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S koncem března letošního roku odchází 
z funkce velitele Městské policie Svitavy Karel 
Čupr a 1. března nastoupil Rostislav Bednář. 
Oběma jsem položila několik otázek.

Karel Čupr

Městská police ve Svitavách oslaví 25 let svého 
trvání. Jak dlouho jste s ní strávil vy a jak na to 
budete vzpomínat?

Pro město Svitavy jsem sloužil přes 25 let. Jistě, 
pár historek se najde, avšak doufám, že vzpo-
mínat moc nebudu, život jde dál. 

Co všechno musí velitel městské policie řešit?

To záleží na tom, jaký velitel. Může to být vý-
kon služby, velitel věci posouvající dál, může to 
být údržbář. Úkoly velitele jsou dány městem  

Ve středu dne 12. dubna zveme všechny 
děti a jejich rodiče od 14:00 do 16:30 hodin 
na svitavské náměstí, kde se uskuteční akce 
Velikonoce ve Svitavách. 

Mimo vyzdobeného náměstí budou na vás 
čekat i dílničky s tvorbu zaměřenou na veliko-
noční tradice, které zajistí MC Krůček a Nízko-
prahový klub Díra. Také bude zajištěno pletení 
pomlázek a zábavná stanoviště pro děti, které 
připraví Středisko volného času. V případě pří-
znivého počasí bude připraven i ZOO – koutek 
pro děti u morového sloupu, které zabezpečí 
Květná zahrada.

V rámci akce bude zorganizován stánko-
vý prodej, který bude zaměřen na velikonoční 
tradice, prodej proutěného zboží, trdelníky, 
cukrovinky apod., zajišťuje městské informač-
ní centrum.

V rámci programu od 14:30 hod zahraje 
Jazzové combo Petra Jeníčka ze ZUŠ Svitavy 
a od 15:50 hod svitavská skupina Paraplet  
v horní části náměstí.

Veškeré aktivity konané na náměstí jsou zdar-
ma. Za nepříznivého počasí se akce uskuteční  
v prostorách Fabriky ve stejném čase, včetně 
koncertních vystoupení. Těšíme se na vaši účast.                                                  

Robert Snášil 

v náplni práce, v úkolech, které stanoví zastu-
pitelstvo, případně rada města. Velitel je od 
slova velení. Avšak pracujete podle zákoníku 
práce. Máte na starosti ozbrojené zaměst-
nance. Jsou to veřejní činitelé. Každé tři roky 
chodíte na přezkušování. Zasahujete do vel-
kého množství agend ve městě a do množství 
společenských vztahů. K jednotnosti postupů 
musíte mít vytvořeny standardy, které se podle 
společenské poptávky mění. Na druhé strá-
ně tyto standardy jsou tvořeny ve spolupráci  
s někým - tedy k nim musíte mít partnery. Spo-
lupracujete s bezpečnostními sbory, s probač-
ní a mediační službou, s hasiči, se záchrankou  
a dalšími. Nesporně ovlivňujete chod města. 

Pokračování na str. 2
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Vydejte se s námi na výlet do Koclířova

Městská policie pod novým vedením

společně :)

Letos zahájíme turistickou sezónu v sobo-
tu 15. dubna. Chtěli bychom vám představit 
nejen přírodu v bezprostředním okolí, ale 
blíže vás seznámit s obcí Koclířov. Tentokrát 
bude zhruba 8 km dlouhá trasa pro pěší. 
Zdatnějším cyklistům můžeme nabídnout 
trasy delší. V informačním centru budete mít 
k dispozici mapy od 11. do 15. dubna. 

Ve 13 hodin se sejdeme v Koclířově na-
proti obecnímu úřadu v areálu zdraví. Zde 
bude připraven doprovodný program pro 

děti, který organizuje Mateřské a rodinné 
centrum pro děti Krůček Svitavy. Od 13 do 
14 hodin se opět v koclířovském areálu zdraví 
můžete naučit správné technice Nordic Walk-
ing díky prezentaci Dity Urbánkové. 

V Koclířově můžete v rámci zahájení turis-
tické sezóny navštívit tři atraktivní stanoviště. 

Prvním stanovištěm je Českomoravská Fa-
tima, která je novým poutním místem v České 
republice. Další zastávkou je vyhlídka U Tety.

Pokračování na str. 2

Velikonoce ve Svitavách
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Z městské policie odchází Karel Čupr, novým velitelem je Rostislav Bednář

Vydejte se na výlet do Koclířova na kole, pěšky nebo autobusem

Musíte reagovat na společenskou objednávku 
v ochraně osob a majetku, veřejném pořádku  
i v BESIPu, sjednocovat strážníky na posuzo-
vání deliktů z důvodu právní jistoty občanů, 
musíte vyvažovat represi a prevenci, řešíte věci 
okolo kamerového systému města a pultu cent-
ralizované ochrany, smluvní vztahy, připravuje-
te pracovně – právní vztahy, komunikujete, atd. 
Věřte, že to není práce od 8 do 16 hodin a ne-
sete daleko větší trestně – právní odpovědnost 
z výše uvedených důvodů.

Proč jste se rozhodl odejít?

Nejhorší bylo rozhodnutí. Měl jsem tři důvody, 
a ten třetí byl, protože mohu.

Co plánujete do budoucna?

Neplánuji. Chtěl bych žít ve zdraví a v pohodě. 

Rostislav Bednář

Odkud jste k městské policii přišel a jakou 
máte předchozí zkušenost?

K městské policii přicházím z Policie ČR, kde 
jsem pracoval předchozích 24 let. U Policie ČR 
jsem si prošel všemi základními činnostmi, počí-
naje hlídkovou službou na ulici, službou územ-
ně odpovědného policisty a posléze jako zpra-
covatel trestních věcí. Následně jsem pracoval 
bezmála tři roky na odboru vnitřní kontroly 
Policie ČR a posledních osm let jako vedoucí 
obvodního oddělení v Poličce a ve Svitavách. 
Jsem přesvědčen, že mám dost předchozích 
zkušeností a dlouholetou praxi z práce u bez-
pečnostního sboru. Své zkušenosti se budu 
snažit uplatnit i v novém zaměstnání u městské 
policie.                

Proč jste se rozhodl pro městskou policii?

Jsem přesvědčen, že městská policie, ať již ve 
Svitavách či jinde, je nedílnou a velmi důležitou 
složkou, která se podílí a velkým dílem přispí-
vá k bezpečnosti a ochraně obyvatel v daném 
městě. Jinak tomu není ani ve Svitavách, což 
mohu potvrdit na základě zkušeností z pře-
dešlé spolupráce, kdy jsem byl ještě u Policie 
ČR. Městská policie ve Svitavách je historicky 
i profesně dobře etablovaná a má své pevné 
a nezpochybnitelné místo v pomoci občanům, 
ochraně jejich bezpečnosti i majetku. Práce  
u městské policie je pro mě nová výzva a já 

mám tyto výzvy rád, proto jsem se rozhodl pro 
změnu a věřím, že pozitivní. Rád své schopnosti 
vložím ve prospěch našeho města a spokoje-
nosti lidí zde žijících.    

Co vás čeká v úvodu a co plánujete?

Samozřejmě, že mám nějakou vizi mé práce 
u městské policie a práce strážníků městské 
policie. Rozhodně však nechci překotně a ne-
uváženě něco měnit a zvlášť ne bez toho, než 
lépe poznám procesy, které jsou zde v současné 
době nastaveny. Věřím, že si v krátké době tyto 
záležitosti vyhodnotím a pak, jestliže to bude 
potřebné, může případně dojít k nějakým změ-
nám. Mohu však říci, že mým hlavním cílem 
bude dlouhodobé zajištění stability a integrity 
svitavské městské policie a usilování o trvalou 
podporu a důvěru veřejnosti. Hlavní činností 
městské policie samozřejmě je a zůstane dohled 
nad místními záležitostmi veřejného pořádku. 

Děkuji za rozhovor.         Zuzana Pustinová

 Na parkovišti v obci Koclířov-Hřebeč 
stojí nádherný dřevěný vyhlídkový altán  
s posezením včetně poutačů na Důlní stezky. 
Z vyhlídky je krásný pohled do Moravskotře-
bovské kotliny na Boršov a Moravskou Třebo-
vou a Malou Hanou. 

Poslední zastávkou bude včelařský pro-
voz Reného Kulhana – zde budete mít mož-
nost si prohlédnout hygienické prostory pro 
zpracování medu a včelařské vybavení. Získá-
te odpovědi na své dotazy o včelách a včelích 
produktech a k tomu ještě ochutnáte kvalitní 
med pocházející z blízkého okolí.

Návštěvníci si od 16 hodin budou moci  
v areálu zdraví poslechnout hudební vystou-
pení kapely Generace, zakoupit něco dobré-
ho a odpočinout si. 

Všechny podrobnosti najdete také na 
webových stránkách: www.ic.svitavy.cz nebo 
na facebooku města Svitavy. Mikroregion Svi-
tavsko zajistil autobusovou dopravu zdarma. 
Budou vypraveny dva spoje ze Svitav do Koc-
lířova ve 12:30 a 13:30 hodin. Autobus bude 
odjíždět z parkoviště u Majáku, další nástupní 
stanoviště bude u sportovní haly Na Střelnici  
a z parkoviště u restaurace Družba. 

Cestu zpátky můžete zvládnout po svých, 
na kole, nebo budete mít možnost odjet opět 
autobusem v 17 a v 18 hodin. Přijďte strávit 
příjemný den spolu s námi.                      

 Alice Štrajtová Štefková

Koclířov

Kamenná Horka

Hřebeč

P-d Refractories (Dinaska)

kompostárna

že
le

zn
ič

ní
 t

ra
ť

DiscGolf

rest. Družba

přes lesík

podjezd

Svitavy



Zastupitelstvo města Svitavy na svém za-
sedání 15. března schválilo:

•	 návrh rozpočtu města Svitavy na rok 2017 
v objemu 559 128,5 tis. Kč

•	 poskytnutí investičních a neinvestičních do-
tací:
 − 32, 23 mil. Kč do oblasti sociálních služeb, 

prevence kriminality, práce se seniory, 
dětmi i s mládeží

 − 660 tis. Kč do kultury
 − 71, 271 mil. Kč do oblasti sportu a spor-

tovních zařízení
•	 smlouvu o spolupráci mezi městy Svitavy  

a Perečyn na Ukrajině
•	 realizaci projektu Studie odtokových po-

měrů včetně návrhů možných protipovod-
ňových opatření v povodí Svitavy na území 
města

•	 název Topolová pro novou ulici, navazující v 
části Předměstí na ulici Lipová

•	 dofinancování výdajů na pořízení nové cis-
ternové automobilové stříkačky pro Jednot-
ku sboru dobrovolných hasičů města Svitavy 
v případě poskytnutí dotace.

Zastupitelstvo ruší směrnici o poskyto-
vání zápůjček z fondu rozvoje bydlení města 
Svitavy.

Příští jednání zastupitelstva se koná  
3. května v 16 hodin.            Zuzana Pustinová 

Výdaje celkem 559 128,5
Běžné výdaje 286 200,9
Kapitálové výdaje 272 927,6

Běžné výdaje 286 200,9
Vzdělávání a školské služby 20 608,0
Kultura, církve a sdělovací 
prostředky včetně opravy  
Langerovy vily

46 039,7

Tělovýchova a zájmová činnost 21 653,0
Bydlení, komunální služby  
a územní rozvoj

30 638,1

Ochrana životního prostředí 25 824,0
Sociální služby a pomoc 15 609,6
Bezpečnost, požární ochrana 12 875,8
Územní samospráva 73 655,2
Finanční operace 16 788,1
Doprava 15 788,0
Ostatní 6 721,4

Kapitálové výdaje 272 927,6
Doprava 66 469,1
Sociální služby a pomoc 16 635,3
Vodní hospodářství 38 100,5
Vzdělávání 30 760,0
Kultura 5 650,0
Tělovýchova a zájmová činnost 63 942,8
Bydlení, komunální služby  
a územní rozvoj

41 685,3

Ochrana životního prostředí 5 321,6
Bezpečnost, požární ochrana 575,0
Územní samospráva 3 788,0

Odbor dopravy a BESIP ve spolupráci s au-
toškolou Auto CZ připravily seminář pro řidiče. 
Stejně jako v loňském roce bude zaměřený na 
zásady bezpečné jízdy a novinky v zákonných 
úpravách provozu na komunikacích. Seminář 
se uskuteční ve čtvrtek 6. dubna od 17 hodin  
ve velké zasedací místnosti městského úřadu  
(T. G. Masaryka 25).                Miroslav Doseděl

Společnost SPORTES Svitavy s.r.o. v ob-
dobí od 20. 3. a od 1. 4. posílí ve spolupráci  
s Úřadem práce ve Svitavách počet zaměst-
nanců na ruční úklid města. Konkrétně se bude 
jednat o 30 zaměstnanců, kde 20 jich bude 
přímo určeno na ruční úklid odpadků a ruční 
čištění chodníků od plevele. Naše zaměstnan-
ce v oranžových či žlutých reflexních vestách 
potkáte v dubnu při jarním úklidu města, kdy 
dochází k úklidu posypových materiálů na 
chodnících a komunikacích. Předpokládáme, 
že v závislosti na klimatických podmínkách 
bude jarní úklid trvat do půlky měsíce května. 
V letošním roce rozšíříme počet blokových 
čištění na 24, což je dvojnásobek v porovná-
ní s rokem 2016. Následně naši zaměstnanci 
v rámci projektu veřejně prospěšných prací 
budou vykonávat ruční úklid v určených loka-
litách města Svitavy. Naším cílem je uklizené  
a pěkné město.                               Jaroslav Kytýr 

Připomínáme, že Poradna pro spotřebite-
le a podnikatele, kterou děláme ve spolupráci  
s Českou obchodní inspekcí, se koná vždy 
první čtvrtek v měsíci – nyní tedy 6. dubna od  
9:00 do 13:30 hodin v budově městského úřa-
du (ul. T. G. Masaryka 25, malá zasedací míst-
nost).                                                   Rudolf Grim

Zastupitelstvo města na svém zasedání  
15. března 2017 schválilo rozpočet města na 
rok 2017 včetně rozpočtového výhledu na ob-
dobí 2018 - 2019. 

S ohledem na příznivý vývoj daňových 
příjmů v loňském roce a s přihlédnutím k oče-
kávanému ekonomickému vývoji jsou příjmy  
z daní pro rok 2017 rozpočtovány ve výši  
194,6 mil. Kč, což je o 10 % více oproti schvále-
nému rozpočtu 2016. V kapitálových příjmech 
je zahrnut příjem ve výši 12,9 mil. Kč od společ-
nosti INA Lanškroun z prodeje kabelového ve-
dení v průmyslové zóně, který nebyl realizován  
v roce 2016.

Z přebytku běžného hospodaření ve výši 
49,5 mil. Kč budou pokryty všechny splátky 
úvěrů a více než 30 mil. Kč bude použito na 
kapitálové výdaje. Na bankovních účtech jsou 
uloženy finanční prostředky ve výši 234,8 mil. 
Kč, z nichž 160 mil. Kč je zahrnuto v návrhu 
rozpočtu na krytí nedočerpaných akcí z roku 
2016 převedených do roku 2017. Zbývající 
prostředky budou využity jako rezerva k před-
financování projektů v dalších letech.

Pro rok 2017 jsou kapitálové výdaje pláno-
vány v rekordní výši 272,9 mil. Kč, realizace 
řady z nich je vázána na schválení dotace.

Největší akcí, která bude v roce 2017 zahá-
jena, je rekonstrukce krytého plaveckého bazé-
nu. V rozpočtu je zařazena výstavba chodníku 
v Lačnově, IV. etapa bezbariérových chodníků 
a rekonstrukce kanalizace na ulicích Hybešo-
va, T. G. Masaryka, Kapitána Jaroše, Kollárova  
a U Stadionu. V oblasti dopravy se dále jedná  
o výstavbu manipulačního pruhu na ul. Praž-
ská a chodníku a autobusových zastávek  
v průmyslové zóně. V průběhu roku budou 
zahájeny stavební úpravy budovy technických 
služeb na ul. Tovární, oprava fasády a snížení 
energetické náročnosti Langrovy vily a rozší-
ření objektu Seniorcentra. Bude dokončena 
výstavba centrální tělocvičny a rekonstrukce 

prostoru před kinem. V oblasti vzdělávání je 
počítáno se snížením energetické náročnosti 
objektu školního stravování ZŠ T. G. Masaryka. 
Další významné investiční výdaje směřují do re-
konstrukce multifunkční sportovní a herní plochy 
na stadionu, vybudování zařízení pro sociálně 
vyloučené občany a II. etapy rekonstrukce pane-
lového sídliště u nádraží.      Helena Koudelková

* Zápis dětí do základních škol bude pro-
bíhat v úterý 25. dubna v době od 14:00 do 
18:00 ve všech svitavských základních školách. 
Zapisovány budou děti narozené od 1. 9. 2010 
do 31. 8. 2011. Rodiče si s sebou přinesou svůj 
občanský průkaz a rodný list dítěte, pro případ 
žádosti o odklad povinné školní docházky pak  
i vyjádření dětského lékaře a pedagogicko - psy-
chologické poradny nebo speciálního pedago-
gického centra. Podrobné informace poskytnou 
jednotlivá ředitelství základních škol.

* Na březnovém jednání Zastupitelstva 
města Svitavy byla schválena partnerská 
smlouva s ukrajinským městem Perečyn. Spo-
lupráce obou měst bude zaměřena především 
na oblast školství. Smlouva bude slavnostně 
podepsána 28. května 2017 v rámci návštěvy 
vedení našeho města při městských oslavách  
v Perečyně.                                                 Jiří Petr

Rozpočet města na rok 2017

Ze zastupitelstva

Informace z odboru školství

Pozvánka 
na seminář 
řidičů

Rozpočet výdajů města 
Svitavy na rok 2017 

Zlepšujeme úklid města

Poradna ČOI

Informace z úřadu
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Regenerace veřejných ploch v panelovém 
sídlišti Svitavy Lány byla zahájena v prosinci 
roku 2001 zpracováním podrobného projektu, 
který v jednotlivých etapách navrhl řešení nej-
palčivějších problémů z hlediska urbanistiky, 
dopravy, odpočinkových i herních ploch a ži-
votního prostředí. Projekt byl rozvržen do řady 
na sobě nezávislých, ale logicky navazujících 
etap, které je možné provádět v samostatných 
časových obdobích. 

Sedmá etapa si klade za cíl rozšíření vol-
nočasových ploch v jižní části sídliště, přiléhají-
cích k bytům pro seniory. Senioři žijící v sídlišti 
jsou také hlavní cílovou skupinou této etapy. 
Jistě ocení, že projekt zahrnuje vysázení květi-
nové zahrady, umístění venkovních cvičebních 
a herních prvků, propojení regenerované ob-

lasti parkovými pěšinami, rozšíření současné-
ho systému veřejného osvětlení, další parkové  
i sadové úpravy a návrh nového mobiliáře.

V jižní části sídliště, v oblasti přiléhající  
k penzionu a bytům pro aktivní seniory tak 
vzniká klidová zóna blízká přírodě, odstíněná 
od dopravy a dětských hřišť s možností pose-
zení, odpočinku, lehkého kondičního i reha-
bilitačního cvičení i fyzicky nenáročných her, 
například společně s vnoučaty. 

Od 1. dubna bude zahájen výběr zhoto-
vitele, realizace projektu je naplánována od 
1. června a dokončeno by dílo mělo být po-
sledním říjnem letošního roku. Celkové nákla-
dy jsou 4 mil. Kč, město použije 1,2 mil. Kč  
z vlastních zdrojů a zbylá částka bude pokryta 
z dotačního titulu.                                    Jiří Škrabal

Regenerace sídliště Svitavy – Lány – VII. etapa

Premiéry se nově zrekonstruovaná obřadní 
síň svitavské radnice dočkala koncem února. 

V dopoledních hodinách byly starostou 
města Davidem Šimkem přivítány mezi nové 
občánky našeho města tyto děti: Kristýna Zed-
níková, Daniel Dlábek, Sebastián Lacko, Eliška 
Karla Šavelková, Dominik Synek, Emma Baje-
rová, Vojtěch Dlábek, Nela Střeštíková, Bára 
Střeštíková, Eda Švec, David Loukota, Týna 
Slezáčková, Marie Otrubová a Kristýna Kroulí-
ková. Součástí obřadu byl zápis do pamětní kni-
hy a krátký hudební program. Starosta popřál 

všem přítomným zdraví, štěstí a jménem vedení 
města předal drobné dárky.

Milá a sváteční atmosféra na radnici pokra-
čovala i přes pravé poledne, kdy se v prostorách 
obřadní síně rozezněl Bartholdyho svatební po-
chod a před starostu města předstoupili man-
želé Jiří a Věra Janků ze Svitav. Svou zlatou 
svatbu se rozhodli oslavit obřadem, při kterém 
symbolicky obnovili manželský slib, který si 
před půlstoletím vzájemně dali. Vše bylo zpeče-
těno výměnou prstenů, slavnostním přípitkem  
a upřímným blahopřáním pevného zdraví, ra-
dosti ze života a vzájemné tolerance, ke které-
mu se rovněž připojujeme.

Renata Johanidesová, Marcela Górecká

Dlouhá chvíle
Na konci února ve večerních hodinách 

vyjeli strážníci na ul. Hlavní, kde podle tel. 
oznámení mají dva muži demolovat zařízení 
autobusové zastávky. Hlídka zde zjistila dva 
muže, kteří si krátili dlouhou chvíli boucháním 
do plechové zastávky. Oba muži obdrželi blo-
kovou pokutu.

Odstranění nebezpečí
Dne 2. 3. v odpoledních hodinách strážní-

ky v terénu kontaktoval občan s upozorněním, 
že na budově „nábytku“ na ul. Máchova alej 
jsou vlivem silného větru uvolněné plechy na 
střeše. Vzhledem k tomu, že budova je vyklize-
ná a hrozí nebezpečí pádu plechů, strážníci na 
místo přivolali jednotku HZS, která nebezpečí 
odstranila. Následně byl o situaci tel. vyrozu-
měn zástupce majitele. 

Další, který cestuje sem, tam!?
Dne 6. 3. v dopoledních hodinách byli 

strážníci požádáni pracovnicí odboru sociál-
ních věcí o zklidnění problémového klienta, 
který ji navštívil v kanceláři. Strážníci pouhou 
přítomností v kanceláři klienta uklidnili a po vy-
řízení záležitosti muže doprovodili na vlakové 
nádraží, kde dohlédli, aby z města odejel.

Má cenu se touto dvojicí zabývat?
Ve dnech 11. - 13. 3. se strážníci několikrát 

za den zabývali pobytem bezdomovců na ve-
řejných prostranstvích či budovách ve městě. 
Jedná se o každodenní, opakující se výjezdy.  
V 90 % se jedná o dva nepřizpůsobivé obyva-
tele. Jeden z nich během dvou dnů stihl ještě 
2x utéci z nemocnice, kam se původně nechal 
odvést, a jednou byl dopraven na záchytku. 

Je na ně někde nějaká „kolonka“? Úplně 
změnili pohled našich spoluobčanů na bez-
domovectví. Tito lidé už nejsou problémem 
policejním, ani zdravotním, ani sociálním, ale 
společenským. Ne kvůli pomoci těmto lidem, 
ale kvůli pomoci občanům - aby se na ně ne-
museli dívat, bát se jich, bát se jejich nemocí aj. 

Smutný příběh
Dne 14. 3. v 10:46 hod požádal strážní-

ky o pomoc muž s tím, že mu matka nechce 
vydat jeho sedací soupravu, kterou měl u ní  
v bytě. Matka se hájila tím, že syn u ní má něja-
ké pohledávky. Strážníci obě strany poučili, že 
se jedná o občansko - právní spor a doporučili 
jim se vzájemně dohodnout.

Přání
Dne 31. 3. 2017 odcházím ze služby pro 

město Svitavy. Děkuji občanům města, part-
nerům za spolupráci a přeji nám všem hodně 
zdraví, štěstí, spokojenosti, a pokud to jde,  
i větší nadhled.                                   Karel Čupr

Slavnostní obřady na svitavské radnici

Městská policie

Tísňové volání 156
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Ze zastupitelských lavic

Komunální odpad   

Pozvánka 
na farmářské trhy

Mobilita zahradníků na úseku 
údržby veřejné zeleně

Informovanost občanů
V posledních dnech se objevily zprávy, že 

se realizují videopřenosy z bohoslužeb, což 
jistě vítají věřící, kteří mají potřebu být účastni 
a ze zdravotních důvodů nemohou. Velmi mo-
derní postoj farností, které se snaží jít naproti 
občanům i v tomto projevu sounáležitosti a za 
využití moderní techniky. K tomu si dovolím 
jen srovnání. Ve Svitavách, v době elektronic-
kého hlasování, zpracování a zveřejnění zápisů 
z jednání, přenosy ze zasedání zastupitelstva 
zatím nelze zavést, a to i přesto, že před dvěma 
lety vedení města slíbilo, že na tom bude pra-
covat. Výsledek zatím nikde. Amatérsky pořizo-
vané přenosy a záznamy jsou na www.svitav-
skelisty.cz lidem k dispozici už téměř dva roky.  
O zájmu hovoří, že je vysoce sledováno obča-
ny města i mimo něj. Co na tom, že záznam 
shlédne 320 návštěvníků?  Proč se vedení měs-
ta tvrdošíjně brání těmto přenosům? Nejspíš 
proto, že investici několika desítek tisíc, na 
pořízení odpovídající techniky k tomuto účelů, 
vnímá jako neopodstatněnou. To vše v době, 
kdy nás stojí ztvárnění kruhového objezdu  
s fontánou 2 mil.! Budujeme chodník v Parku 
Patriotů za 1,7 mil., tiskneme Zpravodaj za 600 
tis., přispíváme na lokální TV 900 tis. ročně. 
Zadlužujeme město na 20 let stomilionovým 
úvěrem na rekonstrukci bazénu s rozpočtem 
210 mil.. Za tohoto stavu mi přijde poněkud 
nemístné odmítat pořizování videopřenosů. 
Pyšnit se touto službou by dnes mělo být běž-
nou součástí otevřenosti směrem k veřejnosti. 

Miroslav Sedlák, zastupitel za Naše Svitavy 

Přijďte za námi na náměstí 

V květnu 2015 členové Sdružení pro měs-
to Svitavy (SPMS) společně s občany města 
zasadili 200 medonosných bylin v okolí Památ-
níku včelích matek, vloni na podzim - v Den 
české státnosti - v parku Patriotů symbolických 
2016 krokusů, které letos na jaře ozdobily ji-
hozápadní svah umělého kopce v této části 
města. 

Letos připravilo SPMS akci, která si klade 
za cíl okrášlit samotný střed města, totiž jeho 
historické náměstí. V sobotu 22. dubna budou 
od 10 hodin na náměstí Míru členové SPMS  
v rámci Otvírání předzahrádek osazovat keři 
a trvalkami velké květináče umístěné u slou-
pů veřejného osvětlení.  Tyto květináče byly 
osazovány v rámci rekonstrukce náměstí  
v roce 1994. Nicméně mnoho rostlin již od-

umřelo a mnoho přerostlo. Proto jsme se 
rozhodli koupit a zasadit nové rostliny, které 
budou náměstí zkrášlovat v dalších letech.  
I na tuto akci zve SPMS opět spoluobčany, 
kteří se budou moci také zapojit do květinové 
výzdoby centra města. Veškeré potřebné věci, 
včetně sazenic a nářadí, budou pro příchozí 
zajištěny. 

Sdružení pro město Svitavy podporuje 
setkávání Svitavanů, proto může taková akce 
propojit užitečné s příjemným. 

Milan Báča, zastupitel za SPMS 

Farmářské trhy se letos budou konat již 
po sedmé. Tradice, kterou si za dobu konání 
vybudovaly, značí, že jsou stále oblíbenější  
a staly se běžnou součástí koloritu města. Bu-
dou pokračovat v týdenních intervalech tak, 
jako v minulých letech, každou středu od 26. 
dubna do 8. listopadu vždy od 8 do 16 hodin 
na náměstí Míru u kašny sv. Floriána. 

Farmářské trhy umožňují pěstitelům a vý-
robcům ze Svitav i bližšího okolí prodej vlast-
ních výrobků, výpěstků i přebytků ze zahrádky. 
Svitavané si rádi přijdou vybrat čerstvé ovoce 
a zeleninu, med, koření, pečivo, mléčné nebo 
masné výrobky, či sazenice zeleniny, květin 
a bylinek, ovocné stromky, hrnkové rostliny, 
proutěné zboží, výrobky ze dřeva, ruční kera-
miku, mýdla, masti, krémy i šperky a mnoho 
dalších výrobků. 

V dnešní době je také důležité se zamyslet 
nad tím, jaké potraviny vlastně kupujeme, ja-
kou mají nutriční hodnotu či celkovou kvalitu. 
Samozřejmě preferujeme české výrobce  
a pěstitele. Přijďte tedy ochutnat a nakoupit 
kvalitní místní i tuzemské produkty a nejspíše 
dostanete také zdarma nedocenitelné rady 
přímo od výrobců. Udělejte si pěknou a uži-
tečnou procházku a vezměte s sebou i přátele 
a známé.         Rudolf Grim, Zuzana Pustinová

SPORTES Svitavy s.r.o. se rozhodl zlepšit 
mobilitu zahradníků na úseku veřejné zeleně  
a podmínky pro výkon jejich práce. Dlouho-
době bylo nutné zahradnice na místo výkonu 
práce ve městě zavážet, a to včetně nářadí  
a dalšího vybavení. Pořízením užitkového vo-
zidla IVECO DAILY vytvořila společnost pod-
mínky pro přepravu až 7 zaměstnanců, přepra-
vu potřebného nářadí v uzamykatelném boxu  
a přepravu potřebného materiálu či odvoz od-
padu na sklápěcí korbě.              Jaroslav Kytýr

Rodiny se třemi a více nezaopatřenými dět-
mi mají možnost i v letošním roce čerpat pe-
něžitý dar na každé třetí a další nezaopatřené 
dítě v plné výši poplatku. O příspěvek je možné 
požádat přímo na odboru životního prostředí 
MěÚ po zaplacení poplatku za komunální od-
pad v řádném termínu.

Poplatek za komunální odpad je pro letoš-
ní rok stanoven ve výši 600 Kč/osoba. Splat-
nost poplatku je do 30. června 2017. Zaplatit 
lze v hotovosti v budově městského úřadu na 
ul. T. G. Masaryka 25, bezhotovostním převo-
dem na bankovní účet města, platební kartou, 
nebo složenkou, která vám bude zaslána kon-
cem května. Údaje pro platbu převodem (čís-
lo účtu a variabilní symbol) sdělíme e-mailem 
nebo na níže uvedených tel. číslech.  

Případné bližší informace lze získat na od-
boru životního prostředí u Jany Alexové (tel.: 
461 550 253) a Janety Kratochvílové (tel.: 461 
550 254).                                       Jana Alexová

Pronájem prostor   
Město Svitavy nabízí k pronájmu volné 

kancelářské a skladové prostory v domu  
U Mouřenína na náměstí Míru 118/48. 
Více informací na úřední desce města nebo 
na tel.: 461 550 322 - Ivana Samuelová, od-
dělení majetkové.              Ivana Samuelová

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 měs-
ta Svitavy. Texty příspěvků neprocházejí 
obsahovou ani jazykovou korekturou.
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Opakovaně jsme v na-
šich periodikách publikova-
li články s tematikou chovu 
psů ve městě, jeho pozitiv-
ním vlivu v našem životě, 
ale zároveň i o jeho negativ-
ních stránkách. Informovali 
jsme proto občany o po-
vinnostech majitele, o pod-
mínkách chovu s ohledem 

na naše okolí. Vzhledem k tomu, že se na měst-
ský úřad a městskou policii stále častěji obrací 
občané se stížnostmi na majitele psů, se k této 
problematice opět vracíme. Nejčastějším ter-
čem stížností je neukázněnost majitelů při ven-
čení psích miláčků. Jak je v našem okolí zejména 
po zimních měsících vidět, velká část chovatelů 
po svých pejscích neuklízí vykonanou potřebu 
- exkrementy, a ty pak zůstávají na chodnících 
či travnatých plochách, kde se stávají hrozbou 
zejména pro hrající si děti. Častým případem je  
i znečišťování dětských hřišť a pískovišť, kam 
sice zvířata přístup nemají, což ale jejich cho-
vatelé často nerespektují. Již několikrát jsme 
upozorňovali na nebezpečí šíření nakažlivých 
chorob (např. psí škrkavka a další parazité)  
a alergií, jejichž původci přežívají v těchto pro-
středích i několik měsíců. Chovatelé nesmí ani 
nechávat své psy značkovat místa k tomu ne-
vhodná, jako jsou například rohy u vchodů do 
domů či obchodů, přepravky na zboží, výsadby 
zeleně apod. Psi jsou zvířata, která si velmi rych-
le vytváří zvyky. Je tedy již od počátku na cho-
vateli ( jeho vůli a zodpovědnosti), jak vychová 
svého psa chodit na „toaletu“ na místa k tomu 
vhodná. Není ani výjimkou, že majitel svého psa 
pustí z domu bez dozoru. Volně puštěný pes ne-
jenže znečišťuje své okolí, kdekoliv ho napad-
ne, ale často ohrožuje či obtěžuje kolemjdoucí.  
K řešení výše zmíněných stížností přitom stačí 
pouze ohleduplnost, zodpovědný přístup a dis-
ciplína ze strany chovatelů psů.

S účinností od 29. 12. 2016 je v platnos-
ti Obecně závazná vyhláška města Svitavy  
č. 7/2016 k zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku. Pro informaci uvádíme 
výňatek  článku č. 4 ke znečišťování veřejné-
ho prostranství a poškozování veřejné zeleně, 
který se týká právě této problematiky:

•	 Každý je povinen neprodleně odstranit zne-
čištění veřejného prostranství, které způsobil.

•	 Na veřejných prostranstvích je možný pohyb 
psů pouze takovým způsobem, aby nedochá-
zelo k ohrožení ostatních zvířat nebo osob 
(např. na vodítku nebo s náhubkem). Spl-
nění této povinnosti zajišťuje fyzická osoba, 
která má psa na veřejném prostranství pod 
kontrolou či dohledem. Fyzickou osobou se 
zde rozumí, např. chovatel psa, jeho vlastník 
či doprovázející osoba.

•	 Je zakázáno přivádět nebo přinášet zvířata 
do prostorů dětských hřišť, pískovišť a kou-
paliště, sloužících potřebám veřejnosti, a na 
pláž rybníka Rosnička. Toto ustanovení se 
nevztahuje na psy služební a záchranářské 

při výkonu služby a záchranných prací a na 
psy poskytující služby osobám zdravotně po-
stiženým.

•	 Psi musí být v parcích a sportovních areálech 
voděni na vodítku, a to pouze po zbudova-
ných cestách. Je zakázáno se psy a ostatními 
zvířaty vstupovat nebo je vpouštět na trávní-
kové plochy v parcích a sportovních areálech 
a do založených záhonů rostlin.

•	  S ohledem na ochranu zeleně ve městě je 
mimo jiné zakázáno koupat se nebo prová-
dět koupání zvířat ve vodních nádržích a kaš-
nách, kromě nádrží k tomu určených.

Pokud někdo nedodržuje platné předpisy, 
lze v blokovém řízení (např. městskou policií) 
uložit pokutu do výše 5 000 Kč, ve správním 
řízení pak až 30 000 Kč, a to i chovatelům za 
neuklízení psích exkrementů při venčení psů.

Město Svitavy se snaží pomoci chovatelům 
psů k udržování čistoty veřejného prostranství, 
a to zejména instalací sběrných nádob pro psí 
exkrementy, které jsou od roku 2005 rozmisťo-
vány s ohledem na požadavky občanů. Sáčky na 
psí exkrementy (papírové soupravy nebo sady 
igelitových sáčků) jsou dále zdarma k dispozici 
na Městském úřadě Svitavy, T. G. Masaryka 25, 
na odboru financí, kde jste svého psa přihlašo-
vali k evidenci. V současné době je nainstalo-
váno cca 80 ks košů se zásobníky na papírové 
sáčky. Velká část plechových košů byla již ve 
špatném technickém stavu, proto se město 
Svitavy rozhodlo pro výměnu za koše plasto-
vé. Během března 2017 byla vyměněna zhruba 
polovina košů a v příštím roce dojde k výměně  
i zbývajících. Nové koše budou letos navíc umís-
těny v Moravském Lačnově na ul. Zadní, kde 
dosud tato služba občanům chybí.

SPORTES Svitavy s.r.o. pak v tomto roce 
pořídil motorový vysavač sloužící ke sběru 
psích exkrementů a drobných odpadků, jako 
například nedopalky. Vzhledem k velikosti města 
bude využíván zejména na frekventovaných mís-
tech v centru města a na sídlištích. Jeho použití je 
však jen pomocným opatřením, kterým neodpa-
dá povinnost chovatelů po svých psech uklízet.

 

Samolepka, která je umístěna na sběrných ko-
ších s kontakty a QR odkazem na kompletní 
informace ohledně zvířat ve městě Svitavy. Bu-
deme rádi, pokud „pejskařská komunita“ bude 
sdílet své tématické příspěvky na sociálních  
sítích pod označením #bobkytam        OŽP, MIC

Dekujeme :)

Kontakt:
tel.: 461 550 242

psi@svitavy.cz
www.svitavy.cz
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Nově byl také zřízen kontaktní e-mail:  
psi@svitavy.cz, kam můžete psát podněty  
a připomínky ke stavu či rozmístění košů, pří-
padně další návrhy na zlepšení služeb ze stra-
ny města v této oblasti.

V případě, že se chovateli pes ztratí, je 
možné se obrátit na Městskou policii Svitavy,  
tel.: 461 530 300, případně tísňovou linku 156. 

Město poskytuje slevu z poplatku ve výši  
60 Kč ročně držitelům psů, kteří prokáží, že je 
jejich pes čipován. Mikročip v případě zaběhnu-
tí psa podstatně zvyšuje pravděpodobnost jeho 
navrácení majiteli a většinou odpadne nutnost 
umístění psa v útulku. Pes je evidován v databázi 
města. Kromě toho se může majitel čipovaného 
psa zaregistrovat i ve speciálním registru, který 
má celorepublikový rozsah. Některé registry 
jsou schopné identifikovat i čipy aplikované v ji-
ných zemích. Pořízením psa na sebe člověk bere 
nemalou odpovědnost, jejíž závažnost vyplývá 
i ze znění zákona na ochranu zvířat proti týrání  
č. 246/1992 Sb. Jeho účelem je chránit zvířata, 
jež jsou živými tvory schopnými pociťovat bo-
lest a utrpení, před týráním, poškozováním je-
jich zdraví a jejich usmrcením bez důvodu, které 
by byly způsobeny, byť i z nedbalosti, člověkem. 
Další povinnosti chovatelů stanoví veterinární 
zákon č. 166/1992 Sb., zejména zajistit, aby byli 
psi ve stáří od 3 do 6 měsíců platně očkováni 
proti vzteklině a poté během doby účinnosti 
předchozí použité očkovací látky přeočkováni, 
uchovávat doklad o očkování po dobu platnosti 
očkování a na požádání jej předložit úřednímu 
veterinárnímu lékaři.

Výše uvedeným přehledem povinností cho-
vatelů bychom nechtěli nikoho odradit od poří-
zení si nového člena rodiny. Je však třeba zvážit 
své možnosti a brát ohled ke svému okolí. Ne 
všechny povinnosti upravují zákony a vyhlášky, 
ale měly by vycházet ze zásad slušného chování. 

Děkujeme chovatelům, kteří respektují 
daná pravidla a jsou ohleduplní jak k potře-
bám svých mazlíčků, tak i svým sousedům. 
Touto cestou zároveň děkujeme chovatelům, 
kteří si osvojili psa z městského útulku a po-
skytli tak nový domov opuštěným a často  
i týraným zvířatům.

Dekujeme :)

Kontakt:
tel.: 461 550 242

psi@svitavy.cz
www.svitavy.cz
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Jak třídit odpad (1)
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V rámci propagace třídění odpadů byla 
ve spolupráci se společností EKO-KOM a. s. 
vytvořena veřejná mobilní aplikace zaměře-
ná na problematiku odpadů v našem měs-
tě. Tuto aplikaci v současné době provozuje  
15 měst v rámci celé ČR, v Pardubickém kraji 
jsou Svitavy první. Prostřednictvím této aplika-
ce je možné poskytnout občanům informace  
o sběrné síti, umístění velkoobjemových kon-
tejnerů na bioodpad, informace o sběrném 
dvoře a výkupnách odpadů v našem městě. 
Součástí této aplikace je rovněž možnost ob-
čanů hlásit nedostatky na sběrných místech 
(přeplněný kontejner, nepořádek, poškozenou 
sběrnou nádobu, atd.). V neposlední řadě má 
i funkci výchovnou, neboť její součástí jsou  
i základní informace občanům o způsobu tří-
dění jednotlivých složek komunálních odpadů. 
Věříme, že tato služba zaujme a najde si mezi 
občany našeho města své příznivce. 

Aplikaci je možno stáhnout prostřednic-
tvím distribučních služeb vašich mobilních 
zařízení s operačními systémy Android, iOS  

a Windows po zadání textu třídění odpadů 
ve Svitavách (distribuční služba pro platfor-
mu android: Google Play, pro platformu iOS: 
App Store pro platformu Windows: Windows 
Store), případně z odkazu umístěného na 
webových stránkách města Svitavy v sekci od-
bor životního prostředí. Stažení aplikace i její 
provoz je zcela zdarma. V následujícím přehle-
du jsme pro vás připravili souhrnné informace  
o třídění odpadů za rok 2016 a provozu sběr-
ného dvora. 

Komodita Množství (tuny)

Plasty 248,11

Papír 658,13

Sklo 175,51

Směsný komunální odpad 2999,04

Objemný odpad 278,9

Textil 48,38

Kovy 1400,13

Bioodpad  
(komunitní kompostárna)

2208,4

Historická elektrozařízení 106,09

Televizory  a monitory 515 kusů

Množství odebraného, vykoupeného a zne-
škodněného odpadu v roce 2016 prostřednic-
tvím společnosti LIKO SVITAVY a. s. a dalších 
oprávněných osob:

Sběrný dvůr Svitavy 
Provozní doba sběrného dvora 
na ulici Olomoucká 4/a 
v období letního času:

Den v týdnu Otevírací doba

Pondělí 8:00 – 15:30 hodin

Úterý 8:00 – 17:30 hodin

Středa 8:00 – 15:30 hodin

Čtvrtek 8:00 – 17:30 hodin

Pátek 8:00 – 14:30 hodin

Sobota 8:00 – 12:30 hodin

Neděle zavřeno

V rámci podpory třídění odpadů ve Svi-
tavách budeme postupně zveřejňovat články  
o způsobu třídění jednotlivých druhů komu-
nálních odpadů. V tomto prvním se zaměříme 
na likvidaci vysloužilých elektrospotřebičů.

Zpětný odběr a recyklace vysloužilých 
elektrospotřebičů prostřednictvím kolektiv-
ního systému ELEKTROWIN aneb recyklovat 
je nejen správné, ale také snadné. 

Se závěrem roku 2016 ukončil v České re-
publice systém zpětného odběru a recyklace 
vysloužilých elektrospotřebičů svůj jedenáctý 
rok.  Jedná se o stejný systém, jako po mnohem 
delší dobu funguje i ve zbytku Evropy. Každý  
z nás může díky němu zdarma odevzdat svá 
vysloužilá elektrozařízení na místa odběru  
s tím, že budou řádně zrecyklována.

ELEKTROWIN, největší český kolektivní 
systém pro sběr a recyklaci elektroodpadu, už 
vytvořil na 13 000 míst zpětného odběru. Je-
jich prostřednictvím lidé odevzdali 17 000 000 
vyřazených elektrospotřebičů o hmotnosti více 
než 260 000 tun. 

Dosloužilo i vám doma některé elektro-
zařízení? Nevyhazujte je do běžného komu-
nálního odpadu. Odevzdejte je bezplatně na 
sběrné místo, odkud bude odvezeno k ekolo-
gické recyklaci. Získané suroviny dále poslouží 
při výrobě nových spotřebičů. 

Sběrná místa, kam můžete vysloužilá 
elektrozařízení odložit:
•	 Sběrné dvory měst a obcí – na nich může-

te spotřebiče odevzdat bez ohledu na místo 
bydliště. 

•	  Prodejny elektro – prodejci jsou povinni pře-
vzít staré spotřebiče při nákupu nového zboží 
systémem „kus za kus“. Podle novely zákona, 
která začala platit na sklonku roku 2014, 
musí obchody s prodejní plochou větší než  
400 m2 odebrat i malý spotřebič, jehož roz-
měry nepřesahují 25 centimetrů, aniž byste 
byli nuceni koupit si nový.  

•	  Vybrané servisy – rovněž odebírají spotřebi-
če k recyklaci. V rámci projektu „Jsem zpět“ 
můžete dokonce pomoci dobré věci. Pokud 
přinesete starší, ale stále plně funkční elektro-
spotřebič, a ten projde přísnými zkouškami, 
můžete ho věnovat některé neziskové organi-
zaci, například Fondu ohrožených dětí. Více  
o projektu se dozvíte na www.jsemzpet.cz.

•	  Dobrovolní hasiči - se sběrem spotřebičů po-
máhá také již více než 1300 hasičských sborů 
po celé České republice. 

•	  Města a obce podle zákona musí nejméně 
dvakrát ročně zorganizovat svoz nebezpeč-
ného odpadu, do kterého patří i vysloužilá 
elektrozařízení. 

Kolektivní systém ELEKTROWIN také 
organizuje vzdělávací a informační akce, při 
nichž můžete za odevzdaný spotřebič získat 
dárek. Sledujte proto pozorně internetové 
stránky www.elektrowin.cz a facebookový pro-
fil Recyklace je legrace, kde najdete vždy aktu-
ální informace.        Odbor životního prostředí

Níže uvedené druhy odpadů jsou od občanů 
přijímány zdarma (hrazeno v rámci poplatku 
za komunální odpad):

•	 velkoobjemový odpad (nábytek, sedací sou-
pravy, koberce...)

•	 elektrospotřebiče (počítače, televizory, led-
ničky, mrazničky, pračky, vysavače, mikrovln-
né trouby, elektrické nářadí, mobilní telefony, 
zářivky...)

•	 odpady ze zeleně (tráva, listí, drobné větve...)
•	 nebezpečné odpady (olejové filtry, akumu-

látory, baterie, oleje, rozpouštědla, kyseliny, 
barvy, laky, znečištěné obaly od barev a che-
mie, lepidla...)

•	 výkup papíru, železa a barevných kovů

Dále jsou od občanů odebírány odpady, je-
jichž úhrada není součástí poplatku za komu-
nální odpad a budou účtovány samostatně:

•	 okna zasklená i bez skel
•	 dveře, zárubně
•	 kuchyňské linky
•	 umyvadla, záchodové mísy, výlevky, odpad-

ní potrubí...
•	 stavební sutě (beton, cihly, omítky, střešní 

krytiny...)
•	 asfaltové lepenky, živičné povrchy vozovek 

a chodníků

Mobilní aplikace – třídění odpadů ve Svitavách

Druhy odebíraných odpadů 
na sběrném dvoře



Vážení spoluobčané,
v letošním roce proběhne na území města 

mnoho investičních akcí, které zlepší infra-
strukturu našeho města. 

Některé akce mohou být realizovány díky 
získaným dotacím, či jsou financovány přímo 
z rozpočtu města. Akce „chodník v Lačnově“ 
je vázána na dotaci z IROP, kde ještě nemáme 
rozhodnutí o přidělení dotace, nicméně věříme, 

že ji získáme. O této akci za cca 30 mil. Kč vás 
budeme průběžně informovat. 

Další investiční akce jsou financovány  
z rozpočtů správců sítí (komunikace, plynovod, 
elektřina, vodní tok), kteří nás v loňském roce 
informovali o jejich záměrech a město připravilo 
doprovodné investiční akce. Jsme rádi, že se bě-
hem tohoto roku mnoho sítí podaří zmoderni-
zovat, nicméně si uvědomujeme, že to výrazně 

stíží pohyb nás všech po městě. Ve spolupráci  
s Policií ČR a odborem dopravy jsou připraveny 
objízdné trasy.  

Věřme, že se po dokončení všech investič-
ních akcí podaří zlepšit ráz města. Proto vás 
všechny prosíme o toleranci a respektování 
všech dopravních omezení. Moc za to děku-
jeme.                           David Šimek, Pavel Čížek

Stavební úpravy a dopravní omezení v průběhu roku 2017

Uzavřená

Uzavřená

Pražská

Říční

Lanškrounská

B
ezručova

Komenského náměstí

Svitavský rybník

Petrusova

Dopravní hřiště

Riegrova

Gorkého

Protipovodňová 
opatření 
na řece Svitavě  
ul. Říční, Lanškrounská, Bezručova, Seifertova, Šafaříkova
předběžný termín realizace: od března 2017

Na stavbu mostu na ulici Říční, který by měl být dokončen do kon-
ce června, naváže demolice mostu na ulici Lanškrounská. Práce zde 
budou probíhat za úplné uzavírky. Objízdné trasy nebudou značeny 
a povedou v okolních ulicích. Na dopravní omezení budou řidiči upo-
zorněni dopravním značením. V případě potřeby bude omezeno stání 
vozidel na ulici Vrchlického. Současně budou prováděny práce v korytu 
ve směru po proudu řeky.

Rekonstrukce vodovodu  
ul. Petrusova
předběžný termín realizace: srpen - říjen 2017

Kabelové vedení NN  
ul. Gorkého, Sokolovská
předběžný termín realizace: březen - červenec 2017
Práce budou probíhat převážně v krajnici a v zeleném pásu. Doprava 
bude usměrňována pouze v krátkém úseku. Omezeni budou zejména 
chodci a v případě potřeby bude zakázáno stání vozidel.

Rekonstrukce silnice II/366
ul. Pražská, Sokolovská
předběžný termín realizace: duben - červen 2017
Silnice bude úplně uzavřena. Vjezd bude umožněn v jednom jízdním 
pruhu pouze dopravní obsluze a bude řízen semafory umístěnými před 
železniční tratí a na druhé straně na křižovatce II/366 – I/34 (u Konga). 
Podle toho, v jakém jízdním pruhu se bude pracovat, dojde k úplnému 
uzavření výjezdů na jedné straně z ulic: Dostojevského, Tolstého, Rie-
grova. Vjezd a výjezd bude možný přes ulici Na Červenici. Na druhé 
straně  Krátká a Gorkého - vjezd a výjezd bude přes provizorní sjezd 
na ulici Petrusova. Podle vývoje stavby i přes ulici Gorkého u přechodu 
pro chodce. Omezeno bude stání na ulici Gorkého. Ulice Olbrachtova 
bude uzavřena u výjezdu z parkoviště sportovní haly. Vjezd na silnici 
II/366 zde bude umožněn pomocí provizorního nájezdu pouze HZS 
a složkám IZS.

Manipulační pruh, přechod pro chodce
ul. Pražská, Sokolovská
předběžný termín realizace: březen - červen 2017
Práce budou probíhat v rámci dopravních omezení na silnici II/366. 
Budou omezeni zejména chodci na chodníku.

Kabelové vedení NN  
ul. Uzavřená
předběžný termín realizace: březen - květen 2017 
Práce budou probíhat po úsecích za úplné uzavírky. Vzhledem k tomu, 
že vjezd je povolen pouze dopravní obsluze, nebude mít stavba vliv na 
provoz vozidel. Omezen bude pouze pohyb chodců.
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Vítězná

Sáhir

Smuteční síň

Nádražní

Kollárova

U Stadionu

Pavlovova

Nejedlého

Tylova

T. G. Masaryka

Rekonstrukce splaškové kanalizace  
ul. Neumanova (restaurace Sáhir)
předběžný termín realizace: duben - květen 2017
Omezení bude pouze pro pěší a parkování u restaurace Sáhir.

Rekonstrukce splaškové kanalizace  
ul. Nádražní 
předběžný termín realizace: květen - červen 2017

Rekonstrukce splaškové kanalizace  
ul. Kollárova, U Stadionu
předběžný termín realizace: červen - říjen 2017

Rekonstrukce plynovodu  
ul. Pavlovova, Nejedlého, Tylova
předběžný termín realizace: květen - červen 2017
Práce budou probíhat po úsecích za úplné uzavírky. Objízdné trasy 
nebudou značeny a povedou v okolních ulicích. Na dopravní omezení 
budou řidiči upozorněni dopravním značením.

Rekonstrukce plynovodu  
ul. Kollárova, U Stadionu
předběžný termín realizace: duben - červen 2017
Stejné omezení pro obě akce:
Práce budou probíhat ve čtyřech úsecích za úplné uzavírky. Objízd-
né trasy nebudou značeny a povedou v okolních ulicích. Na dopravní 
omezení budou řidiči upozorněni dopravním značením. Bude zakázá-
no parkování v okolí křižovatky ulic U Stadionu a Hraniční.

Rekonstrukce splaškové kanalizace  
ul. T. G. Masaryka, č. o. 42, 44
předběžný termín realizace: duben - červen 2017

naše město / duben 2017 / www.svitavy.cz

Máchova alej

1. etapa

2. etapa

Hradební

2x okružní křižovatka  
a obnova živičného krytu 
silnice I/34 v úseku
ul. T. G. Masaryka, Hradební, 
Máchova alej
předběžný termín realizace: 
I. etapa: červen - červenec 2017
II. etapa: září - listopad 2017
V I. etapě bude provedena rekonstrukce malé okružní křižovatky z do-
časné stavby na trvalou. Současně bude provedena obnova živičného 
krytu od ulice Hradební po vjezd do náměstí. Ve II. etapě dostane no-
vou podobu velká kruhová křižovatka a opraví se povrch silnice. Do-
prava bude řízena kyvadlově semafory, případně řízena proškolenými 
lidmi. 

str. 9



T. G. Masaryka

Finanční úřad

Hybešova

Langrova vilaPoličská

T. G. Masaryka

Rekonstrukce vodovodu 
ul. T. G. Masaryka, finanční úřad  
předběžný termín realizace: září - říjen 2017

Rekonstrukce splaškové kanalizace  
ul. T. G. Masaryka, finanční úřad  
předběžný termín realizace: září - říjen 2017
Doprava bude svedena do jednoho jízdního pruhu a řízena světelnými 
semafory.

Rekonstrukce splaškové kanalizace  
ul. Hybešova  
předběžný termín realizace: říjen 2017

Lačnovský chodník

20
18

Komunikace pro pěší podél I/43
ul. Hybešova  
předběžný termín realizace: 1. etapa: od září 2017

Rekonstrukce vodovodu 
ul. T. G. Masaryka - Langerova vila
předběžný termín realizace: červenec - září 2017

Rekonstrukce vodovodu 
ul. Poličská
předběžný termín realizace: září - říjen 2017

Rekonstrukce splaškové kanalizace  
ul. T. G. Masaryka - Langerova vila
předběžný termín realizace: červenec - září 2017

Důležité upozornění
Další omezení budou zejména v jarních měsících. Souvisejí  

s údržbou komunikací a vnějších prvků inženýrských sítí (po-
klopy kanálů, uzávěry vody) po zimě. Na sídlišti Felberova  
a Svitavská bude dokončena instalace podzemních kabelových 
vedení. Prosíme občany a zejména řidiče o dodržování doprav-
ního omezení a zásad silničního provozu, na které bude dohlí-
žet státní i městská policie. Děkujeme.

Aktuální informace na www.svitavy.cz
Na webových stránkách www.svitavy.cz jsme pro vás při-

pravili rubriku DOPRAVNÍ OMEZENÍ, kde získáte podrobné 
informace k jednotlivým akcím a uzavírkách. Také zde nalez-
nete předběžný časový harmonogram jednotlivých akcí. Tyto 
údaje budeme průběžně aktualizovat s ohledem na procesní 
plnění těchto prací.

str. 10 naše město / duben 2017 / www.svitavy.cz



 � 18:00 / čajovna Krásná chvíle (Namasté) 
Vernisáž výstavy Věry Velendorfové
Výstava energetických obrázků Věry Velendor-
fové kreslených technikou automatické kresby. 
Výstava potrvá do konce května. Vstup volný

 � 6. Čt / 10:30, 11:30 / kostel Navštívení P. Marie      
Projekt Hledání hvězdy Davidovy
ANDĚL Z DACHAU    
Divadelní představení Misijního klubka římsko-
katolické farnosti ve Svitavách a beseda o životě 
P. Engelmara Unzeitga. Představení bylo poprvé 
odehráno u příležitosti oslav jeho blahořečení. 

 � 18:00 / Ottendorferův dům
5. SETKÁNÍ U KLAVÍRU
Pořádá klavírní oddělení ZUŠ Svitavy. 
Vstupné dobrovolné

 � 18:30 / Ottendorferův dům  
– muzeum esperanta

173. cestovatelský večer Asociace Brontosaura
GRUZÍNSKÉ CESTOVÁNÍ
Od kavkazských štítů po bájnou černomořskou 
Kolchidu. Přednáší Pavel Novák.

 � 7.  Pá / 18:00 / čajovna Krásná chvíle (Namasté) 
O přírodních zahradách a permakultuře III.
Třetí díl z cyklu přednášek Adély Hrubé. Vstupné 
dobrovolné (doporučeno 100 Kč)

 � 20:00 / kavárna V Parku
Saxo večer s Adamem Sodomkou
Večerní posezení se saxofonovým doprovodem. 

 � 20:00 / klub Tyjátr 
POPOPLUJEM PÁRTY
Večer plný rockových a oldies hitů. Zahrajeme 
na vaše přání české i zahraniční fláky.

 � 8. So / 8:30 – 16:00 / muzejní dílny
ABSTRAKTNÍ MALBA PRO DOSPĚLÉ 
Výtvarný workshop pro dospělé je zaměřen na 
abstraktní tvorbu. Zájemci nad 15 let se mohou 
hlásit v muzeu, kontakt Lea G. Sehnalová, mob.: 
777 964 927, cena je 600 Kč /osobu.

 � 8:50 / Fabrika, Divadlo Trám
SVITAVSKÝ FANDA
Postupové kolo celostátní přehlídky experimen-
tujícího divadla Šrámkův Písek, přehlídky stu-
dentských divadelních souborů Mladá scéna Ústí 
nad Orlicí a divadel poezie Wolkerův Prostějov.
Divadlo Trám 
8:50 / zahájení  
9:00 – 13:00 / 1. blok přehlídky  
•	 Naopak (Svitavy): Všichni jsme si…
•	 DS NaBalkoně (Olomouc): Stojí hruška
•	 DS Na koni (Vysoké Mýto): Černochův ostrov

 � 1. So / 8:00 – 16:00/ muzejní dílny
DROBNOSTI PRO RADOST
Na rodinném workshopu s uměleckým řez-
bářem Petrem Steffanem se naučíte pracovat  
s řezbářským nářadím, vyrobíte si předměty 
dle vlastního návrhu. Cena workshopu je 600 
Kč /dospělé, 400 Kč/děti. Určeno pro rodiče 
s dětmi od 8 let. Kontakt: Jitka Olšánová, tel.: 
461 532 704 nebo e-mail: lektor@muzeum.
svitavy.cz.  

 � 19:30 / Fabrika
Aprílový ples 
K tanci a poslechu hraje COMBO 2. Pořádá agen-
tura Zdeňka Petržely ve spolupráci SKS. Předpro-
dej na mob.: 607 677 633, e-mail: z.petrzelamail.
com. Cena vstupenky a místenky: 210 Kč

 � 20:00 / klub Tyjátr
OD SWINGU PO POPULÁR
Hraje: SBB - Svitavský BigBand. 
Vstupné dobrovolné

 � 2. Ne / 14:00 / kavárna V Parku
Turnaj v Carcassonne
Oblíbená společenská hra.

 � 17:00 - 18:30 / křesťanské centrum,  
budova pensionu Fontána 

Večer otázek a odpovědí - Velikonoce
Křesťané na celém světě si o Velikonocích připo-
mínají ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista. Veli-
konoce slavil ale i sám Ježíš. Krátké zamyšlení 
a diskusi doplňují současné křesťanské písně. 
Hlídaní dětí a drobné občerstvení zajištěno. 
Vstup volný

 � 3. Po / 9:00 a 11:00 / Divadlo Trám 
Divadlo FORTISSIMO: Popelnice
Představení je založeno na intenzivní spolupráci 
mima s obecenstvem. Všední den bezdomovce, 
který obývá starou popelnici. Doporučeno pro 
5. – 7. roč. ZŠ, nižší roč. gymnázia a veřejnost. 
Vstupné: 45 Kč

 � 19:00 / klub Tyjátr 
MARUSH + POZDNÍ SBĚR
Společný koncert. Předprodej v klubu Tyjátr  
a na recepci ve Fabrice. 
Vstupné: 190 Kč 

 � 5. St / 9:00 – 17:00 / Fabrika

Krajské kolo soutěže  jazzových souborů ZUŠ
Pořádá ZUŠ Svitavy. Vstup volný

Fabrika
14:30 – 19:35 / 2. blok přehlídky
•	 Čistírna (ZUŠ Pardubice): Zastávka
•	 Suchaři (Pardubice): Suchý čtení, mokrý sny
•	 DS NaBalkoně (Olomouc): Ifigenie v Aulidě
21:00 / Nekompromisní DJské vystoupení

 �  13:00 / kavárna V Parku
Kurz kreslení III. 
Rezervace nutná do 5. 4. Vstupné 80Kč / osoba

 � 9. Ne / 18:00 / čajovna Krásná chvíle (Namasté)

ZEN Meditace
Zveme vás na první dubnovou zenovou medi-
taci. Vstupné dobrovolné

 � 19:00 / Fabrika
WÜSTENROT TEATRO 
– BRATISLAVSKÉ HUDOBNÉ DIVADLO
Frida - Maľovať a milovať
Divadelní abonentní cyklus. Vstupné: 400 Kč

 � 11. 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

 � 12. St / 14:00 / náměstí - horní část
VELIKONOCE VE SVITAVÁCH, dílničky pro děti
14:30 / Jazzové combo Petra Jeníčka ZUŠ Svitavy
15:50 / svitavská skupina Paraplet 
V případě nepříznivého počasí se akce přesune 
do Fabriky.

 � 17:30 / koncertní sál ZUŠ 
Žákovský hudební večer žáků 1. ročníku 

 � 19:00 /čajovna Krásná chvíle (Namaste)

Bubnování s Andrejem Kolářem
Zveme vás na kurz hry na africké bubny. Kur-
zem provází Andrej Kolář. Nástroj si můžete 
zapůjčit. Vstupné dobrovolné
 

 � 19:00 / Tyjátr
RUDY LINKA - „Tu kytáru jsem koupil  
kvůli...“ ONE MAN SHOW
One man show slavného jazzového kytaristy 
Rudyho Linky. Předprodej vstupenek od 13. 3. 
v recepci Fabriky. V den koncertu na pokladně 
kina Vesmír. Vstupné: 200 Kč

 � 13. Čt / 17:00 / náměstí Míru
Projekt Hledání hvězdy Davidovy
KAMENY ZMIZELÝCH         
Pietní položení Kamene zmizelých advokátu ži-
dovského původu Oskaru Beerovi před domem 
na náměstí Míru 41 za účasti zástupce Židovské 
obce v Brně. 

Duben 2017 / www.svitavy.czspolečně :)

KULTURA



 � 18:00 / Ottendorferova knihovna
Projekt Hledání hvězdy Davidovy
BLUES Z MAISELOVY ULICE   
Autorský, literárně - hudební pořad spisovatel-
ky Vlasty Rut Sidonové a skladatele/muzikanta 
Josefa Gušlbauera. Úsměvný i vážný pohled na 
život dnešních, zejména pražských Židů.

 � 14. Pá / 11:00 / kavárna V Parku

VELKÝ PÁTEK
Oslavme příchod jara, otevření zahrádky a za-
hájení sezóny! Grilování selete, kapela Suchá 
dáseň, mini dětský den a program pro děti.

 � 18:00 / čajovna Krásná chvíle (Namasté)

Intuitivní večer pro ženy VIII.
Velikonoce. Zastavte se na Velký pátek a přijďte 
si popovídat o svátcích jara. Vstupné: 100 Kč

 � 20:00 / klub Tyjátr 
LIVEEVIL + GENETIC MUTATION
Vstupné: 120 Kč 

 � 15. So / 13:00 / Svitavy – Koclířov

Zahájení turistické sezóny
Více na str 1 a 2

 � 16. No / 6:00 / areál Cihelna

Motoburza a bleší trhy

 � 19. St / 19:00 / Ottendorferův dům 

Lobkowitzovo trio
Koncert v rámci měsíce holocaustu. 
Vstupné: 160 Kč (KPH 80 Kč )

 � 20. Čt / 11:00 / kino Vesmír   
Projekt Hledání hvězdy Davidovy
DĚTI ANTONÍNA KALINY     
Český dokumentární film Stanislava Motla a Pavla 
Dražana o zapomenutém Antonínu Kalinovi. Vě-
zeň KT Buchenwald soustředil na svém bloku na 
1300 dětí a s nasazením života je zachránil před 
pochodem smrti. Film přijede představit a předná-
šet bude český lovec příběhů Stanislav Motl.

 � 17:00 / dětské oddělení knihovny
Workshop s Lukášem Urbánkem
Lukáš Urbánek je výtvarník, spoluautor knih pro 
děti (Babočky, Doktor Racek na horách atd.). 
Pravidelně přispívá do dětského časopisu Raketa. 

 � 18:30 / Ottendorferův dům  
– muzeum esperanta

174. cestovatelský večer Asociace Brontosaura
AFRICKÝ SEN
 Strávila jsem v Zambii dva měsíce… Uvádí 
Magdalena Szot, polská dobrovolnice působící  
v MC Krůček v rámci Evropské dobrovolnické 
služby. Tlumočí Eliška Vránová. 

 � 19:00 / Fabrika
DIVADLO UNGELT (Praha)
Keith Huff: Deštivé dny
Americké drama je hrou o síle přátelství a zá-
roveň kriminálním příběhem. Hrají: Richard 
Krajčo a David Švehlík. Předprodej vstupenek 
již nyní v recepci Fabriky. Vstupné: 400 Kč

 � 21. Pá / 18:00 / čajovna Krásná chvíle (Namasté)

O přírodních zahradách a permakultuře IV.
Čtvrtý díl z cyklu přednášek Adély Hrubé. Vstup-
né dobrovolné (doporučeno 100 Kč)

 � 20:00 / klub Tyjátr 
HAMBÁČ - KOKTEJL PÁRTY
Nejlepší párty s rockovými i oldies hity. Zahraje-
me na vaše přání české i zahraniční fláky

 � 21. - 22. Pá - So / Fabrika, Divadlo Trám
Svitavský dýchánek
Loutkářská a dětská divadelní přehlídka PK, 
krajská postupová přehlídka dětského divadla 
PK - Dětská scéna 2017, krajská postupová pře-
hlídka pro Loutkářskou Chrudim 2017

 � 22. So / 10:00 / náměstí Míru
Otevírání předzahrádek
Dětský program, šachová simultánka, koloběž-
ky se SVČ, aktivity s MC Krůček, vystoupení ka-
pel Bigband, Kalibol, Kdokolif. Více na str. 17

 � 22. So / 20:00 / klub Tyjátr 
Filmová projekce horor KYSELÝ DECH 
+ rockotéka
Po skončení projekce debata s režisérem a na-
konec rockotéka. Vstupné: 50 Kč

 � 23. Ne / 15:00 / Fabrika 
Na muzice ve Fabrice 
aneb Tančíme s dechovkou
K dobré náladě a tanci vám zahraje DO Svitav-
ská dvanáctka pod vedením Romana Kalvody.
Předprodej v recepci Fabriky od 13. 4. 
Vstupné: 60 Kč / senioři 40 Kč 

 � 18:00 / kavárna V Parku
Tajemství SUSHI
Cestovatelský večer III. Máte rádi SUSHI? 
Chcete vědět jak se dělá a vidět to přímo na 
vlastní oči? Rezervujte si své místo do 19. 4. 
Vstupné: 450 Kč / osoba

 � 24. Po / 19:00 / Fabrika 
Kdo se bojí Virginie Woolfové (DAC) 
Divadlo Rokoko. Vstupné: 400 Kč

 � 25. Út / 18:00/ bar u knihovny 
Květoucí strom lhal lásky žel
Setkání s milostnou poezií a písněmi o lásce, 
všechno zabalené do vůně kávy.

 � 19:30 / Fabrika 
Screamers Tour 20 let s vámi
Pořádá agentura Řemen rock agency. Předpro-
dej v MIC Svitavy. Vstupné: 280 Kč

 � 26. St / 18:00 / Fabrika 
Koncert souborů a orchestrů, 
koncert pěveckých sborů
Vstupné 50 Kč, studenti, důchodci a děti od 6 
let 25 Kč. 

 � 27. Čt / 17:00 / Tyjátr
Projekt Hledání hvězdy Davidovy
ČERNÝ PARTYZÁN ZE SVITAV       
Josef Serinek, ve Svitavách známý jako černý 
partyzán, nadiktoval v letech 1963–64 vzpo-
mínky historiku Janu Tesařovi, který je opatřil 
poznámkami. Knihu přijedou představit editoři 
a vnuk Josefa Serinka. Více na str. 15

str. 12

 � 19:30 / Nadace Josefa Plívy
Čtvrtý čtvrtek  - Pavla Boučková, Jiří Michálek
Pravidelné klubové večery, v nichž dvojice před-
stavuje vlastní repertoár. Host: Jiří Smrž, český 
folkový písničkář a básník, držitel ceny Anděl.
Vstupné dobrovolné

 � 28. Pá / 14:00 / kino Vesmír

ČESKÝ VIDEOSALON 2017
Krajské kolo Pardubického a Olomouckého 
kraje celostátní soutěže neprofesionální tvor-
by. Uvidíte zajímavé autorské snímky a práci 
porotců. Svůj film můžete přihlásit i vy!

 � 19:00 / Ottendorferův dům
Koncert MALBA HLASEM
Feng-yűn Song – zpěv, Jaroslav Kořán – bubny, 
perkuse a hosté. Vstupné:  150 Kč (KPH 100 Kč)

 � 29. So / 14:00 / Tyjátr

OBLASTNÍ KOLO PORTY 
Maximální počet soutěžících je 15. Uzávěrka 
přihlášek je 14. dubna. Přihlásit se můžete zde: 
www.porta-festival.cz
20:00 / ŽAMBOŠI
Před kapelou vystoupí vítězové letošního oblast-
ního kola Porty. Předprodej vstupenek od 10. 4. 
v recepci Fabriky. V den koncertu na pokladně 
kina Vesmír. Koncert na sezení bez rezervace 
míst. Vstupné: 150 Kč

 � 18:00 / čajovna Krásná chvíle (Namasté)

Mantry s Davidem Breiterem
Zpěv manter v kruhu s Davidem Breiterem. 
Vstupné dobrovolné

Předprodeje vstupenek na akce pořádané 
SKS budou zahájeny vždy měsíc před jejich 
konáním.

 � Městské muzeum a galerie
Prodlouženo do 2. dubna 
RETROGAMING  
Počátky osobních počítačů u nás. Výstava za-
chycuje historii výpočetní techniky a počítačo-
vých her. Součástí výstavy je PC herna.

24. 3. – 7. 5. 
SMÍŘENÍ / POSELSTVÍ HVĚZDY DAVIDOVY    
Obrazy a grafiky Václava Lamra zaměřené na ju-
daistické dějiny Starého zákona a Novozákonní 
příběhy z evangelií. Ve Svitavách bude vystavo-
vat také cyklus s názvem Poselství hvězdy Davi-
dovy. Tyto obrazy ve struktuře šesticípé hvězdy 
vznikly jako vizuální vzkaz naší generaci, která 
zná tragédii židovského národa za druhé svě-
tové války v Evropě pouze z doslechu a medií.

Stálé expozice
Labyrint svitavských příběhů, Příběh svi-
tavského betléma, Z historie praní, Hledání 
hvězdy Davidovy, Oskar Schindler – Spra-
vedlivý mezi národy, Svitavské vily

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
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31. 3. - 1. 4. / Pá, So / 19:30 
Volání netvora: Příběh života  
USA, Španělsko 2016  PREMIÉRA!
Příběhy jsou divoké bytosti! Malého chlapce 
v noci navštěvuje netvor – obrovský chodící  
a mluvící strom – a vypráví starobylé příběhy…
Režie: J. A. Bayona
Vstupné: 110 Kč / titulky / 108 minut

4. / Út / 19:30
Úkryt v zoo USA, GB, ČR 2017 
Udělali, co měli, aby zachránili, co mohli. Uprch-
líci z varšavského ghetta našli útočiště v místní 
zoo. Podle skutečné události! Režie: Niki Caro
Vstupné: 110 Kč / titulky / 127 minut

5. / St / 19:30 
Masaryk ČR, SR 2017 
Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, vel-
ká gesta. V jeho srdci bojovala nespoutanost 
umělce s povinností a morálkou diplomata. 
Karel Roden je Jan Masaryk! Historické drama.  
12 Českých lvů! Režie: Julius Ševčík
Vstupné: 120 Kč / 114 minut 

6. / Čt / 19:30 
Skryté zlo USA 2017 
Nemysli na to. Tři kamarádi narazí na hrůzný 
původ skrytého zla. Horor. Režie: Stacy Title
Vstupné: 110 Kč / titulky / 96 minut

7. / Pá / 19:30 
Ghost in the Shell USA 2017 
Sci-fi z blízké budoucnosti. Podle  kultovní ja-
ponské anime, která byla inspirací pro trilogii 
Matrix! Režie: Rupert Sanders
Vstupné: 120 Kč / titulky / 106 minut

8. / So / 17:00 a 19:30 
Power Rangers: Strážci vesmíru 
USA 2017 PREMIÉRA!
Pět teenagerů se sešlo, aby se z nich stala nová 
generace v řadách bojovníků. Sci-fi fantasy. Re-
žie: Dean Israelite
Vstupné: 110 Kč / dabováno / 123 minut

11. / Út / 19:30 
Pátá loď SR, ČR 2017 
Příběh dětí, které se bezpečněji než doma cítí na 
ulici. Podle stejnojmenné knihy Moniky Kompa-
níkové. Scénář a režie: Iveta Grófová
Vstupné: 110 Kč / 85 minut

12. / St / 19:30 
Ústava Chorvatsko, Slovinsko, ČR 2017 
Drama tří zcela odlišných lidí, kteří žijí ve stejné 
budově a jsou na sobě navzájem závislí. Scénář 
a režie: Rajko Grilc
Vstupné: 90 Kč / titulky / 92 minut

13. / Čt / 19:30 
Rychle a zběsile 8 USA 2017 PREMIÉRA!
Tentokrát automobilová honička s ponorkou, 
nebo skvělé herečky Charlize Theron a Helen 
Mirren. Akční film. Režie: F. Gary Gray
Vstupné: 130 Kč / titulky / 136 minut

13. - 14. / Čt, Pá / 17:00 
Kráska a zvíře USA 2017  
Ohromující filmová oslava jednoho z nejpopu-
lárnějších příběhů vůbec. V roli Krásky: Emma 
Watson. Režie: Bill Condor
Vstupné: do 15 let 100 Kč, ostatní 120 Kč / da-
bováno / 130 minut

14. - 15. / Pá / 19:30, So / 17:00 a 19:30 
Špunti na vodě ČR 2017 PREMIÉRA!
Prosluněná, hravá komedie pro celou rodinu. 
Desetičlenná expedice otců a dětí vyplouvá na 
dvoudenní plavbu. Režie: Jiří Chlumský
Vstupné: 120 Kč / 83 minut

18. / Út / 19:30 
Proti vlastní krvi USA 2017 
Tři generace nechvalně známé rodiny žijí jako 
psanci uprostřed krásného anglického hrabství. 
Drama. Režie: Adam Smith
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky / 98 minut

19. / St / 19:30 
Mžitky Polsko 2017
Poslední film legendy Andrzeje Wajdy je mis-
trovským portrétem zachycujícím vášnivý boj 
nezávislého umělce se stalinskými doktrínami.
Vstupné: 100 Kč / titulky / 98 minut

20. - 21. / Čt, Pá / 19:30 
Přes kosti mrtvých Polsko, ČR, Německo, 
Švédsko, SR 2017 PREMIÉRA!
Drama ze současného česko – polského pohra-
ničí, kde se stane několik záhadných vražd bez 
motivu… Scénář a režie: Agnieszka Holland
Vstupné: 110 Kč / titulky / 128 minut

21. - 22. / Pá, So / 17:00 
Mimi šéf USA 2017  PREMIÉRA!
Animovaná komedie s jedním hodně zvláštním 
batoletem… Nosí oblek a kravatu a chová se 
jako tajný agent… Režie: Tom McCullers
Vstupné: 130 Kč / dabováno  

22. / So / 19:30
Ztracené město Z USA 2016
Dobrodružný film inspirovaný skutečným příbě-
hem badatele Percy Fawcetta, který se vydává 
do Amazonie. Stal se předlohou pro Indiana 
Jonese. Scénář a režie. James Gray
Vstupné: 120 Kč / titulky / 141 minut

25. / Út / 19:30 
Loupež ve velkém stylu USA 2017 
Trojice kamarádů se odhodlá riskovat všechno  
a přepadnout banku… Kriminální komedie. 
Morgan Ferreman, Michael Caine a Alan Arkin.
Režie: Zach Braff
Vstupné: 110 Kč / titulky  

26. / St / 19:30
Nejšťastnější den v životě Oliho Mäkiho      
Finsko 2017 
Léto 1992. Oli Mäki se chystá na životní zápas 
o titul mistra světa v boxu… Scénář a režie: Juho 
Kuosmanen
Vstupné: 80 Kč / titulky / 92 minut

27. a 29. - 30. / Čt / 19:30, So, Ne / 17:00 a 19:30 
Zahradnictví: Rodinný přítel      
ČR 2017 PREMIÉRA!
Největší projekt autorského dua Jan Hřebejk 
– Petr Jarchovský. První z filmů trilogie. Příběh 
lásky, která nesměla být naplněna. 
Vstupné: 120 Kč  115 minut

28. / Pá / 14:00 
Český videosalón 
Krajská přehlídka amatérských filmů
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 � Muzeum esperanta / Ottendorferův dům
S ESPERANTEM KOLEM SVĚTA
Otevírací doba: Út – Pá s průvodcem z měst-
ského muzea, v jiném termínu po domluvě na 
mob.: 604 377 616 

 � Fabrika
Foyer
Jiří Vít, Černčice: Podmanivá příroda  
Věnuje se převážně fotografiím krajiny a makro-
fotografii v přírodě. 

Od 20. dubna
Výtvarné práce žáků ZŠ náměstí Míru

2. podlaží
Charita Svitavy: Proměny 2017
K vidění jsou autentické fotografie z centra den-
ních služeb. Fotografie jsou proměněné techni-
kou roláže, jejichž autory jsou sami klienti centra. 
Výstava bude doplněna texty o Světlance. Tradič-
ně pořádá Světlanka- centrum denních služeb.
Do 12. dubna.

Raketa
Putovní výstava stejnojmenného časopisu Rake-
ta. Výstava bude ke zhlédnutí od 18. dubna do 
10. května. Pořádá městská knihovna.

3. podlaží
Občanské sdr. KLUS Svitavy: Cesta k sobě 
12. ročník výstavy fotografií, obrazů, grafiky, 
veršů a jiné tvorby lidí, kteří překonali svou 
závislost a kteří berou uměleckou tvorbu jako 
prostředek k uzdravení. Vernisáž je 3. 4. od 16 
hodin v aule Fabriky.

4. podlaží
Tomáš Krása: Plakáty
Autor vystavuje svůj soubor autorských sociálně-
-politických plakátů a výběr z plakátů ekologických.
 
Ivana Zapletalová: 
Individua a Inspirace krajinou
Soubory s modelováním a digitální úpravou. 

 � Areál kina Vesmír a Divadlo Trám 
Michal Gloser, Jevíčko: Olejomalby, kresby
Jeho tvorba je jako deník - místo slov obrazy. 

 � Čajovna Krásná chvíle
Výstava obrazů Věry Velendorfové 

 � ŽIVÁ ZEĎ / Venkovní galerie u Alberta
GREENLAND 2016
Fotografie Matěje Čuhela z jeho putování mezi 
grónskými jezery. Země, kde má ještě stále příroda 
přednost před člověkem. www.muzeum.svitavy.cz

 � KAVÁRNA ROŠAMBO
PROLÍNÁNÍ 
Cyklus temperových obrazů Pavly Bělehradové.

31. 3. – 1. 4 /  Pá, So / 17:00 
Šmoulové: Zapomenutá vesnice  
USA 2017 PREMIÉRA!
Šmoulové jsou na stopě objevu největšího ta-
jemství šmoulí historie! Animovaná dobrodruž-
ná rodinná komedie. Režie: Kelly Asbury 
Vstupné: 120 Kč / dabováno

Kino Vesmír



 � 30. Ne / 16:30 / Svitavský stadion

TJ Svitavy A - Třemošnice
Kopaná: KP muži

 � hřiště DiscGolf
Čarodějnické hody - turnaj skupiny C 
& pálení čarodějnic
18:00 - 21:00 pálení čarodějnice, zpívání s kyta-
rou, opékaní párků, občerstvení bude zajištěno, 
špekáčky s sebou.

Vysoké Mýto
8. 4. 
JARNÍ KUJEBÁCKÝ JARMARK

22. 4. 
KUJEBÁCKÝ ŠMAJD

26. 4. 
DEN ZEMĚ

Moravská Třebová
20. 4. / 19:00 / dvorana muzea
Dny slovenské kultury 2017
ROMANO STILO - slovenská cimbálová kapela

22. 4. / 14:00 – 21:30 / muzeum, náměstí
Česko-slovenský folklór na náměstí
Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ, HRDZA... 

23. 4. / 19:00 / kinosál muzea
Deň, kedy zomrel Gagarin 
Nový titul Slovenské sekce Divadla v Dlouhé 

Polička
7. 4. / 19:00 / Tylův dům - velký sál
Frida - maľovať a milovať
Vstupné: 210, 240, 270 Kč

19. 4. / 19:00 / Tylův dům - velký sál
Radim Vizváry 
Vstupné: 150 Kč (předpr. 120 Kč, studenti 40 Kč)

21. - 22. 4. / 19:30 / Tylův dům - velký sál
Polička Jazz Festival
Vstupné: 200, 260 Kč

Litomyšl
20. 4. / 17:00 / Smetanův dům 
Divadlo bratří Formanů: Aladin

26. – 30. 4. / různá místa v Litomyšli
Zahájení 6. litomyšlské lázeňské sezóny 
– Lázně ducha

28. 4. / 18:00 / Smetanův dům
Zpívá Ondřej Ruml 

Změny vyhrazeny. Kalendář akcí je tvořen v předstihu. Vždy si zkontrolujte a potvrďte čas vaší události nebo představení. Děkujeme za pochopení.

 � 1. So / Svitavský stadion

Svitavská desítka

 � 9:00 / ZŠ Felberova
Basketbal TJ Svitavy 
– Sokol ZVUS Hradec Králové B
Basketbal: Oblastní přebor U 11

 � 12:00 / ZŠ Felberova
Basketbal TJ Svitavy B – BK Velké Meziříčí
Basketbal: Nadregionální soutěž U 15

 � 16:00 / UMT Lány
TJ Svitavy B - Rohovládova Bělá 
Kopaná: I. A tř. mužů

 � 2. Ne / 10:00 / UMT Lány

TJ Svitavy - Libchavy
Kopaná: KP žáci

 � 8. So / hala Na střelnici

FbK Svitavy - TJ Sokol Jaroměř, 
FbK Orlicko-Třebovsko
Florbal: 3. liga juniorů

 � 16:30 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy – Sokol Vyšehrad
Basketbal: Liga starších žáků U15

 � 9. Ne / 10:00 / hala Na Střelnici

Basketbal TJ Svitavy – BSK Modřany 
Basketbal: Liga starších žáků U15

 � 10:30 / UMT Lány
TJ Svitavy - Vrchlabí
Kopaná: VčP dorostu

 � 16:00 / Svitavský stadion
TJ Svitavy A - Moravská Třebová
Kopaná: KP muži

 � 13. Čt / 10:30 / Svitavský stadion
TJ Svitavy - Náchod B
Kopaná: VčP dorostu

 � 15. So / 9:00, 10:35, 12:50 / hala Na střelnici

FbK Svitavy - ŽSK Třemošnice, FBC Pe-
aksport Litomyšl, FbC Titáni Pardubice
Florbal: Pardubická liga mladších žáků

 � 10:00 / hřiště ZS Svitavy
TJ Sršni Svitavy - Ježci Heřmanův Městec 
Hokejbal: starší žáci

 � 10:00 / Svitavský stadion 
TJ Svitavy - Polička
Kopaná: KP žáci

 � 13:00, 14:35, 16:50 / hala Na střelnici
FbK Svitavy - FTC Vysoké Mýto, FBC Pe-
aksport Litomyšl, FbK Orlicko-Třebovsko
Florbal: Pardubická liga elévů

 � 16:30 / UMT Lány
TJ Svitavy B - Luže
Kopaná: KP muži

 � 16. Ne / hala Na střelnici
FbK Svitavy - FbK Orlicko-Třebovsko, 
FBC Trutnov
Florbal: 3. liga juniorů

 � 9:30 / Svitavský stadion
Turnaj OP mladší přípravky

 � 16:30 / Svitavský stadion
TJ Svitavy A - Libišany
Kopaná: KP muži

 � 18. Út / hala Na střelnici
DEKSTONE Tuři Svitavy (3. zápas série)
Basketbal: Koopertiva NBL muži, play-off 

 � 19. St / hala Na střelnici
DEKSTONE Tuři Svitavy (4. zápas série)
Basketbal: Koopertiva NBL muži, play-off

 � 22. So / 9:00 / Svitavský stadion
Turnaj KP přípravky

 � 10:00 / hřiště ZS Svitavy
TJ Sršni Svitavy - HBC Hradec Králové 
Hokejbal: starší žáci

 � 23. Ne / 9:30 / Svitavský stadion
Turnaj - smíšené přípravky
Kopaná: okresní přebor

 � 26. St / 16:45 / Svitavský stadion
TJ Svitavy - Lanškroun
Kopaná: KP žáci

 � hala Na střelnici
DEKSTONE Tuři Svitavy (6. zápas série)
Basketbal: Koopertiva NBL muži, play-off

 � 29. So / 9:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy B – Sokol Vys. Mýto
Basketbal: Nadregionální soutěž U 15

 � 9:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy – SAM BŠM Brno B
Basketbal: Nadregionální soutěž U 17

 � 10:00 / hřiště ZS Svitavy
TJ Sršni Svitavy - HBK Bulldogs Brno
Hokejbal: starší žáci

 � 16:30 / Svitavský stadion
TJ Svitavy - Pardubičky
Kopaná: VčP dorostu
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V pořadí již devátý ročník dubnového cyklu akcí, který si klade za cíl připomínat naši 
společnou minulost a který odkazuje na společnou cestu Čechů, Němců, Židů, Romů  
a dalších etnických, náboženských a sociálních entit, jež byly zadupány nacismem. Letošní 
ročník bude trochu atypický svou délkou. Jsou připraveny dva programy – jeden klasický, 
dubnový, se kterým se seznamujete nyní, a druhý, zářijový, o němž budete ještě informo-
váni. Podle zářijové výstavy “Svědkové lidskosti”, jejíž premiéra v menších městech bude 
právě ve Svitavách, nese celý cyklus jméno. Ale to bychom předběhli dobu. Vraťme se  
do dubna pozvánkou na tři akce, které jsou tématicky svázány s holocaustem a svitavskými 
příběhy. O dalším programu tématických akcí se dočtete v kalendáři akcí.                                                                                                     

Radoslav Fikejz

13. 4. / Čt / 17:00 / náměstí Míru
Pro letošní pietní uložení Kamene zmi-

zelých vybrala gestorka projektu Radka Ob-
louková místo v dlažbě náměstí před domem 
č. o. 41. V něm do roku 1938 působila advo-
kátní kancelář dr. Oskara Beera (1879–1942). 
Advokát s vynikající pověstí se po záboru Su-
det v roce 1938 vrátil zpět do Brna, odkud  
byl deportován 2. prosince 1941 do Terezína 
společně s manželkou Bedřiškou Beerovou 
(1889–1942). Poslední společnou cestu nastou-
pili manželé 9. ledna 1942 do koncentračního 
tábora v Rize, kde byli zavražděni.               

20. 4. / Čt / 11:00 / kino Vesmír 
Přednáška a projekce filmu 

Představovat spisovatele a novináře Sta-
nislava Motla (1952, Ústí nad Orlicí) by bylo 
nošením dříví do lesa. Známe jej z televizních 
reportáží, v nichž se snaží poodhalovat tajemství 
posledního světového konfliktu a hledá skrytou 
identitu válečných zločinců, na něž lidská spra-
vedlnost jaksi nedosáhla. Ale Stanislav Motl vy-
pátral i pozoruhodné osudy lidí, které sice také 
zůstaly zapomenuty, ale staly se dalším ze svě-
dectví lidskosti v hrůzách nacismu. Tak je tomu  
i v případě příběhu dosud neznámého Antoní-
na Kaliny, rodáka z Třebíče. Málokdo ale ví, že 
Antonín Kalina je zatím posledním Čechem, 
který obdržel čestný titul Spravedlivý mezi ná-
rody. Zatímco v USA a Izraeli se o něm dočteme  
v knihách a učebnicích, v Čechách se jeho osud 
stal známým po premiéře filmu Stanislava Motla  
a Pavla Dražana s názvem Děti Antonína Kaliny 
(2016). Téměř hodinový snímek vypráví skuteč-
ný příběh politického vězně, který soustředil na 
svém vězeňském bloku v KT Buchenwald na 
1300 dětí ve věku od necelých čtyř do šestnácti 
let a pomocí administrativních „zásahů“ zabrá-
nil tomu, aby se děti vydaly na pochod smrti.  
V jeho skupině bylo na 1200 židovských dětí 
z různých koutů Evropy. Na rozdíl od Oskara 
Schindlera nebo Sira Nicholase Wintona byl 
Kalina v jiné pozici – byl vězněm! Navíc vězněm, 
jenž se stal jedním z vůdců vzpory v lágru 9. dub-
na 1945, která skončila osvobozením tábora.

Antonín Kalina zemřel v roce 1990 v Praze 
a teprve roku 2012 získal titul Spravedlivý mezi 
národy. A právě o něm bude přednášet Stani-
slav Motl, jehož se nám podařilo „ulovit“ v je-
diný možný termín a v jedinou možnou hodinu  
v jeho nabitém programu, tedy 20. dubna  
v 11 hodin v kině.                                       

27. 4. / Čt / 17:00 / klub Tyjátr 
Do letošního projektu vstoupila i Městská 

knihovna ve Svitavách, která na besedu pozva-
la historika Jana Tesaře, autora trilogie Česká 
cikánská rapsodie. Není ovšem jisté, zda zdra-
votní stav autora mu umožní cestu do Svitav, 
ale určitě přijede Robert Krumphanzl z nakla-
datelství Triáda a Zdeněk Serinek, vnuk Josefa 
Serinka (1900, Bolevec–1974, Svitavy).

Kdo by ze Svitavanů neznal legendární ná-
zev hospody na Pražské ulici U Černého party-
zána. Napadlo vás někdy, proč má právě tako-
vý název? Josef Serinek byl romské národnosti  
a stal se aktivním účastníkem protinacistického 
odboje a členem partyzánské skupiny Dr. Miro-
slav Tyrš, velitelem lesního oddílu operujícího 
na Vysočině. Po útěku z tábora v Letech u Pís-
ku, do něhož byl roku 1942 deportován se svou 
manželkou a pěti dětmi, vstoupil do odboje  
s krycím jménem Černý. Podílel se na organizaci 
trestných výprav proti protektorátnímu četnic-
tvu. Po válce se přestěhoval do Svitav, v nichž 
provozoval pohostinství U Partyzána. Po měno-
vé reformě roku 1953 živnost zavřel a pracoval 
jako skladník v cihelně. V letech 1963–64 nadik-
toval své vzpomínky historikovi Janu Tesařovi. 
Teprve v roce 2016 vzpomínky vyšly tiskem pod 
souhrnným názvem Česká cikánská rapsodie. 
Dílo má 1364 stran a mapuje ve třech svazcích 
historii partyzánského odboje proti nacismu.

Josef Serinek.

25. 3. – 7.5. / MMG / výstava Smíření
30. 3. / 19:30 / kino / film Popírači holocaustu
6. 4. / 10:30 / farní kostel / Anděl z Dachau
13. 4. / 17:00 / náměstí / Kameny zmizelých
13. 4. / 18:00 / Tyjátr / Blues z Maislovy ulice   
20. 4. / 11:00 / kino / Děti Antonína Kaliny 
27. 4. / 17:00 / Tyjátr / Černý partyzán

Emeritní předseda brněnské židovské obce 
Pavel Fried při loňském pokládání kamene.

Hledání hvězdy Davidovy - svědkové lidskosti

Český „lovec příběhů” Černý partyzán ze Svitav

Osmý Kámen 
zmizelých na náměstí

Workshop 
Abstraktní malba

Program HHD 
- svědkové lidskosti

V sobotu 8. dubna od 8:30 do 16:00 
hodin se v muzejních dílnách koná výtvar-
ný workshop pro dospělé. Tentokrát je za-
měřen na téma Abstraktní malba. Je určen 
pro všechny, kteří rádi tvoří, experimentují 
nebo chtějí prožít příjemný den ve skupině 
lidí stejných zájmů. Inspirací nám budou ab-
straktní obrazy světových malířů, netradiční 
výtvarné techniky nebo také prvky náhody. 
Otevřeme i otázku významu barev, symbo-
lů a tvarů. Od nás si odnesete svá originální 
díla, dobrou náladu, nové znalosti a zku-
šenost, že tvoření může být zábava i relax. 
Více informací na e-mail: muzeum.svitavy.cz 
nebo mob.: 777 964 927.   Lea G. Sehnalová
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Také je pro vás máj – lásky čas a také vě-
říte, že láska kvete v každém věku, a když ne, 
můžeme si o ní třeba aspoň zazpívat a přečíst 
básně, které nám tu zanechali mistři slova?  
A také se chcete sejít a strávit příjemné pozd-
ní jarní odpoledne s lidmi, kteří se s vámi po-
dělí o svou radost z předávání krásné poezie?  
A chtělo by se vám u toho popíjet kávu a prožívat 
čirou radost ze setkání? Pokud jste alespoň na 
některé otázky odpověděli „ano“, je tu pro vás 
káva nachystaná v úterý 25. dubna v 18 hodin 
v baru knihovny. Čekají vás také Karolína Bene-
šová a Libor Dynka se svými nástroji a písněmi, 
které si můžeme zazpívat společně. S sebou 
prosím přineste dobrou náladu a báseň (krátký 
text) o lásce, o kterou se chcete podělit s ostat-
ními. A nenajdete-li tu svoji nebo je pro vás  
z nějakého důvodu tak důležitá, že se o ni podě-
lit nechcete, můžete se inspirovat v pasáži Fabri-
ky před  knihovnou (každá krádež se tu cení!). 
Vítána je i vlastní tvorba! Těšíme se na vás!

Kateřina Stündlová

Letošní duben bude opět ve znamení pře-
hlídek. Ve Fabrice přivítáme studentské, dětské 
a loutkové divadelní soubory z našeho kraje  
i odjinud na postupových přehlídkách, pozvali 
jsme amatérské filmaře na soutěžní promítání, 
folkové a country muzikanty na krajskou Portu. 
Ale vezměme to podle kalendáře:
8. 4. / So / Svitavský Fanda - Krajská přehlídka 
mladého amatérského divadla

Postupové kolo na celostátní přehlídky 
experimentujícího divadla Šrámkův Písek, pře-
hlídky studentských divadelních souborů Mladá 
scéna Ústí nad Orlicí a divadel poezie Wolkerův 
Prostějov. Svitavský Fanda je už osmým rokem 
a potkáte ho ve Fabrice a v Trámu. Jezdí za ním 
mladé soubory z Pardubic, Brna, Jevíčka, Hrad-
ce Králové, Olomouce i odjinud. V porotě letos 
zasednou Dominika Špalková, Kamil Bělohlá-
vek a Adam Krátký. Přihlášených souborů je 
zatím pět, Svitavy bude reprezentovat soubor 
Naopak Dramatické školičky. Fandu doprovodí 
již tradičně znělka australských AC/DC!
21. – 22. 4. / Pá - So / Svitavský dýchánek  
– krajská postupová přehlídka dětského a lout-
kového divadla Pardubického kraje

Letos ve Svitavách poosmé ve Fabrice  
a v Trámu. Letos potřetí to bude zároveň krajská 
přehlídka loutkářských souborů Pardubického 
kraje a zároveň krajská přehlídka dětských di-
vadelních souborů. Svitavský dýchánek je na-
dechnutím k Dětské scéně – národní přehlídce 
dětských divadelních souborů. Letos se koná 
posedmé od 9. do 15. června! A v porotě – Josef 
Brůček, Zuzana Jirsová a Jan Karaffa.
28. 4. / So / Český videosalón – krajské kolo 
soutěže neprofesionální filmové tvorby

Zveme opět do Svitav nadšené amatérské 
filmaře všech žánrů: dokument, reportáž, hraný 
film, experiment, animovaný a videoklip. V de-
vadesátých letech minulého století jsme v kině 
Vesmír pořádali Národní soutěže amatérského 
filmu a přehlídka se sem opět vrátila, ale nově 
- do opraveného digitálního kina. A letošní po-
rota: Linda Vorlíčková–Kubíková, Jaroslav Rá-
socha a Roman Vávra (natočil třeba pohádku 
Čert ví proč). Věřím, že se letos zúčastní mladí 
filmaři. Vždyť Svitavská klapka nám dává velkou 
naději, že amatérský film v našich končinách žije 
naplno!
29. 4. / So / PORTA – krajské kolo - Tyjátr

Přehlídky folkové, trampské a country hud-
by pořádáme ve Svitavách od devadesátých 
let minulého století. V roce 1994 proběhlo ve 
Svitavách naposledy celostátní finále Porty. Od 
té doby pořádáme krajská kola pro kraje Par-
dubický a Královéhradecký. Pravidla soutěže 
však umožňují, že se soutěže mohou zúčastnit 
muzikanti z celé republiky. Soutěž je jednodenní 
a účastní se jí každý rok kolem deseti muzikantů 
a skupin. Soutěž hodnotí porota složená ze zku-
šených muzikantů ze Svitav a nejen Pardubic-
kého kraje: Stáňa Plívová, Dáša Veselá, Honza 
Žamboch, Robert Křepinský a Roman Horký. 
Na závěr soutěžního dne vždy proběhne ga-
lakoncert, na kterém vystoupí vítězné kapely.  
A vše zakončí skupina Žamboši! 

Příjemné setkání ve Svitavách! Petr Mohr 

V měsíci dubnu čajovna a kavárna Namasté 
mění své majitele a s nimi přichází i nový název 
KRÁSNÁ CHVÍLE. Stávající programy a akce 
pokračují nadále. K nim připravujeme další pří-
jemné novinky. Zahajujeme ve středu 5. dubna  
a zveme vás v 18 hodin na vernisáž energetic-
kých obrazů Věry Velendorfové. Těšíme se na 
společné krásné chvíle v KRÁSNÉ CHVÍLI. Na 
viděnou s Martinou a Markétou.

V dubnu proběhne další z kuchařských 
seminářů. V minulosti jste již měli možnost 
ochutnat sushi, tortilly, saláty, polévky anebo 
indickou kuchyni. Tentokráte se tým kuchařů  
z naší jídelny pod vedením pana Václava 
Šmerdy zaměří na téma RACIONÁLNÍ BEZ-
MASÁ KUCHYNĚ. O té Wikipedie říká, že jde 
o kuchyni, která obsahuje optimální množství 
a poměr základních živin, minerálních látek 
a vitamínů. Chcete-li prospět svému zdraví, 
nebo si zajistit zajímavý program na čtvrteční 
podvečer, neváhejte se včas objednat.

Kurz proběhne 20. dubna od 16:00 do 
18:00, jeho cena je 150 Kč. Objednávky pro-
vádějte na e-mail: provoz.zs.svitavy@gthcate-
ring.cz nebo mob.: 724 437 137.        Jiří Sehnal

Raketa s nadsázkou pojmenovaná jako 
Časopis pro děti chytrých rodičů je určena pro 
děti od 5-10 let a obsahuje příběhy, komiksy, zá-
bavné hry, úkoly, tvoření a jiné zajímavosti vždy 
na jedno téma (např. Brouci a spol., Jinýma oči-
ma, Rock‘N‘Roll). Neobsahuje žádnou reklamu  
a velký důraz klade na vizuální stránku a grafické 
zpracování. Do tematického čísla Vesmír přispěl 
i svitavský autor Martin Sodomka. Srdečně zve-
me na putovní výstavu časopisu Raketa, která 
představí výtvarníky, jež s časopisem pravidel-
ně spolupracují (např. Ondřej Horák, David 
Böhm, Marie Urbánková, Lukáš Urbánek) a na 
workshop s Lukášem Urbánkem, spoluautorem 
oceňovaných knih Babočky či Doktor Racek 
jede na prázdniny a Doktor Racek – cesta ko-
lem světa za 31 písmem. Výstava bude probíhat  
v pasáži Fabriky ve 2. patře od 18. dubna do 
10. května. Workshop s Lukášem Urbánkem 
se uskuteční ve čtvrtek 20. dubna v 17 hodin  
v baru u knihovny.                     Marta Bauerová

nová čajovna a kavárna
v Ottendorferově domě

Květoucí strom lhal lásky žel

Duben – měsíc festivalů 

Raketa – výstava a workshop

Kuchařský seminář 
Václava šmerdy

Upozornění
V sobotu 15. dubna  

bude knihovna uzavřena. 

MALBA HLASeM 
Feng-yűn Song – zpěv, Jaroslav Kořán – bubny, 
perkuse a hosté. Kdo byl na koncertě zpěvač-
ky Feng-yűn Song poprvé, přijde znovu. Tato 
drobná, nenápadná zpěvačka čínského půvo-
du, zpívá o třech oktávách, strhujícím hlasem 
a překvapivě bohatými výrazy. Hlas se stává 
štětcem, dech a energie tuší, prostor plátnem. 

„Malba hlasem“ je koncertní program vzru-
šující barvami hlasu, bubnů, meditativními zvu-
ky, komunikující s prostorem. Posluchač často 
dostane chuť vstoupit do zvukohlasového pro-
storu.  Repertoár čerpají motivy z Asie, ze stepi. 

Délka koncertu 40 – 50 minut. Vstupné: 
150 Kč, členové KPH 100 Kč

28. 4. / Pá / 19:00 / Ottendorferův dům
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20. 4.  2017
v 17:00

v baru u knihovny

Městská knihovna ve Svitavách 
zve na WORKSHOP 

s  Lukášem Urbánkem, 
(Dr. Racek & časopis Raketa).

www.rake ta -casopis .cz                                                                             www.fabr ikasv i tavy.eu



Lesní školka Napísek vás zve v dubnu na 
zajímavé akce, pořádané v pěkném přírodním 
prostředí nedaleko Svitav. Na smrtnou nedě-
li 2. dubna se rozloučíme se zimou. V sobotu 
22. dubna pořádáme první ročník oslavy Dne 
Země, na který zveme rodiny s malými dětmi  
i širokou veřejnost.

Na letní prázdniny chystáme opět Letní pří-
městské tábory Lesnění, proběhnou od 10. do 
14. 7. a od 31. 7. do 4. 8., tábor je určen pro děti 
od 4 - 8 let. Těšíme se na vás v Napísku u obce 
Kukle, lesní školka po - st od 8 - 16 hod, klubík 
pro rodiče s dětmi čt od 9 - 12 hod. 

Lesní klub pro děti Napísek 
hledá průvodce dětí

Očekáváme: 
•	 pozitivní a respektující přístup k dětem
•	 radost z pobytu v přírodě, schopnost celo-

ročně pobývat venku
•	 otevřenost, komunikativnost a spolupráci  

s kolegy a rodiči dětí
•	 osobní návštěvu školkového dne a seznáme-

ní se s vizí a chodem lesní mateřské školky
•	 svoz dětí autobusem ze Svitav 

Nabízíme: 
•	 smysluplnou práci s předškolními dětmi  

v přírodě
•	 osobní a profesní rozvoj  

(přírodní pedagogika, koncept volné hry)
•	 částečný pracovní úvazek  

(3 dny v týdnu pracovní doba 8-16 hod)
•	 spolupodílení se na rozvoji lesního klubu
•	 zkušenosti a podporu týmu
•	 zlepšení fyzické kondice, díky pravidelnému 

pobytu venku

Motivační dopis a strukturovaný životopis za-
šlete na email lesniklubnapisek@gmail.com do 
30. 4. 2017

Více inforamcí o LK Napísek na: www.na-
pisek.cz, facebook: Lesni klub pro děti Napí-
sek, mob.: 777 442 994

Lesní klub pro děti 
napísek pokračuje

Zveme vás na jarní Otevírání předzahrádek

pneuservisautobaterie
pneuservis

Nekvinda  – Zemědělská technika a.s.
Průmyslová 2157/4
568 02 Svitavy (areál za celnicí)
pneu tel.: 461 530 135
baterie tel.: 461 616 670

www.nekvinda.cz
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Lékařské pohotovosti na měsíc duben

Zubní pohotovostní služba
1. - 2. 4. MDDr. Pospíšil Jiří Svitavy, Dimitrovova 799/4, 461 532 970
8. - 9. 4. MDDr. Sládek Petr Svitavy, Purkyňova 249/16, 731 201 180
14. 4. MUDr. Slouka Lubomír Svitavy, Dimitrovova 799/4, 606 452 936
15. - 16. 4. MUDr. Školařová Ludmila Moravská Třebová, Piaristická 6b, 461 316 172
17. 4. MUDr. Škorpík Jan Svitavy, Soudní 1391/3, 461 531 144
22. - 23. 4. MUDr. Štefková Zdeňka Opatov 317, 461 593 907
29. - 30. 4. MDDr. Veselý Petr Březová n. Svitavou, Brněnská 48, 608 981 868

Lékařská pohotovostní služba ORL pro děti a dospělé 
Svitavská nemocnice, budova D - lůžkové ORL oddělení, 461 569 345, 
všední dny 15:30 - 19:30 / So, Ne a svátky 8:00 - 14:00 

Lékařská služba první pomoci pro dospělé
Kollárova 22, Svitavy, přízemí polikliniky, v místnosti ambulance LSPP/LPS, 461 569 239, 
Pátek 18:00 - 21:00 / So, Ne, svátky 9:00 - 17:00 hodin
 Lékařská služba první pomoci pro děti a dorost 
Kollárova 22, Svitavy, přízemí polikliniky, v místnosti dětské ambulance,  
vchod na levé straně, 461 569 270, So, Ne, svátky 8:00 - 18:00 hodin.

teřské centrum Krůček bude tvořit s dětmi. 
Svitavský šachový klub uspořádá před základní 
školou šachovou simultánku. Jde o exhibiční vy-
stoupení silného šachového hráče-mistra Josefa 
Krátkého, který hraje současně na více šachov-
nicích proti více hráčům najednou. Šachovnice 
jsou umístěny vedle sebe a produkující mistrov-
ský hráč k nim postupně přistupuje. Jeho soupeř 
bezprostředně svým tahem odpoví a mistr pak 
provede svůj tah a pokračuje k další šachovni-
ci. Předběžně je dohodnuto, že s produkujícím 
„mistrem“ se utkají na dvanácti šachovnicích svi-
tavští občané. Domníváte-li se, že máte přimě-
řenou šachovou úroveň, můžete projevit zájem  
o hru na e-mail: eduard.jedlicka1@gmail.com do  
20. května s tím, že uvedete telefonický nebo  
e-mailový kontakt, na který obdržíte sdělení, zda 
jste byli vybráni. 

Pro menší nadšence deskových her bude 
připravena hra: Člověče, nezlob se. Během 
této akce bude zpřístupněna vyhlídková věž na 
kostele Navštívení Panny Marie.

Alice Štrajtová Štefková

V sobotu 22. dubna zahájí na náměstí pro-
voz venkovní kavárna Floriánka, kterou si loni 
Svitavané postavili v rámci projektu Svitavané 
sobě. Společně se tento den otevřou všechna 
venkovní posezení na náměstí již v 10 hodin. 
Ve 13 hodin starosta David Šimek slavnostně 
připije dobrou kávou na novou letní předza-
hrádkovou sezónu. Následovat bude hudební 
vystoupení kapel: 

13:05 Bigband  
14:30 Kalibol
16:00 Kdokolif

Od 10 do 14 hodin bude na horním ná-
městí připraven program pro rodiny s dětmi. 
SVČ Tramtáryje zabaví především děti akcí 
Prožijte Svitavy s koloběžkou. Můžete přijet 
na koloběžce nebo i bez ní. Doporučeny jsou 
koloběžky s nafukovacími koly. Čekají na vás 
tyto disciplíny: Štafetový závod trojice + další 
účastníci, závody jednotlivců, rodinné klání 
(dvou týmů proti sobě) a jízda zručnosti. Ma-



S příchodem jara nabírají na síle i ekoakti-
vity na ZŠ a MŠ, Sokolovská 1. 

Ale musíme začít popořádku. Hvězdným 
dnem se stal pro naši školu 28. únor, kdy pře-
vzaly paní ředitelka Alena Vašáková s paní uči-
telkou Jitkou Macenauerovou a dvěma žáky-
němi Kájou Plíhalovou a Aničkou Horákovou  
v Praze v Americkém centru ocenění Czech 
Globe Star. Toto ocenění získaly v letošním 
roce celkem 4 školy. Mezi nimi byla právě  
i naše. Získala ho za realizaci Dne Země  
s programem GLOBE pro veřejnost a příklad-
né propojení programů GLOBE a Ekoškola.  
V projektu GLOBE je v České republice zapo-
jeno 130 škol a my jsme jedna z nich, která zís-
kala ocenění za mimořádný počin! 

Ve čtvrtek 20. dubna proběhne již třetí 
ročník Dne Země s veřejností, na který vás 
všechny srdečně zveme. 

Od 13 do 16 hodin v areálu školy na So-
kolovské si kdokoli z vás může vyzkoušet různá 
fenologická měření, vyrobit si výrobky z přírod-
nin či recyklovatelných materiálů, zahrát si po-
hybové hry s ekologickou tematikou a spoustu 
dalšího. V dopoledních hodinách (od 9 do 12 
hodin) rádi přivítáme děti z mateřských škol  
a naše budoucí prvňáčky. Ti už naše žáky znají 
ze společných setkávání s programem Když děti 
učí děti, při nichž malí předškoláci pod vedením 
starších školáků bádají a dělají pokusy.

V pátek 21. dubna vypukne v 8 hodin  
u sportovní haly Na Střelnici tradiční sběrová 
akce papíru. Do 10 hodin můžete přinést libovol-
né množství papíru a podpořit tak žáky školy, kteří  
z výtěžku této akce sponzorují indického chlapce  
a přispívají mu na školní výlohy a stravu. V tento 
den všichni žáci školy projdou několika trasami  
k rybníku Rosnička a vysbírají odpadky v této re-
kreační oblasti města a v okolí pramenů Svitavy. 
Celá akce probíhá za přispění a asistence Odbo-
ru životního prostředí MÚ ve Svitavách.

V květnu se několik žáků školy zúčast-
ní Globe games v Moravských Budějovicích  
a koncem školního roku nás po čtyřech letech 
čeká obhajoba titulu Ekoškola. Doufáme, že se 
nám to podaří . Takže ještě jednou, nezapomeň-
te se 20. dubna k nám přijít podívat, určitě bude  
co k vidění! Těšíme se na vás.
                 Žáci a učitelé ZŠ a MŠ Sokolovská 

MŠMT umožnilo zapojení do výzvy, ze které 
lze žádat o peníze na technické vylepšení škol-
ních budov. Náš projekt nese název Učebna 
přírodních věd a Jazyková dílna. Z prostoru 
bývalého školnického bytu vznikne učebna pro 
fyziku, chemii či přírodopis se zaměřením na 
nefrontální výuku (viz obrázek), dále vznikne 
neobvyklá učebna pro práci s cizími jazyky, bude 
rozšířen prostor našeho školního poradenské-
ho pracoviště a v neposlední řadě se naše škola 
díky výtahu stane bezbariérovou. Více informací  
o projektech a plánovaných investicích najdete 
na webových stránkách školy v dokumentu Plán 
17 (akustika v jídelně, okna v tělocvičně aj.). 

Chcete-li se dostat přímo do třídy a sledo-
vat, jak se kde učí, je Den otevřených dveří 
nejvhodnější příležitostí pro návštěvu školy. 
Otevřená bude celý den – můžete tedy zhléd-
nout nejen výuku, ale i práci školní družiny či 
jiné aktivity, které obvykle děláme. Nepůjde  
o žádné divadlo, chtěli bychom vám ukázat 
pěkný, ale běžný den v naší škole. Akce, kte-
rá proběhne ve středu 5. dubna od 8:00 do 
16:00, je určena nejen pro rodiče a prarodiče 
žáků naší školy, ale i pro zájemce z řad budou-
cích prvňáčků či šesťáků. V případě, že by vám 
termín nevyhovoval, nabízím možnost indivi-
duální prohlídky školy (mob.: 731 463 782).

Naše škola je zapojena do významného 
projektu, který na evropské úrovni řeší vyu-
žití metody Feuersteinova instrumentálního 
obohacování při vzdělávání. Dostali jsme se 
do společnosti vzdělávacích institutů z Ni-
zozemí, Litvy, Rumunska a Slovenska, kde 
různými formami využívají metodu FIE k roz-
voji jedince i skupin. V Nizozemí využívají FIE  
k práci s dítětem a jeho rodičem, na Slovensku 
podporují děti v romských ghettech a v Litvě 
individualizují přístup k jedinci pomocí FIE  
a dynamického testování. My jsme zavedli me-
todu FIE přímo do výuky a věříme, že získané 
zkušenosti budou cenným příspěvkem do spo-
lečné debaty. Zástupci výše uvedených vzdělá-
vacích institucí navštívili na konci března Čes-
kou republiku. V Praze a ve Svitavách proběhly 
úvodní workshopy. Jako patriota mne potěšilo, 
že do kulturního programu byl vybrán vedle 
pražského židovského hřbitova i příběh Oska-
ra Schindlera ve svitavském MMG.    Jiří Sehnal

Zajímavosti ze základní školy T. G. Masaryka

eKOaktivity 
na Zš a Mš Sokolovská

Technický rozvoj školy Den otevřených dveří

Erasmus

Informace ze škol

Učitelé a žáci ZŠ náměstí Míru 

Vás zvou 

dne 4. 5. v 15 hodin na svou 

ššškkkooolllnnnííí   aaakkkaaadddeeemmmiiiiii   

Těšíme se na Vás!  
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Výtvarná aktivita dětí je něčím zcela při-
rozeným, navazuje na prožitky dětí, aktivizuje 
paměť a rozvíjí představivost. Naše škola již 
po mnoho let dosahuje v oblasti výtvarné vý-
chovy velmi dobrých výsledků, o čemž svědčí 
úspěchy ve výtvarných soutěžích. Posledním 
úspěchem bylo vítězství Charlottky Valešové 
v soutěži Zdravá a nemocná příroda, vyhlá-
šena a ohodnocena odbornou porotou v čele  
s hejtmanem Pardubického kraje Martinem 
Netolickým. A zde se zrodil i jeden příběh. 
Charlottka začala výkres malovat, ale protože 
onemocněla, tak obrázek veselých a smutných 
dětí nedokončila. Přesvědčila svoji maminku, 
aby ji do školy odvezla a výkres dokončila. Na-
konec se podařilo a zvítězila, převzala diplom 
za 1. místo a dárky v Pardubicích. Ve stejné 
soutěži byl také úspěšný Adámek Zavoral, 
který se umístil jako finalista. Blahopřejeme! 

Lenka Šabatková 
Mateřská škola Větrná Svitavy

Sobotní drátování na Riegrovce
22. dubna 2017 od 10 do 12 hodin
Účast hlaste prosím předem na e-mail:
prazanova@riegrovka.cz
Poplatek: 50 Kč na materiál. 

Když v roce 2007 oslavila paní „Akademie“ 
své  60. narozeniny, nikdo by jí tento věk určitě 
nehádal. A také nyní je to stále velmi půvabná 
žena, která může všem, kteří si k ní najdou ces-
tu a vztah, mnohé nabídnout. 

Srdečně zveme bývalé žáky a studenty, vá-
žené rodiče, přátele školy, bývalé zaměstnan-
ce a všechny další zájemce na oslavu založení 
naší/vaší školy, která se uskuteční v sobotu  
23. září 2017.

Sdílejte s námi událost na sociálních sítích 
a tvořte s námi historii na školní webové strán-
ce, kterou jsem vytvořil speciálně pro tuto pří-
ležitost (www.oa.svitavy.cz/?p=6854). 

Libor Pavlík, ředitel

•	 mezi oceněnými svitavskými sportovci bylo  
v anketě Sportovec města Svitavy také ně-
kolik florbalistů, volejbalistů i volejbalistek, 
fotbalista, atlet, atletka, gymnastka a letecký 
modelář ze svitavského gymnázia, 

•	 ve školním kole biologické olympiády katego-
rie A zvítězila Natálie Císařová (septima A), 
v mladší kategorii B byl nejlepší Jan Kladivo 
(sexta A),

•	 na konci února proběhla na gymnáziu kon-
verzační soutěž ve francouzštině. Ve svých ka-
tegoriích si nejlépe vedli K. Knapčoková (kat. 
A1), M. Haniková (kat. B1) a T. Kříž (kat. B2),

•	 v březnovém okresním kole chemické olym-
piády kat. D si nejlépe vedla K. Kučerová, 
která obsadila 2. místo a postoupila do kraj-
ského kola,

•	 letos začíná na gymnáziu (i na ostatních 
středních školách v ČR) maturita již 11. dub-
na, a to vypracováním písemné práce z čes-
kého jazyka,

•	 ve vestibulu gymnázia přibyl nový nápojový 
automat AGIBERIA, který vyhovuje tzv. pa-
mlskové vyhlášce a může tak nabídnout až 
24 nápojů především žákům základní školy 
a nižšího stupně gymnázia,

•	 A. Cerháková (kvarta A) obsadila v krajském 
kole konverzační soutěže v angličtině 2. místo 
(v kat. II. B),

•	 do krajského kola zeměpisné olympiády se 
probojovali A. Krátký, D. Severa a L. Nekvin-
da,

•	 státní jazyková škola při gymnáziu chystá pro 
veřejnost možnost nechat si otestovat anglič-
tinu – 6. a 7. 4. 2017 organizuje mezinárodní 
zkoušky z angličtiny Cambridge English na-
nečisto,

•	 gymnázium připravuje kompletní rekonstruk-
ci školní jídelny. 

Milan Báča
Od roku 2012 se naše škola každoročně 

zapojuje do projektu Srdíčkových dnů spo-
lečnosti Život dětem. Výtěžek sbírek je z pře-
vážné části používán na nákup zdravotních 
pomůcek, rehabilitačních pobytů pro vážně 
nemocné děti a také na nákup dalšího potřeb-
ného vybavení pro dětská oddělení nemocnic, 
stacionáře a další zařízení pečující o nemocné 
a postižené děti.

V letošním roce se nám podařilo prodejem 
předmětů s logem Život dětem získat pro tuto 
organizaci finanční částku 6 050 Kč.

Další aktivitou je podpora indických dětí, 
pro které žáci třídy IX. A spolu se svojí třídní 
učitelkou Janou Ovadovou získávají finance 
prodejem vlastnoručně vyrobených předmě-
tů, jako jsou např. andělíčci z korálků či drob-
né dárky z keramiky. V této činnosti budeme 
pokračovat i v dalších letech, kdy deváťáci po-
myslnou štafetu předají svým mladším spolu-
žákům.                                         Jana Machová

Vážení rodiče a přátelé školy, 

ve středu 26. dubna v době od 14:30 do 
16:30 hodin vás rádi přivítáme v naší  Ma-
teřské škole Svitavy, Československé armády  
Svitavy, mob.: 733 529 129, e-mail: ms.csarma-
dy@svitavy.cz, www.ms-csarmady.cz

Využijte možnosti přijít se podívat, jak žije naše 
škola. V doprovodu učitelek si ji prohlédnete, 
seznámíte se s jejím vzdělávacím programem  
a získáte odpovědi na vše, co vás zajímá.
Budete srdečně vítáni!

Den otevřených dveří

Obchodka slaví 70 Aktuálně  
ze svitavského 
gymnázia

Úspěchy ve výtvarném 
projevu v Mateřské
škole Větrná
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Hladinu cukru v krvi i krevní tlak vám změ-
ří v hale Svitavské nemocnice na letošním Dni 
zdraví, který zde připravili pro veřejnost na  
ve čtvrtek 20. dubna. A nejen to. V době od 
8 do 15 hodin názorně předvedou vyšetření 
srdce na EKG či přiblíží onkologickou prevenci 
nádorových onemocnění. 

Zážitkový den má i další program: umož-
ní vám nahlédnout do vozů Zdravotnické zá-
chranné služby, do laboratoře Oddělení klinic-
ké biochemie, na denzitometrii rentgenového 
pracoviště. „Na 13 hodin připravujeme zají-
mavou přednášku na téma onemocnění srd-
ce. Následovat bude ukázka pohybové aktivity 
kardiaků a návod na správnou životosprávu. 
Můžete se nás na místě zeptat na vše, co vás 
ve všech tématech zajímá,“ uvedla za organi-
zátory Zdenka Petrilová. 

...od 3. dubna bude na náměstí Míru 51 
(vedle Drogerie Teta) otevřena nová prodej-
na M&K fashion s dětským a dámským oble-
čením, bižuterií, kvalitními pařížskými kabel-
kami a spoustou dalších módních doplňků? 
Na vaši návštěvu se v příjemném prostředí těší 
Karolína a Martin.   

...je nově oteřen Spiders Bar (v prostorách 
bývalé restaurace Bruno)? Zveme vás k příjem-
nému posezení při hudbě všeho žánru. Každý 
víkend čepujeme různé druhy ze speciální edice 
pivovaru. Otevřeno máme denně od 15 do 24 
hodin (Pá - So 15:00 - 02:00, Ne zavřeno). 

Těší se na vás kolektiv Spiders Baru.

Klub seniorů ve spolupráci se Střediskem 
volného času Tramtáryje Svitavy pořádá již 
druhý rok kurzy práce na počítači pro všech-
ny zájemce z řad svitavských seniorů. Cílem 
kurzu je naučit se používat základní progra-
my, vytvářet soubory, využívat elektronickou 
komunikaci – nastavit si e-mail, posílat zprá-
vy, ukládat fotografie a vyhledávat potřebné 
informace na internetu. O počítačové kurzy 
je velký zájem. Nové poznatky mohou přispět  
k dalším formám využití volného času seniorů  
a zjednodušit kontakt s jejich blízkými.

Děti a zaměstnanci
Dětského centra Svitavy
(bývalý kojenecký ústav)

Vás srdečně zvou na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,

který se koná ve dnech
19. a 20. dubna 2017

od 9 do 16 hodin 

zve všechny členy na členskou schůzi do 
Fabriky, která se koná v pondělí 10. dubna ve 
14:30 hod.

Nenechte si ujít zahájení turistické sezóny 
v sobotu 15. dubna - vycházka Svitavy- Koc-
lířov. Autobusová doprava zajištěna ze Svitav 
do Koclířova a zpět. Všechny další informace 
najdete na straně 1 a 2. 

V sobotu 29. dubna se uskuteční čaroděj-
nický rej na hřišti v Poličce. Informace o akci 
budou podány na členské schůzi 10. 4.

Eva Rejentová 
Celostátní akce SPCCH „Rozchodíme civil-

ky“, pořádaná ve spolupráci s Lesy ČR, je za-
měřená na aktivní pohyb v každém věku.

Velký úspěch zaznamenala ZO Kardio 
Svitavy v soutěži Rozchodíme civilky. Po celo-
státním vyhodnocení 3. ročníku za rok 2016 
obsadila naše ZO Kardio sedmé místo výko-
nem 4 731 nachozených km. Do soutěže bylo 
přihlášeno padesát organizací a jejich členové 
nachodili celkem 108 261 km. Všem, kteří se 
soutěže zúčastnili, patří poděkování. 

Jan Pokorný

Úklid koryta řeky Svitavy
V sobotu 8. dubna pořádá naše ZO ČSOP 

Rybák Svitavy v rámci celostátní kampaně 
Ukliďme Česko jarní úklid koryta řeky Svita-
vy. Sraz zájemců o pomoc s čištěním našeho 
životního prostředí je v 9 hodin u řeky na uli-
ci Lanškrounská. Projít bychom měli úsek až  
k obchodu LIDL. 

Vítání ptačího zpěvu
V sobotu 29. dubna pak zveme širokou 

veřejnost na tradiční Vítání ptačího zpěvu. 
Vycházka s pozorováním a určováním ptáků, 
ukázkou jejich kroužkování a soutěžemi pro 
děti s ptačí tematikou začíná na hrázi Dolního 
rybníka v 8:30.                                       Jiří Mach

Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. hledá 
do svého týmu kuchařku/kuchaře na 

hlavní pracovní poměr. 
Nástup možný ihned.

Bližší informace u Mileny Čípové, 
mob.: 731 605 894, 

e-mail: milena.cipova@svitavy.cz.

6. / Čt /  15:00 / budova MěÚ T. G. Masaryka 
25, velká zasedací místnost
Bezpečnost seniorů v dopravě
Přednáška je určena svitavským seniorům  
– řidičům, ale především cyklistům a chodcům. 
Pořádá odbor dopravy MěÚ Svitavy a BESIP.

15. / So / Svitavy - Koclířov
Zahájení turistické sezóny
Společný výlet autobusem do Koclířova. Bližší 
informace jsou uvedeny na straně 1  a 2

19. / St / 15:00 / Fabrika, předsálí
Výroba jarních dekorací
Společné tvoření jarní výzdoby a dekorací.

25. / Út / 13:00 / Bowling - Squash Svitavy, 
ul. Olbrachtova
Bowlingový turnaj

Poznáváme zajímavá místa České republiky
Zveme vás na výlet do Rožnova pod Radhoš-
těm, který plánujeme na středu 10. května. 
Navštívíme Dřevěné městečko a Mlýnskou do-
linu Valašského muzea v přírodě. Podrobnější 
informace obdržíte při podání přihlášky. Cena 
zájezdu: 100 Kč. Nabídka je určena pouze čle-
nům klubu seniorů. 
Přihlášku na zájezd je nutné podat osobně ve 
středu 5. a 19. dubna nebo ve čtvrtek 13. a 27. 
dubna v době od 10:00 do 11:30 hod. v klubu 
seniorů (Fabrika, místnost č. 301).                                           
Pozor! Klub seniorů bude ve čtvrtek 6. a 20. dub-
na 2017 z technických důvodů uzavřen!
Všechny aktivity klubu seniorů jsou zveřejňovány 
na nástěnkách ve Fabrice (přízemí a 3. podlaží 
před místností č. 301) a v elektronické podobě 
na webových stránkách www.ks.svitavy.cz nebo 
na facebooku.                     Samospráva KS Svitavy

Den zdraví ve Svitavské 
nemocnici

Počítačové kurzy pro seniory

ZO Kardio 

Svaz ochránců přírody pořádá

Masopust na slunci - pomlázka u peci, říká 
stará česká pranostika. Valentinskou vycházku 
pořádanou dne 18. února jsme zakončili maso-
pustní veselicí na náměstí ve Svitavách.

Eva Rejentová 

Valentinská vycházka

Víte, že...Děje se ve městě
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Tradiční slet čarodějnic z Krůčku se ten-
tokrát uskuteční s mírným předstihem, a to  
v pátek 28. dubna. Kouzelnická stanoviště, ani-
mační program pro děti, zpívání při kytaře, po-
sezení u táboráku, vypečené špekáčky (možnost 
přinést s sebou, případně zakoupit na místě) si 
užijeme od 15:30 hodin v areálu Cihelna. Rodin-
né vstupné 50 Kč členi (- 10% sleva VZP), 70 Kč 
nečleni MC Krůček. V případě výrazně nepřízni-
vého počasí se akce nekoná – aktuální informace 
na webu či níže uvedených kontaktech.

Porozumět svým emocím, dozvědět se, 
co udělat pro své sebevědomí, sebeúctu  
a  radost, jak zvládat strachy, hněv a vztek, na 
co zaměřovat pozornost, jak pracovat s pozi-
tivními i negativními emocemi či s prokrasti-
nací – to vše bude náplní oblíbeného kurzu 
emoční inteligence, který začíná v pondělí  
10. dubna. Během pěti tříhodinových setkání 
vedených zkušenou psycholožkou a lektorkou 
Monikou Čuhelovou nezapomeneme také na 
emoce našich blízkých, dětí a partnerů a jak si 
s nimi poradit. 

Budeme hledat soulad mezi srdcem, hla-
vou a tělem a cesty porozumění sobě i dru-
hým. To vše interaktivní formou s konkrétními, 
praktickými výstupy. Cena celého kurzu je 750 
Kč pro členy, 1000 Kč pro nečleny MC Krůček. 
Tato příznivá cena je možná díky podpoře pro-
jektu Centrum pro rodinu MPSV. Objednávejte 
se předem do středy 5. dubna na e-mail: mc-
krucek@gmail.com, mob.: 737 236 152.

9. / Ne / 14:00 - 18:00 / hala Na Střelnici
neseď doma 
Odpoledne plné zábavy pro všechny – ve spor-
tovní hale bude umístěno 10 nafukovacích 
atrakcí (tsunami, U-Slide, Man Track, hrad se 
skluzavkou, Wipe Out, Tom a Jerry (Baby Zoo), 
Fight Arena, banán, koníci, trampolína). Cena 
za 4 hodiny, které můžete strávit na 10 atrak-
cích, je v předprodeji 100 Kč, na místě 150 Kč 
(pro děti a mládež), doprovod 60 Kč

15. / So / 14:00, 16:00 / městský bazén Litomyšl
AQuASHOW 
Netradiční oslava Velikonoc. Na městském 
bazénu v Litomyšli bude umístěno několik 
atrakcí pro malé i velké (SKLUZAVKA, VODNÍ 
DRÁHA ZE 3 PRVKU, BANÁN, JEŽEK, VODNÍ 
VÁLEC…). Cena v předprodeji 130/osoba, na 
místě 160/osoba, doprovod 90 Kč

28. – 30. / Pá - So / TZ Svratouch
Vyhánění čarodějnic ze skal
Víkend na TZ Svratouchu, kde společně s dět-
mi odemkneme skály a upálíme čarodějnici. Hry 
v přírodě po celou dobu pobytu. Více informací 
na e-mail: lwaltova@svitavy.cz nebo mob.: 734 
287 286

29.  / So / 9:00 – 15:00 / DiscGolf Park 
Čarodějnicé hody
Trunaj kategorie C, přihlášení na www.discgolf.
cz v sekci turnaje.

29. / So / 18:00 – 22:00 / DiscGolf Park 
Čarodějnice na DiscGolfu
Posezení u ohně za doprovodu kytary, možnost 
zakoupení občerstvení, opékání špekáčků, pále-
ní čarodějnice.

5. - 7. 5. / Pá - Ne / Salzburg
Výlet na Orlí hnízdo
Navštivte jednu z nejkrásnějších lokalit v Evro-
pě, Orlí hnízdo, a jezero Königsee v národním 
parku Berchtesgaden. Druhý den návštívíme 
Salzburg. Cena bude upřesněna

8. 5. / Po / 14:00 / Vodárenský les
Ve světě skřítků a víl
Jednou za čas, když už slunce svítí a zem je 
dostatečně prohřátá, vylézají ze svých skrýší 
skřítci a víly, které Vodárenský les chrání. Ne-
bude lehké se tam 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

19. - 22. / Pá - Po / Šumava
šuMAVA 
Víkend nabitý programem: na raftech po 
Vltavě, výletem na Stezku korunami stro-
mů - Neuschönau v Národním parku Bavor-
ský les. Turistika - oblast Lužný a Vyšší Brod.  
Cena 2 090 Kč / osoba

23. - 25. 6. / Pá - Ne / Salza - Rakousko
SALZA
Vodácký zájezd se sjížděním jedné z nejkrás-
nějších vodáckých řek Rakouska - řeky Salzy. 
Vápencové soutěsky, neuvěřitelně průzračná 
voda a překrásné peřeje, to jsou trumfy, které 
lze těžko přebít. Cena 4 190 Kč / osoba.

Pohodový vstup do školy a úspěch dítěte  
– to je přání všech rodičů budoucích prvňáč-
ků. Přijďte rozvíjet dovednosti vašeho dítěte  
a také vzájemný vztah na deseti setkáních  
v malé skupině pod vedením pedagožky s pro-
školením a zkušeností s předškolní diagnosti-
kou (Klokanův kufr) a také montessori pedago-
gikou, kde je kladen vysoký důraz na maximální 
všestranný rozvoj dítěte. Lekce jsou koncipová-
ny tak, aby podporovaly soustředěnost dítěte  
a schopnost dokončit činnost. Stranou nezů-
stane ani sebevědomí a sociální dovednosti 
dítěte (například schopnost mluvit v kolekti-
vu). Rodiče poznají silné a slabé stránky dí-
těte, získají tipy, jak ho vést k samostatnosti, 
pomoci mu ve vytrvalosti a vyrovnávání se  
s překážkami. 

Setkání budou probíhat každý čtvrtek počí-
naje 13. dubnem 12:30 - 15:00 nebo od 15:30 
- 17:00. Na kurz je třeba se objednat předem,  
a to nejpozději do pátku 7. dubna. Cena je 400 Kč 
pro členy, 500 Kč pro nečleny MC Krůček. Dle zá-
jmu zajistíme hlídání mladších sourozenců. Infor-
mace a objednání na e-mail: sona.nadvornikova@
gmail.com, mob.: 733 518 999.

Čarodějnice na Cihelně

Kurz emoční 
inteligence

Máte doma předškoláka?

MC Krůček Akce SVČ

V dubnu 
bude Krůček 
svítit modře

Rozsviťte se s námi! V neděli 2. dubna 
odstartuje kampaň u příležitosti Světového 
dne porozumění autismu. Je možné poro-
zumět autismu? Mnohé možná napadne: 
„To jsou ty nemluvící, zlobivé děti, mající 
svůj svět v rohu pokoje. Nebo jsou to ti 
geniální lidé na počítání a machři na ja-
dernou fyziku?“ Pojďme společně upozor-
nit na toto téma sérií fotografií v modrém  
a příběhy rodičů dětí s autismem. Pošlete 
fotku v modrém (nebo s výrazným mod-
rým doplňkem) na e-mail mckrucek@
gmail.com a rozsviťme modře celé Svitavy!

Kampaň vyvrcholí ve středu 26. dubna 
(od 16 do 19 hodin) praktickým worksho-
pem na téma Nácviky sociálních dovedností  
u dětí s autismem. Dozvíme se, jak lépe 
porozumět dítěti s autismem – tomu, co 
chce říct, co prožívá, jakou má náladu, jak 
zvládá emoce. Můžeme se těšit na prak-
tické ukázky. Součástí bude prezentace 
služeb pro lidi s autismem.

Workshopem navazujeme na dlou-
holetou práci s rodinami, jejichž členi 
(většinou děti) mají poruchu autistického 
spektra. První částí semináře nás provede 
lektorka klubů rodičů s PAS poskytující  
i individuální poradenství Mgr. Kateřina 
Ciencialová, druhou pak zkušená pracov-
nice Rodinného integračního centra Mgr. 
Jaromíra Staňková, DiS. 

Vstupné za celý workshop činí 150 Kč, 
kapacita míst je omezena. Objednávejte se 
na e-mail: mckrucek@gmail.com, mob.: 
737 236 152. 
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Příměstské tábory (cena 1 500 Kč):
I. turnus: 3. – 7. 7., vedoucí Pavel Padyásek, 
e-mail: ppadyasek@svitavy.cz
II. turnus: 10. – 14. 7., vedoucí Miroslav Sko-
čovský, e-mail: skocovsky@svitavy.cz
III. turnus:  17. – 21. 7., vedoucí Michaela Pe-
ňáková, e-mail: skocovsky@svitavy.cz
IV. turnus:  14. – 18. 8., vedoucí Lenka Waltová, 
e-mail: lwaltova@svitavy.cz
Pobytový tábor na TZ ve Svratouchu 
(cena 3 399 Kč)
Termín: 23. 7. – 4. 8. 
Hlavní vedoucí: Pavel Padyásek, e-mail: ppady-
asek@svitavy.cz, mob.: 734 287 285
Veškeré přihlašování na tábory probíhá  
on-line na našich stránkách www.svc.svitavy.cz  
v menu online přihlášky – tábory.

Děti letos čeká ve dvou turnusech (10. – 14. 7. 
a 31. 7. – 4. 8.) výtvarný tábor inspirovaný ak-
tuální muzejní výstavou předního brněnského 
malíře, ilustrátora a spisovatele Pavla Čecha. 
Téma Tajemný svět nás zavede do výtvarných 
dílen, chybět nebudou již tradičně výlety za 
dobrodružstvím a setkání se zajímavými lidmi. 
Tábor je již obsazen. 

15. - 22. července: Táborová školička na Tuč-
kově hájence ve Svratouchu, která je určena 
pro mladší děti ve věku 5 - 12 let. Letošním té-
matem bude Harry Potter a fantastická zvířata. 
Cena 2 100 Kč. Bližší informace na mob.: 775 
300 422 (Daniel Veselý).
30. července – 12. srpna: Pobytový tábor LT 
Damašek, na několik dnů budeme společně 
obývat Tajuplný ostrov. Cena pro nečleny od-
dílu 3 600 Kč.
Bližší informace na mob.: 739 584 332 (Jan 
Rusek). Nebudou chybět výlety, soutěže  
a napínavá celotáborová hra. Přihlášky lze 
stáhnout na internetových stránkách www.za-
lesaci.net.                                             Pavel Dědič

Kajmánek pořádá 4. tábor rodičů s dětmi  
- SKŘÍTCI A VÍLY V BESKYDECH
Termín: 13. - 20. 8. 
Místo konání: Chata Celnica, Bílá,  
Frýdek Místek.
Budeme si hrát, soutěžit, tvořit a vydáme se 
na výlet.
Pavlína Šmerdová, mob.: 737 389 797 / e-mail: 
plavani.kajmanek@email.cz

Tábor Sázava 2017. Ubytování je v chatkách 
po čtyřech, ve zděné budově je sociální zaříze-
ní včetně sprch s teplou vodou a zázemí zdra-
votníka. Přímo v táboře jsou hřiště, koupaliště 
je ve vzdálenosti cca 1 km, ale hlavně tábor 
leží přímo na břehu řeky a k dispozici budou  
i lodě! Pro děti je připravena celotáborová hra 
PRÁZDNINY V RÁJI ANEB CESTA DO POLY-
NÉSIE A ZPĚT. 
Termín: 15. - 29. 7. 
Cena: 3 400 Kč
Více informací i on-line přihláška na http://
www.sybrontici.net/

Letní příměstské tábory: Lesnění, proběhnou 
od 10. do 14. 7. a od 31. 7. do 4. 8., tábor je 
určen pro děti od 4 - 8 let. Těšíme se na vás  
v Napísku u obce Kukle, lesní školka Po - St 
od 8 - 16 hod 

Termíny: 17. – 21. července, 
 7. – 11. srpna 
Cena: 1 200 Kč (možnost přihlášení jen na ur-
čité dny – platí se poměrová část). 
Přihlášky a bližší informace: 
Nízkoprahový klub Díra, Felberova 669/2, 
Svitavy, mob.: 733 598 577, 
e-mail: dira-sy@osbonanza.cz 

Tábořiště Ostrý Kámen, termín 31. 7. - 13. 8., 
cena 3 300 Kč. Kontakt pro přihlášky: Alena 
Petrželová, mob.: 731 441 557.

Ve městě se pohybujeme v klidných a krásných 
místech, jako je park, Vodárenský les, areál  
u rybníka Rosnička, lanové centrum, atd... Stra-
vování a pitný režim zajištěn. Cena tábora je  
1 300 Kč pro členy, 1 500 Kč pro nečleny MC 
Krůček. Informace na www.mckrucek.cz, www.
facebook.com/mckrucek, rezervace na e-mail: 
mckrucek@gmail.com, mob.: 737 236 152.

17. – 21. 7.  Cesta do pravěku
24. – 28. 7.  Popelka s Popelákem zasahují  
(EKO tábor – projekt Zelený Krůček)
31. 7. – 4. 8.  Z pohádky do pohádky
7. – 11. 8.  Cesta do Fantazie

Organizace nabízí velké množství příměstských a pobytových táborů 
SVČ Tramtáryje Svitavy

Muzejní tábor

TOM Zálesáci Svitavy Kajmánek

Zábava, legrace, hravá výuka  
pro děti od 4 do 12 let
Termín: 7. – 11. 8. / 9:00 – 15:00 hod 
Cena: 2 300 Kč  
(v ceně: pojištění, svačina, oběd)

enGLISH SuMMeR CAMP!
Termín: 31. 7. – 4. 8. 
Rekreační středisko Srnčí - Moravská Třebová

Cena: 3 180 Kč
Pro děti od 6 do 13 let, anglicky od budíčku 
do večerky, garance super zábavy, ubytování 
v hlavní budově, strava - plná penze, pojištění,
min 25, max 30 účastníků, závazná přihláška  
a záloha do 30. 5.! Sleva pro sourozence.

Letní příměstský sportovní tábor pro děti  
z prvního stupně základních škol.

1. turnus: 31. července - 4. srpna
2. turnus: 7. srpna - 11. srpna
3. turnus: 14. srpna - 18. srpna

Cena: 
2 200 Kč za jeden turnus, 
4 000 Kč za dva turnusy, 
5 800 Kč za tři turnusy

Přihlášky na e-mail: info@sportkemp.cz do  
30. dubna. Informace: www.sportkemp.cz, 
facebook.com/sportkemp

Příměstský tábor  
v anglickém jazyce

Sportovní tábor

TOM Brontíci

Lesní klub napísek

nízkoprahový  
klub Díra

PS Vysočina

MC Krůček 
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V předchozím měsíci jsme se účastnili Mis-
trovství ČR v silovém trojboji dorostu a juniorů 
ve Frýdlantu, kde nás zastupovali pouze muži. 
Ve sloučené kategorii dorostenců do 66 kg zís-
kal 1. místo Daniel Křepelka (dřep – 155 kg, 
benč – 120 kg, mrtvý tah – 185 kg) a 3. místo 
Milan Pokorný (dřep – 70 kg, benč – 47,5 kg, 
mrtvý tah – 145 kg). V kategorii juniorů do 83 
kg vybojoval zlatou medaili Patrik Janků (dřep 
– 225 kg, benč -155 kg, mrtvý tah – 205 kg)  
a 4. místo v kategorii juniorů do 120 kg obsadil 
Roman Štěpánek (dřep – 210 kg, benč – 115 kg, 
mrtvý tah – 200 kg). Dle přepočteného výkonu 
se svitavský oddíl z možných 12 míst umístil na 
stříbrné příčce. 

Barbora Plíhalová nás v kategorii ženy do 
63 kg zastupovala na soutěži Mistrovství ČR 
v silovém trojboji mužů a žen v Lukově, kde 
svými výkony porazila soupeřky (dřep – 115 kg, 
benč- 42,5 kg, mrtvý tah – 120 kg) a domů si 
přivezla zlatou medaili.

Mezi 29 oddíly (80 soutěžích) se rovněž na 
2. místě umístili Svitavští, kteří v Jihlavě před-
vedli skvělé výkony na 13. otevřeném mistrov-
ství ČR v benčpresu dorostu, juniorů a masters. 
Karolína Adamová získala 1. absolutní pořadí 
s výkonem 75 kg mezi dorostenkami, Daniel 
Křepelka 2. místo s 127,5 kg, Lukáš Doležal  
10. místo o zvednuté hmotnosti 107,5 kg  
za dorostence. V juniorech s činkou o váze 
162,5 kg Patrik Janků obdržel 2. místo v abso-
lutním pořadí, a v kategorii muži M2 skončil  
s 152,5 kg na 6. místě v absolutním pořadí Libor 
Novák.  

Dosaženými výkony se stále oddíl silového 
trojboje TJ Svitavy řadí mezi nejlepší v České 
republice. Chtěla bych poděkovat všem aktiv-
ním členům, kteří svou účastí reprezentují svi-
tavský oddíl a přispěli svým sportovním úsilím 
k narůstající oblibě silového trojboje. 

Chceš se dozvědět více o powerlifteru? 
Stát se naším členem? Informace nalezneš na 
sociální síti Facebook/ TJ Svitavy Powerlifting.

Vladěna Janků

Každoroční vyhlášení ankety Sportovec roku města Svitavy za rok 2016 proběhlo v kultur-
ním centru Fabrika. Oceněno bylo celkem 26 jednotlivců a 6 družstev. Na společné fotografii se 
starostou města Davidem Šimkem.

Březen a duben, to jsou měsíce, ve kterých 
vrcholí nejen ligové soutěže a České poháry, 
ale v žákovských soutěžích se navíc rozhodu-
je i o tom, zda se týmům podaří probojovat 
na mistrovství ČR, nebo ne. Na trénincích 
a při utkáních se tak potili nejen hráčky a hráči, 
ale tentokrát i trenéři. Až do posledních mis-
trovských utkání a turnajů totiž v některých ka-
tegoriích nebylo jasné, zda se postup podaří.  
A výsledek? Poprvé v historii volejbalového od-
dílu budeme účastníky MČR ve všech čtyřech 
kategoriích – v mladších i starších žákyních  
i žácích.

Asi největší „díru do světa“ letos udělali 
starší žáci, když si účast zajistili celkově 8. mís-
tem v Českém poháru. Ve finálovém turnaji ČP 
totiž zaskočili i největší favority, když vybojovali 
výborné 2. místo, a kromě ČZU Praha nechali 
za sebou všechny volejbalové velkokluby. Se-
mifinále MČR pořádáme v naší hale v sobotu  
1. dubna. A bude záležet i na divácích, zda 
pomohou kluky „postrčit“ až do finálových 
bojů. V mladších žácích jsme dokonce pořa-
dateli finálového turnaje MČR. Ve dnech 22. 
- 23. dubna se v naší sportovní hale představí  
16 nejlepších týmů mladších žáků. A kdo ze 
Svitav odjede jako Mistr ČR, jak se rozdají me-
daile, to budeme moci sledovat přímo v hale. 

Děvčata to mají trochu složitější už jen pro-
to, že jejich členská základna v ČVS je téměř 
dvojnásobná. Proto si postupu týmu starších 

žákyň na mistrovství ČR tolik ceníme. A když  
k tomu připočítáme, že si postup děvčata zajis-
tila až v úplně posledním mistrovském utkání 
sezóny, v tie-breaku, nejtěsnějším vítězstvím 
15:13, určitě si dovedete představit ty infark-
tové situace na trenérské lavičce. Účast našich 
mladších žákyň v 1. části republikové soutěže, 
to bude pro náš velmi mladý tým opravdový 
křest ohněm. Děvčata pojedou na svoji první 
„velkou“ celostátní akci především získat cenné 
zkušenosti a porozhlédnout se ve „velkém“vo-
lejbalovém světě. 

Závěrem snad jen přání – klukům přijďte 
do haly fandit a děvčatům držme palce na dál-
ku. Ať se všem daří!              Marcela Sezemská

Základní kynologická organizace Svitavy  
- Lačnov zve  širokou veřejnost na námi pořáda-
né akce se psími kamarády.
9. 4.   Zkoušky ze sportovního výkonu psů 
(základy poslušnosti, pokročilý).
22. 4. Seminář „Život se psem - aneb jak si ho 
 užívat a ne v něm jen přežívat“.
Tato akce je určena pro všechny majitele psů  
a i ty, jenž si chtějí psa pořídit.
23. 4.  Nejen socializační procházka se psy.
29. 4.  Dog tůrka – Cesta za poznáním.
13. 5.  Zkoušky ze sportovního výkonu.
9. 9.  Voříškiáda – V. ročník Lačnovského psíka.
17. 9.  Zkoušky ze sportovního výkonu psů  
(základní poslušnosti, stopy/obrany).

Od dubna 2017 bude připraven Preven-
tivní program se psem pro děti na základních 
školách, školkách a speciálních zařízeních za 
podpory Nadace ČEZ a našeho města Svitavy. 
Tímto jim děkujeme za podporu! Těší se na vás 
celá naše kynologická základna. 

Více informací na www.zkosvitavy-lacnov.cz, 
www.pm-dogssmile.cz
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nejlepší sportovci se starostou města

Žáci a žákyně vybojovali 4x účast na MČR

Akce kynologické
organizace 

Silový trojboj

S nesrovnalostmi v doručování se obracejte 
na mob.: 608 024 585 (www.lubomirek.cz). 
Příští číslo vyjde 30. dubna 2017.

Distribuci zajišťuje firma Lubomírek.cz. 

Informace ze sportu
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Máte rádi biatlon? Chtěli byste si ten-
to sport vyzkoušet? Pak jsou veřejné závody  
v letním biatlonu právě pro vás.

Závody pro veřejnost se budou konat  
7. května přímo na Svitavském stadionu. Let-
ní biatlon kombinuje jízdu na kole a střelbu ze 
vzduchovky. Závodit se bude v kategoriích juni-
orů, žen a mužů.

Veškeré bližší informace, úplná pravidla  
a přihlášku najdete na našich webových strán-
kách www.biatlonsvitavy.wz.cz. Uvítáme vás 
také na našem facebooku Biatlon Svitavy.  
K závodu potřebujete pouze vzduchovku  
a kolo. Pokud nemáte vzduchovku, můžeme vám 
ji půjčit. Neváhejte se přihlásit, těšíme se na vás! 

Za pořadatele Martin Švejcar a Jan Kopřiva

Páté kolo letošního ročníku této soutěže 
proběhlo 4. března. Počasí nám přálo po ce-
lých 5 soutěží. Účastníky neodradily ani třeskuté 
mrazy v prvním kole, které se konalo již první 
lednovou sobotu a v posledním kole byli zase 
odměněni téměř jarním počasím. 

Sportovní soutěž, pořádanou v rámci akcí  
– Prožijte Svitavy,  pořádá Modelklub a Stře-
disko volného času Tramtáryje. Liga obsa-
huje pět soutěží a s házedly se začalo létat již  
7. ledna. V čtrnáctidenních cyklech se létalo na 
louce u Schindlerova háje.  Již pravidelní účast-
níci ze Svitav, Litomyšle, Chocně, Chotěboře, 
Uničova a Litovle mnohdy bojovali i s nepřízní 
počasí. Letos jsme zaznamenali vůbec rekord-
ní účast. Ve všech pěti kolech se dohromady 
zúčastnilo 92 soutěžících, což je na soutěž há-
zedel opravdu hodně. Trochu mrzí nízká účast 
mládeže.  

Svitavští tenisté opět zanechali významnou 
stopu na oblastních přeborech východních 
Čech. Nejlepšího výsledku dosáhly dívky v ka-
tegorii do 9 let. Na východočeských přeborech 
v Poličce se do finále probojovaly dvě svitavské 
hráčky. Zvítězila Nikola Snášilová, která potvr-
dila roli favoritky turnaje a zaslouženě vybojovala 
titul přebornice východních Čech. Druhé místo 
obsadila Charlene Crhová. Tyto dvě hráčky se  
v zimní halové sezóně umísťují na předních mís-
tech všech turnajů kategorie baby tenis.

Přebory chlapců do 9 let se konaly ve Svi-
tavách. Domácí Erik Růžička obsadil 7. místo.

Přebory tenistů do 7 let (minitenis) se ko-
naly ve Dvoře Králové. Ze svitavských tenistů 
skončil na 5. místě David Gerišer  a Charlotte 
Crhová obsadila 11. místo.

Na přeborech mladšího žactva v Pardu-
bicích (do 12 let) obsadil 3. místo ve dvouhře 
svitavský Jakub Vrtěna. Ve čtyřhře Jakubu Vr-

těnovi se spoluhráčem Martinem Fialou z Trut-
nova uniklo celkové vítězství opět o pár míčů  
a obsadili 2. místo.

Svitavský odchovanec Dominik Rouchal, 
hrající za TK Agrofert Prostějov, obsadil vynika-
jící 3. místo na Mistrovství republiky mladšího 
žactva jednotlivců v Jablonci nad Nisou. V ha-
lové sezóně vyhrál nejlépe obsazený turnaj kat.  
A v Příbrami.                                    Robert Snášil

Vyhodnocení proběhlo 4.  března v klubov-
ně modelklubu v Cihelně a ti nejlepší si odnesli 
poháry, ceny, diplomy a propagační materiály 
města Svitavy.   

Na prvním místě v kategorii házedel skon-
čil v kategorii seniorů Tomáš Hlavinka z Lito-
vle výkonem 1682 bodů, druhý Michal Gryc  
z Uničova  1482 bodů a třetí Ing. Michal Klimeš 
ze Svitav, který dosáhl 1396 bodů. První v kate-
gorii žáků byl Tomáš Kunčák 336 bodů, druhý 
David Hladký výkonem 307 bodů a na třetím 
místě Martin Kunčák se 150 body – všichni tři 
ze Svitav.    

Vítězům blahopřejeme. Nyní se můžeme 
těšit na další akce, které bude modelklub pořá-
dat, a naleznete je v modelářském kalendáři a na 
našich stránkách http://modelklub-svitavy.web-
node.cz/ a nebo ve vývěsní skříňce před infor-
mačním centrem na náměstí.         Zdeněk Uher

V pátek 24. února proběhlo 17. kolo výcho-
dočeského přeboru. Svitavy A zvítězily v Rych-
nově nad Kněžnou 4:12, na kuželky 2574:2711  
a zůstávají v boji o první místo. Svitavské „béč-
ko“ přivítalo družstvo z Vysokého Mýta a udělilo 
mu kanára 16:0, na kuželky 2646:2451.

A v sobotu 25. února se ve východočes-
ké soutěži také zrodil kanár (12:0, na kuželky 
1648:1493), kdy ho domácí družstvo C uštědři-
lo Hradci Králové D. Více informací o krajských 
soutěžích naleznete na www.kkks.cz

V současné době také probíhá Městská ku-
želkářská liga, kterou po čtyřech kolech vede 
družstvo Sázkaři. Více informací o městské lize 
a o svitavských kuželkách naleznete na www.
kuzelky-svitavy.cz. 

Tým KK Svitavy C. Zleva nahoře: Jan Zelinka, 
Ivana Plchová, Tomáš Štol, Iva Jetmarová, Petr 
Leinweber. Dole: Michal Dvořáček  

Zimní liga házedel – 2. ročník Memoriálu Jindřicha Samka

Mladí tenisté TO TJ Svitavy si vedou výtečně

Zkuste biatlon

Vítězný víkend  
svitavských kuželkářů


