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Slavíme 760. výročí města Svitavy Den rododendronů 
a Voříškijáda

V letošním roce si Svitavy připomínají 760 
let od první zmínky o městě. A protože je třeba 
se dívat zpět a i ve Svitavách je rozhodně na co 
navazovat, připravili jsme pro letošní rok pro-
gram, v němž jsou zařazeny i akce vycházející  
z naší historie. Oslavy jsme rozdělili do tří částí  
a nás čeká v měsíci květnu první z nich. Ke kaž-

dé ze tří částí oslav bude vydána reprezentativní 
tiskovina, v informačním centru jsou k dispozici 
různé propagační předměty.   

Město Svitavy ve spolupráci s místním klu-
bem filatelistů letos vydalo vlastní edici pěta-

dvaceti poštovních známek. Na jednotlivých 
známkách je pět nejvýznamnějších osobností 
města. Vedle nich se v edici nacházejí fotografie 
svitavských kostelů a památek. Dále připomínají 
betlémářské tradice a znaky města. Série pěti 
známek s motivy lokomotiv a nádraží připomíná 
letošní 120. výročí železniční trati Svitavy – Po-
lička. Vlastní arch známek je možné zakoupit 
za 550 Kč v městském informačním centru  
a v městském muzeu. Určitý počet archů bude 
vyčleněn pro prodej jednotlivých známek za 
25 Kč/ks. 

Součástí oslav budou další dvě velké akce: 
připomenutí 120. výročí železnice Svitavy  
– Polička a Muzejní noc. A tak už v pátek  
20. května můžete od 9 do 17 hodin navštívit 
svitavské nádraží, kde si prohlédnete osm růz-
ných typů historických i současných lokomotiv. 
Nahlédnete do vagonů, ve kterých se dozvíte 
vše o historii jízdenek, jejich vývoji, značení, 
uložení, vystaveny budou historické artefakty  
z železnic a hlavně děti určitě potěší tři různá ko-
lejiště, všechna v provozu.  Pokračování na str. 2

Opět po roce se sejdeme v parku Jana Pa-
lacha na Den rododendronů, který se letos 
koná v neděli 29. května ve 13 hodin. Jeho 
součástí bude Den zvířat se Záchrannou sta-
nicí Zelené Vendolí a Voříškijáda.

Členové Agility při DDM Moravská Tře-
bová předvedou své pejsky a setkají se psi, 
kteří byli osvojeni z tohoto útulku. Vrcholem 
programu bude každoroční Voříškiáda. Zú-
častnit se mohou pouze pejskové v dobrém 
zdravotním stavu. Po celou dobu bude příto-
men veterinární lékař. Celé odpoledne bude 
připravena voda v dostatečném množství. 
Den zvířat se záchrannou stanicí zakončí slav-
nostní vyhlášení vítězů. Na parkovišti u kavár-
ny bude zajištěn bazárek ve prospěch pejsků  
v útulku Zelené Vendolí. Vystoupí i psovod Po-
licie ČR. O zábavu a hudbu se postará kapela 
Hotovo z Pardubic. Pro návštěvníky je připra-
vena prodejní výstava zahradnických výpěstků. 
Můžete se radit s pěstiteli, nakoupit si sazenice, 
květiny, výpěstky a pořídit si zahradnické po-
třeby do své zahrádky. 

DDM z Moravské Třebové připraví pro děti 
jízdu na koni a soutěže v netradičních disciplí-
nách. Odpoledne se mohou děti povozit na 
koníku. 

Již tradičně vystoupí sokolnická skupina 
Seiferos a nebudou chybět ani oblíbené bleší 
trhy. Ke koupi bude mnoho krásných věcí za 
symbolické ceny. Veškeré informace o blešáku 
naleznete na facebookové stránce: Bleší trhy_
Svitavy.  Den v parku zakončí v 19 hodin vy-
stoupení Ondřeje Havelky a Melody Makers.

Alice Štefková Štrajtová
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První reálná zmínka o městě se datuje do poloviny XII. století, kdy sem přišli litomyšlští pre-
monstráti a založili na levém břehu průzračné řeky kostel sv. Jiljí. Položili tak základy k osadě, kte-
rou pojmenovali „Stará Svitava“. Uplynulo sto let a do těchto končin přicházeli němečtí osadníci, 
které sem pozval biskup Bruno ze Schauenburka. Došli až do těchto míst a vystavěli, tentokrát na 
pravém břehu, kostel Navštívení Panny Marie. Zájmy olomouckého biskupství a litomyšlského 
premonstrátského konventu se vyostřily do sporu, jenž byl rozhodnut 6. listopadu 1256 smírčí 
smlouvou. Listina, jíž je spor vyřešen, se považuje za „zakládací listinu města Svitav“.                  
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Slavíme 760. výročí Malování pro Venkovku pošesté

Šachová simultánka

Pokračování ze str. 1
V prodeji tu budou propagační materiá-

ly a známky k výročí trati. V kulturním centru 
Fabrika si připravila pro školy prezentaci firma 
Merkur, můžete se přijít podívat se svými dět-
mi také. A  v 17 hodin bude v muzeu zahájena 
muzejní noc, a sice velkou výstavou o železnici 
a křtem publikace o dráze Svitavy – Polička. 
Během muzejní noci vás čeká překvapení – od-
halení Keramické zdi o historických objektech 
města v Klicperově ulici (to je ulička mezi bu-
dovami muzea a Policií ČR), tajuplné prohlídky 
Ottendorferova domu v podání Docela MAlé-
ho divadla Radky Obloukové a členů Klubu 
esperanta ve Svitavách, koncert Jiřího Michálka  
a Pavly Boučkové.

Hlavní oslavy města nás ale čekají v sobotu 
21. května. Na svitavské nádraží přijede první 
vlak s parní lokomotivou v 8 hodin 19 minut 
a slavnostně ho přivítá stejně jako před 120 
lety starosta města. Víme, že je to brzy ráno, 
ale přijďte jej pozdravit i vy – ten zážitek bude 
určitě stát zato. Historických lokomotiv se  
v tento den zastaví na svitavském nádraží více, 
s některými z nich můžete odjet do Poličky, kde 
je také připraven kulturní program, a dalším se 
vrátit. Odjezdy těchto vlaků najdete na přilože-
ném letáčku. Na osmé koleji bude po celý den  
v provozu historická drezína Juraje Kováče. Od 
nádraží návštěvníky vždy půl hodiny po příjez-
du zvláštních vlaků odveze historický autobus 
Tatra do muzea na prohlídku výstavy o železnici 
a na svitavské náměstí, kde je pro všechny při-
praven bohatý kulturní program. 

Na náměstí zahájí provoz nová venkovní 
kavárna Floriánka, kterou si Svitavané posta-
vili v rámci projektu Svitavané sobě. V 9 hodin 
vás přivítá tým MC Krůček a SVČ Tramtáryje, 
aby zabavily především děti. Mohou přijet na 
koloběžce, nebo i bez ní. Svitavský šachový 
klub uspořádá od 9 hodin  před základní ško-
lou  šachovou simultánku. V prostorách býva-
lého obchodu OK1 bude probíhat od 10 do 
17 hodin malování pro Venkovku. V 10 hodin 
přivítáme spanilou jízdu historických kol kolem 
morového sloupu. V 15 hodin bude Floriánka 
slavnostně otevřena a následovat bude hudební 
vystoupení kapely Syxtet, Kdokolif, Los Hon-
gos, česko - polské zpěvačky AGU a Dozing 
Brothers. Na zeď kostela se budou od 21:30 
promítat filmy. Po celý den bude zpřístupněna 
věž kostela na náměstí.  

Blanka Čuhelová, Alice Štrajtová Štefková

Jednadvacátý květen bude den, kdy se toho 
na horní části náměstí bude dít mnoho. Malíři 
a malířky, kteří budou letos malovat pro Galerii 
Venkovka, se tentokráte sejdou v uprázdněném 
prostoru bývalého obchodu OK1. Můžete se 
těšit na minivýstavu výtvarných objektů od ma-
lujících autorů. Jako obvykle můžete přijít na-
kouknout pod prsty výtvarníkům, jejichž obrazy 
možná ovlivní téma letošního narozeninového 
dne. Otvíráme v 10 hodin a zavřeme před kon-
certem česko - polské zpěvačky Agu v 19 hodin. 
Vernisáž obrazů proběhne v tradičním termínu, 
a to v pátek před poutí ke sv. Jiljí.        Jiří Sehnal

Svitavský šachový klub uspořádá od 9 ho-
din v sobotu 21. května před základní školou 
šachovou simultánku. Jde o exhibiční vystou-
pení silného šachového hráče-mistra, který 
hraje současně na více šachovnicích proti více 
hráčům najednou. Šachovnice jsou umístěny 
vedle sebe a produkující mistrovský hráč k nim 
postupně přistupuje. Jeho soupeř bezprostřed-
ně svým tahem odpoví a mistr pak provede svůj 
tah a pokračuje k další šachovnici. Simultánka 
bývá hrána obvykle tak, že mistr má na všech 
šachovnicích bílé figurky. Předběžně je dohod-
nuto, že s produkujícím „mistrem“ se utkají na 
12 šachovnicích svitavští občané. Podmínkou 
bude jejich dobrá šachová úroveň, která se 
v šachu vyjadřuje bodovou hodnotou - ELO 
rejtinkem. Protože u „mistra“ půjde o hodno-
tu přesahující 2000 bodů (hráči světové špičky 
mají přes 2700 bodů a nejlepší svitavští hráči 
kolem 1900 bodů), bude podmínkou, aby se  
s ním utkali jen hráči s dobrou šachovou výkon-
ností. Předpokládá se, že tři šachovnice budou 
vyhrazeny pro nadějné mladé svitavské hráče 
do juniorského věku a ostatní budou vybráni  
z přihlášených dospělých zájemců.       

 Domníváte-li se, že máte přiměřenou ša-
chovou úroveň, můžete projevit zájem o hru 
na e-mail: eduard.jedlicka1@gmail.com do 
18. května s tím, že uvedete telefonický nebo 
e-mailový kontakt, na který obdržíte sdělení  
o tom, zda jste byli vybráni.       Eduard Jedlička

Společně na čtyřech 
kolečkách k památníku

Tiskoviny svitavských
filatelistů

Klub českých turistů ve spolupráci s měs-
tem Svitavy připravily na neděli 29. května 
společnou vyjížďku pro vozíčkáře a kočárky 
na vozíčkářské stezce v lesním areálu Brand. 
Prezentace bude probíhat od 9 do 11 hodin 
u rybníka Rosnička, u občerstvení Plechárna. 
Bude připraveno ohniště na opékání buřtů  
a předáme vám mapu trasy. 

Společný cíl bude u Památníku včelích ma-
tek. Od 11:30 do 12:30 hod. bude u památní-
ku vyprávět René Kulhan, včelař a učitel vče-
lařství z Koclířova, o včelách a včelím životě. 
Představí vám nejen včelí úly umístěné v okolí 
památníku, ale zejména seznámí zájemce s ta-
jemným životem ve včelstvu, s jeho jednotlivý-
mi členy a také s některými činnostmi včelaře. 
A protože ke včelám patří nejen med, nebude 
chybět ani zmínka o včelích produktech a jejich 
využití. Současně bude možné výborný med 
ze Svitavského regionu na místě zakoupit, a to  
i v dárkovém balení. 

Trasy jsou dlouhé od 7 do 15 km. Zváni 
jsou všichni příznivci pohybu v přírodě.  

Alice Štefková Štrajtová

K výročí města a železnice se připojil také 
svitavský klub filatelistů. Společně s Letohrad-
ským železničním klubem a firmou Antikvariát  
a filatelie ve Svitavách se zasloužily o vydání 
řady unikátních tiskovin. A tak si můžete v pátek  
20. 5. ve vystavených železničních vagonech 
na svitavském nádraží v čase od 9 do 17 hod.  
a v sobotu 21. 5. v historickém poštovním voze, 
který bude zařazen ve vlaku s parní lokomotivou, 
zakoupit následující filatelistické materiály:

1. Známky s personifikovaným kuponem s pří-
tiskem k tématu výročí (různé druhy).

2. Dopisnice pro vnitrostátní provoz nominální 
hodnoty „A“ s přítiskem (autoři Jiří Bouda, Eva 
Chlubnová).

3. Obálku s přítiskem s námětem historické lo-
komotivy od autorky Evy Chlubnové.

4. Pohlednici s námětem poličského nádraží od 
autora Jiřího Boudy, kterou lze dofrankovat na 
Cartes maxima.

5. V plánu je i vlastní známka s námětem histo-
rických lokomotiv a historických nádraží z této 
trati. Prozatím však ještě nebylo rozhodnuto.

V sobotu v poštovním voze za parní loko-
motivou přibude ještě Pamětní list České poš-
ty s příležitostným razítkem. Zájemci si budou 
moci nechat orazítkovat filatelistické celistvosti 
příležitostným poštovním razítkem s datumem 
konané akce 21. 5. 2016 s námětem historické 
parní lokomotivy od autorky Evy Chlubnové. 
Dále pak příležitostnou „R“ nálepkou, případ-
ně ještě na Poště 2 ve Svitavách-Lánech opatřit  
A-postkou.                                       Josef Vondráček

Koloběžkuj do Tramtáryje!
Přijďte si s námi v sobotu 21. května od  

9 do 12 hodin zasportovat na svitavské 
náměstí, protáhnout tělo a zažít sportovní 
dobrodružství. K dispozici budou připra-
veny koloběžky na vypůjčení, nebo může-
te přijet na své vlastní. Doporučeny jsou 
koloběžky s nafukovacími koly.

Čekají na vás tyto disciplíny:
•	 Štafetový závod trojice + několik dalších 

účastníků na 760 metrů.
•	 Závody jednotlivců, rodinné klání (dvou 

týmů proti sobě) a jízda zručnosti.
Společným úkolem účastníků je poku-

sit se najet dohromady 760 kol jako naro-
zeninový dárek našemu městu. Těšíme se 
na vás.    Lenka Waltová a Pavel Padyásek
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Setkání k regeneraci  
sídliště u nádraží

Program regenerace 
Městské památkové zóny

Rozpočet města na rok 2016

Dny otevřených dveří  
v Dětském centru Svitavy

Ze zastupitelstva

Srdečně zveme občany  ve středu 11. květ-
na v 17 hodin na setkání k etapizaci přeměny 
prostranství na sídlišti u nádraží. Potkáme se  
v sále nově opravené mateřské školy na ulici  
M. Majerové.                             Zuzana Pustinová

Zastupitelstvo města na svém zasedání  
23. března 2016 schválilo rozpočet města na 
rok 2016. 

Daňové příjmy na rok 2016 jsou rozpočto-
vány ve výši 176,3 mil. Kč, tj. na stejné úrovni 
jako v rozpočtu pro rok 2015 (s výjimkou daně 
z příjmů právnických osob placenou obcí). V ka-
pitálových příjmech je zahrnut příjem ve výši 14 
mil. Kč od společnosti INA Lanškroun z prodeje 
kabelového vedení v průmyslové zóně. 

Rozpočet i letos předpokládá přebytek běž-
ného hospodaření ve výši 43 mil. Kč, ze kterého 
budou pokryty všechny splátky úvěrů a částečně 
i kapitálové výdaje. Na bankovních účtech a ter-
mínovaných vkladech  zbývá 123,2 mil. Kč. Tyto 
prostředky budou v letošním roce i v dalších le-
tech využity jako rezerva k předfinancování akcí 
spolufinancovaných z dotačních programů EU  
a státního rozpočtu. Kapitálové výdaje jsou 
plánovány ve výši 102 mil. Kč, realizace řady  
z nich je vázána na schválení dotace. Největší ob-
jem kapitálových výdajů je směrován do oblasti 
vodního hospodářství a oblasti bydlení a územ-
ního rozvoje. V rozpočtu je zařazena rekon-
strukce kanalizace v ulicích Pražská, Hybešova  

Rok 2016 je dalším rokem, kdy město Svi-
tavy pokračuje v podpoře vlastníků nemovitostí 
na náměstí Míru ve Svitavách. To je od počátku 
devadesátých let vyhlášeno Městskou památ-
kovou zónou. Zájemci o finanční podporu o ni 
mohou požádat na odboru školství a kultury, 
případně si mohou potřebné dokumenty stáh-
nout z webu města. Současně je všem k dispo-
zici stavebně-technický průzkum všech domů, 
jenž může sloužit jako výchozí podklad pro 
projektovou přípravu při opravách fasád domů, 
podloubí a pilířů.

Program regenerace MPZ Svitavy zároveň 
vytváří předpoklady pro možnost čerpat dotace 
ze státního rozpočtu na opravy a restaurování 
nemovitých i movitých věcí, které se nacházejí 
v MPZ. V letošním roce získalo město Svitavy 
od Ministerstva kultury ČR na základě zpraco-
vaných podkladů dotaci ve výši 420 tisíc Kč. 
Ta bude využita jako spolufinancování opravy 
střechy jednoho z nejstarších domů na náměs-
tí - měšťanského domu U Mouřenína. Celkové 
náklady na tuto akci obnovy jsou ve výši téměř 
dvou milionů korun a hotovo by mělo být do 
konce září letošního roku.                           Jiří Petr

a Nádražní, VI. etapa regenerace panelového 
sídliště Lány, regenerace panelového sídliště  
u vlakového nádraží a technická infrastruktura  
v průmyslové zóně. V oblasti dopravy je počí-
táno s výstavbou chodníku v Lačnově, rekon-
strukcí prostoru před kinem a II. a III. etapou 
bezbariérových chodníků. Bude dokončena re-
konstrukce zpevněných ploch u MŠ ČSA a MŠ 
Marie Majerové a rekonstrukce vnitřních pro-
stor kina Vesmír. Dalšími významnými investič-
ními akcemi jsou rozšíření domova se zvláštním 
režimem, snížení energetické náročnosti Lange-
rovy vily a rekonstrukce multifunkční sportovní 
a herní plochy na stadionu.

Zastupitelstvo města schválilo rovněž roz-
počtový výhled na období 2017 - 2018, kde jsou 
plánovány další investiční akce a projekty.

Klikací rozpočet
V letošním roce se můžete již podrobně 

seznámit s rozpočtem města pomocí klikací-
ho rozpočtu, který naleznete na webových 
stránkách města. Pro srovnání jsou nahrány 
rozpočty předchozích čtyř let. Tato aplikace 
zároveň umožňuje všem se seznámit s aktuál-
ním čerpáním jednotlivých položek rozpočtu. 
Celkové náklady na pořízení aplikace činily  
98 tis. Kč, město Svitavy však získalo dotaci ve 
výši 83 tis. Kč.                                    David Šimek

Rozpočet výdajů města 

Helena Koudelková

rok 2016 v tis. Kč

Výdaje celkem 372 976,3

Běžné výdaje 270 990,0

Kapitálové výdaje 101 986,3

Běžné výdaje 270 990,0

Vzdělávání a školské služby 22 496,3

Kultura, církve  
a sdělovací prostředky

32 554,5

Tělovýchova  
a zájmová činnost 

23 520,0

Bydlení, komunální služby  
a územní rozvoj

28 911,9

Ochrana životního prostředí 25 233,4

Sociální služby a pomoc 14 898,7

Bezpečnost, požární ochrana 11 964,9

Územní samospráva 69 123,4

Finanční operace 19 989,9

Doprava 15 403,0

Ostatní 6 894,0

Kapitálové výdaje 101 986,3

Doprava 11 644,0

Sociální služby a pomoc 1 680,0

Vodní hospodářství 33 162,0

Vzdělávání 3 079,8

Kultura 2 867,2

Tělovýchova a zájmová činnost 10 340,0

Bydlení, komunální služby  
a územní rozvoj

31 472,3

Ochrana životního prostředí 5 255,0

Bezpečnost, požární ochrana 542,0

Územní samospráva 1 944,0

Opět po roce bychom rádi přivítali svitav-
skou veřejnost na tradiční akci Dny otevřených 
dveří, které se budou konat 11. a 12. května 
v Dětském centrum Svitavy, U Kojeneckého 
ústavu 520/2. Oba dny vás po celém zaří-
zení provedou a na otázky odpoví zkušení 
průvodci z řad našich pracovníků v době  
od 9 do 16 hodin.           Drahomíra Votřelová

Zastupitelstvo města Svitavy na svém za-
sedání 23. března schválilo:
•	 rozpočet města Svitavy na rok 2016 v obje-

mu 372 976,3 tis. Kč a rozpočtový výhled na 
roky 2017 - 2018

•	 poskytnutí neinvestičních dotací:
 − 180 tis. Kč Bonanze Vendolí k zajištění 

sociálně aktivizačních služeb pro rodiny 
s dětmi a provozu nízkoprahových zaří-
zení pro děti a mládež ve Svitavách a ve 
Vendolí

 − 100 tis. Kč Laxusu na zajištění služeb pro 
uživatele drog a jejich rodinné příslušníky 
v roce 2016

 − 100 tis. Kč Centru J. J. Pestalozziho o.p.s. 
z Chrudimi na úhradu části nákladů na 
podporu Krizového centra ve Svitavách

 − 600 tis. Kč společnosti Svitavský bas-
ket (na podporu basketbalového klubu  
v roce 2016)

•	 poskytnutí investiční dotace 100 tis. Kč Květ-
né Zahradě na stavební úpravy dvora a pří-
jezdových komunikací k objektům

•	 poskytnutí dotace 5 mil. Kč TJ Svitavy na 
provoz, činnost a úhradu za pronájem spor-
tovišť a na podporu výkonnostního ligového 
sportu a individuálního vrcholového sportu 
v roce 2016

•	 poskytnutí dotace 11,8 mil. Kč společnosti 
SPORTES Svitavy na provoz a údržbu tělo-
výchovných zařízení v roce 2016, dále 4 mil. 
Kč na projektovou dokumentaci pro Rekon-
strukci a rozšíření objektu krytého plavecké-
ho bazénu a 720 tis. Kč na pořízení majetku 
pro sportoviště v roce 2016.

Zastupitelstvo neschválilo usnesení  
o směně pozemků v katastrálním území Čtyři-
cet Lánů mezi městem Svitavy a  společností 
Stilla. 

Další zasedání Zastupitelstva města Svi-
tavy se koná 4. května v 16 hodin. 

Zuzana Pustinová
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Městská policie informuje

str. 4

Příprava silničního obchvatu města pokračuje

Tísňové volání 156
Různé druhy pomoci strážníků

Dne 2. 4. krátce po šesté hodině ranní 
přivolali strážníci záchranku k muži ležícímu 
v parku Jana Palacha. Seniora (70) bydlícího 
nedaleko si do péče převzali zdravotníci.

Dne 8. 4. v podvečer byli strážníci přivolá-
ni k opilému nevhodně se chovajícímu muži. 
Odůvodňoval to rodinnými problémy. V roz-
rušeném stavu podpořeném požitím alkoholu 
se před strážníky zmínil, že cestou z domova 
ztratil klíče. Měl štěstí. Jejich nález již totiž měli 
strážníci nahlášen. Nakonec se zklidnil, převzal 
si klíče a odešel.

Dne 9. 4. v  6:34 hod. byla hlídka přivolána 
k muži, který si „ustlal“ v podchodu nedaleko 
budovy PČR. Po probuzení muž vstal a nezra-
něn se odebral domů.

Dne 9. 4. v 7:38 hod. vyjela hlídka ověřit 
oznámení o zmateném pacientovi, který po-
strádal svoji peněženku. Za přítomnosti stráž-
níka senior (86 let) peněženku nalezl na mís-
tě, kam si ji uložil. Pacienta si do péče převzali 
zdravotníci. 

Dne 10. 4. v odpoledních hodinách požá-
dala o pomoc strážníků žena s tím, že předcho-
zího večera vzala z důvodu nepříznivého poča-
sí k sobě domů bývalého partnera. Nyní se cítí 
být ohrožena ze strany jeho nynější partnerky 
a chce, aby její byt opustil. Po příjezdu strážní-
ků muž z bytu dobrovolně odešel. K žádnému 
protiprávnímu jednání na místě nedocházelo. 

Výjezd na signál
Dne 7. 4. v 23:05 hodin vyjela hlídka ově-

řit signál o narušení objektu napojeného na 
PCO. Strážníci na místě zjistili rozbité vnější 
sklo okna. Následnou kontrolou okolních ulic 
strážníci zjistili dva mladíky, ztotožnili je, jeden 
se k rozbití skleněné výplně přiznal. Mladík 
uvedl, že se následující den dostaví do objektu 
a s majitelem se domluví na uhrazení způso-
bené škody. Neučinil tak. Přestupkové jednání  
s ním strážníci projednali po zjištění škody.

Pod vlivem i v zaměstnání
Dne 8. 4. na žádost osoby pověřené za-

městnavatelem strážníci provedli orientační 
dechovou zkoušku u jednoho z jeho zaměst-
nanců. Podezření zaměstnavatele se potvrdi-
lo, orientační dechová zkouška u zaměstnance 
byla pozitivní.                                      Karel Čupr
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Také město Svitavy v nedávné době bylo 
informováno o neradostné a zarážející infor-
maci, že investice silničního obchvatu města 
musí znovu projít procesem tzv. přeschválení 
posouzení vlivu stavby na životní prostředí. 
Proč tomu tak je, nebo kde se zase zaspalo  
u kompetentních ministerských orgánů, či zá-
konodárců, to je otázka na jiná zodpovědná 
místa. Vedení města při jednání s Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR správou Pardubice zjišťo-

Město Svitavy ve spolupráci s Pardubickým 
krajem připravuje rozsáhlou rekonstrukci inže-
nýrských sítí a komunikací na ulicích Pražská  
a Sokolovská. Práce budou probíhat od června 
do listopadu tohoto roku. O průběhu a rozsa-
hu prací budeme občany informovat na webu 
města, v červnovém čísle zpravodaje i v tisku.  

Pavel Čížek

Městu Svitavy bylo v minulých dnech 
Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem 
zemědělským vydáno rozhodnutí o registraci 
hnojiva, což je nezbytný doklad podmiňující 
možnost předávání již hotového kompostu  
z městské kompostárny občanům města. 
Kompost si mohou občané převzít přímo ve 
sběrném dvoře společnosti Liko Svitavy, Olo-
moucká 4/A, kde je kontejner s kompostem 
pro maloodběr (vlastní nakládka odběrate-
lem - ručně). 

Velkoodběr kompostu je zajištěn v areálu 
komunitní kompostárny v ulici Průmyslová po 
předchozí telefonické dohodě s provozovate-
lem, kterým je společnost SPORTES Svitavy 
(tel.: 461 532 854, případně e-mail: sportes@
sportes.cz). Společně s kompostem občané 
obdrží příbalový leták informující o rozsahu  
a způsobu jeho použití. 

Michal Nedoma, OŽP

Splatnost poplatku za komunální odpad 
je do 30. června. Zaplatit lze v hotovosti v bu-
dově městského úřadu na ul. T. G. Masaryka 
25, bezhotovostním převodem na bankovní 
účet města, platební kartou nebo složenkou, 
která vám bude zaslána koncem května. Po-
platek je pro letošní rok stanoven ve výši 600 
Kč/osoba.

Rodiny se třemi a více nezaopatřenými dět-
mi mají možnost čerpat peněžitý dar na každé 
třetí a další nezaopatřené dítě v plné výši po-
platku. O příspěvek je možné požádat přímo 
na odboru životního prostředí MěÚ po zapla-
cení poplatku za komunální odpad v řádném 
termínu.

Případné bližší informace lze získat na od-
boru životního prostředí u Jany Alexové na tel.:  
461 550 253 a Pavly Boucníkové na tel.: 461 
550 254.         Jana Alexová, Pavla Boucníková

Pro lepší informovanost občanů byl 
na web města Svitavy umístěn ucelený 
přehled sběrných míst na tříděný odpad. 
Tento přehled obsahuje název ulice, ve 
které se sběrné místo nachází, přehled  
o druzích odpadů, které lze na jednotli-
vých místech odložit, fotografii sběrného 
místa a odkaz, pod kterým se občanům 
zobrazí vybrané sběrné místo v mapě. 
Tento seznam je občanům k dispozici 
na adrese: www.svitavy.cz, pod odkazy:  
O městě > Současnost > Životní prostředí 
> Odpady > Sběrná místa na tříděný od-
pad.                             Michal Nedoma, OŽP

Internátní školní jídelna Svitavy, M. Horá-
kové 467/14 vypisuje výběrové řízení na po-
zici pracovníka na rozvoz stravy na školská 
zařízení (2 – 3 hodiny denně). Termín nástupu 
1. 7. 2016, nutné řidičské oprávnění skupiny 
B, kontaktní osoba Vlasta Sedláková, tel.: 461 
533 455.                                                    Jiří Petr

valo podrobnosti, zejména jestli bude inves-
tice kompletně zastavena, nebo bude stále  
v přípravě pokračováno. Byli jsme ujištěni, že 
příprava stále pokračuje v nezměněném reži-
mu. Pokračuje administrativní proces změny 
územního rozhodnutí, dopracovává se doku-
mentace pro stavební povolení. Na základě 
znaleckých posudků bylo zahájeno pokračo-
vání ve výkupech pozemků od jednotlivých 
vlastníků. Výkupy se týkají také pozemků města 
Svitavy, což bude zajímavým vícepříjmem do 
rozpočtu města. Pro město však není důležitá 
jen příjmová stránka z prodeje pozemků, ale 
především rychlost přípravy a spuštění vlast-
ní realizace stavby. Chceme tedy i nadále být 
nápomocni nejen Ředitelství silnic a dálnic ČR 
při přípravě investice, ale i projektantovi, jak 
co nejrychleji zvládnout projekční přípravu 
celé stavby. Cílem je, aby realizace silniční-
ho obchvatu byla zahájena na přelomu let  
2017/2018.                                      Pavel Čížek

Rozsáhlá rekonstrukce  
kanalizace a komunikací

Výběrové řízení

Přehled sběrných míst  
na tříděný odpad

Kompost již 
k odběru

Komunální odpad  



Centrální tělocvična na Svitavském stadionu

Diamantová svatba

Vítání občánků      

Sportes investuje  
do techniky

Nový písek na Rosničce

Ministerstvo financí ČR již písemně po-
tvrdilo dotaci ve výši 24 mil. Kč na výstavbu 
textilní haly na Svitavském stadionu. Stavba se 
bude realizovat co nejdříve, její dokončení se 
plánuje na jaro - léto příštího roku. Město Svi-
tavy má projekčně připravenu investiční akci 
na rekonstrukci staré sportovní haly v areálu 
Svitavského stadionu. Projekt nese název Cen-
trální tělocvična pro výuku tělesné výchovy ve 
Svitavách. Potřeba tělocvičny pro výuku školní 
tělesné výchovy ve Svitavách vychází z analýzy 

Rybník Rosnička je nejvýznamnějším re-
kreačním areálem v okolí Svitav. Přírodní 
koupaliště (rybník) nabízí příjemné koupání  
s doprovodným zázemím. Je zde letní restaura-
ce, toalety, sprchy a písečná pláž s přechodem 
do travnatých ploch. Společnost Sportes pro 
občany města Svitavy a návštěvníky přírod-
ního koupaliště zajistila terénní úpravy pláže  
a doplnění nového písku. Věříme, že klimatické 
podmínky dopřejí nám všem si užít krásné slu-
neční dny v jarním a letním období. 

Jaroslav Kytýr

Šedesát let společného života oslavili v so-
botu 2. dubna manželé Ludmila a Jozef Ková-
čikovi. Svůj manželský slib symbolicky obnovili 
před starostou města Davidem Šimkem, který 
jim do dalšího společného života popřál do-
statek zdraví, vzájemného porozumění, důvěry  
a lásky.                              Renata Johanidesová

V obřadní síni svitavské radnice byli v so-
botu 2. dubna slavnostně přivítáni:

Lily Hynková, David Skočovský, Kryštof 
Košík, Nina Brandejsová, Jonáš Hörl, Klára 
Trunečková, Adéla Matějíčková, Jaroslav Ško-
da, Adéla Tomášková, Matyáš Pelz, Nela Šnaj-
drová a Erik Novák.

Všechny děti byly zapsány do pamětní 
knihy jako noví občané našeho města za pří-
tomnosti svých rodičů a starosty města Davida 
Šimka, který všem přítomným popřál šťastný  
a spokojený život v našem městě.

Vítání občánků pořádáme každou první 
sobotu v sudém měsíci. Zúčastnit se mohou 
děti s trvalým pobytem na území města Svitavy. 
Přihlášky přijímá matrika na tel.: 461 550 411 
nebo 461 550 412. Na těchto kontaktech lze ob-
jednávat rovněž svatební obřady včetně obřadů 
jubilejních (zlaté a diamantové svatby). 

Renata Johanidesová

stávajících nedostatečných školních prostor 
pro výuku tělesné výchovy a z demografického 
vývoje žáků v následujících letech. Po otevření 
haly by měla být poptávka škol uspokojena.

Rozpočtové náklady na rekonstrukci, včet-
ně projektové přípravy, jsou vypočteny na 34,5 
mil. Kč s DPH, výše podpory mohla dosáhnout 
až 70% celkových uznatelných nákladů. Svitav-
ské zastupitelstvo žádost o dotaci odsouhlasilo 
na svém zasedání 20. ledna 2016. Starostovi 
města Davidu Šimkovi přišlo 5. dubna z minis-
terstva financí písemné potvrzení dotace.   

Zuzana Pustinová

Společnost Sportes na začátku roku 
provedla generální opravu zvedací plošiny 
MP16 a její instalaci na nový podvozek od 
společnosti IVECO. V investičním rozsahu 
1.199.400 Kč byl pořízen nový podvozek IVE-
CO a došlo k vlastní generální opravě zvedací 
plošiny. Velkou výhodou oproti novým zaří-
zením je, že je možné manipulovat s menší-
mi břemeny bez časté nutnosti spolupráce  
s autojeřábem, a to je klíčové pro údržbu ve-
řejného osvětlení a realizaci investic do rozvo-
je veřejného osvětlení. Tím významně dochází  
k úspoře nákladů při výstavbě či obnově stožá-
rů veřejného osvětlení.                    Jaroslav Kytýr

Chodníky, chodníky  
a zase chodníky

Se zahájením nového programovacího 
období  byla vyhlášena výzva z Integrované-
ho operačního programu - Podpora zvýšení 
bezpečnosti dopravy a cyklodopravy, která 
mimo jiné podporuje výstavbu bezbariérových 
chodníků. Díky zpracovaným projektovým do-
kumentacím podalo město 28. dubna žádosti  
o dotace na tyto projekty:

•	 1. Chodník v Lačnově – žádost zahrnuje 
všech pět etap chodníku podél silnice I/43  
s celkovými náklady  30,8 mil. Kč. V případě 
úspěchu město získá dotaci ve výši 24 mil. Kč.

•	 2. Bezbariérové chodníky IV. etapa – ten-
to projekt zahrnuje kompletní rekonstrukci 
chodníků v ulicích R. Kloudy, Dimitrovova, 
dále pak chodníky přes autobusové nádraží až  
k nemocnici. Chodník u autobusového ná-
draží bude navazovat na rekonstrukci sa-
motné budovy nádraží, kterou bude prová-
dět ČSAD. Celkové náklady na tento projekt 
činí  15 mil. Kč s možností získání dotace ve 
výši 13 mil. Kč.

Na podzim tohoto roku bychom se měli 
dozvědět, zda jsme s našimi žádostmi uspěli 
a vlastní realizace obou projektů by mohla být  
zahájena na jaře příštího roku. Nyní nám všem 
nezbývá než věřit, že oba projekty budou pod-
pořeny.

První úspěch v budování chodníků již měs-
to zaznamenalo. Zastupitelstvo Pardubického 
kraje na svém jednání 21. dubna schválilo dotaci 
ve výši 1,25 mil. Kč na výstavbu chodníku v prů-
myslové zóně. Vlastní realizace bude zahájena  
v letních měsících. Další významná rekonstruk-
ce chodníků začala 11. dubna. Tentokrát se jed-
ná o projekt bezbariérových chodníků II. a III. 
etapa, v rámci které budou opraveny chodníky  
v ulicích Riegrova, Jungmannova, T. G.  Masa-
ryka a částečně R. Kloudy. Celkové náklady činí 
5,2 mil Kč. Na tuto akci město v roce 2015 zís-
kalo dotaci od Státního fondu dopravní infra-
struktury ve výši 3,62 mil. Kč. Je tedy patrné, že 
snahou vedení města je každoročně investovat 
nemalé prostředky do rekonstrukce a budování 
chodníků na území města. Získané dotace nám 
významně pomáhají šetřit vlastní prostředky  
z rozpočtu města, které mohou být použity na 
další rozvojové aktivity.                    David Šimek
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Milé maminky,
Místní organizace KDU-ČSL Svitavy si do-

voluje Vás srdečně pozvat na tradiční oslavu 
Dne matek, která se koná v Ottendorfero-
vě knihovně ve Svitavách v neděli 8. 5. 2016  
od 14:30 hod. V bohatém programu vystoupí 
mj. sbor Svitaváček a mažoretky ze ZŠ Lačnov.

Blanka Homolová, 
zastupitelka (za KDU-ČSL)

Vážení spoluobčané,
po jednání zastupitelstva 23. března 2016, 

si klademe otázku, jaká je role zastupitelstva. 
Zákon o obcích jeho funkci stanoví jasně. Ve 
Svitavách však může úlohu zastupitelstva klid-
ně převzít Ústav pro jazyk český. Jak jinak si vy-
světlit skutečnost, že usnesení, které zastupitel-
stvo přijme 21 hlasy včetně hlasu pana starosty 
v březnu 2015, po roce nemá žádnou váhu. Tak 
to vidí Ústav pro jazyk český. Musíme se však 
zeptat,, proč si vedení města nechalo udělat ta-
kový rozbor a výklad daného usnesení? Odpo-
věď, alespoň podle našeho úsudku, pramení  
z jisté neochoty realizovat v roce 2016 výstav-
bu chodníku v Lačnově, akci nezbytnou pro 
bezpečnost lidí. Kdo byl při jednání zastupitel-
stva 23.3., si jistě všiml, že k prosazení záměrů 
vedení města se dá použít vše. Odnímání slova 
a s tím spojený projev nadřazenosti a moci, ta-
kové projevy ale na zastupitelskou půdu roz-
hodně nepatří. Pomáháme městu i jinak, ne 
pouhou přítomností a hlasováním na zastupi-
telstvu. Vždy připojíme svůj hlas pro smyslupl-
ný a pro město užitečný návrh z dílny početné 
koalice. Pro rozpočet na rok 2016 jsme však 
hlasovat nemohli, protože chodník v Lačnově 
je naší prioritou.   

Petr Němec, Libor Zelinka,         
       Lidmila Kružíková, zastupitelé za KSČM

Chodník a etika
Svitavy se zkrášlují, rozrůstá Park Patrio-

tů, brzy se začne upravovat prostranství před 
kinem, budovat „centrální tělocvična“, rekon-
struovat bazén. Opravou projde několik chod-
níků v centru města, ovšem na ten lačnovský 
si nejspíš ještě nejméně rok počkáme. Když už 
se čekalo patnáct roků, proč by se nepočkalo 
ještě jeden další. V rámci regenerace veřejné 
zeleně jsme za posledního půl roku vynaložili 
(s dotací) milióny korun a dnes nám údajně 
brání v realizaci části chodníků v Lačnově ně-
které stromy a keře. Osobně jakoukoliv další 
mimořádnou investiční spoluúčast, o kterou 
by se měl letošní rozpočet navýšit, ze zásady 
nemohu podpořit, a to do okamžiku, než se 
reálně zahájí budování chodníku v Lačnově.

A etika? Propadl bych se studem, nemě-
ním názory v tak zásadních věcech, jak někteří 
obratně umí. Nepamatuji tak emotivní občan-
ské vyjádření, jakým byla prosba o chodník  
v Lačnově na březnovém zastupitelstvu. Je mi 
dost hanba, když starosta města, za podpory 
obsahového výkladu usnesení Ústavem pro 
ČJ, hledá důvody jak docílit svého. Slib ob-
čanům je silnější, než výklad češtiny. Stydím 
se za některá jeho vyjádření. Ani starosta by 
si neměl dovolit na této úrovni něco označit 
za úplnou blbost, někomu dokonce říct, že už  
v diskuzi skončil! To si bez skrupulí dovolí jen 
on. Neetické chování a způsob vyjadřování  
z úst nejvyšších volených představitelů na jaké-
koliv úrovni je pro mě vždy nepřijatelné. Více 
na www.nasesvitavy.cz

Miroslav Sedlák, zastupitel za Naše Svitavy

Lačnovský chodník 
– zastupitelé říkají ANO  
a přesto spousta emocí

Březnové jednání zastupitelů o rozpočtu 
města Svitavy bylo doprovázeno emocionální 
debatou o lačnovském chodníku se záměrem 
donutit zastupitele k rozpočtovým závazkům, 

které nejsou v souladu s možností čerpat 90% 
dotaci na tento projekt. Věřím, že každý občan 
pochopí, že je rozumné realizovat lačnovský 
chodník s nákladem 3,1 milionu korun, místo 
s nákladem 31 milionu korun. Radní města  
a koaliční zastupitelé opakovaně deklarují 
občanům, že chtějí stavět lačnovský chodník 
a od března 2015 se naplňuje tento projekt. 
Vznikla projektová dokumentace, rozhodlo se 
o financování, podaly se žádosti o dotace a na-
plňují se přípravné práce pro realizaci ( jednání  
o přípojkách, příprava přeložek, harmono-
gram kácení a další). Dveře jsou pro tento 
projekt plně otevřené a toto považuji za hlavní.
Jaroslav Kytýr, zastupitel za hnutí ANO 2011

Jde opravdu pouze  
o bezpečnost?

Téměř dvouhodinová debata zastupitelů  
o lačnovském chodníku ukázala jedno: nikdo  
z nás nepochybuje o nutnosti chodníku. Nikdo 
také nikdy neřekl, že stavba nebude a že opráv-
něné požadavky Lačnovanů zůstanou nevy-
slyšeny. Ale diskuze zastupitelů uhnula kamsi 
jinam – rozum a taktika šly stranou. Lačnované 
chtějí chodník a nejlépe teď hned. Protože vče-
ra bylo pozdě. Marný je pak jakýkoliv dialog  

o tom, kdy a za jakých podmínek. Ano, chodník 
bude, o tom není není sporu. Finance jsou na 
to nachystány...

Můžeme získat 90% dotaci, to znamená, 
že místo předpokládaných 31 milionů korun 
za celý chodník zaplatíme pouze 3,1 milionu... 
Je to podobné jako s rodinným rozpočtem  
– auto si také nepořídím hned, když vím, že na 
podzim budou slevy a auto se stejnou výbavou 
budu mít za desetinu. Ten postoj je srozumitel-
ný a logický.

Koalice se k chodníku zavázala v progra-
movém prohlášení, což není cár papíru. Na 
podzim se budeme rozhodovat, jak dál. Je 
jasná vůle chodník postavit – otázkou bude 
zda celý, nebo jen ke škole. A otázkou je, zda 
s dotací, nebo „za své“. Stavba přece není po-
litickou záležitostí, která by měla zastupitele 
rozdělit na ty, kteří chtějí, a na ty ostatní. Kaž-
dý snad považuje bezpečnost za prioritu. Chtít 
něco hned teď, bez ohledu na možná řešení, je 
trochu necitlivé.            Radoslav Fikejz (SPMS)

Ze zastupitelských lavic

Rubrika „Ze zastupitelských lavic“ 
je naplněním novely TZ č. 46/2000 Sb.  
a slouží ke svobodnému vyjádření názorů 
zastupitelů jednotlivých politických subjek-
tů v aktuálním složení Zastupitelstva města 
Svitavy. Texty příspěvků neprocházejí ob-
sahovou ani jazykovou korekturou.

Otmar Cvrkal převzal  
cenu Mosty  

Sedmý duben byl šťastný zejména pro 
Otmara Cvrkala, který v tento den převzal 
cenu MOSTY za rok 2015. Protože ocenění ze 
zdravotních důvodů nemohl v Českých Budě-
jovicích na slavnostním předávání 24. března 
převzít osobně, přivezla mu ho domů koordi-
nátorka krajské Národní rady osob se zdravot-
ním postižením ČR Radka Svatošová. Osobně 
mu byli popřát i starosta města David Šimek 
a zástupkyně Svazu postižených civilizačními 
chorobami - předsedkyně okresní organizace 
Marie Kučerová a Eva Tichá. Otmar Cvrkal 
všem poděkoval a slíbil, že si ocenění, které zís-
kal za dlouhodobou činnost ve prospěch osob 
se zdravotním postižením, vystaví na poličku 
vedle „Svitavského vola“ (Cena Svitavského 
klubu Laurus za rok 2004, kdy byl i předse-
dou okresního výboru zdravotně postižených 
- pozn. red.).                           Zuzana Pustinová

Děje se v městě
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MC Krůček
Šťastná máma 
– šťastné dítě!

Odemykání Tiché Orlice Akce SVČ Tramtáryje

Krůček k druhým,  
krůček k sobě

Den otevřených dveří 
v Lesním klubu Napísek

Malíčkův den 
s Mickeyem

Jazyková škola HelloGoodbye

Šťastná máma – šťastné dítě, to je nejen 
interaktivní workshop, který pro vás chystáme 
na čtvrtek 12. května, ale také téma, které 
bude Krůčkem rezonovat celý májový měsíc. 
Vždyť maminky budou mít svátek! A protože 
jsou jedna vedle druhé úžasné, chceme, aby 
si tento pocit užily. Možná je v tom podpoří  
i další z nabízených seminářů na téma Sebe-
vědomá žena (16. 5.) nebo Období vzdoru  
– jak na něj? (24. 5.) vedených psycholožkou 
Monikou Čuhelovou. Informace a objednání 
na www.mckrucek.cz.

Budoucí maminky srdečně zveme na semi-
náře s tématy Kojení (6.5.), Psychologické as-
pekty výchovy (13. 5.), Pediatrická a zdravotní 
péče o novorozence (20. 5.) a Rehabilitační 
techniky, masáže novorozenců a šátkování. 
Informace na www.mckrucek.cz.

Tato nabídka není ani zdaleka konečná, 
něco si však necháváme jako překvapení. Ně-
která jsou krásná, jiná sladká… Jste zvědaví? 
Přijďte!

V sobotu 14. května zveme případné zá-
jemce na vodáckou akci SVČ Tramtáryje Ode-
mykání Orlice. Je to již tradiční akce SVČ, kte-
rá je organizována jednou ročně u příležitosti 
otevírání vodácké sezony. Plánovaná trasa po 
řece Orlici je z Týniště nad Orlicí do Třebecho-
vic pod Orebem. 

Sraz na akci je v sobotu v 7 hodin u re-
staurace Astra a předpokládaný návrat je mezi 
17:00 – 18:00 hod.

Trasa po vodě je pohodová i pro naprosté 
začátečníky, projíždí se krásnou přírodou bez 
civilizace, řeka je klidná, samá zákruta a „me-
andr“ a jsou na ní tři peřejnaté úseky. Kapacita 
je 40 míst (pod počet 20 dospělých se akce 
ruší).
Cena: 
•	 děti do 15let = 200 Kč 
•	 15 – 99 let = 300 Kč 
•	 rodiny (dospělý/dítě): 1+1 = 500 Kč,  

1+2 = 600 Kč, 2+1 = 700 Kč, 1+3 = 800 Kč, 
2+2 = 900 Kč, 2+3 = 1000 Kč

V ceně je zahrnuta doprava, rafty, vesty 
a pádla. Pro děti do 15 let je povinná přilba 
(např. cyklistická, hokejová). S sebou jídlo 
+ nápoje na celý den, suché převlečení, obuv 
do vody. Přihlášky: do 6. května na kontaktní 
osobu: Pavel Padyásek, e-mail: ppadyasek@
svitavy.cz, mob.: 734 287 285.

Robert Snášil, ředitel SVČ Svitavy

3. / Út / 17:00 / alternativní 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

7. / So / 14:00 / Vodárenský les
Ve světě skřítků a víl
Jednou za čas, když už slunce svítí a zem je do-
statečně prohřátá, vylézají ze svých skrýší skřít-
ci a víly, které les chrání. Nebude lehké se do 
Vodárenského lesa dostat, ale pokud trošičku 
znáte tento svět, bude stačit odpovědět na jed-
nu otázku, vypít zmenšovací lektvar a už máte 
bránu tohoto světa otevřenou. Vstupné 30 Kč

14. / So / 7:30 – 17:00 / Týniště nad Orlicí
Odemykání Tiché Orlice

15. / Ne / 9:00 / střelnice SVČ - IV. ZŠ
Střelecká soutěž – Májová cena: 24. ročník
Vzduchová pistole 60, 40. Startovné: pro ne-
členy 50 Kč

27. - 30. / Pá - Po / 14:00 - 21:00 / Č. Švýcarsko
České Švýcarsko

Naplánovali jsme výlety v kombinaci pěší, vod-
ní a cykloturistiky. Můžete zdolat jedinou měst-
skou „Via Ferratu“ v Česku, proplout na raftech 
nejkrásnějším kaňonem na Labi a jeho krásu si 
vychutnat i cestou zpátky ze sedla kola. Pěší tu-
ristikou se vydáme do Hřenska a dále pak i na 
na Pravčickou bránu, největší přírodní skalní 
most na našem kontinentu, a do soutěsek řeky 
Kamenice, kde je možné absolvovat projížďku 
na lodičkách s výkladem. Cena 2 290 Kč. 
Kontakt a přihlášky: Pavlína Šmerdová, mob.: 
734 287 284, e-mail: smerdova@svitavy.cz

Zvou zaměstnanci SVČ Tramtáryje

Od září 2016 na nové adrese! Nám. Míru 
192/98 (budova vedle prodejny Albert). 

Nabídka léto 2016: 
Summer Camp (6 - 12 let) 1. 8. – 5. 8. Pří-

městský tábor s angličtinou (4 - 12let) 15. 8.  
– 19. 8., www.HelloGoodbye.cz

Jaké to je, vdechnout něčemu život? Dát 
hmotě tvar a zanechat svou stopu? I tento po-
cit na vlastní kůži společně zažívají „krůčkovští“ 
rodiče s dětmi a klienty Domova na rozcestí při 
společných tvořivých dílnách. 

Po krátké odmlce se opět budeme každé 
druhé úterý v měsíci mezi 15. a 17. hodinou 
setkávat v kavárně DNR, abychom si společně 
vyzkoušeli různé techniky práce s keramickou 
hlínou. V atmosféře klidu a trpělivosti vznikají 
drobná umělecká dílka pro radost i pro okra-
su. Vybrané pátky v měsíci zase klienti DNR 
a Centra denních služeb Světlanka navštěvují 
prostory Krůčku, kde společně s aktivizační 
pracovnicí Terezkou pletou košíky z pedigu 
nebo se věnují dalším zajímavým technikám. 

Pro tyto naše milé hosty je příjemným 
zpestřením kontakt s „venkovním“ světem, 
možnost být mezi dětmi a v neposlední řadě 
naučit se něco nového. Při těchto vzácných 
setkáních přináší každý kus svého světa a od-
chází o něco bohatší.

Ve středu 25. května zveme rodiče a ostat-
ní zájemce k návštěvě našeho Napísku u obce 
Kukle. Od 9 hodin se můžete přijít podívat, jak 
probíhá program pro děti, prohlédnout si zázemí 
školky. Odpoledne v 16 hod. pořádáme besedu 
Nebojte se divočiny, kdy si podrobněji vysvětlí-
me koncept lesních mateřských školek. Těšíme se 
na viděnou.     Olga Šánová a Světlana Macková

Letní příměstské tábory  
Lesního klubu pro děti Napísek 

1. - 15. července a 1. - 5. srpna (denně od 
8:00 - 16:00 hod) pro 15 děti ve věku 4 - 8 let. 
Cena 1 400 Kč / dítě bez stravy (oběd možno 
zajistit za 50 Kč / den). Info: Světlana Macková, 
mob.: 777 442 994

„Myška, muška, Mickey Mouse!“ Přijď-
te s námi vyslovit toto kouzelné heslo ve 
středu 27. května mezi 10. a 12. hodi-
nou do parku za bývalým DDM a ÚZSVM  
a strávit hravé dopoledne s postavičkami 
z Mickeyho Klubíku. 

Rodinné vstupné 45 Kč členi / 65 Kč 
nečleni MC Krůček, 10% sleva pro členy 
Klubu pevného zdraví VZP.

naše město / květen 2016 / www.svitavy.cz

Hřebečský slunovrat
Další ročník letošního hudebního festivalu 

Hřebečský slunovrat se bude konat v sobotu  
18. června opět v prostoru pod parkovištěm re-
staurace U Tety. Z hlavních interpretů zmiňuji 
Monkey Business a Lauru  a její tygry. 

Předprodej vstupenek v recepci Fabriky  
a v informačních centrech ve Svitavách a v Mo-
ravské Třebové bude zahájen 2. května (před-
prodeji 100 Kč, na místě 150 Kč, děti do 15 
let budou mít vstup volný). Více informací na: 
www.hrebecskyslunovrat.cz

 Alice Štefková Štrajtová
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Výstava „Cesta k sobě“ v centru Fabrika

Rozchodíme civilky

Číslo účtu:  3591098369/0800.

Na základě rozhodnutí správní rady Na-
dačního fondu Valentina Oswalda Ottendor-
fera jsou pro rok 2016 finanční prostředky  
v souladu s posláním nadačního fondu shro-
mažďovány do dvou vybraných oblastí. První  
z nich je oblast sociální a zdravotní, kdy je cí-
lem nadačního fondu získat finanční prostřed-
ky na nákup nových postelí  pro jedno oddě-
lení nemocnice ve Svitavách. Prioritně je totiž 
zajišťováno vybavení nemocnice přístrojovou 
technikou a stávající postele na jednotlivých 
odděleních jsou staré a neskýtají požadova-
ný komfort pro pacienty. Cena jedné postele 
s matrací i nočním stolkem se pohybuje cca 
kolem 40 tis. Kč. Nové postele budou sloužit 
pacientům oddělení LDN. 

Druhou oblastí je pak podpora rozvoje 
sportování dětí a mládeže ve školách a spor-
tovních klubech ve Svitavách.

Po deseti měsících fungování nadačního 
fondu se podařilo shromáždit 112 690 Kč. 
Mezi dárce patří firmy Kozák Svitavy s.r.o.,  
ASTUR Jeseník, s.r.o., JUDr. Milan Šváb, Ing. 
Ivo Hejduk a Martin Šplíchal. 

Touto cestou děkujeme všem sponzo-
rům, kteří se nadační fond rozhodli podpo-
řit a vyzýváme svitavské podnikatele, firmy  
i jednotlivce, kteří nejsou lhostejní ke kvalitě 
zdravotní péče v nemocnici. Pomozte nám 
shromáždit dostatek finančních prostředků  
a zlepšit prostředí hospitalizovaných pacientů.     

Šárka Řehořová

Spolek KLUS Svitavy ve spolupráci s KLU-
Sem Ústí nad Orlicí uspořádal v pořadí již  
11. ročník výstavy Cesta k sobě.

Začátkem dubna se slavností vernisáž 
uskutečnila v aule Fabriky za účasti více jak  
čtyř desítek členů spolků ze Svitav a Ústí nad 
Orlicí. Přítomni byli také hosté - starosta měs-
ta, ředitel SKS Svitavy nebo rodinní příslušníci 
vystavovatelů nebo jejich přátelé. Přítomné 
přivítala Dana Křemeňáková, která se dlouho-
době věnuje terapeutické činnosti se závislými 
osobami a je současně zakladatelkou místního 
spolku. Součástí vernisáže byl také přednes 
veršů a zpěv vlastních písní, které si společně 
s Jaromírem Křemeňákem pobroukávala řada 
přítomných.

Návštěvníci Fabriky si mohou ve druhém 
patře prohlédnout především výtvarné práce, 
výrobky nebo fotografie osob, které si pro-
šly závislostí na alkoholu a úspěšně abstinují 
(ukázky na snímcích). Jejich tvorba je součástí 
dlouhodobé terapie, která celoročně probíhá 
na pravidelných pondělních setkáních v ko-
munitních a terapeutických místnostech, které 
vznikly na oddělení psychiatrie a psychotera-

pie svitavské nemocnice, s níž KLUS dlouho-
době spolupracuje. Součástí činnosti spolku 
jsou také pravidelné výlety a víkendovky, na 
nichž se setkávají a vzájemně podporují vylé-
čení alkoholici ze širokého okolí. Jejich vztah  
k životu v minulosti plném bolesti, beznaděje a 
strádání pro ně získal novou hodnotu a pozná-
vají, že největší nevšedností života je přátelství, 
sounáležitost a láska...                     Erich Stündl

9. 5. / Po / 14:30 / Fabrika – hlavní sál
Oslava Dne matek 
Součástí oslav bude vystoupení členů Lidové-
ho divadla Svitavy s ukázkou dramatizace knihy  
Z. Jirotky Saturnin a hudba v podání pana Fo-
reta. Akce pro členky klubu seniorů. 

11. 5. a 25. 5. / St / 9:30 / park Jana Palacha
Nordic Walking vycházka
Sraz účastníků před kavárnou z Dvořákovy 
ulice.

1. 6. / St / Olomouc
Výlet do Olomouce a Loštic 
Procházka historickou částí Olomouce s prů-
vodcem, prohlídka Arcibiskupského paláce  
a návštěva muzea tvarůžků v Lošticích. Po-
drobné informaci budou poskytnuty při podá-
ní přihlášky. Cena zájezdu 250 Kč. 
Přihlášku na zájezd včetně úhrady nutno 
podat osobně  5. 5., 12. 5., 19. 5. a 26. 5.  
v době od 10 do 11:30 hodin v  klubu senio-
rů – Fabrika, místnost č. 301. Akce pro členy 
klubu seniorů. 

Všechny aktivity klubu seniorů jsou prezen-
továny na nástěnkách ve Fabrice (přízemí  
a 3. poschodí před místností č. 301) a v elek-
tronické podobě dostupné na webových strán-
kách www.ks.svitavy.cz  nebo na facebooku 
www.facebook.com/kssvitavy.

Akce ZO kardio
Sobotu 14. května - odjedeme autobu-
sem na prohlídku nově otevřeného hradu 
Litice, po prohlídce bude následovat pěší  
6 km vycházka krásnou přírodou podél 
řeky Divoká Orlice na hrad Potštejn. 
Odjezdy: autobusem z Poličky v 7:00 hod.,  
Svitavy v 7:30 hod. z autobusového  nádra-
ží nebo od úřadu práce v 7:35 hod.

Sobota 28. května - Údolím Doubravy, 
Památník Jana Žižky, návštěva muzea  
v Přibyslavi. Pěší 7 km náročná vycházka 
kolem řeky Doubravy z Bílku do Chotěbo-
ře. Odjezdy: Svitavy - vlak. nádraží v 8:00 
hod. do Poličky, kde přestoupíme. Z po-
ličského autobusového nádraží je odjezd  
v 8:30 hod. Neseďte doma, krásná příroda 
na nás čeká! 
Přihlášky + platba: Svitavy - Jana Hikadeo-
vá, mob.: 737 636 184, Polička - Hana Mly-
nářová, mob.: 724 290 229.     Jan Pokorný

Svaz postižených civilizačními chorobami, 
Základní organizace kardio Svitavy na své vý-
roční schůzi, konané koncem března, hodnoti-
la činnost za rok 2015. V loňském roce připra-
vil výbor organizace pod vedením předsedy 
Jana Pokorného celkem 26 akcí. Jednalo se  
o již tradiční ozdravný pobyt ve Vlachovicích, 
který proběhl ke spojenosti všech účastníků. 
Za účasti 57 členů organizace proběhl již  
3. ročník Kardio olympiády. V květnu se usku-
tečnil seminář zdravé výživy, který proběhl 
pod vedením šéfkuchaře Václava Šmerdy. Na 
oslavu čarodějnic byly na kulturní program, 
který zajistily členky tanečního klubu Srdíčko,  
přizvány děti z Dětského domova v Poličce.  
V podzimních měsících to byla návštěva Domu 
na půl cesty a Květné zahrady v Květné, kde 
zajišťují preventivně výchovnou péči o mládež 
na Svitavsku. Velkým zážitkem  pro členy byl 
adventní koncert v unikátním kostele v Nera-
tově. Ve Svitavách byla zahájena akce, ve kte-
ré chtějí členové pokračovat i v dalších letech, 
a to je zpívání u vánočního stromu. Rok 2015 
členové ukončili v restauraci Jordán v Poličce, 
kde se členky z Poličky pochlubily kulturním 
programem a proběhla ochutnávka vánočních 
dobrot.

V průběhu roku se členové mohou účastnit 
kondičního cvičení, které probíhá v tělocvičně 
SPCCH ve Svitavách a penzionu v Poličce. Dále 
mají zlevněný vstup do bazénu a do kina na 
premiérové filmy.

Na 18 kondičních vycházkách, které jsou 
pravidelně pořádány a jsou hlavní náplní  
k udržení kondice kardiaků, nachodili členo-
vé v roce 2015 na svých vycházkách celkem  
4 420 km a umístili se tak v rámci celé republiky  
v akci Svazu postižených civilizačními choroba-
mi Rozchodíme civilky krásné 9. místo. Za to 
všem, kteří se vycházek účastnili, patří poděko-
vání.                                      Ladislava Morkesová



návrhu. Cena workshopu je 200 Kč /osobu. 
Kontakt Jitka Olšánová,  tel.: 461 532 704 nebo 
e-mail: lektor@muzeum.svitavy.cz.  

 � So / 19:00 / Fabrika
DS J. K. Tyl (Meziměstí) 
- Michael Coony: Habaďůra 
Vstupné: 80 Kč

10. Út / 17:00 / Ottendorferův dům
Beseda s Petrou Procházkovou
Setkání s novinářkou, válečnou zpravodajkou, 
humanitární pracovnicí a spisovatelkou.

11. St / 19:00 / Ottendorferův dům
Jiří Bárta a Terezie Fialová
Koncert v rámci Dvořákova festivalu
Vstupné: 160 Kč (členové KPH 80 Kč)
Více na straně 15.
 
12. Čt / 18:00 / klub Tyjátr
Kaleidoskop Jana Rejžka
Klubový poslechový pořad, tentokrát vzpo-
mínka na Davida Bowieho, nová deska Iggyho 
Popa, ukázky z domácí hudební scény a z knihy 
Jak tohle můžete vůbec otisknout. 
Vstupné 50 Kč

13. Pá / park J. Palacha, lánská zahrada
Majáles
Více na straně 14. 

14. So/ 16:00 / náměstí Míru
Svěcení motorek
Více na straně 14.

 � 10:30 / Fabrika 
36. národní soutěž a výstava 
amatérské fotografie
Vyhodnocení soutěže, předání cen, vernisáž. 
Předání ceny Ministerstva kultury ČR. Workshop  
a seminář. Více na straně 13.

 � 8:00 – 16:00 / muzejní dílny
Kovářský workshop pro dospělé
Věnovat se vám bude umělecký kovář František 
Bečka, za jehož vedení si můžete vytvořit origi-
nální předmět dle vlastního návrhu. Maximální 
počet 6 osob. Zájemci nad 15 let se mohou hlá-
sit v muzeu  na tel.: 461 532 704 nebo e-mail: 
lektor@muzeum.svitavy.cz. Cena workshopu 
je 700 Kč /osobu. 

15. Ne / 8:30 / Fabrika, muzejní dílny
Workshopy a semináře k Národní soutěži 
a výstavě amatérské fotografie

2. Po/ 15:30 / čajovna Namasté
Ještě je čas hubnout do plavek 
Přednáška o zdravém hubnutí bez hladovění 
Vstupné dobrovolné

 � 18:00 / bar u knihovny
Autorské čtení s Jiřím Hájíčkem
Jiří Hájíček patří mezi nejvýraznější české spi-
sovatele, píše z prostředí jihočeského venkova  
a malého města, je autorem povídek (Vzpo-
mínky na vesnickou tancovačku), románů 
(např. Selské baroko, Rybí krev) či novely (Fot-
balové deníky).

 � 19:00 / Fabrika
Honza Nedvěd
Náhradní termín za zrušený březnový koncert.  
Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
Vstupné: 200 Kč

3. Út / 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

4. St / 8:30, 10:00 / Fabrika
Šípková Růženka, Pověsti pražské
Šípková Růženka, Pověsti pražské: J. Přeučil,  
E. Hrušková - představení pro školy. Pořádá 
Městská knihovna Svitavy.

 � 16:00 - 17:00 / MC Krůček
Minikurz první pomoci pro děti
Tématem první pomoci a zdraví provede hra-
vou formou děti od tří let zkušená lektorka  
a zdravotní sestra Mgr. Kateřina Krausová.

5. Čt / 10:00 a 15:00 / Fabrika
Akademie ZŠ nám. Míru

6. Pá / 18:00 / Divadlo Trám
Slavnostní předání Výroční ceny Svitav-
ského klubu Laurus Ing. arch. Romanu Svo-
janovskému. Vystoupí Pavla Boučková & Jiří 
Michálek. Více na straně 16.

7. So / 8:00 – 13:00 / muzejní dílny
Kamenický workshop pro děti
Maximální počet účastníků 10 osob. Na 
workshopu s Víťou Morávkovou se naučíte pra-
covat s kamenickým nářadím, vlastnoručně si  
z pískovce vyrobíte předměty dle vlastního 

KuLTuRA
17. Út / 17:00 / Fabrika
Roztančená Scarlett 
Představení pro veřejnost. Pořádá soukromá 
taneční škola Scarlett.

 � 18:00 / Ottendorferův dům
Je čas změn
Beseda se spisovatelkou Zdeňkou Jordánovou, 
která napsala řadu knih, např. Poznej svůj cíl, 
Tvoje dítě jako šance pro tebe, Láska, knihu pro 
děti Sirínek na cestách a v prosinci 2015 druhý 
díl Sirínek se vrací a další. Pořádá vzdělávací 
cyklus Poznej svůj cíl. Vstupné: 300 Kč 

18. St / 15:00 - 17:00 / MC Krůček 
Bezpečný internet a kyberšikana
Beseda s PhDr. Erichem Stündlem, koordináto-
rem prevence kriminality města Svitavy. Vstup 
volný, v případě zájmu je nutné nahlásit účast 
na e-mail: mckrucek@gmail.com, mob.: 737 
236 152.

 � 19:00 / Fabrika 
Litomyšlský symfonický orchestr
Vstupné 160 Kč (členové KPH 80 Kč)

20. Pá / 9:00 - 17:00 /železniční stanice 
Výstava lokomotiv
K vidění bude 8 typů nejen historických lo-
komotiv a interiéry dvou vagonů s historií 
železničního odbavování a funkčních kolejišť.  
V prodeji budou známky a propagační materi-
ály k výročí trati. 

 � 9:00 - 17:00 / Fabrika
Prezentace firmy Merkur
Vhodné pro žáky škol, děti mateřských škol  
i veřejnost.     

 � 17:00 - 23:00 / muzeum,  
Ottendorferův dům

Muzejní noc 
17:00 Vernisáž výstavy a křest nové publikace 
Pavla Stejskala a Josefa Vendolského k 120. vý-
ročí železniční tratě Svitavy – Polička.
19:00 Odhalení keramického panoramatu 
Svitav v Klicperově ulici – německé dějiny čes-
kého města polskýma očima.
20:00 a 22:00 Tajuplná prohlídka Ottendor-
ferova domu
Noční prohlídka Ottendorferova domu v podá-
ní Divadla DOMA společně s klubem esperan-
tistů a svitavskými muzikanty: s pohádkovými 
příběhy (J.Karafiáta a K. Čapka), tajuplnou 
podzemní cestou, strašidlem Kuli, unikátním 
kinematografem a písničkami Pavly Boučkové 
a Jirky Michálka. Více na stranách 1, 2.
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 � 19:00 / klub Tyjátr
Bethrayer Execution Mania Svitavy
• Majster Kat 
• Bajonet 
• Pox Vobiscum 
• MentaLLy CoRrupteD 
Vstupné: 100 Kč

21.  So / 8:00 – 22:30 / železniční stanice, 
náměstí, muzeum    
Oslavy 760. výročí města  
a 120. výročí trati Svitavy - Polička
Viz str. 1, 2 a letáček k výročí železnice

15:00 slavnostní zahájení 
provozu kavárny Floriánka

Hrají: 
15:00 Syxtet
16:00 Kdokolif
17:30 Los Hongos
19:00 Agu
20:30 Dozing Brothers
21:30 Promítání na zeď kostela

 � 13:30 / Fabrika
13. setkání harmonikářů a heligonkářů
K poslechu a tanci zveme na každoroční pře-
hlídku harmonikářů a heligonkářů z celé re-
publiky. Vstupné 70 Kč

23. Po / 19:00 / Fabrika
Partička na vzduchu Tour 2016
Vstupné: 430 Kč, prodej vstupenek  
v síti Ticketportal

24. Út / 10:00 a 17:00 / Fabrika
Akademie ZŠ Felberova

 � 19:00 / čajovna Namasté
Bubnování s Andrejem Kolářem
Pravidelný kurz bubnování na africké i jiné 
bubny, kterého se mohou zúčastnit i úplní za-
čátečníci. Nástroje s sebou.
Vstupné dobrovolné

25. St / 18:00 / Fabrika
Společný koncert 
ZUŠ Svitavy s partnerskou  ZUŠ  Žiar nad Hro-
nom.

26. Čt / 14:00 / bar u knihovny
Současná britská literatura
Přednáška Mgr. Michaely Čaňkové pro učitele, 
studenty i veřejnost.

27. Pá / 10:00 - 12:00 / MC Krůček  
Malíčkův den s Mickeyem
Rodinné vstupné 65 Kč (45 Kč pro členy MC 
Krůček). Zábavné dopoledne s postavičkami  
z Mickeyho klubíku.

 � 19:00 / Fabrika
Divadlo Petra Bezruče Ostrava
D. C. Jackson: Můj romantický příběh
(Divadelní abonentní cyklus jaro - léto 2016)
Náhradní termín za zrušené únorové předsta-
vení. Vstupné: 350 Kč

29. Ne / 9:00 / areál rybníku Rosnička
Vyjeďte si na čtyřech kolečkách
Více na straně 2.

 � 13:00 / park Jana Palacha
Den rododendronů + Voříškijáda
V rámci akce vystoupí od 13:00 pardubická 
kapela Hotovo, která vás bude provázet celým 
dnem. V 18:00 vystoupí Ondřej Havelka a Me-
lody Makers. V případě nepříznivého počasí se 
koncert uskuteční ve Fabrice. 
Vstup volný, více na straně 1.

31. Út / 8:30 a 10:15 / Fabrika
Hudební skupina Marbo
Muzikantem ze dne na den. Koncert pro školy. 
Vstupné: 40 Kč 

 � 19:00 / Fabrika
Klicperovo divadlo Hradec Králové 
David Drábek - Velká mořská víla (D.A.C.) 
Vstupné: 350 Kč

3. / Út / 19:30 
Projekt 100: Mlčení jehňátek USA 1991
Slavný psychothriller je i po pětadvaceti letech 
stále démonický, uhrančivý a znepokojující.  
A to nejenom díky postavě největšího zlodu-
cha v historii kinematografie – kanibalského 
psychiatra Hannibala Lectera. V hlavních ro-
lích Jodie Foster a Anthony Hopkins. Extrémně 
temný thriller získal 5 Oscarů. Režie: Jonathan 
Demme
Vstupné: 70 Kč / od 15 let / titulky / 118 minut

4. / St / 19:30 
Vzpomeň si Kanada 2015
Devadesátník – Christopher Plummer se po 
smrti své ženy vydává na útěk z pečovatelské-
ho domu na cestu za pomstou… Drama, netra-
diční road –movie o stínech nacismu… Režie: 
Atom Egoyan
Vstupné: 100 Kč / titulky / 95 minut

5. / Čt / 19:30
Zlo nikdy nespí USA 2016 
Jeho sny jsou vražedné. Intenzivní a nervy 
drásající horor. Thriller o chlapci, který se bojí 
usínání… V hlavní roli: Jacob Tremblay. Scénář 
a režie: Mike Flanagan
Vstupné: 100 Kč / titulky / 97 minut

6. - 7. / Pá, So / 17:00 a 19:30 
Captain America: Občanská válka USA 2016  
PREMIÉRA
Společně zvítězíme, rozděleni padneme! Boj 
o záchranu lidstva rozdělí Avengers na dva 
tábory. Připravte se vybrat si svou stranu… 
Akční dobrodružný film. Chris Evans, Robert 
Downey Jr., Scarlett Johansson a další. Režie: 
Anthony a Joe Russo
Vstupné: 120 Kč / dabováno / 148 minut
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10. / Út / 19:30
Tajemství divadla Sklep 
aneb Manuál na záchranu světa ČR 2016 
Dokument o fenoménu divadla Sklep, o jeho 
historii i současnosti. Scénář a režie: Olga Dra-
bowská 
Vstupné: 80 Kč / 96 minut

11. / St / 19:30 
Jak přežít single USA 2016 
Existuje správný a špatný způsob, jak být neza-
daný, ale… New York je plný osamělých srdcí 
hledajících vhodný protějšek. Komedie. Režie: 
Christian Ditter
Vstupné: 110 Kč / titulky / 110 minut

12. / Čt / 19:30 
Čistič SR 2015
Tomáš pracuje u pohřební služby jako čistič. 
Uklízí v bytech nebožtíků a rád tajně pozoruje 
pozůstalé… Všechnu špínu nesmyješ… Drama.
Scénář a režie: Peter Bebjak
Vstupné: 110 Kč / 94 minut

13. - 14. / Pá, So / 17:00
Angry Birds ve filmu USA 2016  PREMIÉRA!
Animovaný film nás zavede na ostrov, kde žijí 
nelétaví, ale jinak velice šťastní ptáci. Až na pár 
výjimek… Režie: Fergal Reilly, Clay Kaytis
Vstupné: 120 Kč / dabováno / 100 minut

13. / Pá / 19:30
Sousedi 2 USA 2016 PREMIÉRA!
Za plotem vypukla válka!  Pokračování úspěš-
né komedie, tentokrát máte za sousedy několik 
veselých dívek, které tvrdí, že spaní je jen pro 
sraby! Režie: Nicholas Stoller
Vstupné: 120 Kč / od 15 let / titulky / 104 minut

14. / So / 19:30
Jak básníci čekají na zázrak ČR 2016 
aneb Jak už básníci opravdu dospívají… Legen-
da se vrací po 12 letech… Pavel Kříž, David Ma-
tásek,Lukáš Vaculík a všichni další. Komedie.
Režie. Dušan Klein
Vstupné: 110 Kč / 120 minut

17. / Út / 19:30
Deník komorné Francie 2015
Podváděj a pracuj. Příběh ambiciózní pokoj-
ské, která na francouzském venkově pracuje 
pro rodinu boháčů. Historické drama podle 
románu Octava Mirbeaua. Scénář a režie: Be-
noit Jacquot
Vstupné: 90 Kč / titulky / od 15 let / 96 minut

18. / St / 19:30 
32 utajovaných stran, Zpráva z pekla      
ČR, SR 2016 
Dokument o útěku z vyhlazovacího tábora, 
který se odehrál v dubnu 1944. Příběh dvou 
židovských vězňů, kteří utekli z Osvětimi  
a zachránili tak téměř 200 000 lidských životů. 
Režie: Ján Novák
Vstupné: 50 Kč / 62 minut

Kino Vesmír



Stálé expozice
Labyrint svitavských příběhů
Příběh svitavského betléma
Expozice je věnována vám všem, kteří chtějí být 
vtaženi do poutavého vyprávění příběhu na-
šeho města. Po 40 letech bude vystavena část 
svitavského betléma, která již prošla rukama 
restaurátorů pardubického muzea.

Z historie praní
Unikátní expozice praček a historie praní ve 
svitavském muzeu. Součástí expozice je prá-
delna, kde si můžete vyzkoušet, jak se pralo 
na valše, vymandlovat si prádlo na historickém 
mandlu a potěžkat, jak těžké bylo žehlení na-
šich babiček. 

Hledání hvězdy Davidovy
Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy
Expozice o holocaustu na pozadí života světo-
vě známého svitavského rodáka Oskara Schin-
dlera. Výstava je doplněna projekcí dokumentů 
o osobnosti O. Schindlera a pracovními listy 
jako doplněk učebních programů pro všechny 
typy škol. 

Muzeum esperanta / Ottendorferův dům
Jediná stálá expozice o historii i současnosti es-
peranta v ČR. V muzeu je umístěna knihovna 
Českého esperantského svazu. Kromě vystave-
ných knih je její větší část umístěna v depozitu.  
Aktuální výstava: S esperantem kolem světa.

Otevírací doba:
Út - Pá / 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00, 
So - Ne / 13:00 - 17:00
První neděli v měsíci je vstup pro obyvatele 
Svitav volný.

•	 Živá zeď, venkovní galerie u Alberta
Volné pokračování
Na Živou zeď se vrátí verše svitavského tvůrce, 
ke kterému se hodí slovní popis Vladan – ver-
šem nadán. Jak její název napovídá, jde o již 
druhé představení rýmovaných vyprávěnek 
tohoto autora. Více na www.muzeum.svitavy.
cz/aktualne/ziva-zed/504-1/

•	 Fabrika 
Foyer
od 25. dubna do 9. května
ZŠ náměstí Míru: Výtvarné práce žáků 

2. – 4. podlaží
od 14. května
36. národní soutěž a výstava amatérské 
fotografie 2016
Výstava oceněných a vybraných fotografií au-
torů z celé České republiky. 

•	 Areál kina Vesmír
AMFO 2015, Slovensko: fotografie
Vítězná kolekce amatérských fotografií ze slo-
venské celostátní soutěže.

•	 Divadlo Trám
Jindřich Pevný: Obrazy a grafiky

•	 Čajovna Namasté
Abstraktní malba
Výstava obrazů Renaty Pechancové z Litomyšle. 
Více na www.cajovnanamaste.cz

•	 Kavárna V Parku
do 13. 5. 
Sypaná batika
Ruční výtvarné práce klientů Světlanky. 
od 14. 5. 
Národní výstava amatérské fotografie
Část výstavy fotografií z národní soutěže ama-
térských výtvarníků České republiky.

•	 Kafé Rošambo
7. – 13.  
Masky
Výstava výtvarných prací dětí z kroužku Stře-
diska volného času Tramtáryje.
od 14. 5. 
Národní výstava amatérské fotografie

30. 4. So / Discgolf
Turnaj  - čarodějnické hody kategorie C

 � 17:00 / UMT v Lánech
TJ SY B - Libchavy 
Kopaná: I. B tř. muži

1. Ne / 9:00 / Svitavský stadion, kurty
TO TJ Svitavy - Centrum DTJ Hradec Králové
Tenis: mladší žáci A, o Putovní pohár preziden-
ta ČTS

 � 10:30 / Svitavský stadion, kurty 
TO TJ Svitavy – TO TJ Tesla Pardubice B
Tenis: dorost, Pardubický krajský přebor

 � 13:45 / Svitavský stadion, kurty
TO TJ Svitavy - Spartak Polička, 
TC Dolní Dobrouč
Tenis: minitenis A, Memoriál Zdeňka Kocmana 
- Pardubicko D

 � 17:00 / Svitavský stadion
TJ SY A - Žamberk
Kopaná: KP muži 

7. So / 9:00 / Svitavský stadion, kurty 
TO TJ Svitavy - TC Hořice A 
Tenis: dospělí, Východočeská divize 
 
14:00 / Svitavský stadion, kurty 
TO TJ Svitavy - TO TJ Tesla Pardubice C
Tenis: babytenis A, Memoriál Zdeňka Kocma-
na H - Pardubicko

 � 14:00 / Svitavský stadion
TJ SY A - Vysoké Mýto
Kopaná: VČP  dorost
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19. - 20. / Čt, Pá / 19:30 
Svátek matek USA 2016 PREMIÉRA!
Do Dne matek zbývá několik dnů a několik 
rodin se musí vyrovnat s tím, jak tento velký 
den letos stráví… Laskavá, vtipná a dojemná 
komedie! Režie: Garry Marshall
Vstupné: 110 Kč / titulky / 118 minut

21. / So / 17:00 a 19:30 
X-Man: Apokalypsa USA 2016  PREMIÉRA!
Nejsilnější přežijí. Chce zničit současnou civi-
lizaci, očistit planetu a nastolit nový světový 
řád, kterému chce vládnout! Osud lidstva visí 
na vlásku. Akční dobrodružný fantasy film. Re-
žie: Bryan Singer
Vstupné: 120 Kč / dabováno / 130 minut

24. - 25. / Út, St / 19:30 
Návštěvníci 3: Revoluce Francie 2016 
Magoři ze středověku se znovu pustí do ces-
tování časem a tak se dostanou do doby Velké 
francouzské revoluce. Jean Reno a Christian 
Clavier v pokračování legendární komedie Ná-
vštěvníci. Režie:  Jean – Marie Poiré
Vstupné: 110 Kč / titulky / 109 minut

26. / Čt / 19:30 
Magie má plán USA 2015
Romantická komedie o mladé nezávislé 
Newyorčance, která zatím marně čeká na tu 
pravou životní lásku… a narazí na nepředvída-
telnost osudu… Scénář a režie: Rebecca Miller
Vstupné: 110 Kč / titulky / 99 minut

27. - 28. / Pá, So / 17:00 a 19:30 
Alenka v říši divů: Za zrcadlem USA 2016  
PREMIÉRA!
Přijde čas na trochu potrhlostí. Alenka objeví 
kouzelné zrcadlo a dostane se zpět do fantas-
tické Říše divů, kde se znovu shledá s Bílým 
králíkem, kocourem Šklíbou a potrhlým Klo-
boučníkem… Fantasy rodinný film. Mia Wa-
sikowska, Johnny Depp a další. Režie: James 
Bobin
Vstupné: 120 Kč / dabováno / 105 minut

31. / Út / 19:30 
Ben Hur USA 1959
Film získal 11 Oscarů a stal se jedním z nejúspěš-
nějších a nejslavnějších filmů všech dob! Příběh 
muže, který ve snaze bránit práva židů ve starově-
kém Jeruzalémě je odsouzen na galeje. Vybojuje 
však zpět svobodu a vede svůj národ proti hně-
vu Říma! V hlavní roli: Charlton Heston. Režie: 
William Wyler
Vstupné: 100 Kč / titulky / 212 minut

•	 Městské muzeum a galerie
21. 5. – 18. 9.  
Vlaky, vláčky, koleje
Výstava k 120. výročí železnice Svitavy –Polič-
ka. Historie a budoucnost železnice, historie 
místní dráhy, funkční kolejiště, modely loko-
motiv a vláčků, vzpomínka na svitavský mo-
delklub, stavebnice Merkur.

Výstavy

SPORT



20. 5. - 22. 5. / různá místa v Litomyšli 
Gastronomické slavnosti 
Magdaleny Dobromily Rettigové
Po páté se sejdou gourmeti, milovníci dobré-
ho jídla a pití s kuchaři, odborníky na moderní 
gastronomii a výrobci kvalitních potravin na 
litomyšlském Smetanově náměstí, aby vzdali 
hold Magdaleně Dobromile Rettigové, průkop-
nici české kuchyně. 

Vysoké Mýto
6. 5. / 20:00 / Klubová scéna M-klubu
Jablkoň / Dvořákův festival
„Koncert se koná v rámci hudebního Dvořá-
kova festivalu. Budeme tedy vážní, ale jen tro-
chu! Zahrajeme kompozičně i instrumentálně 
náročnější skladby, jako jsou Sázava, Machalaj, 
Kolotoč, Popí rondo atd.“

7. 5. / nám. Přemysla Otakara II.
2. ročník Kujebáckého rotování s muzeem 
aneb Stabiláky šetří práci, ženou stroje  
a burácí
Komentované prohlídky práce stabilních mo-
torů jak spalovacích, tak elektrických, které bu-
dou pohánět různé hospodářské, zemědělské 
či dílenské stroje.

21. 5. / nám. Přemysla Otakara II.
XXIV. Čermákovo Vysoké Mýto
Národní soutěžní přehlídka dětských decho-
vých hudeb.

Moravská Třebová
7. 5. / 19:00
Svět podle Kloboučka
Horrorová groteska v podání divadelního sou-
boru Černí Šviháci. 
Vstupné: 80 Kč

10. 5. / 19:00
Drobečky z perníku (Neil Simon)
Dojemná divadelní komedie, v hlavní roli Si-
mona Stašová. 
Vstupné: 280 Kč

22. 5.
Fotofestival 2016
Bude zahájen koncertem Dana Bárty. 

Polička
23. 5. / 19:00 / Tylův dům - velký sál 
Vrátila se jednou v noci
Divadelní hra. 
Vstupné: 390, 360 a 330 Kč 

17. 5. / 19:00 / Tylův dům - velký sál
Radůza
Koncert. Vstupné: 210, 180 a 150 Kč 

18. 5. / 20:15 / Tylův dům - velký sál
Frankenstein - Balet v kině
Vstupné: 200 Kč

8. Ne / 9:00 / Svitavský stadion, kurty 
TO TJ Svitavy - TO SK Žamberk B
Tenis: mladší žáci B, Pardubická krajská soutěž A

 � 11:00 / Svitavský stadion, kurty
TO TJ Svitavy - LTC Vysoké Mýto
Tenis: senioři, Východočeská soutěž seniorů

 � 13:45 / Svitavský stadion, kurty
TO TJ Svitavy - Spartak Polička B, 
TK Česká Třebová B
Tenis: minitenis B, Memoriál Zdeňka Kocmana 
- Pardubicko E

 � 17:00 / Svitavský stadion
TJ SY B - Heřmanův Městec
Kopaná: KP dorost

14. So / 17:00 / UMT v Lánech
TJ SY B - FC Jiskra 2008
Kopaná: I. B tř. muži

15. Ne / 8:30 / bowlingové 
a squashové centrum
Bloudění s mapou

 � 14:00 / Svitavský stadion
TJ SY A - Letohrad
Kopaná: VČP  dorost

 � 17:00 / Svitavský stadion
TJ SY A - Polička 
Kopaná: KP muži

18. St / 18:00 / Svitavský stadion
TJ SY B - Svídnice
Kopaná: KP dorost

21. So / 9:00 / Svitavský stadion, kurty
TO TJ Svitavy - TK Perštýn Pardubice B
Tenis: starší žáci, Pardubický krajský přebor

 � 14:00 / Svitavský stadion, kurty
TO TJ Svitavy - TK Česká Třebová
Tenis: babytenis B, Memoriál Zdeňka Kocma-
na, G - Pardubicko

22. Ne / 9:00 / Svitavský stadion, kurty
TO TJ Svitavy - TJ Jiskra Havlíčkův Brod A
Tenis: mladší žáci A, Junior Tour - o Putovní 
pohár prezidenta ČTS

 � 11:00 / Svitavský stadion, kurty
TO TJ Svitavy - Spartak Polička
Tenis: senioři, Východočeská soutěž seniorů

 � 14:00 / Svitavský stadion
TJ SY B - Dolní Újezd
Kopaná: KP dorost

28. So / 9:00 / Svitavský stadion, kurty
TO TJ Svitavy - Nová Paka A
Tenis: dospělí, Východočeská divize

 � 14:00 / Svitavský stadion, kurty
TO TJ Svitavy - Spartak Polička
Tenis: babytenis A, Memoriál Zdeňka Kocma-
na H - Pardubicko

 � 14:00 / Svitavský stadion
TJ SY A - Vrchlabí
Kopaná: VČP dorost

 � 17:00 / UMT v Lánech
TJ SY B - Jablonné n. O.
Kopaná: I.B tř. muži

29. Ne / 9:00 / Svitavský stadion, kurty
TO TJ Svitavy - TK Ústí nad Orlicí
Tenis: dorost, Pardubický krajský přebor

 � 9:00 / Svitavský stadion
VI. ročník svitavského kritéria
Závod na in-line dráze pro celou rodinu. 
Více na straně 20.

 � 13:45 / Svitavský stadion, kurty
TO TJ Svitavy - TC Dolní Dobrouč, 
TK Letohrad
Tenis: minitenis A, Memoriál Zdeňka Kocmana 
- Pardubicko D

 � 14:00 / Svitavský stadion
TJ SY B - Třemošnice
Kopaná: KP dorost

 �  17:00 / Svitavský stadion
TJ SY A - Přelouč
Kopaná: KP muži

Litomyšl
15. 5. - 29. 5., Út - Ne: 9:00 - 12:00  
a 13:00 -17:00 / Regionální muzeum v Lito-
myšli 
unikáty z doby Karla IV. v Litomyšli
Doba Karla IV. je v Litomyšli spjata s událos-
tí celostátního významu – založením nového 
biskupství v r. 1344. Budou představeny uni-
kátní listiny z doby jeho existence (1344-1421)  
a také menší počet archeologických nálezů. 

30. 4. - 26. 6., Út - Ne: 10:00 - 12:00  
a 13:00-17:00 / Městská galerie Litomyšl  
- dům U Rytířů 
Olbram Zoubek: Sochy
Tvorba sochaře Olbrama Zoubka je neodmys-
litelně spjatá s Litomyšlí, poprvé zde působil již 
v roce 1962, když restauroval průčelí renesanč-
ního domu U Rytířů a právě v tomto objektu 
by měla proběhnout výstava k jeho 90. letému 
jubileu.
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Českomoravské
pomezí
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Julie S.: Kočka honí psa.

Železnice Svitavy – Polička I

36. národní soutěžní přehlídka amatérské  
fotografie vrcholí

Muzejní noc 2016: keramika, strašidla a hlavně vlaky

Slavnostní vyhlášení výsledků 36. ročníku 
Národní soutěže a výstavy amatérské fotogra-
fie 2016 a vernisáž nejlepších fotografií pro-
běhne v sobotu 14. května. Porota již v po-
lovině dubna fotografie, které byly do soutěže 
zaslány, hodnotila. Kategorie autorů do 21 let 
přinesla letos novinku. Autoři museli fotografie 
zaslat do předkola, porota z nich vybrala 78 
nejlepších, které postoupily do hlavní soutě-
že. Tradiční hodnocení proběhlo pro autory 
bez rozdílu věku v kat. A1 (volné téma - přímá 
fotografie zachycující realitu – celkem 428 fo-
tografií od 70 autorů) nebo v kat. A2 (téma 
experiment - fotografie jako fikce – celkem 
129 fotografií od 28 autorů). Jednotným té-
matem pro soutěž kolektivů byla „Komunika-
ce mezi námi“. Celkem se letos v soutěži sešlo 
736 fotografií od 107 autorů a 11 kolektivů. 
Vzhledem k souběžně probíhajícím oslavám 
760. výročí města Svitavy nebude letos výji-
mečně centrem fotografického dění svitav-
ské muzeum, ale výstavy budou instalovány 
ve Fabrice, v nových výstavních prostorách 
kina Vesmír a třeba také v kavárně Rošambo,  
v kavárně V Parku. Je nutno připomenout, že si 
letos opět dobře vedli také členové svitavského 
fotoklubu.

Významnou novinkou je rozložení progra-
mu do dvou dnů – v sobotu kromě vyhlášení 
výsledků soutěže ve Fabrice (v 10:30) a zaháje-
ní výstavy (ve 12:00), diskuze a hodnocení fo-

Už se ve svitavském muzeu stalo tradicí, 
že u příležitosti muzejní noci otevíráme se-
zónní výstavy na celé letní turistické období. 
Letos se bude muzejní noc konat v pátek 20. 
května a zahájíme ji v 17 hodin vernisáží vel-
ké výstavy o železnici, která zaplní skoro celé 
muzeum. Výstavu připravujeme s celou řadou 
velkých fandů železnice ze Svitav i okolí. V pří-
zemí muzea najdete informace a fotografie  
z historie železnice obecně, ale hlavně místní 
trati ze Svitav do Poličky, výstavní síně v prv-
ním patře budou věnovány především dětem. 
Najdete zde několik funkčních kolejišť, různé 
modely lokomotiv a vagonů, celá jedna míst-
nost bude věnována firmě Merkur. Největší 
atrakcí na výstavě bezesporu se stane velké 
kolejiště Milana Meinzla, které bude v provo-
zu na vernisáži výstavy, poté celou sobotu 21. 
května a v průběhu výstavy vždy v časech, kte-
ré se dozvíte na webu muzea www.muzeum.
svitavy.cz a také každý měsíc ve zpravodaji 
Naše město. 

Nepřijdete ani o noční prohlídku Otten-
dorferova domu s divadlem DOMA, klubem 
esperantistů, pohádkové příběhy Jana Ka-
rafiáta a Karla Čapka, tajuplnou podzemní 
cestu, strašidlo Kuli, unikátní kinematograf 

Celé 19. století se odehrávalo ve znamení 
bouřlivého rozvoje dopravy. Pokračovala mo-
dernizace a výstavba silnic zahájená za vlády 
Marie Terezie a po vynálezu parního stroje se 
na scéně objevila „železná dráha“. Nejdříve 
koněspřežná, posléze parní. Hlavní uzel byl ve 
Vídni a koleje se rozbíhaly na jih k Terstu a na 
sever do Haliče. Páteřní trasy protínaly Brno, 
Břeclav, Přerov, Olomouc, směřovaly do Čech 
a k saským hranicím. Železnice zprvu stavěl 
stát, ale od poloviny století, ve finanční nou-
zi, tratě prodával soukromým společnostem. 
Zatímco Italové tunelovali blanenský úsek, 
těch tunelů udělali deset, místní dělníci stavěli 
49 mostů, opěrné zdi a v místech rozlivů řeky 
Svitavy vysoké náspy. Jedenáctý tunel se budo-
val u Muzlova, stavěny byly stanice, nádražní 
budovy, strážní domky. Mnohé z těchto staveb 
byli kamenickými skvosty a z dnešního pohle-
du kusy zašlé architektury liniových staveb. 
Dnes se klenby tunelů, mostů a viaduktů scho-
valy pod příkrov železobetonu po moderniza-
ci koridoru. Stavba tratě Brno–Česká Třebová 
byla zahájena v roce 1843.

První vlak se ve Svitavách objevil v roce 
1849 a i přes odpor místních sedláků se dál 
pokračovalo s výstavbou. Bez nadsázky lze říci, 
že v dějinách města není událost, která tak do-
kázala změnit městský ráz. Napojení Svitav na 
rakouskou železniční síť udělalo z města prů-
myslovou oblast a právě z tohoto období se 
dochovala i přezdívka „západomoravský Man-
chester“. Prudký rozvoj pracovních příležitostí 
znamenal i vysoký nárůst obyvatelstva, řádově 
v desítkách procent za desetiletí.

Přesto zůstávalo něco stranou. To, co za-
městnávalo zastupitelstvo od poloviny 70. let 
19. století, bylo nové železniční spojení Svitav 
se sousedními městy. Hlavní iniciativa pro vý-
stavbu nové železnice však nepocházela ze Svi-
tav, nýbrž z Poličky. Ale o tom příště.

Radoslav Fikejz a Pavel Stejskal

(S využitím textu z připravované publikace  
ke 120. výročí trati Svitavy-Polička.)

Smíšený vlak v lokalite Kuhling mezi Svitavami a Květnou v roce 1910.

a písničky Pavly Boučkové a Jirky Michálka.  
A na Klicperově ulici vedle muzea pro vás 
připravujeme společně s polskými výtvar-
níky překvapení: německé dějiny v českém 
městě polskýma očima. Těšíme se na vás.         

    Blanka Čuhelová

tografií členy poroty, proběhne také od 14:00 
prohlídka Svitav spojená s fotografickým 
workshopem Já a sobotní Svitavy. Je to i výzva 
pro svitavskou veřejnost. Stačí si přinést foto-
aparát, absolvovat procházku po Svitavách, 
fotit, následně fotografie upravit a od 19 ho-
din fotografie z workshopu prezentovat. Tedy 
příležitost pro všechny, kteří rádi fotografují. 
Nedělní program bude věnován praktickým fo-
tografickým činnostem (např. technice zvané 
struktáž), besedě s fotografem Ivo Kornatov-
ským, také pro začínající fotografy může být in-
spirativní seminář Jak vylepšit fotografii, kterou 
povedou pracovníci ZONERU atd. 

Přátelé dobré fotografie, přijměte tedy po-
zvání od pořadatelů Národní soutěže a výsta-
vy amatérské fotografie. Svitavy se o víkendu  
14. a 15. května stanou centrem české ama-
térské fotografie.                                    Milan Báča
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Současná britská 
literatura

Kaleidoskop 
Jana Rejžka

Beseda s Petrou Procházkovou

Květinový den

Svitavský majáles

Férová snídaně 

Autorské čtení  
s Jiřím Hájíčkem

Zahájení sezóny s Bikers 
club ROAD35 Svitavy

Městská knihovna ve Svitavách připravila 
pro studenty, učitele a všechny zájemce před-
nášku Mgr. Michaely Čaňkové (autorka učeb-
nic a metodických příruček Americká literatura 
20. století – Open Gates a Britská literatura 20. 
století – Open Channels), která se bude věno-
vat nejnovější britské literatuře.

Přednáška proběhne v českém jazyce ve 
čtvrtek 26. května v prostorách knihovny od 
14 hodin. Pro učitele AJ a ČJ bude připraveno 
osvědčení o absolvování.

Petra Procházková je humanitární pracov-
nice, novinářka, válečná zpravodajka a spiso-
vatelka. Stala se známou především svým zpra-
vodajstvím z válečných konfliktů, které vznikly 
po rozpadu Sovětského svazu na Kavkaze. Pra-
covala jako zahraniční korespondentka v Rus-
ku, s Jaroslavem Štětinou založili soukromou 
novinářskou agenturu Epicentrum, která se 
specializuje na práci v krizových oblastech. Je 
spoluzakladatelkou občanského sdružení Ber-
kat, které se zaměřuje na humanitární a rozvo-
jovou pomoc a uprchlíky. Za svou práci byla 
několikrát oceněna, např. Novinářskou cenou 
Ferdinanda Peroutky či Státním vyznamená-
ním za zásluhy. Je autorkou knihy Aluminiová 
královna či Frišta. V současné době přispívá do 
Lidových novin, komentuje aktuální dění – na 
Ukrajině, v Rusku i uprchlickou krizi (cestova-
la se syrskými uprchlíky s Turecka do Řecka). 
Beseda s Petrou Procházkou se uskuteční  
v úterý 10. května v 17 hodin v Ottendorfero-
vě domě.                                   Marta Bauerová

Každoročním symbolem veřejné sbírky, 
organizované Ligou proti rakovině Praha, je 
kytička měsíčku lékařského, kterou letos zdobí 
růžová mašlička.

Hlavní téma letošního již 20. ročníku je ra-
kovina prsou u žen i mužů. Dvacetikorunou, 
kterou můžeme všichni přispět, podpoříme 
nádorovou prevenci, výuku a onkologický vý-
zkum, vybavení onkologických center a v ne-
poslední řadě také činnost svitavského onko-
logického klubu Area, který funguje při Svazu 
postižených civilizačními chorobami. Ve středu  
11. května se i v našem městě můžeme zapojit 
do sbírky, se kterou ONKO klubu pomáhají stu-
denti  Střední zdravotnické školy ve Svitavách  
a členové organizace Junák – český skaut, 
středisko Smrček Svitavy. Stálé prodejní místo 
bude na svitavském náměstí v Nadaci J. Plívy  
11. a 12. května. Děkujeme všem, kteří se aktiv-
ně podílí na této veřejné sbírce i na její propaga-
ci. Velký dík patří také vám, kteří finančně tuto 
sbírku podpoříte. Děkujeme!    Zdena Holasová

Již po dlouhá léta se tradičně v květnu koná 
každoročně studenty pořádaná akce – Majáles. 
Rádi bychom vás i touto cestou na naši událost 
pozvali. Tradiční průvod městem se letos usku-
teční opět i u nás, a to v pátek 13. května. Téma 
pro tento rok studenti zvolili SPORTOVCI, a to 
všeho druhu. Náš průvod začne v 9:15 na par-
kovišti u Fabriky. Dále bude pokračovat přes 
náměstí Míru do parku Jana Palacha, kde bude 
bohatý program, ve kterém vystoupí pěvecký 
sbor Svitavánek, taneční skupina ARMADILLO  
a také skupina FLOW z Ústí nad Orlicí. Závěrem 
dopoledního programu bude vyhlášení soutěže  
o nejlepší masky. Výherci se můžou těšit na od-
měnu, takže snaha se rozhodně vyplatí! 

Večerní program zahájíme v 19 hodin na 
Lánské zahradě (v případě špatného počasí  
v Coolna klubu), kde budou účinkovat kapely 
Citizen 37, W.A.F, a jako hlavní hvězda oblí-
bený a u nás velmi známý Cocoman s Wildou 
Pandou. Od půlnoci se o zábavu a dobrou mu-
ziku budou starat BASSASINS aka Crashman  
& Gr3P & Dj Karpa. 

Dopolední program je zdarma, na večer-
ní program jsou potřeba lístky, které můžete 
zakoupit v městském informačním centru, na 
recepci ve Fabrice či u některých pořadatelů 
Majálesu na středních školách. Cena v před-
prodeji je 60 Kč, na místě 70 Kč. Věříme, že  
i letos dorazíte v hojném počtu a společně si to 
zase všichni užijeme! Sportu a Majálesu zdar!            

Tereza Petříková

V sobotu 14. května od 10 hodin se  
v parku Jana Palacha uskuteční již tradiční pik-
nikový happening na podporu fairtradových  
a lokálních pěstitelů – Férová snídaně NaZemi. 
Svitavy se tak přidají k více než stovce míst, kde 
se ve stejný den i čas sejdou tisíce lidí, aby vy-
jádřili svůj zájem o pěstitele, jejichž plodiny se 
dostávají na náš stůl. Akce se koná v Česku již 
pošesté, a to vždy na Světový den pro fair trade, 
který se slaví každoročně druhou květnovou so-
botu. Přineste si s sebou deku, něco dobrého 
„domácího“, něco „fairtradového“ a přijďte si  
u dobrého jídla popovídat s přáteli a seznámit 
se s druhými! Vyjádříte tím podporu produk-
tům, při jejichž výrobě nebyla porušována 
lidská práva, poškozováno životní prostředí či 
zneužita dětská práce. Těšíme se na vás! 

Květa Kellerová

Máte rádi motorky? Pak nesmíte chybět na 
naší akci, kde uvidíte desítky krásných strojů  
a nasajete trochu té motocyklové atmosféry. Již 
13 let pořádáme pro příznivce motorek společ-
nou první jarní vyjížďku spojenou s žehnáním 
motorek. Letošní akce bude mít nový kabát  
a rozhodli jsme se změnit trasu i cíl akce. Vyjížď-
ka se uskuteční v sobotu 14. května. Začátek 
bude ve 13:00 hod u Autobazaru Zavadilka  
v Hradci nad Svitavou. Odtud společně vy-
jedeme směrem na Letovice, podél Křetínky  
a dalších vesniček až do Poličky. Končit vy-
jížďku budeme na svitavském náměstí, kde  
v místním kostele Navštívení Panny Marie  
v 16 hodin proběhne krátká mše a poté přímo 
na náměstí žehnání motorek. 

Bikers Club Road 35 Svitavy

Městská knihovna ve Svitavách a alter-
nativní klub Tyjátr vás zvou na další setkání   
s hudebním kritikem a publicistou Janem 
Rejžkem. Pořad bude věnován vzpomínce na 
Davida Bowieho, nové desce Iggyho Popa, tě-
šit se můžete i na ukázky z české alternativní 
hudební scény a na autorské texty z knihy Jak 
tohle můžete vůbec otisknout. 

Kaleidoskop Jana Rejžka se uskuteční  
12. května v 18 hodin v klubu Tyjátr. 
Vstupné 50 Kč.

Městská knihovna ve Svitavách vás srdeč-
ně zve na autorské čtení s jedním z nejvýraz-
nějších současných spisovatelů. Jiří Hájíček 
žije v Českých Budějovicích, kde pracuje jako 
bankovní úředník. Ve svých prózách čerpá 
především z prostředí jihočeského venkova  
a malého města. Je držitelem dvou ocenění 
Magnesia Litera, a to za romány Selské baroko 
(v roce 2006) a Rybí krev (v roce 2013). Mezi 
jeho další knihy patří román Zloději zelených 
koní (2001), soubor povídek Vzpomínky na 
jednu venkovskou tancovačku (2014) či no-
vela Fotbalové deníky (2007). Autorské čtení  
s Jiřím Hájíčkem se uskuteční v pondělí 2. květ-
na v 18 hodin v baru u knihovny. 
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Koncert v rámci Dvořákova festivalu
Jiří Bárta (violoncello) je významný vi-

oloncellista své generace. Studoval u Josefa 
Chuchra a Mirko Škampy v Praze, Borise 
Pergamenščikova v Kolíně nad Rýnem a Eleo-
nore Schoenfeld v Los Angeles. Spolupracuje  
s předními českými a mezinárodními orchestry 
a je pravidelně zván na hudební festivaly. Jeho 
nahrávky u firmy Supraphon byly časopisem 
Harmonie dvakrát vyhodnoceny jako nejlepší 
ve svých kategoriích. 

Terezie Fialová patří k nejtalentovaněj-
ším klavíristům nastupující generace. Přes své 
mládí je také uznávanou komorní partnerkou 
mnoha předních českých sólistů (J. Špaček,  
R. Patočka, Č. Pavlík, J. Bárta, P. Nouzovský,  
S. Šaturová atd.). Je členkou klavírního tria 
Eben trio, se kterým v roce 2012 vyhrála me-
zinárodní soutěž „Concours de musique du 
Lyceum Club International de Suisse“ ve švý-
carském Lausanne, S Eben triem natočila tři 
CD, která vzbudila zaslouženou pozornost 
mezinárodní kritiky. Vstupné: 160 Kč (členové 
KPH 80 Kč)

Středisko kulturních služeb města Svitavy 
ve spolupráci s dechovým orchestrem Svitav-
ská dvanáctka vás zvou na 13. setkání harmo-
nikářů ve Svitavách v sále Fabriky. Proběhne 
tradiční přehlídka harmonikářů a heligonkářů, 
na závěr jejich společné vystoupení. Srdečně 
zveme k poslechu a tanci. Vstupné 70 Kč

Probíhá předprodej
•	16. 11. / 19:00 / Věra Špinarová / 390 Kč 
•	11. 5. / 19:00 / Dvořákův festival - Jiří 

Bárta a Terezie Fialová / 160 Kč ( členové 
KPH: 80 Kč) Ottendorferův dům

•	7. 5. / 19:00 / Habaďůra / 80 Kč 
Předprodej od 4. května
•	18. 5. / 19:00 / Litomyšlský symfonický 

orchestr / 160 Kč (členové KPH: 80 Kč) 
Ottendorferův dům

Předprodej od 13. května
•	27. 5. / 19:00 / Divadlo Petra Bezruče 

Ostrava: D. C. Jackson: Můj romantický 
příběh / 350 Kč (Divadelní abonentní 
cyklus jaro - léto 2016)

11. / St / 19:00 / Ottendorferův dům
Jiří Bárta a Terezie Fialová

21. / So / 13:30 / Fabrika
13. setkání harmonikářů 
a heligonkářů z celé republiky

O Živé zdi papírově  
i virtuálně

Probíhající předprodeje

Otevření Křesťanského 
centra ve Svitavách

Kavárna Floriánka 

Možná to někomu bude znít neuvěřitelně, 
ale aktivity, které na Živé zdi probíhají, se dějí 
již pět let. Při té příležitosti vznikla publikace, 
která mapuje jak první tři roky, kdy zeď obsa-
dili mistři slov a rýmů, tak následující dva roky, 
kdy galerii Živá zeď zaplňují kromě básníků  
i fotografové, kreslířky, malíři a grafici. Kniha 
nemá ambici býti prodejní. Vzniká jako pre-
zentační materiál pro výstavu ve Žiaru nad 
Hronom (říjen 2016). K prohlédnutí bude  
v pokladně MMG a v městském informačním 
centru na náměstí Míru. Veškeré výstavy ze 
Živé zdi lze pravidelně sledovat na: facebook.
com/zivazedsvitavy.                            Jiří Sehnal

Srdečně vás zveme na slavnostní otevře-
ní nového Křesťanského centra ve Svitavách  
v budově pensionu Fontána (U Stadionu 6) 
konaného v neděli 22. května ve 14 hod. 

Rádi bychom, aby se stalo místem, kde se 
budou moci lidé setkávat, hledat nový rozměr 
pro svůj život ve vztahu s Bohem a nacházet 
pomoc a podporu v těžkostech, které život 
přináší. V současné době vnímáme ve společ-
nosti sílící apel na to, abychom si ujasnili, jaké 
hodnoty jsou nám vlastní, z jakých kořenů jsme 
vyrostli a k čemu se v časech nejistoty chceme 
vracet. Mnozí objevují sílu a smysl v křesťan-
ství. Na programu slavnosti je prohlídka pro-
stor a výklad o neobvyklém stavebně – tech-
nickém řešení (aneb jak z vlhkého studeného 
sklepa udělat suché příjemně vyhřáté místo), 
krátký výklad o Letnicích, které si v té době 
budeme připomínat, představení pravidelného 
programu v Křesťanském centru a prostor pro 
diskusi a osobní rozhovory. Připraven bude  
i paralelní program pro děti, takže neváhejte je 
vzít s sebou.              Vítek a Vlasta Pechancovi

Kavárna je jedním ze zajímavých projektů, 
na kterém se podíleli sami obyvatelé Svitav.  Od 
nápadu, který vznikl v hlavách několika nadšenců 
v loňském roce, nebylo daleko k realizaci. Mate-
riál dodala firma Nekvinda, budovu kavárničky  
a instalaci zajistil Sportes, návrhy lavic i interi-
érů Josef Sehnal. Vysušení palet zajistilo Tesař-
ství Zahálka. Výplň polštářů dodala společnost 
Fibertex. Lavice sestavovali a natírali studenti 
všech svitavských středních škol, podsedáky 
ušily členky Spolku patchworku při muzeu,  
v muzejních dílnách dobrovolníci namalovali 
originální hrníčky pro kavárnu. Všem patří velké 
poděkování. Ale největší určitě Kamile Rybino-
vé, která se uvolila kavárna na náměstí provo-
zovat.  Přejme jí i obyvatelům a návštěvníkům 
Svitav, ať se kavárna stane příjemným prosto-
rem pro odpočinek a setkávání v následujícím 
letním období.                                 Blanka Čuhelová
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Společnost Plastic Parts & Technology s.r.o.,
přední a renomovaný výrobce vstřikovacích  
forem nabízí zájemcům o zaměstnání možnost 
nahlédnout přímo do provozu firmy.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
s komentovanou prohlídkou se koná každý
čtvrtek v měsíci dubnu a květnu, od 14 -16 hod.
Případní zájemci potvrďte svoji účast 
na tel.: 702 187 634 nebo e-mailem 
na: personalni@pptechnology.cz

POTŘEBUJEME
PRÁVĚ VÁS!

PLASTIC PARTS & TECHNOLOGY S. R. O., 
Linhartice 127, 571 01 Moravská Třebová
www.pptechnology.cz

Inzerce NM_duben 2016_kor.indd   1 7. 4. 2016   12:07:33

Architekt Roman Svojanovský svitavskou osobnostíSpolupráce 
s Japonskem
a Čínou

3. – 16. července - Vranov nad Dyjí, v are-
álu letního tábora svitavského SVITAPU.
Kontakty a  informace: www.taborvranov.
cz, na stránkách facebooku: Tábor Vranov 

Cena: 3 899 Kč 
(při vlastní dopravě: 3 599 Kč ) 

Tábor - Vranov 2016

Svitavský klub Laurus uvedl do jakési síně 
slávy od roku 1998 celkem 17 významných 
svitavských osobností. Laureátem Výroční 
ceny Svitavského klubu Laurus za rok 2015 
byl zvolen urbanista, architekt a umělec ing. 
arch. Roman Svojanovský, a to za přínos  
k urbanistickým a architektonickým promě-
nám města Svitavy. 

Ing. arch. Roman Svojanovský se narodil  
v roce 1958 ve Svitavách, kde také v roce 1978 
maturoval na gymnáziu. V roce 1983 absol-
voval Fakultu architektury ČVUT v Praze. Do 
roku 1989 pracoval v útvaru hlavního archi-
tekta okresu Zlín (tehdy Gottwaldov), pak jako 
bytový (interiérový) architekt ve Svitavách,  
v roce 1991 nakrátko jako odborný referent na 
odboru městského stavitele Městského úřadu 
ve Svitavách. Pak již podnikal, ve Svitavách 
vybudoval vlastní projekční ateliér, menší má  
i v Praze. Vytvořil přes tisícovku projektů. Vě-
nuje se projektové činnosti, návrhům a reali-
zaci interiérů. Navrhuje stavby po celé České 
republice, v zahraničí, natáčí cestovatelské 
filmy, tvoří výtvarná díla (obrazy, plastiky, re-
liéfy), ilustruje knížky, skládá hudbu, navrhuje 
interiéry, zabývá se designem. 

Jeho životní láskou jsou Svitavy. Po roce 
1989 vytvořil dosud používaný heraldický 
znak města, je autorem prvního územního 
plánu města, který je dodnes základem pro 
jeho rozvoj. V letech 1993 a 1994 projektoval 
rekonstrukci náměstí, a to včetně v té době ne-
vídaného předláždění celého náměstí, návrhu  
v té době originálního řešení pohybu moto-
rových vozidel, opravy téměř všech domů 
na náměstí a jejich barevného řešení, návrhu 
kompletní zeleně, veřejného osvětlení, kašny 
sv. Floriána, fontány „života a smrti“, osazení 
nového mobiliáře, vytvořil pamětní desku prof.  
V. Felbera atd. Rekonstruované svitavské ná-
městí bylo v roce 1994 oceněno cenou za rege-
neraci historického centra města. R. Svojanov-

Od 22. února do 13. března se konala  
v Ženském centru v japonské Hirošimě výstava 
zdravic  k Mezinárodnímu dni žen. Zdravici za-
slal i Klub přátel esperanta ve Svitavách a jejím 
autorem byl člen klubu Ing. Miroslav Sýkora.  
Celkem přišlo 163 pozdravů z 52 zemí všech 
světadílů. Dne 6. března se konalo setkání  
k výstavě, kterého se zúčastnilo 180 aktivistek 
z 22 organizací. Vedoucí celé akce OSIOKA  
Taeko přečetla hlasitě některé vybrané texty. 
Všechny byly  vystaveny na panelech.  Každá 
zdravice byla přeložena z esperanta do japon-
štiny pro širokou veřejnost.  

Dne 7. dubna natočil Matěj Nárožný spolu 
s členy klubu zdravici pro účastníky čínského 
festivalu čaje. V loňském roce  jsme se zúčast-
nili filmového festivalu krátkých filmů na téma 
Láska a čaj. Z více jak 40 zaslaných filmů jsme 
získali 7. místo díky internetovému hlasová-
ní. I v letošním roce bude soutěž vyhlášena. 
Téma ještě neznáme, ale určitě se přihlásí-
me. V červenci budeme mít čest seznámit se 
osobně s ředitelkou čajového festivalu, s pri-
mátorem dvoumilionového města  Hangzhou  
a ředitelem Čínského mezinárodního rozhla-
su. Do Svitav totiž zavítá 18-ti členná skupina 
esperantistů z Číny v čele s těmito osobnostmi. 

Nyní nám přišla výzva od japonských es-
perantistů z Jokohamy, kteří se rozhodli uspo-
řádat zvláštní výstavu. Chtějí vystavit učebni-
ce, se kterými se děti poprvé setkají ve školách  
v celém světě. I my přispějeme českým sla-
bikářem s krátkým překladem do esperanta 
a několika údaji o malém školáčkovi včetně 
jeho fotky. Výstava bude zahájena v srpnu  
v Jokohamě.    

Na jedné z fotografií je paní OSIOKA Tae-
ko, která čte zdravice v esperantu a její kolega 
je překládá do japonštiny.    Libuše Dvořáková

ský navrhl komplexní řešení sídliště Vějíř, řada 
Svitavanů bydlí - a to nejen na Vějíři - v domech, 
které projektoval. Je autorem oceněného pro-
jektu přestavby bývalé barvírny na Multifunkční 
vzdělávací, komunitní a kulturní centrum Fab-
rika. Z řady dalších projektů R. Svojanovského 
ve Svitavách jmenujme nedávno otevřenou 
restauraci Slavia, kde kromě architektonické 
činnosti vytvářel i originální nábytek a výtvar-
ná díla, nebo projekt rekonstrukce kina Vesmír 
či projekt kompletní rekonstrukce krytého ba-
zénu, který by se měl realizovat v roce 2017.  
Z mnoha „drobnějších“ projektů stojí za zmín-
ku mj. také Památník včelích matek v lesním 
komplexu Brand nebo památník činu Oskara 
Schindlera v parku Jana Palacha.

Slavnostní předání ceny proběhne v pá-
tek 6. května v 18 hodin v divadle Trám. Cenu 
za klub Laurus předá MUDr. L. Sychra spolu  
s architektem pro obor zahradní a krajinářskou 
tvorbu doc. Pavlem Šimkem z Mendelovy uni-
verzity v Brně. Během slavnosti, na kterou je 
veřejnost zvána, vystoupí hudební dvojice Pav-
la Boučková & Jiří Michálek.             Milan Báča

Cloud Security
Zveme vás na bezplatný odborný seminář 

CLOUD SECURITY 14. června do zasedací 
místnosti MěÚ ve Svitavách, T. G. Masaryka 
25, který navazuje na úspěšný seminář Vir-
tualizace a cloud. Diskutovat se bude o bez-
pečnosti cloudu a cloudových služeb: uložení 
a ochraně dat, provozu, přístupových prá-
vech, atd. Součástí semináře bude diskuze 
odborníků u kulatého stolu, právní okénko  
a seznámení účastníků s praktickými příklady 
realizace bezpečných cloudových řešení vč. 
panelové diskuze. 

Pořadatelem je Krajská hospodářská ko-
mora Pk, Oblastní kancelář Svitavy a vydava-
telství nezávislých odborných periodik a on-
-line médií DCD Publishing, s.r.o., odborným 
garantem a moderátorem semináře je Ing. 
Dag Jeger, CSc. 

Přihlášení je možné na e-mailu: svitavy@
khkpce.cz, nebo mob.: 724 613 968.                         

Lenka Báčová
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Vítězství studentů 
svitavské obchodní
akademie

Přípravná třída

Zápis do ZUŠ

Společné vzdělávání v praxi

Krajská pěvecká soutěž sborů

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola 
ekonomická byla v letošním školním roce orga-
nizátorem krajské postupové soutěže v grafic-
kých disciplínách. Koncem března se do Svitav 
sjelo 21 talentovaných studentů z celého par-
dubického regionu, aby zde poměřili své síly  
a především hbitost svých prstů, soustředění  
a pozornost. Všichni přihlášení soutěžili na po-
čítačích v kategorii opis textu.

Do samotného klání dali všichni účastníci 
maximum, ale vyhrát mohl jen jeden. Pro OA 
a VOŠE to bylo celkové vítězství, neboť na prv-
ních třech místech se umístili žáci naší školy. Se 
svým výkonem 386,3 napsaných znaků za jednu 
minutu se stal vítězem David Pintér ze 4. A. Na 
druhém místě se umístil Daniel Pruška ze 3. A 
s výkonem 377,6 úhozů za 1 minutu. Také třetí 
místo, pomyslnou bronzovou medaili, získala 
Tereza Štercová ze 4. A, která dokázala napsat 
za 1 minutu 368,8 znaků. 

David Pintér a Daniel Pruška postoupili 
na mistrovství České republiky v grafických 
disciplínách, které se koná 18. a 19. dubna  
v Novém Bydžově.                        Petra Kopečná 

V přípravné třídě speciální základní školy 
od letošního ledna probíhá projekt v rámci 
vyhlášení rozvojového programu Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy Podpora logo-
pedické prevence v předškolním vzdělávání  
v roce 2016.

Název programu: Mluvím, mluvíš, mluví-
me… Program je zaměřen na podporu preven-
ce logopedických vad a správného průběhu 
vývoje dětské řeči. Cílem projektu je zvyšování 
kvality logopedické prevence dětí předškolní-
ho věku.                                        Aneta Poláková 

pro školní rok 2016/2017

Hudební obor 5. 5. 2016
kancelář – 2. patro
•	 9:30 - 11:30  hod. / děti 5 - 6 leté  

do přípravného ročníku
•	 14:00 - 16:00 hod. / děti od 7 let

Výtvarný obor 4. 5. 2016
učebna výtvarného oboru – 2. patro
•	 14:00 - 16:30 hod.

Taneční obor 9. 6. 2016
učebna tanečního oboru 
•	 14:00 - 16:00 hodin

V dubnu proběhl ve Fabrice seminář  
o inkluzi pořádaný Eduin, Ligou lidských práv  
a Modrou školou. Zúčastnilo se ho 48 pedago-
gů ze všech základních škol ve Svitavách. 

Seminář měl dvě části. V jedné si pedago-
gové na workshopu vyzkoušeli roli vylouče-
ného dítěte a obohatili svůj profesní rejstřík  
o metody, jak tomuto jevu předcházet. Ve dru-
hé části jsme se seznámili s právním pozadím 
chystané inkluze ve školách.

Cílem semináře bylo nejenom posílit peda-
gogické dovednosti směrem k individualizaci 
výuky a prozkoumat etické pozadí chystaných 
školských změn, ale také propojit školy navzá-
jem, ohladit dojem soupeření o žáka, naučit se 
spolupracovat, zaznamenat výzvy k pozitivní-
mu přijetí inkluze. 

Některé ambice byly naplněny. Setkali jsme 
se, seznámili. Přesvědčili jsme se, že nám jde 
o dobře odvedenou práci. Utvrdili jsme se, že 
každé dítě je jiné a že úkolem učitele je vytvářet 
i s těmito rozdíly pozitivní atmosféru toleran-
ce. Souhlasili jsme, že při učení jsou důležité 
vztahy. Rozvinuli jsme svoje dovednosti dobré 
vztahy posilovat. Složitější to bude s přijetím 

Soutěž pěveckých sborů dosud každo-
ročně pořádalo kulturní středisko Nipos Ar-
tama, Pardubický kraj soutěžil v Chrudimi.  
V kategorii se sbory ZUŠ setkávaly také se sbo-
ry ze ZŠ s rozšířenou HV z Pardubic. Letos po-
prvé proběhla soutěž sborů také v rámci ZUŠ 
pod záštitou ministerstva školství. Pardubický 
kraj zastupovalo 22 sborů ( jeden pro nemoc 
odřekl), celostátní soutěž proběhne v Lito-
myšli. Odbornou porotu tvořili: předsedkyně  

inkluze jako takové. Učitelé mají obavy, na ně-
které jejich otázky zatím neexistují odpovědi. 
K právní části semináře by se vedle právničky 
hodil metodik. 

Novela zákona mění pojetí vzdělávání dětí 
se speciálními potřebami. Časem by se měly 
i ty s většími obtížemi učit v běžných základ-
ních školách. Novela zároveň slibuje asistenty, 
speciální pedagogy, školní psychology, peníze 
na pomůcky i na odbornou metodickou pod-
poru pedagogům. Jisté však je, že nás čeká 
změna vyučovacího procesu. Děti budou mít 
individuální plány, někdo bude mít plán na-
staven na vyšší obtížnost, někdo na běžnou 
a některé děti se budou učit opravdu jenom 
základy. S tím souvisí i změna hodnocení. Také 
hodnocení bude přizpůsobené individuálním 
dosaženým cílům. Nejtěžší bude pro pedagogy 
právě budování respektujících vztahů v takto 
individualizované třídě. 

Podle bohaté účasti na semináři je vidět, 
že se učitelé snaží připravit pečlivě, přestože 
panují nejasnosti a negativní mediální kampaň. 
Přeji nám všem ve školství hodně trpělivosti  
a splněné ministerské sliby.    Radoslava Renzová

PaedDr. Dana Ludvíčková, Mgr. Jiří Skopal 
Ph.D. (Jitro Hradec Králové) a Mgr. Karel Štré-
gl (Carmina Rychnov nad Kněžnou). Téměř 
500 dětí přijelo z  Pardubic, Přelouče, Ústí nad 
Orlicí, Vysokého Mýta, Dolního Újezda, Skut-
če, Luže, Holic, Chrudimi, Litomyšle a Svitav 
(ti přišli pěšky).

Ocenění nejvyšší - zlaté pásmo s postupem 
do celostátní soutěže získal sbor Iuventus Can-
tans z Pardubic pod vedením Zdeňka Kudrnky 
a přípravný sbor Kvítek z Litomyšle pod vede-
ním Lucie Vavřínové.

Zlaté pásmo dále získaly : Svitavský komor-
ní sbor (Mgr. Dana Pražáková), Ohniváček  
a Rošťák z Přelouče (Veronika a Anna Po-
korné) a Cantando ze Skutče. Svitavánek, 
Březovánek a Svitavský dětský sbor vyzpívaly 
stříbrné pásmo a letošní prvňáčci Cvrčci Čest-
né uznání. Velké díky patří vedení ZUŠ za ná-
ročnou organizaci, učitelům za hladký průběh 
soutěže včetně dozorů, korepetitorům, Pavlovi 
Fialovi za práci na diplomech (včetně vlastního 
návrhu) a všem pracovníkům kulturního cent-
ra Fabriky za technickou pomoc. 

Dana Pražáková, sbormistryně
Speciální základní škola a střední škola.
Nácvik správného dýchání.

Ze svitavských škol
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Krátké ohlédnutí ve fotografiích ze života našeho města

Svitavský dýchánek - krajská postupová přehlídka dětského a loutkového divadla Pardubického kraje.

Festival amatérských pěveckých sborů letos vyvrcholil Missou Brevis Jiřího Pavlici.

Město Svitavy společně s Mikroregionem Svitavsko zahájily 16. dubna turistickou sezónu. Tentokrát jsme se blíže seznámili s obcí Opatov, kde byla otevřena 
kaple sv. J. Nepomuckého, zájemci si mohli zastřílet na motokrosovém závodišti z luku a svézt se kočárem taženým koňmi na ranči U Broulíků. Další doprovodný 
program připravily Lesní klub pro děti Napísek, Dita Urbánková (Nordic Walking) a hudební kapela Generace.

Pietní položení Kamene zmizelých se letos uskutečnilo před domem č. 56 na náměstí Míru a bylo věnováno Sigmundu Winternitzovi.

TJ Svitavy v jednom ze zápasů jarní části  
Pardubického krajského přeboru.

Bohemilk Tuři Svitavy s týmem Nymburku  
v play-off nejvyšší basketbalové ligy.

Svitavský Fanda. 

Festival Blízká setkání třetího druhu.

Svitavské volejbalistky si na kvalifikačním turnaji  
zajistily setrvání ve druholigové soutěži.
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Informace ze sportu

Nové úspěchy 
mladých plavců

Discgolfová sezóna 2016 Silový trojboj – Bench press

Reprezentační trénink

Soustředění talentované mládeže České republiky

Mám psa

Dne 19. března čekal nejmladší plavce Pla-
veckého klubu Svitavy opět sportovní souboj, 
Jarní cena města Boskovic. Už z názvu je jasné, 
kam se tentokrát rozjeli. V době, kdy většina  
z vás ještě spala, vyrazily děti do boskovického 
bazénu s velkým odhodláním a vidinou „urvat“ 
nějakou tu medaili. A světe div se, dařilo se:

•	 Petra Dvořáková
1. místo 100 m znak, 2. místo 100 m prsa  
a 100  m volný způsob

•	 Sabina Bártová
1. místo 50 m znak a 3. místo 50 m volný  způsob

•	 Pavlína Dvořáková 
1. místo 50 m motýlek a 2. místo 50 m volný 
způsob

•	 Daniel Letý
3. místo 50 m znak a 50 m volný způsob

•	 Barbora Kuncová 
2. místo 50 m motýlek

•	 Charlene Crhová 
3. místo 50 m prsa

Někteří závodníci museli své síly porovnat 
se soupeři o rok staršími, ale jak je vidět na 
výsledcích, žádný problém to nebyl. Výkony 
nejmladších svitavských nadějí se jen zlepšují, 
a tak doufejme, že se jim bude dařit i nadále.  

Pavlína Letá

Vážení přátelé a příznivci DiscGolfu. Jaro 
už nám klepe na dveře, tráva se začíná zelenat 
a venku už to vypadá na příznivé počasí, a tak 
je nejvyšší čas upozornit na blížící se akce na 
tomto úžasném prostranství, které se nachází 
v Lačnově na suchém protipovodňovém pol-
dru. 

Připravujeme pro vás turnaje a začneme 
hezky v sobotu 30. dubna čarodějnickými 
hody kategorie C, poté proběhne 3. června 
školní liga mezi školami z města, jako byla 
minulý rok. 12. června zkusíme opět již po 
třetí Turnaj pro rodiče s dětmi. Osvědčené 
pivní hody proběhnou 9. července turnajem 
kategorie C, a pak ješte jeden 10. září (kaž-
dý se můžete přihlásit a vyhrát věcné ceny). 
Všechny vás zveme i mimo určená data  
k hraní DiscGolfu, můžete kdykoli přijít si za-
hrát, hra je jednoduše popsána na tabuli na 
hřišti. Pokud vám chybí k DiscGolfu určená 
výbava, stále si můžete disky zapůjčit za sym-
bolickou cenu 25 Kč + 500 Kč vratná záloha 
(sada tří disků, skórkarty a tužky) vše nedale-
ko DiscGolfu. Všechny naše akce, zajímavosti  
i podrobnosti (např. kde lze si půjčit disky), 
jsou na facebookových stránkách – DiscGolf 
Svitavy. Každého zájemce o tento sport rádi 
přivítáme v našem klubu, proto neváhejte  
a ozvěte se nám! 

Kontakty: Vojtěch Sýs, mob.: 733 588 
046, Pavel Padyásek, mob.: 734 287 285, Jiří 
Ženčák, mob.: 603 471 398, e-mail: DiscGolf.
Svitavy@seznam.cz                  Pavel Padyásek

Na konci března se v Liberci konalo  
2. mistrovství ČR v klasickém (RAW) benčpre-
su dorostu, juniorů, mužů, žen a masters, kde 
ze 149 soutěžících reprezentovalo naše město 
šest členů oddílu.

Po velmi náročném dni jsme se dočkali 
zasloužené odměny v podobě čtyř zlatých  
a jedné bronzové medaile.

Podpořte náš oddíl sledováním přímého 
přenosu v sobotu 28. května na: www.po-
werlifter.cz/, kdy se členové oddílu zúčastní 
8. ročníku Poháru starosty města Zbýšova  
v silovém trojboji dorostu a juniorů. Fotografie 
včetně detailních informací a výkonů nepro-
dleně po soutěži uvidíte na sociální síti insta-
gram #tjsvitavysilovytrojboj.      Vladěna Janků

Karolína Adamová 

1. místo Benč press 45 kg 

Dorostenky do 57 kg

Daniel Křepelka 

1. místo Benč press 95 kg 

Dorostenci do 66 kg

Patrik Janků 

1. místo Benč press 110 kg 

Dorostenci do 83 kg

Tomáš Lacko 

3. místo Benč press 150 kg 

Muži do 74 kg

Antonín Komínek 

6. místo Benč press 127,5 kg 

Muži M1 do 105 kg

Luboš Maršík 

1. místo Benč press 140 kg

Muži M3 do 93 kg

Klub pejskařů pozitivního tréninku vás zve 
na jedinečnou besedu s MVDr. Jiřím Douskem, 
Ph.D., který byl mimo jiné vedoucím odděle-
ní Státní veterinární správy ČR. Beseda bude 
zaměřená na různá témata, jako např. zákon 
o myslivosti, zákon na ochranu zvířat, studie  
k agresi psů a jiné. Prostor bude i pro vaše 
dotazy. Přednáška se koná v sobotu 7. května  
v Nadačním domě Josefa Plívy ve Svitavách ve 
13 hodin. Vstupné je 140 Kč. Přijďte obohatit 
své vědomosti a zároveň podpořit náš klub.                                                 

Pavla Lipavská

Svaz modelářů České republiky a Mo-
delklub Svitavy již tradičně připravuje letní 
soustředění talentované mládeže ČR v katego-
riích upoutaných modelů. Je určeno pouze pro 
registrované členy modelářských svazů. 

Soustředění bude zaměřeno na instruktáž 
obsluhy motorů, nácvik letových obratů, tech-
nice létání, ochraně bezpečnosti a zdraví při 
práci s palivy, dále proběhne školení o plat-
ných pravidlech FAI a ČR. Bude rovněž použito 
video a filmů s leteckou tématikou. Nedílnou 
součástí bude praktické létání s modely. 

Na tuto akci budou pozvány děti a mládež 
z klubů: Svitavy, Hradec Králové, Brno, Ostra-
va, Kladno a pod. 

Soustředění  se zúčastní 15 žáků a juniorů 
a proběhne 18. – 23. července v areálu mo-
delklubu v Cihelně.                       Zdeněk Uher

Přijďte se podívat na fotbalový reprezentač-
ní trénink  mládeže, který se koná ve čtvrtek 26. 
května od 15:30 na Svitavském stadionu. Pat-
ronem projektu Každý může být reprezentant 
je Jiří Skalák (Brighton & Hove Albion). Přijedou 
reprezentanti David Huf (FK Pardubice), Jakub 
Moravec (AC Sparta Praha) a speciální host Da-
vid Houska (Sigma Olomouc). Pořádá Komise 
mládeže PKFS, FAČR a TJ Svitavy - oddíl kopané 
společně s městem Svitavy.                            Jiří Petr
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zajišťuje firma Lubomírek.cz. S nesrovnalost-
mi v doručování se obracejte na mob.: 608 
024 585 (www.lubomirek.cz). 
Příští číslo vyjde 29. května 2016

Distribuci

Střelecká účast na mistrovství mládeže ČR

Tři... dva... jedna... start!

V květnu začínají 
tenisté své soutěže 
družstev

VI. ročník svitavského kritéria

Bloudění s mapou

Začátkem dubna se nejlepší střelci ze stře-
leckého klubu Pomezí a střeleckého kroužku 
SVČ Svitavy zúčastnili mistrovství ČR mládeže 
ve střelbě ze vzduchových zbraní - 30 ran vleže 
ve složení Karel Kinský, Filip Blažka a Lukáš Kin-
ský. Jako každý rok se konalo v Plzni na vojen-
ské střelnici. Atmosféra byla skvělá. Na přední 
příčky sice naši střelci nedosáhli, ale zkušenost 
to byla k nezaplacení. Skvělého umístění se 
dočkali o měsíc dříve v krajské střelecké lize 
Královéhradeckého a Pardubického kraje, kde 
obsadili první tři místa ve své věkové kategorii: 
1. místo Karel Kinský s nástřelem 888 bodů,  
2. místo Filip Blažka - 887 bodů, 3. místo 

Druhý trénink bývalých svitavských ligových 
atletek a atletů aktivně činných do r. 1992 se 
uskutečnil 4. března v salonku SAHIR. Bohužel 
tohoto setkání se nedožil náš kamarád běžec Jo-
sef Hladký (také působil jako rozhodčí) zemřel 
náhle 6. února ve věku nedožitých 65 let. 

O příjemné setkání doprovázené audio-
projekcí fotek z dob minulých se postarala 
Hana Nováková (dříve Korábová), které patří 
největší poděkování. Sehnat kontakty není tak 
jednoduché a některé stále chybí. Na setkání 
přišlo 35 bývalých závodníků (na prvním se-

tkání 26). Nejvzdálenějším účastníkem byla 
Jitka Kubová (nyní Albrechtová) z Kladna  
a Vladimír Havlena z Kroměříže. Nejstar-
ším účastníkem byl zakládající člen oddílu  
v r. 1958 a první trenér Vlastibor Zvinger (82 
let). 

Možná se s některými tvářemi uvidíme na 
MČR veteránů, které se uskuteční v letošním 
roce 18. června na stadionu ve Svitavách. Přijď-
te nám fandit. Na další 3. trénink snad dorazí  
i ti, kterým to tentokrát nevyšlo.   

Ivana Pešlová, foto: Hana Nováková

Lukáš Kinský - 884 bodů. Sčítaly se tři nej-
lepší výsledky z jednotlivých soutěží ze sezóny  
2015/2016.                                                     Jiří Žák

Měsíce květen a červen jsou v tenisové 
sezóně tradičně ve znamení soutěží družstev. 
Svitavský tenis bude letos reprezentovat re-
kordních 10 družstev. Dvě družstva jsou při-
hlášena v kategorii minitenis, kde se TO TJ Svi-
tavy pokusí potřetí v řadě postoupit na MČR. 
Dvě družstva budou hrát v kategorii babytenis, 
kde by měla bojovat o oblastní finále (vítěz po-
stoupí na MČR). I v kategorii mladšího žactva 
máme k dispozici dva týmy, družstvo A hraje 
nejvyšší soutěž Junior Tour – O putovní pohár 
prezidenta ČTS. V kategoriích staršího žactva, 
dorostu a seniorů bude mít svitavský tenis 
po jednom zástupci v Pardubickém přeboru. 
Nově bude Svitavy reprezentovat družstvo 
dospělých, které bude hrát druhou nejvyšší 
pravidelně se hrající tenisovou soutěž Divizi 
dospělých, která se do loňského roku hrála  
v Ústí nad Orlicí. První domácí zápas sehrají 
dospělí v sobotu 7. května proti družstvu TC 
Hořice. Přehled domácích zápasů všech druž-
stev najdete v kalendáři akcí.   Martin Lipenský 

Pořadatelé ze Spolku cyklistů Mirva Svitavy 
zvou všechny děti do roku narození 2005, aby si 
přišly zazávodit v neděli 29. května od 9 hodin 
na Svitavský stadion. Připravena pro vás bude 
trať po in-line dráze v délce cca 1 400 m, na které 
můžete změřit své síly, a to jak ti nejmenší na 
odrážedlech, tak i starší děti až do 11 let. Těšit se 
můžete na sladké odměny a ti nejlepší závodníci, 
kteří se umístí na stupních vítězů, i na diplomy  
a medaile. Dostavte se v doprovodu rodičů, kteří 
svým podpisem potvrdí vaši účast, dále si neza-
pomeňte doma cyklistickou přilbu, která je pro 
start v našem závodu povinná, a v neposlední 
řadě také formu pro získání vítězství. Vy, co ne-
budete právě závodit, můžete využít dětského 
hřiště na stadionu a zde si pohrát v přítomnosti 
maskota svitavských basketbalistů. Věříme, že 
nám bude přát počasí a že se dostavíte v hojném 
počtu, abychom si společně celé dopoledne po-
řádně užili.                                    Stanislav Dobeš

V neděli 15. května je připraven pro všech-
ny, pro něž je jízda na kole hlavně zábava, již 
13. ročník pohodové orientační cyklojízdy 
okolím Svitav Bloudění s mapou 2016. Jako 
již tradičně jsou připraveny tři trasy 20, 40  
a 60 kilometrů. Start je od 8:30 hodin ze za-
hrádky bowlingového a squashového centra 
Na Střelnici. S sebou dobrou náladu a spoustu 
sluníčka.                                           Pavel Křivka
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