tohoto sportovního zařízení, 
leč lidé s razítkem nemají o ničem tušení. Tak-
že jsem spolu s Jeníkem Nerudových na rozpa-
cích: Kam s nimi? Občan Mičánek
Miroslav Sedlák, zastupitel za Naše Svitavy, 

www.nasesvitavy.cz

„Bojujeme za školy?“
V rubrice „Ze zastupitelských lavic“ jsem 

si přečetla článek L. Vévodové, ve kterém vy-
zývá k boji za školy ve městě. Blíží se volby  
a je třeba zaujmout voliče. A dobré téma je 
školství. Každý z nás chodil do školy, téměř 
každý je přesvědčen, že ví jak má školství fun-
govat a jak řešit jeho problémy. A stále klesa-
jící počet žáků na SŠ je problém, který se týká  
i naší Obchodní akademie a Zdravotnické ško-
ly. Víme, že všechny vyučované obory jsou zce-
la zásadní pro město – existence nemocnice.

Kraj - zřizovatel musí situaci řešit. Ale jak, 
aby řešení někomu neublížilo ? Proto jsme na-
vrhli splynutí škol. Na první pohled to vypadá 
jako nesmysl. Jenže návrh neznamená rušení 
nabízených oborů, jen obě školy bude řídit je-
den ředitel. Musíme si uvědomit, že platy uči-

telů se odvíjí od počtu žáků ve škole a platí zde 
přímá úměra – čím méně žáků, tím méně pe-
něz pro učitele. Ředitelé to řeší zkracováním 
úvazků učitelů a propouštěním.

Oproti roku 2011 klesl počet zaměstnanců 
OA o 11, z toho 9 učitelů. Mzdové prostředky 
klesly o téměř 2,7 mil. Kč. Na SZŠ počet lidí kle-
sl o 5, mzdové prostředky za poslední tři roky 
o více než 1 mil.korun. A tak snad každý po-
chopí, že nelze tuto závažnou situaci odkládat. 
Ředitelé by postupně neměli peníze na platy  
a mohlo by to dojít k tomu, že jeden učitel by 
učil několik odborností.

Tedy „ nebojujme za školy, ale bojujme za 
kvalitní výuku, za vzdělané žáky!“

A ráda věřím, že pani Vévodová – učitelka 
bude mezi prvními.                 J. Pernicová, ČSSD

Jen tak mimochodem
Podle mne emoce do politiky nepatří. 

Zvláště tehdy, chcete-li něčeho dosáhnout. 
Zejména se to týká palčivých témat, kte-
rá jsou dnes mnohými diskutována s větší či 
menší mírou znalosti podstaty věci. Pro řeše-
ní jakéhokoliv problému je důležitá komuni-
kace. Myslím tím dialog všech partnerů v dis-
kuzi. Platí to tedy i v otázce slučování střed-
ních škol ve Svitavách. Zástupci SPMS se se-
šli se všemi stranami, které mají k problému 
co říci. I přestože víme, že rozhodující slovo 
má vždy zřizovatel škol, tj. Pardubický kraj  
s řediteli příslušných škol, chtěli jsme znát po-
drobnosti. Jednoznačně si stojíme za tím, že 
je ve městě nezbytné zachovat všechny ško-
ly a jejich studijní obory. Podstatná je míra je-
jich integrace či autonomie v systému. K od-
povědnému rozhodování je nutné znát všech-
na data, zvláště ta, která se objeví po skon-
čení letošního přijímacího řízení. Není prav-
dou, že město neučinilo žádné kroky k udr-
žení škol. Pracovníci MěÚ procházeli obě 
školy s úkolem prověřit na místě, zda je se-
stěhování škol do jedné budovy vůbec tech-
nicky reálné. Zjistili, že není. Starosta Svitav, 
společně se starosty ostatních měst, která se 
potýkají s podobnými problémy, se zasadil  
o pozastavení celého záměru slučování. Ale 
jistě to není konečný stav, protože úbytku stu-
dentů se Pardubický kraj prostě nevyhne. Zá-
sadním sdělením k veřejnosti je i ten fakt, 
že školy jsou připraveny k otevření nových 
ročníků a kraj garantuje možnost dokončení 
studia všem studentům. 

Radoslav Fikejz (SPMS)

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.

Děje se ve městě

Rákosníčkovo hřiště ve Svitavách bude

Připojte se ke slevovému programu ČMP

V roce 2012 firma LIDL představila projekt 
Rákosníčkova hřiště a doposud zrealizovala za 
43,5 milionu Kč ve 29 městech ČR dětská hřiš-
tě. Do konce roku 2014 bude postaveno celkem 
padesát hřišť - jedno z nich bude ve Svitavách! 
Město bylo v soutěži úspěšné. Přesněji řeče-
no, úspěšní byli obyvatelé města a jejich přátelé  
- všem velmi děkujeme! Hlasovalo se ve čtyřech 
kategoriích podle velikosti měst na webových 
stránkách, pomocí SMS nebo na Facebooku. 
Ziskem 5 562 hlasů se Svitavy umístily v katego-
rii na 3. místě a s rezervou se dostaly mezi měs-
ta, kde nová hřiště letos vyrostou. Hřiště v hod-
notě 1,5 mil. Kč bude pravděpodobně umístě-
no na travnaté ploše vedle Plechárny u rybní-
ka Rosnička. Má rozměry 14 x 17 m, skládá se 
z osmi herních prvků, oplocení a mobiliáře. Je 

navrženo švédskou firmou HAGS s ohledem na 
zdravý rozvoj dětí.                     Břetislav Vévoda

K poděkování se za celé vedení města při-
pojuji. Dokázali jsme, že Svitaváci umí zabrat, 
když jde o dobrou věc.                      David Šimek

Českomoravské pomezí (svazek měst Li-
tomyšl, Moravská Třebová, Polička, Svitavy  
a Vysoké Mýto) nabízí opět všem poskytovate-
lům služeb působícím na území stejnojmenné 
turistické oblasti možnost zapojit se do slevo-
vého programu Bonus pas. Projekt, jehož cí-
lem je podpora cestovního ruchu v regionu, 
nabízí návštěvníkům možnost využít zvýhod-
něných cen, zapojeným subjektům pak před-
poklad zvýšeného zájmu zákazníků o jejich 
služby. 

Pokud se chcete stát součástí projektu 
nebo máte jakýkoliv dotaz, pište na e-mailo-
vou adresu bonus@ceskomoravskepomezi.cz. 
Další informace a podmínky pro zapojení se do 
projektu najdete na portálu www.ceskomorav-
skepomezi.cz.                                 Jiří Zámečník



Díky inspiraci při rozhovorech s rodiči jsme 
v MC Krůček od dubna zavedli novinku – službu 
s názvem Chystám se do školky! Je určena pro 
rodiče a děti, kteří se společně připravují na vel-
ký krok –  nástup do školky.  Pokud chcete, aby 
se váš mrňousek začal osamostatňovat, máte  
u nás ten pravý prostor každý čtvrtek od 15 do 
17 hodin. Služba je zpoplatněna (40 Kč členi 
a 60 Kč nečleni za 2 hodiny) a je nutné se pře-
dem přihlásit na cuhelova@svi.cz, mob.: 739 
085 457. Maximální počet dětí ve skupince je  
5 a věnovat se jim, učit se s nimi a hrát si bude 
speciálně vyškolená pracovnice. Přístup k dítě-
ti bude probíhat dle metod montessori peda-
gogiky v připraveném prostředí hracích center. 
Samozřejmostí jsou i venkovní aktivity.  Za naší 
novou službou stojí věta: „Pomoz mi, abych to 
dokázal sám.“                            Monika Čuhelová

1. Út / 9:00 - 13:00 / Pracovně právní seminář 
-  lektoruje Mgr. Šárka Klodnerová. 

3. Čt / 9:00 - 13:00 / Gender seminář -  pod ve-
dením Mgr. Radky Janebové, Ph.D. 

8. Út / 15:00 – 17:00 / Dílna tvořivosti – kera-
mická dílna v Café - Purkyňova.

15. Út / 16:00 – 17:30 / Logopedická poradna 
v Krůčku pod vedením logopedky Mgr. Han-
ky Dalíkové. 

18. Pá / 15:00 - 19:00 / Změna je život - lek-
toruje Světlana Čiberová. Zveme vás na semi-
nář v rámci projektu Mám rodinu a podnikám. 

16:00 - 21:00 / Velká večerní velikonoční dílna 
tvořivosti -  velikonoční dekorace na stůl z bře-
zového proutí.  

22. Út / 13:00 – 17:00 / Čarodějnická dílna 
tvořivosti – vyrobíme si čarodějnice, košťata  
a připravíme se na oslavu čarodějnic. 

27. Ne / 15:00 - 17:00 / Cesta do hlubin země 
– interaktivní – naučná i zábavná EKO cesta 
parkem Jana Palacha pro mrňousky i jejich 
sourozence k příležitosti Dne země.

30. St /10:30 – 12:00 / Rozhovory o výchově  
s psycholožkou Mgr. Monikou Čuhelovou.

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

TOM Zálesáci Svitavy

Táborová školička Svratouch 28. 6.  - 5. 7. 
Pro děti, které nikdy nebyly na táboře. Cena 
1970 Kč, mob.: 775 300 422 (Daniel Veselý)

LT Damašek 27. 7. - 9. 8. Cena 3400 Kč, čle-
nové TOM 3100 Kč. Bližší informace na mob.: 
737 518 309 (Pavel Dědič)
Další informace a přihlášky lze stáhnout na we-
bových stránkách: www.zalesaci.net 

Příměstské tábory DDM 

– pro děti od 6 – 13 let / 8:00 – 16:00 / 1000 Kč
30. 6.  –  4. 7. vedoucí Pavel Padyásek, ppadya-
sek@svitavy.cz, mob.: 734 287 285
7. – 11. 7. vedoucí Miroslav Skočovský,  
skocovsky@svitavy.cz, mob.: 737 525 576
11. – 15. 8. vedoucí Lenka Waltová, lwaltova@
svitavy.cz, mob.: 734 287 286

Pobytové tábory DDM

29. 6. – 11. 7.  Speleoterapie ve Sloupu v Mo-
ravském Krasu, cena 3900 Kč
tábor v oblasti Sloupskošošůvských jeskyní, tá-
bor je pro děti od 6 – 15 let 
vedoucí Pavlína Šmerdová, smerdova@svita-
vy.cz, mob.: 734 287 284

28. 7. – 8. 8. Svratouch 2014, cena 3400 Kč, 
celotáborová hra Motorkářské gangy aneb no-
vodobí Vikingové na ďábelských strojích. Tá-
bor pro děti od 6 – 15 let. Vedoucí Pavel Padyá-
sek, ppadyasek@svitavy.cz, mob.: 734 287 285

Tábor TOM Brontíci Svitavy 13.7. - 27.7.  

v Horce u Zruče nad Sázavou - na břehu řeky 
Sázavy, cena 3000 Kč, www.sybrontici.ic.cz, 
mob.: 777 324 399 Michal Škavrada

Dětský příměstský tábor v Městském muzeu 
a galerii ve Svitavách
11. - 15. 8., cena 1100 Kč / 8 - 16 hod
Pro děti od 6 do 10 let, tábor, který se letos 
bude jmenovat Řemeslo má zlaté dno 

Letní příměstský sportovní tábor Svitavy
pro děti z prvního stupně ZŠ
1. turnus: 7. - 11. 7. 
2. turnus: 14. - 18. 7. 
3. turnus: 21. - 25. 7. 
Cena: 2200 Kč za jeden turnus, 4000 Kč za dva 
turnusy, 5800 Kč za tři turnusy. Informace, při-
hlášky: tel.: 461 310 226, mob.: 777 153 428, 
e-mail: info@sportkemp.cz, web: www.sport-
kemp.cz, facebook.com/sportkemp

Příměstské tábory MC Krůček 
Veškeré informace vám podáme na mob.: 737 

236 152, e-mail - mckrucek@gmail.com
Termíny:
7.7. - 11.7. – téma Námořníkem každým cou-
lem s Jaruškou Herbichovou
28.7. - 1.8. - tábor s eko zaměřením s Terčou 
Veitovou
11.8. - 15.8. - téma Hobit s Radkou Bočkovou
25.8 - 29. 8. - téma Stvoření světa s Katkou 
Krausovou 
Cena: členi 1100 Kč, nečleni 1300 Kč (souro-
zenci na každého sleva 100 Kč)

Tábor rodičů s dětmi 
Z pohádky do pohádky 
Termín tábora 17. 8. - 24. 8.
Cena již od 2250 Kč 
Více informací: Pavlína Šmerdová, 
mob.: 737 389 797, www.kajmanek.cz, 
plavani.kajmanek@email.cz 

Koňské tábory v Bonanze 
21. – 26. 7., 11. – 16. 8. 
informace na www.osbonanza.cz

2. – 3. / St, Čt / 8:30 / zimní stadion
Okresní kolo v Hokejbalu proti drogám

2. - 3. / St, Čt / 8:00 – 13:00 / Fabrika 
III. kolo – čtyřkolová přírodovědná soutěž  
– Poznávání živočichů

5. / So / 17:00 / krytý plavecký bazén
Hry bez hranic - 3 hodiny zábavy. Pro týmy  
s pěti členy od patnácti let. Vstupné 200 Kč na 
osobu. Více informací na: psmerdova@svitavy.
cz , nebo na mob.: 734 287 284

9. / St / 8:00 / gymnázium Svitavy
SOČ – 36. ročník

14. / Po / 12:30 / ZŠ Felberova 
Obvodní kolo ve vybíjené  4. a 5. tříd

17. / Čt / Brno
Výlet za loutkami a zvířátky. Návštěva muzea 
loutek v divadle Radost a zoo. Cena 350 Kč,  
v ceně vstupné do muzea, zoo a jízdné.  lwal-
tova@svitavy.cz nebo na mob.: 734 287 286

18. / Pá / 10:00 / park Jana Palacha
Hon na velikonočního zajíce. Hledání a plnění 
úkolů. Vstupné 40 Kč. Sraz u kavárny na par-
kovišti. Hlásit se můžete na lwaltova@svitavy.cz 

18. / Pá / 16:00 – 18:00 / DiscGolf Park Svitavy
Discgolfová akademie pro veřejnost
max. počet účastníků 15, cena 50 Kč, disky 
na půjčení budou k dispozici a stejně tak i test 
centrum

19. / So / 8:30 – 15:30 / DiscGolf Park Svitavy
Open Svitavy – discgolfový turnaj 

25. – 27. / Pá – Ne / TZ Svratouch
Vyhánění čarodějnic ze skal. Prodloužený ví-
kend na TZ Svratouchu, kde společně s dětmi 
odemkneme skály a upálíme čarodějnici. Cena 
pobytu včetně dopravy 350 Kč. Více informací 
a přihlášky v DDM Svitavy lwaltova@svitavy.cz.                                       

Tým DDM Tramtáryje

Nová služba v MC 
Krůček

Nabídka letních táborů na rok 2014

Akce MC Krůček

Akce DDM
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8. Út / 8:30 a 10:15 / Fabrika 
Divadlo Nokakabus Praha: Vodníkův sen
Humorně laděný pohádkový příběh ze světa 
vodníků a víl, čarodějnic a čertů. Vstupné: 40 
Kč, doporučeno pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

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

 � 18:00 / Fabrika 
Koncert orchestrů 
a pěveckých sborů ZUŠ ve Svitavách
Pořádá ZUŠ. 

10. Čt / 8:30 a 10:00 / Fabrika 
Koncert pro školy
Pořádá ZUŠ Svitavy.

 � 18:00 - 21:00 / čajovna Namasté
Léčivý kurz malování mandal s Martinem 
Adamcem. Vstupné: 150 Kč

 � 17:00/ městské muzeum a galerie
Projekt Hledání hvězdy Davidovy – Vůle žít
JMÉNO JE MÝM DĚDICTVÍM PO RODIČÍCH
Ojedinělá beseda s Asafem Auerbachem, jedním 
z dětí zachráněných před nacistickou likvidací si-
rem Nicholasem Wintonem. Více na str. 11

 �  18:30 / Ottendorferův dům – Muzeum 
esperanta

146. cestovatelský večer AS Brontosaura
TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO
Těšínské Slezsko leží v pohraniční oblasti se-
verovýchodní části severní Moravy a Slezska. 
Územím protéká řeka Olše. Nejatraktivnější 
část regionu však tvoří Těšínské Beskydy, kte-
ré jsou oblíbeným výletním místem. Dalším 
magnetem Těšínského Slezska je stavební sloh 
a folklór. Kolorit dřevěných staveb, zachová-
ní tradiční řemeslné výroby, lidových zvyklostí  
a obyčejů dává návštěvníkům zapomenout, 
kde je hranice mezi minulostí a přítomností. 
Přednáší: Libor Lněnička

11. Pá / 20:00 / Fabrika 
Jaromír Nohavica
Host: Robert Kuśmierski (PL). Vstupné: 450 Kč

11. – 12. Pá – So / Fabrika, Divadlo Trám
Svitavský Dýchánek
Krajská postupová přehlídka dětského divadla 
Pardubického kraje - Dětská scéna, vice na str. 13

1. Út / 8:30 a 10:15 / Fabrika 
Divadlo DRAK H. Králové: Podivuhodný cir-
kus doktora Tarzana  
Vstupné: 40 Kč, doporučeno pro MŠ a 1. stu-
peň ZŠ

2. St / 17:30 / Ottendorferův dům
Setkání u klavíru
2. přehlídka žáků klavírního oddělení ZUŠ Svi-
tavy. Vstupné dobrovolné

 � 19:00 / čajovna Namasté
Poetický večer - na téma O pohádkách 
V návaznosti na minulý poetický večer bude-
me číst pohádky a diskutovat o skrytých význa-
mech a symbolice pohádek. Vstup volný

3. Čt / 17:00 / klub Tyjátr
III. jazzová jízda
The Dozing Brothers, Jazzové combo Petra Je-
níčka, Žesťový soubor ZUŠ a Flétnový soubor 
ZUŠ pod vedením Lukáše Moravce.
Vstupné dobrovolné

 � 19:00 / čajovna Namasté
Cesta k úspěšnému Já 
Přednáška Jitky Studénkové.

4. Pá / 21:00 / klub Tyjátr
Do větru + The Partisan
Vstupné: 50 Kč

4. – 5. Pá - So / Fabrika, Divadlo Trám
Svitavský Fanda
Postupové kolo celostátní přehlídky experi-
mentujícího divadla Šrámkův Písek, přehlídky 
studentských divadelních souborů Mladá scé-
na Ústí nad Orlicí a divadel poezie Wolkerův 
Prostějov, více na str. 12

5. So/ 19:00 / klub Tyjátr
Bigbítový večírek na počest svitavské 
rockové legendy Pepy Tlustého
Zahrají jeho souputníci a kámoši: VERZE 5, 
SPM, SYFON, Z band

7. Po / 19:00 / Fabrika 
Jakub Smolík
Pořádá agentura REMOEX. Předprodej na TI-
CKETPORTAL a v informačním centru. 
Vstupné: 260 Kč, 300 Kč, 320 Kč

KULTURA
12. So / 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Kapela ABC 

 � 20:00 / klub Tyjátr
IMODIUM + BezLimitu
IMODIUM (rock‘n‘roll-rock - Broumov)
BezLimitu (rock-world music)
Sound BezLimitu tvoří sedmistrunné kytary  
s dobře zapamatovatelným zpěvem a s hutnými 
základy, které se kombinují s moderní rockovou 
a progresivní metalovou muzikou
Vstupné: 80 Kč

13. Ne / 15:00 / Divadlo Trám 
Divadlo Kufr Brno: Tančíček Adušiadáši
Pohybově - žonglérská klauniáda vhodná pro 
děti i dospělé. Tančíček je non-verbální před-
stavení dvou rozpustilých holek - Aduši a Dáši. 
Po představení bude žonglérská dílna pro di-
váky. Vstupné: 50 Kč / rodinné pasy

14. Po / 19:30 / Fabrika
Palo Habera a Team unplugged
Pořádá agentura Glanc, s.r.o.

15. Út / 18:00 / klub Tyjátr
Malované nádobí
Barvami na porcelán budeme společně malo-
vat hrníčky a dezertní talířky pro radost. Dílna 
je vhodná i pro děti. Materiál zajištěn. Nutno se 
nahlásit předem na: lwaltova@svitavy.cz, nebo 
na mob.: 734 287 286. Cena 149 Kč

 � 19:00 / čajovna Namasté
Úplňkové bubnování s workshopem An-
dreje Koláře. Vstupné dobrovolné

16. St / 14:30 – 17:00 / náměstí Míru – hor-
ní část
Velikonoce ve Svitavách. Vystoupení svitav-
ských kapel, dílny pro děti, stánkový prodej. 
Jazzové combo Petra Jeníčka, Žesťový soubor 
ZUŠ a Flétnový soubor ZUŠ pod vedením Luká-
še Moravce. Vstup volný. Více na stranách 1 a 2

 � 17:30 / koncertní sál ZUŠ 
Žákovský hudební večer 

 � 18:00 / Fabrika, knihovna
Ivan Klíma 
Autogramiáda a setkání se slavným českým spi-
sovatelem.

 � 19:00 / klub Tyjátr
Filmový klub dokumentu: Ilegální máma
Dokument o ženách z Moldavska, které z fi-
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nančních důvodů odešly za prací do zahraničí 
a nechaly své děti doma. 
Vstup volný

 � 19:00 / Fabrika 
Michal Prokop & Framus Five
Předprodej od 2. 4. v recepci Fabriky
Vstupné: 200 Kč

17. Čt / 17:00 / Tyjátr
Projekt Hledání hvězdy Davidovy – Vůle žít
SEDM SVĚTEL 
Mimořádně citlivý dokument o Alici Herz  
- Sommerové, pamětnici židovského původu 
na dobu druhé světové války. 
Více na str. 11

18. Pá / 17:00 / Fabrika 
Na muzice ve Fabrice
K tanci i poslechu zahraje dechová hudba Roz-
marýnka s kapelníkem Robertem Koníčkem.
Vstupné: 50 Kč

 � 19:00 / čajovna Namasté
Koncert - Honza Mazák a spol. (členové bý-
valé kapely Psiskapsy). Vstupné do klobouku

 � 20:00 / klub Tyjátr
NIL
Skupina NIL vyráží na akustické turné a popr-
vé vystoupí v novém složení, akustické kytary 
se chopí nový člen  Radek „Komár“ (Komárek). 
Jako host zahraje cellistka Veronika Hložková. 
Všechny informace týkající se turné nalezne-
te na odkazu: http//www.facebook.com/nil-
tv. Vstupné: 80 Kč

19. So / 14:00 a 19:00 / Fabrika 
Orientální večer
Vstupné dobrovolné

 � 21:00 / klub Tyjátr
HOUSE JUICE Black & White
Další díl úspěšné housové noci přínáší Black 
& White párty. Dress Code této akce je čer-
né nebo bílé oblečení. Jako vždy zahrají rezi-
denti akce z Sy-Tech: Splieer, Jeanlige, Lexinger  
a jako hosté zahrají: The Pipe a nEx. Djs: HE 
PIPE, nEx, SPLIEER, LEXINGER, JEANLIGE
Vstupné: 50 Kč

22. Út / 19:00 / čajovna Namasté
Šmejdi - promítání filmu
Manipulace, nátlak, ponižování, agrese. Skry-
té kamery zachytily drsné pozadí předváděcích 
akcí pro seniory. Co se opravdu děje na popu-
lárních zájezdech s obědem zdarma? Režie S. 
Dymáková. Vstup volný

23. St / 18:00 / klub Tyjátr
Iva Pekárková
autorské čtení a beseda se známou českou spi-
sovatelkou žijící v Londýně. Vstupné dobrovolné

 � 18:00 / Ottendorferův dům 
Absolventský koncert 

24. Čt / 19:00 / Ottendorferův dům
Projekt Hledání hvězdy Davidovy – Vůle žít
NOACH
Vokální soubor Noach z Ostravy - ukázky vý-
chodoevropské židovské, tzv. klezmerové hud-
by. Vstupné: 160 Kč/pro členy KPH 80 Kč
Více na str. 11

 � 19:30 / Fabrika 
Screamers
Pořádá agentura: Řemen Rock Agency
Předprodej v IC

25.  Pá / 9:00 / Fabrika 
Krajské kolo soutěže – jazzové a taneční 
orchestry. Pořádá ZUŠ 

 � 14:00 / kino Vesmír
Krajské kolo celostátní soutěže neprofesi-
onální filmové tvorby pro Pardubický kraj: 
61. český videosalon 2014 
Srdečně zveme na promítání soutěžních snímků.

 � 16:00 a 18:00 / kavárna V Parku 
Benefiční koncert 
II. ročník hudebního vystoupení, kdy kape-
ly vystoupí bez nároku na honorář např. ka-
pela Syfon. Výtěžek bude věnován stáji, která 
je využije na zkvalitnění zajišťovaných služeb  
s koňmi. Program s poníky pro děti od 16 hod 
- občerstvení, venkovní posezení. 18:00 - kon-
cert. Děkujeme všem, kteří tuto akci podpoří. 
Vstupné 85 Kč. Info o stáji http://www.staj-
machovi.cz/ více informací v kavárně.

 � 19:00 / čajovna Namasté
Diagnostika karmy - přednáška architek-
ta Petra Hájka
Vstupné dobrovolné

26. So/ 9:00 - 16:30 / čajovna Namasté
Konstelační den na téma Sabotéři 
v našich životech 
Seminář vede Mgr. Jitka Studénková, cena: 790 Kč

 � 12:00 / klub Tyjátr
Porta – oblastní kolo Svitavy
Oblastní kolo v tradičním portovním městě, 
které nabízí účast v soutěži pro muzikanty ne-
jen z česko-moravského pomezí. Více na www.
fabrikasvitavy.eu, www.facebook.com/Porta-
OblastniKoloSvitavy

 � 13:00 / mikroregion Svitavska
Slavnostní otevření Památníku včelích matek 
Brány památek dokořán
Zahájení turistické sezony
Více na straně 1

 � 17:00 a 20:30 / Fabrika 
Taneční večer pro dospělé páry 
Více na www.kultura-svitavy.cz.
Vstupné: 180 Kč za pár
 
 � 20:00 / klub Tyjátr

Pavlína Jíšová a Adéla Jonášová
Vstupné: 100 Kč. Předprodej od 11. 4. v recep-
ci Fabriky. V den konání – pokladna kina Vesmír.
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27. Ne / 15:00 / Divadlo Trám
Divadlo Krab Praha: Jak medvědi vařili
Myslíte, že při vaření snídaně se nedá najít ka-
marád? Pohádka pro děti od 3 let o tom, co 
všechno se stalo tátovi medvědovi a synkovi 
medvědovi, když vařili snídani a neměli doma 
maminku. O hodném pejskovi, zlé lišce a plném 
kurníku slepic. Vstupné: 50 Kč / rodinné pasy 

29. Út / 18:00 - 21:00 / čajovna Namasté
Relaxační výtvarný večer 
Zážitkový relaxačně výtvarný minikurz auto-
matické kresby, artrelaxu, arteterapie, medita-
ce a malování. Přijďte se odreagovat, relaxovat 
a odpočinout. Budeme vyrábět relaxační man-
dalu, čakrové obrázky, obrázky pocitů a další 
zajímavé věci. Lektorkou kurzu je Jitka Mace-
nauerová. Vstupné 150 Kč

 � 19:00 / Fabrika 
Divadelní abonentní cyklus Jaro/léto 2014
Divadelní spolek Kašpar Praha
William Shakespeare: Othello
Předprodej od 15. 4. v recepci Fabrika.
Vstupné: 300 Kč

30. St / 17:30 / koncertní sál ZUŠ 
Žákovský hudební večer 

 � 19:00/ restaurace U Golema
Čarodějnická party
Vstup volný

Kino Vesmír
1. / Út / 19:30 
Yves Saint Laurent  Francie 2014 
Originální, provokativní, výstřední, inspirativní. 
Plachý, samotářský, nevyrovnaný, uzavřený. To 
byl jeden z nejtalentovanějších návrhářů světa 
módy. To byl Yves Saint Laurent. Toto je jeho 
příběh… Režie: Jail Lespert
Vstupné: 110 Kč / titulky / 106 minut

2. / St / 19:30 
Cizí oběd Indie 2013 
Film o lásce, o jídle a lásce k jídlu. Už 120 let 
posílají ženy v Bombaji svým manželům do prá-
ce obědy v kastrůlkách prostřednictvím poslíč-
ků. Na špatnou adresu doputuje jeden z milio-
nu… Malá chyba může změnit celý život! Scé-
nář a režie: Ritesh Barta
Vstupné: 80 Kč / titulky / 104 minut

3. / Čt / 17:00 
Hledání hvězdy Davidovy – Vůle žít: 
Zlodějka knih USA 2014 
Odvaha ukrytá mezi řádky. Příběh dívky, která 
se během 2. světové války dostane do němec-
ké pěstounské rodiny… setká se s židovským 
uprchlíkem… Válečné drama o hledání krásy  
i v těch nejošklivějších časech! Režie: Brian Per-
cival
Vstupné: 60 Kč / titulky / 131 minut



snímaná jakoby z „ruky“. Film pro celou rodinu.
Scénář a režie: Jiří Mádl
Vstupné: 120 Kč / 90 minut

18. - 19. / Pá, So / 17:00 
Zvonilka a piráti USA 2013
Ze světa Petra Pana přichází Zvonilka a piráti, 
velkolepé dobrodružství o Zarině, víle, která je 
ohromena neuvěřitelným množstvím modré-
ho kouzelného prášku… Režie: Peggy Holmes
Vstupné: 100 Kč / 78 minut

22. / Út / 19:30 
Vášeň mezi řádky USA 2014 
Svůj největší příběh Charles Dickens nenapsal, 
ale prožil. Utajená láska slavného autora na vr-
cholu sil k mladé dívce v kulisách Anglie polovi-
ny 19. století. Drama, romantický, životopisný 
film. Režie a hlavní role: Ralph Fiennes
Vstupné: 100 Kč / titulky / 111 minut

23. / St / 19:30 
Klub poslední naděje USA 2013
Rok 1985. Matthew McConaughey má AIDS  
a posledních 30 dnů života… Ale on se nevzdá-
vá a hledá alternativní léčbu a zakládá klub stej-
ně postižených lidí. Film byl inspirován skuteč-
nými událostmi. Oscar 2013: nejlepší herec  
v hlavní roli: Matthew McConaughey, nejlepší 
herec ve vedlejší roli: Jared Leto. Režie: Jean- 
Marc Vallée
Vstupné: 100 Kč / od 15 let / titulky / 117 minut

24. / Čt / 19:30 
Koleje osudu USA 2014 
Silný příběh pomsty a lásky. Colin Firth a Ni-
cole Kidman v životopisném dramatu. Stavba 
barmské železnice za druhé světové války jako 
„železnice smrti“, jako vzpomínka na šedesá-
tá léta a návrat na osudová místa. Režie: Jona-
than Teplitzky
Vstupné: 100 Kč / titulky / 116 minut

25. / Pá / 14:00
Krajská přehlídka amatérského filmu 
Český videosalon 2014 

26. / So / 19:30
Transcendence USA 2014 
Johnny Depp se jako vědec snaží jít za hrani-
ce možného a propojit lidskou mysl s nekoneč-
ným vesmírem umělé inteligence. Jeho cesta 
se však změní v honbu za neomezenou mocí…
Od tvůrců filmů Počátek, Temný rytíř, Memen-
to, Insomnie. Režie: Wally Pfister
Vstupné: 110 Kč / titulky  

29. / Út / 19:30
Velká nádhera Itálie, Francie 2013
Magická a čistá krása se skrývá pod povrchem. 
Vizuálně podmanivé komediální drama o hle-
dání smyslu vlastní existence a smíření se s věč-
ně plynoucím časem. Oscar 2013: nejlepší ne-
anglicky mluvený film!
Scénář a režie: Paolo Sorrentino
Vstupné: 90 Kč / od 15 let / titulky / 142 minut

30. / St / 19:30 
Láska, soudruhu! Finsko, ČR 2014 
Opona je železná a pevná. V roce 1962 přijíždí 
do Finska na hudební mezinárodní festival mlá-
deže československá jazzová kapela. Jan (Miro-
slav Etzler) se potkává se svou dávnou láskou 
a jeho spoluhráč konečně zjišťuje, kdo je Elvis 
Presley… Režie: Taru Makelä
Vstupné: 100 Kč / titulky

1. - 3. května / Čt / 19:30, Pá, So / 17:00 a 19:30 
Amazing Spider - Man 2 USA 2014 
Největší bitva, které se Spider-Man kdy zúčastnil, 
se odehrává v jeho nitru. Být Spider-Manem je 
skvělé, ale je strašné čelit nepříteli, který je mno-
hem silnější než on sám… Režie: Marc Webb
Vstupné: 130 Kč / do 15 let 105 Kč

Výstavy

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE
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, malujícího pod vlivem 
Holanových veršů a návštěv Milána, Florencie 
a zvláště Benátek.

1. – 30. 4.
MÍSTA UTRPENÍ, SMRTI A HRDINSTVÍ
Výstava Historické skupiny Osvětim popisu-
je vznik koncentračních táborů v Německu po 
uchopení moci Adolfem Hitlerem, seznamu-
je návštěvníky s osudy vězňů z českých zemí 
po roce 1939, jednotlivců, i celých etnických 
skupin, pronásledovaných a vězněných pro 
své politické smýšlení, náboženské přesvědče-
ní, barvu pleti či rasový původ. Autorem scé-
náře je doc. Vojtěch Blodig. Výstavou budou  
v rámci „vrstevnického učení“ provázet studen-
ti gymnázia - členové DOcela MAlého divadla 
Radmily Obloukové.

FABRIKA

Foyer  
Gymnázium Svitavy: 
5. výstava výtvarného oboru 
Studenti svitavského gymnázia představí ko-
lekci maleb a kreseb, která vznikla pod vede-
ním učitelky výtvarné výchovy Mgr. Evy Bul-
vové. 

3. podlaží
Občanské sdružení KLUS Svitavy: 
Cesta k sobě. 9. ročník výstavy fotografií, ob-
razů, grafiky, veršů a jiné tvorby lidí, kteří pře-
konali svou závislost a kteří berou uměleckou 
tvorbu jako prostředek k uzdravení. Chtějí se 
s ostatními podělit o své nové vidění a vnímá-
ní světa kolem sebe. Tvorba jim pomáhá najít 
novou cestu – cestu k sobě. Vernisáž je 2. dub-
na v 15 hodin.
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4. - 5. / Pá, So / 17:00 a 19:30 
Noe USA 201 
Konec světa právě začíná. Výpravné katastro-
fické drama, které nám odvypráví jednu z nej-
starších legend lidstva tak, jak jsme ji ještě ne-
slyšeli. V titulní roli Russel Crowe. Scénář a re-
žie: Darren Aronofsky
Vstupné: 120 Kč / dabováno v 17:00 / titulky 
v 19:30 / 135 minut

8. / Út / 19:30 
Ona USA 2013
Los Angeles nedaleké budoucnosti. Po skon-
čení dlouhého vztah, se zlomeným srdcem se 
seznámí prostřednictvím nového operačního 
systému, který má představovat zcela unikátní 
a intuitivní bytost. A tak se seznámí  s umělou 
inteligencí s milým ženským hlasem. Drama, 
romantické sci-fi. Oscar 2013: nejlepší scénář.
Scénář a režie: Spike Jonze
Vstupné: 120 Kč / titulky / 126 minut

9. / St / 19:30 
Projekt 100
2001: Vesmírná odysea GB, USA 1968
Filozofická filmová opera. Evoluce a smysl exis-
tence lidstva v několika epochách, během kte-
rých je člověk konfrontován s ničícím symbo-
lem mimozemského života. Sci-fi. Jeden z nej-
větších mýtů filmové historie. Scénář a režie: 
Stanley Kubrick
Vstupné: 70 Kč / titulky / 141 minut

10. - 12. / Čt 19:30 / Pá, So / 17:00 a 19:30 
Captain America: Návrat prvního Avengera  
USA 2014 
Akční dobrodružný film. Captain America se 
pokouší odhalit stále se prohlubující spiknutí  
a zároveň se setkává na každém kroku s profe-
sionálními zabijáky! Režie: Anthony a Joe Russo
Vstupné: 130 Kč / do 15 let 105 Kč / dabo-
váno / 136 minut

15. / Út / 19:30 
Justin Bieber´s Believe USA 2013
Na prknech slávy, v záři reflektorů je ukrytý 
jeho skutečný příběh. Intimní pohled na Jus-
tinovo vyprodané celosvětové turné BELIEVE. 
Hudební dokument. Režie: Jon Chu
Vstupné: 120 Kč / titulky / 92 minut

16. / St / 19:30 
Pompeje USA 2014 
Největší zkázu v dějinách lidstva přežil jen ten-
to příběh. Zkáza kvetoucího antického města  
a milostný příběh. Píše se 24. srpen roku 79 na-
šeho letopočtu… a probouzí se sopka Vesuv…
Režie:  Paul W. S. Anderson
Vstupné: 100 Kč / titulky / 102 minut

17. - 19. / Čt, Pá, So / 19:30 
Pojedeme k moři ČR 2014 
Tomáš dostane kameru a rozhodne se, že nato-
čí svůj první film… Film je výjimečný nejen pří-
během, ale i režijním uchopením – je celý vy-
právěný pohledem jedenáctiletého kluka, který 
si svůj příběh režíruje i natáčí. Většina záběrů je 



12. – 13. 4. / na různých místech
20 let od Setkání sedmi prezidentů v Li-
tomyšli
Výstavy, debaty, setkání a kulturní pořady. Sou-
částí oslav bude instalace Srdce Václava Havla 
do zámeckého sklepení.

24.4. od 9:00 do 17:00 / Smetanovo nám.
Jarmark ke Dni Země
40 prodejních stánků s řemeslnými výrobky, 
ekologickými produkty, rostlinami a doprovod-
ným programem.

Polička
2. 4. / 19:00 / Tylův dům
Lucia Šoralová & La Alma

2. – 6. 4. 
Dny slovenské kultury 2014
3. 4. 2014 / 8:00 – 17:00 / Tylův dům
Vaření bez hranic
Mezinárodní gastronomická soutěž a setkání 
mládeže v Poličce.

4. 4. / 19:00 / kino
Film: Všetky moje děti
Ústřední postavou filmu je charismatický farář 
M. Kuffa.

5. 4. / 19:00 / Tylův dům
Andér z Košic a duo Šarm
Andér je lidový vypravěč, už 40 let baví lidi  
a rozdává dobrou náladu.

Moravská Třebová
Dny slovenské kultury 2014
10. 4. / 19:00 / dvorana muzea
Galakoncert: Violin Orchestra Bratislava 
Eugena Botoša

12. 4. /18:00 / hudební klub DUKU DUKU
Martin Harich s kapelou

12. 4. / 19:00 / dvorana muzea
Květinová show
Hostem večera bude zpěvák Marian Vojtko

13. 4. / 19:00 / kinosál muzea
Divadlo: Robert Thomas - Mandarínková izba
V hlavní roli s M. Kramárem. Více na www.mo-
ravskatrebova.cz nebo www.kctmt.webnode.cz

Vysoké Mýto
11. 4. /20:00 / Klubová scéna
Koncert: Katapult

12.4. / 9:00 – 13:00 / nám. Přemysla Otakara II.
Jarní kujebácký jarmark
Ukázky řemesel, nabídka zboží nejen s veliko-
noční tématikou, zabíjačkové speciality atd.

23. 4. / 8:30 – 15:30 / nám. Přemysla Otakara II.
Den Země
Ekologické prezentace, stánky, zábava pro děti 
i dospělé.

4. podlaží
Fotograf Kamil Till  
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. Převážně používám klasickou 
techniku snímání na negativ většinou střední-
ho formátu. 

DIVADLO TRÁM  
Jindřich Pevný: Jsem podivný pták
Výstava obrazů.

KAFÉ ROŠAMBO
1. – 30. 4.    
EVA WILTSCH 
Výstava obrazů je zpřístupněna v době provo-
zu kavárny. 

ČAJOVNA NAMASTÉ
1. - 30. 4.     
PETRA KOBLÍŽKOVÁ
Výstava intuitivní kresby Petry Koblížkové  
z Pardubic. Vernisáž proběhne v sobotu 5. dubna  
v 17:00 hodin. Více na www.cajovnanamas-
te.cz. Výstava je zpřístupněna v době provo-
zu kavárny. 

KAVÁRNA V PARKU
1. – 30. 4.     
FOTOGRAF ALEŠ MÁDR
Zkušenosti se sociálním dokumentem přived-
ly Aleše Mádra k divadelní a taneční fotografii.
Výstava je zpřístupněna v době provozu ka-
várny.

2. St / hala Na Střelnici
Qanto Tuři Svitavy – Ariete Prostějov
Basketbal: Mattoni NBL – muži

5. So /  14:30, 16:15 / Svitavský stadion
TJ SY - Čáslav
Kopaná: ČLŽ U15 a U14

 � 9.00 – 17.00 / hala Na Střelnici
Junioři – 3.liga
Florbal

6. Ne / 9:00 / hala Na Střelnici
KP v přehazované – finálový turnaj 
Volejbal: žákyně – přípravky mladší – 33 druž-
stev

 � 10:00, 11:30 / Svitavský stadion
TJ SY - Čáslav
Kopaná: ČLŽ U13 a U12

 � 17:00 /  hala Na Střelnici 
Qanto Tuři Svitavy – ČEZ Basketbal Nymburk
Basketbal: Mattoni NBL – muži 

12. So / 16:30 / UMT v Lánech
TJ SY B - Letohrad B 
Kopaná: KP muži

13. Ne / 16:30 / Svitavský stadion
TJ SY A - Turnov 
Kopaná: divize muži

 � 16:00 / Fabrika Svitavy
1. liga boxu - NLS Dynamo Svitavy vs. BC 
Ostrava

18. Pá / 16:00 / DiscGolf Park
Akademie pro veřejnost

19. So / 8:30 / DiscGolf Park 
Turnaj ktegorie „C“ Svitavy Open

 � 9:00 / UMT v Lánech
Turnaj přípravek - KS
Kopaná  

 � 14:00, 19:00 / Fabrika
Orient Dance Show

20. Ne /  9:00 / UMT v Lánech
Turnaj smíšených přípravek - OP 
 Kopaná

26. So / 9:00, 14:00 / hala Na Střelnici nebo 
VI.ZŠ
Elévové – přebor
Florbal

 � 17:00 / UMT v Lánech 
TJ SY B - Chrudim B
Kopaná: KP muži

27. Ne / 9:00 / UMT v Lánech
Turnaj mladších přípravek - OP
Kopaná: TJ SY - Kolín, zač. 14:45 na Svitav-
ském stadionu - ČLD U19

 � 17:00 / Svitavský stadion
TJ SY A - Letohrad
Kopaná: divize muži

Litomyšl
24. – 27. 4.  
Zahájení 3. litomyšlské lázeňské sezony
Opět po roce ožije lázeňská promenáda slav-
nostním průvodem. Více na www.lazneducha.
cz a facebook.
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Hlavním cílem pravidelného projektu s té-
matikou holocaustu je připomínat toto obdo-
bí a varovat před současnými rozmáhajícími se 
xenofobními a antisemitskými projevy, které na-
cházejí sympatizanty především mezi mladými 
lidmi. Právě projekt Hledání hvězdy Davidovy 
připomíná, kam v minulosti tyto myšlenky a je-
jich realizace lidstvo zavedly. Pokud bych měla 
doporučit, co z programu si nenechat ujít, urči-
tě by to bylo setkání s Asafem Auerbachem, za-
chráněným v dětském věku sirem Wintonem.

1. - 30. 4. / městské muzeum a galerie
MÍSTA UTRPENÍ, SMRTI A HRDINSTVÍ
Výstava Historické skupiny Osvětim popisu-
je vznik koncentračních táborů v Německu po 
uchopení moci Adolfem Hitlerem, seznamuje 
návštěvníky s osudy vězňů z českých zemí po 
roce 1939, jednotlivců, i celých etnických sku-
pin, pronásledovaných a vězněných pro své 
politické smýšlení, náboženské přesvědčení, 
barvu pleti či rasový původ. Výstavou budou  
v rámci „vrstevnického učení“ provázet studen-
ti gymnázia - členové DOcela MAlého divadla 
Radmily Obloukové.

3. / Čt / 17:00 / kino Vesmír
ZLODĚJKA KNIH
Film Zlodějka knih vypráví příběh Liesel, která 
se během druhé světové války dostane do pěs-
tounské rodiny, aby zde začala nový život. Lie-
sel se spřátelí s židovským uprchlíkem Maxem, 
kterého rodina před nacisty skrývá ve sklepě. 
Max ji povzbuzuje ve čtení a v touze po vzdě-
lání. Dobu plnou utrpení a strádání pak všich-
ni společně překonávají pomocí knih, které ne-
jen pro sebe Liesel krade v knihovně místního 
starosty. A postupně se naučí vážit si nejen síly 
slov, ale i moci nad nimi.

10. / Čt / 17:00 / městské muzeum a galerie
JMÉNO JE MÝM DĚDICTVÍM PO RODIČÍCH
Ojedinělá beseda s Asafem Auerbachem, jed-

Asaf Auerbach

ním z dětí zachráněných před nacistickou likvi-
dací sirem Nicholasem Wintonem. Rodiče Asa-
fa Auerbacha zemřeli za války v Osvětimi. Asaf 
Auerbach připomíná, že velký podíl na záchra-
ně stovek židovských dětí z Československa měli 
i další lidé. „Jednak rodiče těch dětí. Museli je 
poslat do neznáma, nevěděli, co je tam čeká, ani 
co bude s nimi samotnými. A samozřejmě ang-
lické rodiny, které si braly cizí děti, jež neumě-
ly anglicky a za které ještě musely zaplatit kauci 
50 liber. To byl tehdy plat dělníka za deset týd-
nů,“ upozornil Auerbach.

17. / Čt / 17:00 / Tyjátr
SEDM SVĚTEL 
Mimořádně citlivý dokument představuje sto-
pětiletou klavíristku Alici Herz-Sommerovou  
a dalších pět pamětnic židovského původu. Je-
jich osobní vzpomínky, fotky i archivní záběry 
nás vracejí do doby druhé světové války. Ženy 
vyprávějí o svém dětství a rodinných tradicích, 
do kterých náhle vstoupila válka. V ní ztratily své 
blízké, samy se ocitly v krajních životních situa-
cích, a jak opakovaně říkají, poznaly samy sebe. 
Vyprávějí o hrůzách transportů a koncentrač-
ních táborů, kterými prošly, o pochodu smrti  
i o pomoci partyzánům a odboji, do něhož se 
aktivně zapojily. Všechny jako jediné ze svých 
rodin přežily a po válce musely čelit komunis-
tické totalitě přinášející nové bezpráví. 

12. - 13. / So - Ne / poznávací zájezd 
OSVĚTIM, KRAKOV  
Dvoudenní poznávací zájezd pro zájemce  
z řad veřejnosti o historii, období holocaustu  
i židovství obecně. První den je v programu te-
matická prohlídka komplexu vyhlazovacího tá-
bora Osvětim I a II (Birkenau), místa, kde kon-
čily životy deportovaných lidí v době holocaus-
tu. Druhý den návštěva Krakova, nevšední at-
mosféra Květné neděle s otevřenými staroby-
lými kostely a množstvím lidí s květinami i tra-
dičními palmovými ratolestmi. V programu je  
i prohlídka muzea a hradu Wawel. 

24. / Čt / 19:00 / Ottendorferův dům
NOACH
Vokální soubor Noach z Ostravy je v současné 
době tvořen šesti muži, kteří se věnují výhrad-
ně interpretaci hebrejských písní pod umělec-
kým vedením doc. Tomáše Novotného. Vystu-
pují většinou za doprovodu bajanu (Anežka 
Gebauerová) a klarinetu (Ráchel Polohová). 
Během koncertu zazní také ukázky východo-
evropské židovské, tzv. klezmerové hudby. 

KAMENY ZMIZELÝCH
I v letošním roce budeme pokračovat  

v ukládání Kamenů zmizelých. Tentokrát plánu-
jeme položit tyto destičky – Stolpersteine - před 
dům, kde působili lékaři Albert a Olga Mellero-
vi. Položení Kamenů zmizelých proběhne, stej-
ně jako v ostatních městech České republiky,  
v měsíci září.                                  Blanka Čuhelová

V novější části hřbitova, mezi starým hřbito-
vem a urnovým hájem, při hřbitovní zdi nalevo 
od kašny se nachází nenápadný hrob s křížem 
a sochou Krista. Jsou to hrobová místa 2977–78 
a málokdo by čekal, že právě zde jsou pohřbe-
ny ostatky významných osobností kněžské služ-
by. O hrob se dnes starají farníci a svíce zapalu-
jí P. Msgre. Wilhelmu Plhakovi, P. Msgre. Karlu 
Fritscherovi, P. Msgre. Ferdinandu Schnircho-
vi, P. Jaroslavu Haitmanovi a P. Janu Dobešovi.  
Z dnešního pohledu bychom titul Msgre. nahra-
dili korektním Mons. (monsignore), což je čest-
nou hodností římské církve. Mezi jmény, kte-
rá čteme na náhrobcích, jedno z nich připadá 
i čestnému občanu města Svitavy. Je to svitav-
ský děkan Wilhelm Plhak. Zde bych chtěl opra-
vit údaj v knize Kronika města Svitavy (2006), 
v níž se na straně 161 píše, že děkan Plhak ob-
držel titul čestného občana města v roce 1908. 
Bylo to až v roce 1928, ale je vidět, že i v ně-
mecké literatuře jsou chyby, které opisujeme  
a opisujeme. 

Wilhelm Plhak nastoupil do církevní funk-
ce v dubnu 1903, v době, kdy jeho předchůd-
ce P. Adolf Pauler po 16 letech děkanské služby 
odešel na penzi. P. Plhak mohl Svitavsko dobře 
znát, narodiv se roku 1858 v Křemačově u Mo-
helnice do učitelské rodiny. Gymnázium absol-
voval v Kroměříži, teologická studia v Olomou-
ci. Kardinál Fürstenberg jej 5. července 1881 
vysvětil na kněze, nastoupil dvouletou službu 
v Třemešné ve Slezsku. Jako kooperátor svitav-
ského děkana Antona Kuhna chvíli pracoval ve 
Svitavách, kaplanoval v Mohelnici (1887) a jako 
kněz působil v Guntramovicích. Od roku 1903 
tedy pracuje jako velekněz svitavského děkaná-
tu, a to v podstatě až do své smrti 8. října 1939. 
Svůj život zasvětil mládeži a pomoci potřebným. 
Roku 1932 založil ve Svitavách spolek Caritas 
socialis, byl vyhlášeným znalcem hudby, sklada-
telem duchovních písní a vydavatelem katolic-
kých zpěvníků a modlitebních knih pro školní 
mládež. Jeho aktivity ovlivnily život města – při 
slavnostní řeči Richarda Jankowského na zastu-
pitelstvu města 3. dubna 1928 byl zmíněn i Pl-
hakův podíl na výstavbě městského vodovodu 
z Kostelních luk (dnes Vodárenský les) v roce 
1912, stejně jako podíl na zřízení elektrického 
osvětlení, pořízení nových varhan, starost o far-
nost obecně. To vše uznali zastupitelé za hodné 
ocenění a 5. dubna 1928 při příležitosti 25. vý-
ročí kněžské služby ve městě jej jmenovali čest-
ným občanem.                              Radoslav Fikejz

HLEDÁNÍ HVĚZDY DAVIDOVY 2014 - VŮLE ŽÍT
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Městská knihovna ve Svitavách vás zve... Blahopřání

Výlet klavírního  
oddělení ZUŠ

Svitavský Fanda 2014

Ivan Klíma

Krajská přehlídka amatérského divadla
Přehlídka je postupovým kolem na celo-

státní přehlídky experimentujícího divadla 
Šrámkův Písek, přehlídky studentských diva-
delních souborů Mladá scéna Ústí nad Orlicí 
a divadel poezie Wolkerův Prostějov. Pořádá ji 
Středisko kulturních služeb města Svitavy za fi-
nančního přispění Pardubického kraje a Minis-
terstva kultury ČR.

Svitavský Fanda je s námi už pátý rok a mys-
lím, že je nám spolu dobře. Přichází vždy na za-
čátku dubna – letos v pátek a v sobotu 4. a 5. 
Potkáte ho ve Fabrice a v Trámu. Jezdí za ním 
mladé soubory z Pardubic, Brna, Jevíčka, Hrad-

ce Králové i odjinud… a je potěšující, že ho le-
tos navštíví i dva studentské soubory ze Svitav: 
Bubliny Dramatické školičky a soubor DOMA.  
A navíc i Céčko jako host přehlídky. Přihlášených 
je 16 souborů. Svitavský Fanda má pochopitel-
ně i odbornou porotu, která rozebírá jednotlivé 
inscenace a případně nominují, či doporučí ten 
či onen soubor na národní přehlídku… Lektor-
ský sbor bude letos pracovat ve složení: Alena 
Zemančíková (redaktorka Českého rozhlasu 3 
– Vltava, dramatička a prozaička), Blanka Šefr-
nová (dramaturgyně, výtvarnice, herečka a mu-
zikantka, jedna ze stěžejních členek svitavského 
Céčka) a Roman Černík (vedoucí katedry dra-
matické výchovy na Pedagogické fakultě v Plzni, 
přední tvář projektu Plzeň Evropské hlavní měs-
to kultury 2015, divadelník a performér). Svitav-
ský Fanda má svoji znělku (složili ji pro něj chla-
píci z AC/DC). A taky svého panáčka v modrém 
pruhovaném triku, s buřinkou na hlavě a po-
tutelným úsměvem pod obřím knírem. Svitav-
ský Fanda je příjemné setkání mladých lidí, kte-
ří mají rádi divadlo. Je to setkání, které rozhod-
ně stojí za to navštívit! Ostatně, přesvědčte se 
sami. A radujme se, že i v našem městě žijí stu-
dentská divadla! To mě vždy příjemně překvapí 
a hlavně potěší.                                     Petr Mohr

Ivan Klíma (1931) je jeden z nejznámějších 
a nejpřekládanějších českých autorů. Během 
druhé světové války strávil tři roky v koncent-
račním táboře Terezín; vystudoval Filozofickou 
fakultu Univerzity Karlovy, poté pracoval jako 
redaktor v různých periodikách (Literární novi-
ny, Lidové noviny aj.). Od roku 1970 po návra-
tu z USA mohl publikovat pouze v samizdatu  
a exilu. Je autorem povídkových knih, reportá-
ží, románů, fejetonů i knih pro děti. Ivan Klíma 
byl ve Svitavách naposledy v roce 2010 v rámci 
cyklu Hledání hvězdy Davidovy. Tentokrát přije-
de do Svitav na soukromou návštěvu a při té pří-
ležitosti se rád setká se svými čtenáři. 

Autogramiáda a setkání s Ivanem Klímou 
proběhne ve středu 16. dubna v 18 hodin  
v dětském oddělení knihovny. 

V dubnu také přivítáme českou spisovatel-
ku žijící v Londýně – Ivu Pekárkovou.

Iva Pekárková
Iva Pekárková (1963) studovala přírodo-

vědeckou fakultu, v roce 1983 emigrovala do 
USA, kde vystřídala řadu zaměstnání. V roce 
1997 se vrátila do Prahy, kde pracovala v re-
dakci MF Dnes. Od roku 2005 žije v Londý-
ně. Publikuje články v zahraničních i domácích 
časopisech,  na internetových stránkách iDnes 
má svůj blog. Je autorkou řady knih (románů, 
cestopisů, povídek), v kterých čerpá ze zkuše-
ností z pobytů v cizích zemích, z multikulturní-
ho prostředí i z práce taxikářky. Její poslední 
román Levhartice vyšel v roce 2013. 

Autorské čtení a beseda s Ivou Pekárko-
vou se uskuteční ve středu 23. dubna v klubu 
Tyjátr v 18 hodin. 

V době velikonočních prázdnin bude  
v knihovně připraven pro děti tematický pro-
gram (hádanky, omalovánky, testy). V pátek 
18. dubna bude otevřeno dětské oddělení od 
9 do 18 hodin.                         Marta Bauerová

Blahopřejeme  k postupu na celostátní pře-
hlídku Wolkerův Prostějov v kategorii umě-
leckého přednesu mládeže nad 15 let Aničce 
Stenzlové a Matějovi Nárožnému z naší Dra-
matické školičky.                             Jana Mandlová

Představte si, že naši malí a mladí klavíristé 
si zahráli na nový koncertní klavír za tři miliony. 
Stalo se to v sále firmy Bechstein v Hradci Krá-
lové, kam jsme přijeli zhlédnout výrobu klavírů 
a pianin. Jsou tu na exkurze dobře připraveni. 

Zájem dětí a jejich otázky nikdo neod-
byl a zásadní výrobní operace jsme mohli po-
zorovat zblízka. Děti viděly zajímavé řemes-
lo a udělalo na ně dojem třeba i to, že každý  
z pracovníků svou dokončenou práci na jed-
notlivém nástroji podepsal v průvodním lis-
tu, který jsme viděli u nových klavírů. Nic není 
anonymní. Stejně jako si pak každý klavírista 
ručí za svoje vystoupení. 

Mnoho z toho, co děti hrály v Hradci, mů-
žete uslyšet na již 2. klavírním koncertě ve 
středu 2. dubna v Červené knihovně, kam vás 
samozřejmě srdečně zveme. 

Blanka Šefrnová
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Mistr kuchař Václav Šmerda 
16. osobností města 

Svitavský dýchánek 2014
Krajská přehlídka dětského divadla

Město Svitavy se stane centrem filatelistů 

Svitavský dýchánek je krajská přehlíd-
ka dětského divadla. V pátek a v sobotu 11.  
- 12. dubna proběhne popáté v divadle Trám 
a ve Fabrice. Sedmnáct představení šestnác-
ti souborů z celého Pardubického kraje. Pře-
hlídka je postupující na celostátní přehlídku 
dětského divadla Dětskou scénu, která pro-
běhne u nás ve dnech 13. - 19. června. A sta-
ne se tak již počtvrté v řadě!

Na žádné pořádné přehlídce – a není 
tomu jinak ani na Svitavském dýchánku - ne-
chybí lektorský sbor, nebo-li porota s právem 
nominovat a doporučit inscenace na Dětskou 
scénu. Letos to budou:  

doc. Radek Marušák, vedoucí katedry vý-
chovné dramatiky DAMU Praha, odborný asi-
stent na PF UK Praha. Zabývá se využitím me-
tod dramatické výchovy ve vyučování. Vede 
semináře dramatické výchovy…

Monika Formanová - Jelínková, absol-
ventka dramatické výchovy na JAMU Brno.  
V současné době pracuje jako učitelka drama-
tické výchovy, je členkou mnoha divadelních 
souborů a je výraznou herečkou!

Josef Brůček, legendární loutkář ze Sudo-
měřic. Ale také bývalý dlouholetý ředitel kul-
turního domu v Bechyni. A především vedou-
cí – dětského, středoškolského a rodinného 
divadla. Režisér, autor, scénograf, zaklada-
tel divadelních přehlídek a člen odborné rady 
Dětského divadla. 

Na Dýchánku se představí dva soubory 
naší Dramatické školičky z celkově 16 přihlá-
šených souborů.  Přejme jim – a samozřejmě 
nejen jim – ať hezky hrají a ať se všechna před-
stavení na pátém Svitavském dýchánku vydaří. 
Dětské divadlo je divadlo hrané dětmi od na-
rození do 15 let. A věřte mi, je to velká radost 
jít se podívat na jejich představení! Hezké jaro  
s dětským divadlem.                           Petr Mohr

Svitavský klub Laurus každoročně oce-
ňuje svou výroční cenou významnou osob-
nost města. Letos se jí stal Mistr kuchař Vác-
lav Šmerda (*1952), který je jedním z nejvý-

znamnějších českých odborníků v oboru gas-
tronomie, nestorem české kuchyně a držite-
lem nejprestižnějšího kuchařského ocenění  
v ČR Kříže svatého Vavřince. Vyučil se v obo-
ru kuchař-číšník, cukrář, absolvoval hotelovou 
školu. Působil jako kuchař v restauraci Zava-
dilka, pracoval v Jednotě Svitavy jako vedoucí 
výrobny lahůdek, jako vedoucí hotelu Slávia 
ve Svitavách, v motorestu Intergastro v Lač-
nově atd.

Václav Šmerda získal titul Mistr kuchař. Je 
členem Asociace kuchařů a cukrářů ČR, čle-
nem jejího představenstva. Působí jako cer-
tifikovaný komisař v oboru při soutěžích ku-
chařů a cukrářů ČR, jako poradce, konzultant 
v oboru gastronomie, jako lektor řady semi-
nářů a kuchařských kurzů, spolupracuje s od-
bornými školami. V letech 1993 – 1998 byl 
členem Národního týmu kuchařů ČR.

Během své kariéry Václav Šmerda získal 
mnoho ocenění a medailí: má dvě zlaté me-
daile z mezinárodní přehlídky Gastroprag,  
v roce 1989 zvítězil v národní soutěži kucha-
řů, získal řadu ocenění na kuchařských soutě-
žích ve Švýcarsku, Rakousku, Lucembursku, 
Německu, Chile atd. Byl členem týmu ČR, 
který získal medaile na EXPOGAST, Culinary 
WORLDCUP, má stříbrnou medaili ze světo-
vé kuchařské olympiády IKA BERLIN. Stal se 
Kuchařem roku, byla mu udělena Zlatá me-
daile M. D. Rettigové za zásluhy pro gastro-
nomii ČR atd.

Vařil mimo jiné pro Václava Havla, Vác-
lava Klause, Miloše Zemana, pro španělské-
ho krále Juana Carlose I., pro dánského prin-
ce Frederika, kardinála Dominika Duku nebo 
pro návrhářku Blanku Matragi.

Slavnostní předání výroční ceny za přínos 
k rozvoji svitavské a české gastronomie se 
uskuteční v pátek 25. dubna v 18 hodin v di-
vadle Trám, a to za účasti prezidenta Asociace 
kuchařů a cukrářů ČR, ředitele Světové asoci-
ace kuchařských organizací pro střední Evro-
pu Miroslava Kubce.                         Milan Báča

Pro počátky filatelie ve městě byl význam-
ný rok 1945. V létě tohoto roku byl založen 
klub filatelistů, a tedy zanedlouho v roce 2015 
oslaví 70. výročí svého trvání. A právě tento 
mezník byl impulsem pro zamyšlení členů 
místního KF: 05-78, aby důstojně výročí při-
pomenuli veřejnosti a zviditelnili výsledky své-
ho koníčka. 

Svitavský KF: 05-78 má v současné době 
39 členů a patří k větším organizacím v rám-
ci Pardubického kraje. Jeho členové se dva-
krát do měsíce scházejí na pravidelných vý-
měnných schůzkách a také dvakrát do roka 
pořádají filatelistické burzy.

Ve dnech 25. – 28. září se svitavští filatelis-
té rozhodli uspořádat celostátní regionální fi-
latelistickou výstavu (premiéru), jejíž součástí 
budou i filatelistické exponáty z oblasti espe-
ranta, které má ve městě pevně zakotvenou 
činnost i vlastní muzeum – jediné svého dru-

hu v celé republice. K propagaci filatelistické 
výstavy Svitavy 2014 založil klub vlastní we-
bové stránky (www.svitavy2014.estanky.cz), 
kde lze nalézt další podrobné informace k vý-
stavě. Důležitým termínem je  pro vystavova-
tele datum 30. dubna 2014, které je uzávěr-
kou pro podání přihlášek.

Výstava se bude konat pod záštitou Sva-
zu českých filatelistů a města Svitavy v čele 
se starostou Davidem Šimkem. Význam této 
filatelistické akce, jediné svého druhu v roce 
2014, podtrhuje skutečnost, že zde lze získat 
kvalifikaci na výstavy vyšších kategorií. Sou-
částí tohoto setkání filatelistů bude i celostát-
ní burza poštovních známek, uskuteční se  
i jiné doprovodné programy spojené s tou-
to akcí - přednášky s filatelistickou tématikou 
předních znalců tohoto oboru a setkání růz-
ných odborných sekcí SČF.

Miloš Pešek, předseda KF
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Kardio klub pořádá v sobotu 5. dubna jar-
ní kondiční vycházku. Trasa: Borová, Hatě, 
Cerkytly, Sv. Kateřina, Borová. Délka nená-
ročné vycházky je 5 – 7 km a povede nás Pa-
vel Brokl a Marcela Pokorná. Odjezd ze Svitav  
z vlakového nádraží do Borové je v 8:02 hod. 
(z Poličky v 8:30 hod.).

V úterý 22. dubna od 15 hodin se koná 
členská schůze  v kulturním centru Fabrika.

V sobotu 26. dubna se zúčastníme měst-
ských akcí: Brány památek dokořán a slav-
nostního otevření Památníku včelích matek. 
Na akci jsme pozvali děti z dětského domova 
z Poličky. Neseďte doma, jarní příroda na nás 
čeká. Všechny zve výbor Kardio.    Jan Pokorný

Vodácká akce DDM Tramtáryje Odemyká-
ní Orlice se uskuteční 3. května. Je to již tradič-
ní akce, která je organizována dvakrát ročně  
u příležitosti otevírání a zavírání vodácké sezo-
ny. Plánovaná trasa po řece je z Týniště nad Or-
licí do Třebechovic pod Orebem.

Sraz na akci je v sobotu 3. května v 7:30 hod  
u restaurace Astra ve Svitavách a předpoklá-
daný příjezd je mezi 17 – 18 hod.

Trasa po vodě je pohodová, projíždí se 
krásnou přírodou bez civilizace, řeka je klid-
ná, samá zákruta a „meandr“ a jsou na ní tři 
peřejnaté úseky.

Cena: 
• děti do 6 let = 100 Kč, 
• nad 6 let = 200 Kč
• rodiny: 2+1 = 500 Kč, 2+2 = 700 Kč,  

2+3 = 800 Kč

V ceně je zahrnuta doprava, rafty, vesty  
a pádla. Pro děti doporučujeme přilbu (např. 
cyklistickou). Pití a svačinu s sebou.

Přihlášky: do 25. dubna na kontaktní oso-
bu: Pavel Padyásek, ppadyasek@svitavy.cz, 
734 287 285.                                         Robert Snášil 

Do javornických lesů se v sobotu 26. 
dubna sjede stovka malých kluků a holek ze 
všech skautských středisek svitavského okre-
su. Konat se zde bude Závod vlčat a světlu-
šek, tedy závod dětí do 11 let, který pořádá 
svitavské středisko Smrček. Hlavním smyslem 
závodu je setkat se s ostatními skauty s okolí 
a vyzkoušet si schopnosti potřebné pro život  
v dnešním světě atraktivní a zábavnou formou. 
Samozřejmě se jedná o závod, takže nejlep-
ší týmy postoupí do krajského, a pak možná  
i do celostátního kola. Zúčastní se také Svita-
vští, proto jim držíme pěsti a přejeme úspěch.          

Tonda Benc

Rádi bychom pozvali všechny děti i do-
spělé ve dnech 15. a 16. dubna na Veliko-
noce na Felberce, které proběhnou vždy od  
8 do 17 hodin v prostorách prvního patra naší 
školy. Návštěvníci si budou moci sami vyro-
bit různé velikonoční a jarní dekorace, zakou-
pit si drobné dárkové předměty s velikonoč-
ní tematikou a prohlédnout si výtvory našich 
žáků. Na všechny zájemce se srdečně těšíme.                                                          

Eva Černá

Ke Dni Země pořádá Základní škola Svita-
vy, Riegrova 4 s podporou odboru životního 
prostředí Městského úřadu ve Svitavách Eko-
jarmark, který se uskuteční v úterý 15. dub-
na od 9:00 do 12:00 v budově a areálu školy. 
Čeká na vás řada dílen, kde si můžete vyzkou-
šet výrobu předmětů z přírodního matriálu  
a ověřit si znalosti z oblasti ekologie. 

Jana Chadimová

Členky základní organizace svazu postiže-
ných civilizačními chorobami pletou ve své vol-
né chvilce oblečení a hračky pro děti. Ty pak 
předávají dětem azylových domů ve Svitavách 
a v Koclířově a dětem v kojeneckém ústavu ve 
Svitavách.

Zvláště velkou radost udělaly dětem v MŠ 
na Purkyňově ulici, kterým upletly oblečky pro 
panenky. Všechny obdarované organizace  jim 
touto cestou děkují.                    Marie Grmelová

Na tradiční farmářské trhy se již můžete tě-
šit. Letos začínají 30. dubna a trvají do konce říj-
na. Pro tuzemské regionální potraviny si může-
te přijít vždy ve středu od 9 do 16 hodin na ná-
městí Míru ke kašně sv. Floriána.     Rudolf Grim

Srdečně vás zveme na první oficiální tur-
naj kategorie „C“ Svitavy Open, který se usku-
teční v sobotu 19. dubna v DiscGolf Parku 
Svitavy. Propozice k turnaji naleznete na: 
www.discgolf.cz (turnaje). Registrace na tur-
naj bude otevřena měsíc před turnajem. V pá-
tek 18. dubna je od 16 do 18 hodin připra-
vená discgolfová akademie pro veřejnost, je 
určena pro začínající hráče nebo pokročilé, 
kteří chtějí vypilovat techniku hodů a zlepšit 
tak svou hru. 

Akademii povedou akreditovaní instruk-
toři DiscGolfu Přemysl Novák a Michal Gre-
pl. Maximální počet účastníků 15 závodníků. 
Cena 50 Kč. Disky na půjčení budou k dispo-
zici na místě.                SK DiscGolf Svitavy o. s.

Drátování na Riegrovce
Na sobotu 12. dubna 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.

Dubnové akce 
Kardio klubu

Skautské závody 
nedaleko Svitav

Odemykání Tiché Orlice 

Prodejní 
velikonoční výstava  
na ZŠ Felberova Ekojarmark na Riegrovce

Poděkování

Turnaj v discgolfu
Farmářské trhy
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Informace ze sportu
Svitavská taneční skupina Gamilla již po 

čtvrté pořádá ve spolupráci s SKS Svitavy Ori-
ent Dance Show. Letošní ročník se bude ko-
nat v sobotu 19. dubna ve Fabrice - odpoled-
ní představení začíná ve 14 hodin a večerní  
v 19 hodin. Pozvání přijaly naprosté špičky čes-
ké orientální scény - tanečnice Sahar, Sheyla  
a Latifah, kterou si mnozí z vás mohou pa-
matovat z pořadu Československo má talent,  
a David Katolický, v současnosti nejznámější 
tanečník tohoto stylu u nás. Přesvědčí vás, že 
orientální tanec nemusí být spojován pouze se 
ženami. A na co se kromě krásných tanečnic  
a jednoho úžasného tanečníka můžete dále 
těšit? Gamilla se zabývá též tradičními blízko-
východními tanci, takže k vidění bude napří-
klad divoký irácký tanec, folklórní řadový tanec  
z Kurdistánu, marocký tanec nebo veselý 
káhirský „street dance“. 

Gamilla pod vedením Pavlíny Skalské spo-
lečně trénuje už pátý rok. Za tuto dobu stihly 
členky skupiny nasbírat mnohá ocenění z ta-
nečních soutěží a za zmínku jistě stojí i účast 
na mezinárodních tanečních festivalech nejen 
v Čechách, ale i v zahraničí (Berlín, Bratisla-
va, Vídeň).

Jelikož divácká účast, za kterou jsme velmi 
vděčny, je každým rokem velmi vysoká, rezer-
vace míst v sále je možná na e-mailu: gamilla.
show@seznam.cz, vstupné je dobrovolné. Tě-
šíme se na vaši návštěvu!             Pavlína Skalská

Začátek roku 2014 byl pro naše mladé 
střelce stejně úspěšný jako závěr roku 2013. 
Pravidelně se účastní závodů krajské střelec-
ké ligy mládeže Královéhradeckého a Pardu-
bického kraje  v Týništi nad Orlicí do dvanácti 
let a do čtrnácti let, kde obsazují  přední mís-
ta. Koncem února zde Karel Kinský obsadil  
3. místo s nástřelem 299 bodů z 300 možných. 
V březnu se zúčastnili střeleckých závodů  
v Hradci Králové - Memoriálu Aleny Greplové  
v kategorii do dvanácti let - střelba ze vzducho-
vé pušky vleže 30 ran. 

Karel Kinský získal 1. místo, Filip Blažka 
2. místo a Lukáš Kinský pěkné 5. místo. Naše 
mladé střelce ještě čekají dva vrcholy střelec-
ké sezony: finále krajské střelecké ligy v Týniš-
ti nad Orlicí na konci března a celorepublikový 
závod v Plzni. Doufejme, že se jim bude  dařit 
i na dalších závodech a že budou úspěšně re-
prezentovat naše město a SSK Pomezí. Držíme 
všem palce a těšíme se na jejich další střelecké 
úspěchy.                                                      Jiří Žák 

Zleva: Filip Blažka, Karel Kinský, Lukáš Kinský

Orient Dance Show Střelecké úspěchy 

Hledáme lidi, kteří rádi dávají věci do pořádku

Živly, zloději nebo neukáznění řidiči se postarají o to, 
že u nás bude vždy dostatek práce. Abychom ji mohli 
odvádět co nejlépe, potřebujeme k tomu dostatek 
zkušených lidí, kteří dobře zapadnou do našeho týmu.

HLEDÁME NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY PRO ROZŠÍŘENÍ 
TÝMU KANCELÁŘE VE SVITAVÁCH

Požadujeme

Kontakt • Lenka Svecová, lsvecova@koop.cz      602 133 034

Nabízíme
• SŠ vzdělání
• komunikační dovednost
• chuť pracovat
• týmového ducha
• aktivní řidič

• spolupráci se silnou společností
• práci v místě vašeho bydliště
• možnost řídit svou pracovní dobu
• motivující finanční ohodnocení

1. liga boxu - NLS Dynamo Svitavy  
vs. BC Ostrava 13. dubna od 16 hodin ve 
Fabrice. Za Dynamo Svitavy bude boxo-
vat také trenér svitavských boxerů Martin 
Volf, který se po šesti letech vrací do ringu. 
Doprovodný program: vystoupení ZUM-
BA, tombola o dárkové poukazy klubu Dy-
namo Svitavy.                             Jan Dvořáček

Městská volejbalová liga

1. a 2. místo na soutěži 

Devatenáctý ročník městské volejbalo-
vé ligy klepe na dveře. Základní  část se bude 
hrát tradičně každé pondělí (2. liga) a středu  
(1. liga) v  květnu a červnu v areálu za Národ-
ním domem. Finálový turnaj se uskuteční 20.  
- 21. června. Přihlášky a informace: Petr Se-
zemský, mob.: 777 153 428, e-mail: petr@se-
zemsky.cz, web: www.volejbal.svitavy.cz, face-
book.com/mvl.svitavy. Uzávěrka přihlášek je 
15. dubna.                                          Petr Sezemský

GHE - loňský vítěz 1. městské ligy

Orientační běhání s rádiem
Náborová akce pro získání nových zájem-

ců o orientační běhání se uskuteční v parku 
Jana Palacha v sobotu 12. dubna od 9:30 
hod, kdy bude připraveno seznámení s tech-
nikou – vysílače, přijímače, označení kontrol  
a se základními pravidly pro vyhledávání. Kaž-
dý si bude moci vyzkoušet pod dohledem zku-
šeného trenéra zaměřování a vyhledávání vy-
sílače. Poté bude možno proběhnout si po fá-
borkové trati cvičné vyhledávání několika vysí-
lačů. Kontaktní telefon: 736 707 676 - Jiří Jan-
ků, ved. SO ROB Svitavy

zajišťuje firma L. Pospíšila. S nesrovnalostmi  
v doručování se obracejte na mob.: 608 024 585 
(www.mestosvitavy.webnode.cz). 
Příští číslo vyjde 27. dubna 2014

Distribuci

Taneční škola Scarlett se v sobotu 8. břez-
na zúčastnila taneční soutěže Českotřebovský 
pohár, kde jsme získali 1. a 2. místo v katego-
rii dospělí parketovka + volný. Mladší žáci sou-
těžili v kategorii junioři parketovka. Všem žá-
kům taneční školy moc děkuji za úspěšnou re-
prezentaci.                                  Šárka Hnátová
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V pondělí 3. března proběhlo slavnostní vyhlášení ankety Sportovec roku 2013. Na společném 
snímku všichni ocenění sportovci, trenéři a osobnosti sportu. Foto: Eduard Hromadník         Jiří Petr

Nejlepší sportovci loňského roku

10. místo v Českém poháru patří našim děvčatům
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Čtyřiadvacet nejlepších týmů letošního 
ročníku Českého poháru žákyň se sjelo na za-
čátku března do Bílovce, který je tradičním po-
řadatelem posledního finálového kola této nej-
vyšší nemistrovské soutěže. V posledních le-
tech se našim děvčatům nedařilo probojovat 
se až do finálových turnajů, většinou zůstáva-
la těsně před jejich bránou. Až v minulém roč-
níku se to podařilo, na přední příčky ale druž-
stvo ještě nedosáhlo.

V Českém poháru 2013/14, který v břez-
nu v Bílovci vyvrcholil, však náš tým žákyň (zá-
klad  ročník 1998), vedený trenérskou skupi-
nou kolem Jiřího Švihela, už mezi žákovskou 
volejbalovou elitu prorazil. Děvčata naváza-
la na úspěchy v mladších žákyních, kdy pod 
vedením  trenérky Marcely Smělé vyhrála KP  
a zúčastnila se ve své kategorii MČR. Zúročila 
i loňské zkušenosti z velkých turnajů, volejba-
lově řečeno –„obouchala se“. Cesta letošním 
Českým pohárem byla nadmíru úspěšná. Již  

v podzimní kvalifikaci byly Svitavy „hodně vi-
dět“, když se hned od začátku dostaly mezi 
nejlepších osm družstev na Moravě. V dalších 
dvou kolech bodovaly 3. a 5. místem a při ná-
sledném sloučení Moravy a Čech pro finálové 
boje se probojovaly dokonce do elitní celore-
publikové 1. osmičky týmů. Tuto pozici však ve 
velmi vyrovnaných bojích prvního finálového 
kola neobhájily a v posledním finálovém kole 
tak v Bílovci hrály ve 2. osmičce. V celkovém 
hodnocení Českého poháru vyšlo na náš tým 
krásné 10. místo.

Pochvalu za historicky nejlepší umístění 
žákyň TJ Svitavy v Českém poháru si zaslou-
ží všechny hráčky - opory týmu Markéta Šrůt-
ková (kapitánka), Kateřina Kociánová, Vero-
nika Hendrichová, Veronika Vondrová, Tere-
za Motálková a dále Anna Fiedlerová, Micha-
ela Bolcárová, Kristýna Kratochvílová, Anna 
Loukotová, Eva Šimková, Pavla Polášková, 
Karolína Václavková.              Pavlína Švihelová

Vynikajících výsledků dosáhli na 22. mis-
trovství Moravy v silovém trojboji reprezentan-
ti TJ Svitavy POWERLIFTING, které se uskuteč-
nilo 1. března v Ostravě Vítkovicích. 

Tomáš Lacko a Jiří Chvála obsadili 1. místa, 
Libor Novák 2. místo, Libor Zerzánek 4. místo, 
David Lacko 5. místo a Karel Horský 6. místo.  
V celkovém hodnocení oddílu skončilo druž-
stvo na 1. místě. Takové medailové žně jsme 
dlouho nezažili, ale věříme, že ještě nějaké při-
budou. 

Poslední dobou se setkáváme se stou-
pajícím zájmem z řad kondičních cvičenců  
o silový trojboj. V případě, že byste se chtěli 
přidat, zkontaktujte Libora Nováka na mob.: 
605 977 073 anebo na facebooku TJ Svitavy 
POWERLIFTING. Firmě Dolestav SY děkuje-
me za finanční podporu.                      Jiří Chvála

Náš oddíl TO TJ Svitavy pořádal v polovi-
ně února v přetlakové hale přebory Pardubic-
kého a Královéhradeckého kraje v kategorii ba-
bytenis (hráči do 9 let). Turnaj zastihl ve vý-
borné formě domácí hráče. Mezi chlapci ob-
sadili svitavští tenisté první dvě místa. Dominik 
Rouchal neměl mezi východočeskými tenisty 
konkurenci a získal zaslouženě titul Výcho-
dočeského halového oblastního přeborníka. 
Vynikající 2. místo patří také domácímu hrá-
či Danielu Brůnovi. Třetí byl Michal Vintera  
z Náchoda. Na výsledky chlapců navázala Len-
ka Veiglová, která vybojovala mezi dívkami vý-
borné 3. místo. Vyhrála její semifinálová pře-
možitelka Simona Válková z Poličky.

I svitavští minitenisté (hráči do 7 let) se 
prosadili mezi východočeskou špičkou. Na 
přeborech konaných v Letohradu koncem 
února se dařilo dvěma našim hráčům. Jan 
Růžička na titul přeborníka těsně nedosáhl, 

ve finále podlehl Benediktu Schleissovi z Le-
tohradu a v konečném pořadí se umístil jako 
druhý. Další svitavský hráč Daniel Drápela 
skončil na 5. místě.               Martin Lipenský

Mistři Moravy 
v silovém trojboji

Úspěch svitavských 
nadějných tenistů 


