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Tříkrálový průvod po devětadvacáté 

Karneval na ledě pro děti na bruslích v maskách i bez

republiky
19 1 8        2 0 1 8

L E T

Venkovní betlém a dřevěná zvonička sto-
jí od první adventní neděle před školou na 
svitavském náměstí a zpříjemňují vánoční 
náladu kolemjdoucím. Myšlenku na vytvoření 
betléma v životní velikosti jsme v hlavě nosili 
už dlouho, ale až na začátku loňského roku 
jsme oslovili mladého řezbáře ze Sebranic  
u Poličky Františka Malého. Proč právě jeho? 
František Malý je nejen řezbář, ale také betle-
mář, jeho výrobky zdobí kostely i prostranství 
před nimi. A pochází z našeho regionu, což je 
pro nás také důležité. Návštěvníci muzea se  
s ním měli možnost téměř každý rok setkat při 
předvánočním řezbování v muzejních dílnách. 

Ke Svaté rodině s Ježíškem v jesličkách a ke 
stáji se zvířátky z biblické scény se dostal i pes, 
trošičku s nadsázkou. A slavný výjev se bude 
každoročně rozšiřovat o další a další postavy 
jako překvapení a dárek všem lidem dobré 
vůle. A pro štěstí si můžete zazvonit, rozhou-
pat ocelové srdce, které dává zvonovině jemný 
tón. Autorem zvonice je Josef Sehnal a zvonu 
Martin Horký, oba ze Svitav. Na okraji zvonu 
je nápis, trochu symbolický: Stále se radujme, 
Svitavané. Je latinský a skrývá v sobě i chrono-
gram, tedy rok 2017.                 Blanka Čuhelová

V sobotu 20. ledna od 14 hodin pořádá 
Tramtáryje další ročník Karnevalu na ledě. Děti 
si vyzkouší různé disciplíny na ledě, při kterých 
se zdokonalují v bruslení. Při jednotlivých disci-
plínách těm nejmenším pomáhají rodiče nebo 
starší kamarádi. Hry jsou přizpůsobeny jak pro 
děti předškolního věku, tak pro školáky. Za spl-
nění jednotlivých úkolů jsou děti sladce odmě-
něny a na konci si vždy odnesou drobné dárky. 
Soutěže jsou chystány pro děti v maskách, ale 
celé akce se mohou zúčastnit i zájemci bez ma-
sek, kteří mají vytyčený prostor pro bruslení. 
Děti v maskách mají vstup volný. Děti bez ma-
sek v doprovodu rodičů 20 Kč. Ostatní bruslaři 
bez masek 30 Kč.                  Miroslav Skočovský

Zveme vás na 29. ročník tradičního svi-
tavského tříkrálového průvodu. 

Svatí Tři králové dorazí na koních na náměs-
tí Míru v neděli 7. ledna 2018 v 16:30 hodin  
a vydají se s průvodem za Hvězdou, kterou 
spatřili, do kostela sv. Josefa. Věříme, že průvod 
bude očekáván těmi, kdo věří, že „jediná hvěz-
da“ nehasne a září na cestu tajemným cizincům 
jdoucím za nadějí. V kostele sv. Josefa zhléd-

nete program zakončený živým betlémem. 
Těší se na vás pořadatelé: Muzejní historický 
klub Záviš, Římskokatolická farnost Svitavy, 
jezdecký klub M. Bártové, trubači J. Dvořáka, 
Šomburští jezdci Šumovi z Hradce nad Svi-
tavou, 6., 8. a 9. ročníky ZŠ Felberova a hu-
dební skupina RYSK. Budeme tam, tak přijďte  
a prožijte tříkrálový průvod s námi. 

         Zuzana Štěpánková

Semper Gaudeamus, 
Svitavienses
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Mohlo by vás zajímat

Rozhovor se Zuzkou Pustinovou 

Aplikace Marushka Photo pro ohlášení závad ve městě

Město Svitavy usiluje o udržení veřejného pořádku, efektivní a včasné odstraňování vzniklých 
závad na našem území. Z tohoto důvodu spouští aplikaci pro chytré telefony Marushka Photo. 

Ta umožňuje občanům interaktivní hlášení nedostatků ze svého okolí, které jsou přes chytrý 
telefon zasílány online k vyřízení zaměstnancům městského úřadu. Zde je konkrétní podnět posou-
zen a postoupen kompetentní osobě k jeho odstranění - řešení. Aplikace umožňuje stálou kontrolu 
stavu těchto hlášení ve veřejné mapě tak, aby měli všichni účastníci přehled o aktuální situaci. 
Výstupy budou postupně vyhodnocovány a mohou přinést podklady pro efektivnější vynakládání 
finančních prostředků, například u odpadů a kontejnerových stání. Budeme rádi, pokud projekt 
podpoříte. Připojujeme návod, jak s aplikací pracovat. Děkujeme.                                       Petr Šmerda

Marushka Photo je ur-
čena pro platformy Win-
dows, Android a iPhone 
(bod 1). Nainstalujete ji 
běžným způsobem jako 
ostatní aplikace (goo-
gleplay, appstore...). Ná-
sledně povolíte potřebné 
přístupy do vašeho mobil-
ního telefonu.  

Po prvním spuštění vyber-
te z nabídky URL (bod 2) 
oblast Svitavy (bod 3). 
Pro přesné zaměření polo-
hy a vyvolání mapy zvolte 
toleranci 2m (bod 4). 
Potvrdíte tlačítkem Test 
služby a zavřít nastavení 
(ponechte variantu Bez 
přihlášení (bod 5).

Pro zveřejnění příspěvku 
musíte být připojeni na 
internet včetně umístění 
(data, wifi). Objekt může-
te přímo vyfotit (bod 6) 
nebo připojit z vaší galerie  
(bod 7). Vše můžete 
po ukončení sdílet přes  
ostatní média, zaslat si váš 
podnět na email, fcb, me-
ssenger... (bod 8).

Po připojení fotografie 
budete vyzváni pro výběr 
symbolu Vložení podně-

tu (bod 9). V pracovním 
poli uvidíte náhled vašeho 
příspěvku (bod 10), který 
následně doplníte krát-
kým popiskem (bod 11)  
a odešlete k posouzení.

Pokud vaše poloha bude 
odlišná od zadané tole-
rance (např. příspěvek 
umístíte z domova) zobra-
zí se mapa, kde pohybem 
určíte přesné místo hláše-
né události (bod 12). Ná-
sledním odesláním bude 
proces dokončen.

Aktuální stav vašeho pří-
spěvku můžete sledovat 
na veřejné mapě na adre-
se (bod 13): 
www.svitavy.cz/
marushka_ver/

Zde bude v momentě 
ohlášení uvedeno sděle-
ní: Podrobnosti hlášení 
závady budou zobrazeny 
po schválení pracovníky 
MěÚ Svitavy (bod 14).

Po zpracování zaměst-
nancem bude zveřejňen 
postup k nápravě a od-
stranění vzniklé závady 
(bod 15). 

Vyřešené příspěvky bu-
dou na mapě ponechány 
po dobu 10 dní. Násled-
ně budou zcela odstra-
něny, aby nedocházelo  
k nepřehlednosti zob-
razovaných informací  
a přeplnění databáze.
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www.svitavy.cz/marushka_ver/

S koncem roku 
2017 odchází z funk-
ce tiskové mluvčí 
města Svitavy po ne-
celých deseti  letech 
Zuzana Pustinová,  
a proto jsem jí polo-
žila několik otázek. 

1. Jak dlouho jste působila na MÚ a jak 
dlouho na pozici tiskové mluvčí?

Když se v souvislosti s příštím rokem mluví  
o významných letopočtech s osmičkami, musím 
se přidat se svými: do úřadu jsem nastoupila  
18. 8. 2008 na pozici tisková mluvčí města.

2. Co vám tato práce přinesla?
Byla mým naplněním. Seznámila jsem se  

s mnoha milými a zajímavými lidmi, mohla jsem 
tzv. „být při tom“ – měla jsem přehled o tom, 
co se ve městě děje, co se kde buduje, spoustu 
akcí i lidí jsem zachytila na svých fotografiích. 
Naučila jsem se mnoho různých nových věcí  
- jak v práci s počítačem, tak s úpravou fotogra-
fií, článků a zejména efektivní zkracování textů.

3. Pamatujete si, o čem byl váš první článek?
Paměť není moje silná stránka, ale počítač 

říká, že to byl rozhovor s naší milou kolegyní  
z odboru dopravy a zároveň výbornou sportov-
kyní Pavlou Báčovou, která tehdy závodila na 
in-linech a později na kole.

4. Máte nějakou reportáž, článek či zážitek, 
který ve vás zanechal hluboký dojem, a víte, 
že si ho budete pamatovat navždy?

Velmi zajímavý byl rozhovor s mistrem 
kuchařem Václavem Šmerdou, vybavuji  
si i návštěvy prvních občánků Svitav v porodni-
ci, či naopak setkání se stoletou vitální paní Stu-
denou. Nezapomenu ani na promrzlé otvírání 
Vodárenského lesa.

5. Co je podle vás v této práci nejobtížnější?
Práce tiskové mluvčí není „o mluvení“, jak 

se mnoho lidí domnívá, ale o každodenní trpě-
livé práci u počítače a telefonu. K tomu přidejte 
komunikaci s novináři a vlastně s kýmkoliv, re-
portážní fotografování, příprava a konání tisko-
vých konferencí, kulatých stolů, práce na webu 
a facebooku města atd. A někdy se to sejde 
všechno najednou a včera bylo pozdě. Nárazo-
vý stres. Málokdy uděláte práci, kterou jste si na 
ten den naplánovala. 

6. Co plánujete do budoucna?
Vím, že tiskovou mluvčí nemohu dělat do 

sedmdesáti, a protože mám ráda lidi a nedo-
vedu si představit, že zůstanu jen sama doma, 
budu pracovat jinde (alespoň doufám) a také 
se věnovat svým koníčkům, které jsem doposud 
poněkud zanedbávala. 

Děkuji za rozhovor a do další etapy života 
přeji za celý tým MIC hodně zdraví, spokojenos-
ti a pohody.                          Zuzana Štěpánková
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Volba prezidenta republiky

Na neupravené ploše na Jiráskově ulici 
u budovy Městského dvora, kde stával vždy 
lunapark, byla zahájena soukromou společ-
ností DETOS výstavba polyfunkčního domu. 
Navržená budova by měla navazovat na štíto-
vou zeď objektu Městského dvora a objemově 
ukončit a uzavřít zadní trakt této části náměstí. 
Nové prostory stavby budou sloužit zejména 
pro administrativní a obchodní činnost. 

Součástí bude vybudování příjezdových 
komunikací, parkovacích ploch a chodníků. 
Příjezd k budově a na parkovací plochy bude 
z okružní křižovatky, výjezd bude směrem Ji-
ráskovou ulicí na náměstí. Stavební úpravu 
také dozná Jiráskova ulice z důvodu bezpeč-
nosti chodců. Těšme se tedy na další zlepšení 
významného prostoru ve městě a na novou 
moderní stavbu.                                  Pavel Čížek 

V pátek 12. ledna 2018 od 14:00 hodin do 
22:00 hodin a v sobotu 13. ledna od 8:00 ho-
din do 14:00 hodin proběhne volba prezidenta 
republiky. 

Právo volit má každý občan České republi-
ky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 
18 let. Nemohou volit pouze ti občané, u kte-
rých nastala zákonem stanovená překážka vo-
lebního práva. 

Volič hlasuje ve volebním okrsku podle mís-
ta svého trvalého pobytu. Občan může také hla-
sovat v jiném volebním okrsku na území České 
republiky nebo v cizině na zastupitelském úřadu 
za předpokladu, že požádal obecní úřad v mís-
tě svého bydliště o vydání voličského průkazu. 
Obecní úřady přijímají písemné žádosti o vo-
ličský průkaz do pátku 5. ledna 2018 a osobní 
žádosti do středy 10. ledna do 16 hodin. Před 
vlastním hlasováním, při prokazování osobní 
totožnosti, musí v tomto případě volič předlo-
žit a odevzdat okrskové volební komisi voličský 
průkaz. 

Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději tři 
dny přede dnem voleb, tj. do 9. ledna. Ten volič, 
který nebude mít k dispozici hlasovací lístky, je 
obdrží v den voleb přímo ve volební místnosti, 
nebo od 9. ledna na podatelnách městského 
úřadu. 

Hlasování bude voliči umožněno poté, 
kdy okrskové komisi prokáže svou totožnost  

a státní občanství České republiky předlože-
ním platného občanského průkazu nebo ces-
tovního pasu ČR. 

Do úřední obálky, kterou obdrží ve vo-
lební místnosti, vloží volič pouze 1 hlasovací 
lístek toho kandidáta, pro něhož se rozhodl 
hlasovat. 

Volič může také ze závažných důvodů, 
zejména špatného zdravotního stavu, hlaso-
vat doma. O návštěvu členů okrskové volební 
komise může požádat do dne konání voleb na 
odboru správních činností Městského úřadu 
Svitavy (J. Burešová, tel. 461 550 415) a ve 
dny konání voleb pak u okrskových volebních 
komisí. 

Volba prezidenta republiky může být dvou-
kolová v případě, že ani jeden z kandidátů 
neobdrží v prvním kole nadpoloviční většinu  
z celkového počtu platných hlasů oprávněných 
voličů. V případě konání II. kola se volba usku-
teční v pátek 26. ledna 2018 od 14 do 22 hodin 
a v sobotu 27. ledna od 8 do 14 hodin. Ve dru-
hém kole kandidují pouze dva kandidáti, kteří 
se v prvním kole v konečném pořadí umístili na 
prvních dvou místech. 

Ve Svitavách se bude volit v osmnácti stá-
lých volebních okrscích. Vymezení volebních 
okrsků a umístění volebních místností zůstává 
od předcházejících voleb nezměněno. 

Pavla Velecká, odbor správních činností 

Městský úřad Svitavy, odbor životního pro-
středí, na základě připomínek občanů a pro-
vedených pochůzek inicioval pročištění koryta 
Lačnovského potoka. Povodí Moravy, které je 
správcem toku, vybralo dodavatele pro odstra-
nění nánosů v korytě v délce 600 m. Cílem akce 
je vrátit koryto potoka do původního nezane-
seného stavu, aby byla zajištěna dostatečná 
kapacita a průtočnost. Současně však probíhají 
práce na řece Svitavě, do které je Lačnovský po-
tok zaústěn. Vlivem vzduté hladiny je sediment 
v korytě značně zvodnělý a před naložením 
pro odvoz je ukládán na břehu, aby částečně  
vyschl. Vysychající sediment bude z břehů úpl-
ně odstraněn. Zhotovitel byl vyzván k průběž-
nému čištění komunikací a zatravněné plochy 
na březích budou navráceny do původního 
stavu. Práce by měly být ukončeny 8. prosince 
2017.                 Aneta Hedejová, Václav Košňar 

Sedmá etapa regenerace lánského sídliště 
si kladla za cíl rozšíření volnočasových ploch  
v jižní části sídliště přiléhajících k bytům pro seni-
ory. Senioři žijící v sídlišti jsou také hlavní cílovou 
skupinou. Projekt zahrnuje propojení řešené 
oblasti parkovými pěšinami, vysázení květinové 
zahrady s možností vlastního pěstování bylin či 
okrasných květin, umístění venkovních kondič-
ních cvičebních a herních prvků, rozšíření sou-
časného systému veřejného osvětlení, další par-
kové i sadové úpravy a návrh nového mobiliáře. 
V jižní části sídliště tak vzniká klidová zóna blízká 
přírodě, odstíněná od dopravy a dětských hřišť  
s možností posezení, odpočinku, lehkého kon-
dičního i rehabilitačního cvičení i fyzicky nená-
ročných her, například společně s vnoučaty. 
Akce byla v listopadu 2017 dokončena s celko-
vými náklady ve výši čtyř milionů korun včetně 
DPH. Poskytnutá dotace z programu regenera-
ce sídlišť činí z této částky 2,7 milionu korun.                                                      

Jiří Škrabal 

Pro rok 2018 vyhlásil Pardubický kraj 
řadu dotačních programů v mnoha oblas-
tech (oblast kultury, oblast sportu a volno-
časových aktivit, oblast zahraničních vzta-
hů, oblast životního prostředí), které hodlá 
finančně podpořit. Žádosti do jednotlivých 
programů lze zasílat v termínu od 3. 1. do 
31. 1. 2018. Veškeré informace naleznete na 
webu Pardubického kraje:
https://www.pardubickykraj.cz/ 
probihajici-dotacni-programy         Jiří Petr

Radní a zastupitelé města Svitavy si uvědo-
mují, že stav chodníků ve městě je neuspoko-
jivý, a tak významně v posledních dvou letech 
posílili investice do oprav chodníků. 

V posledních třech letech je nárůst patrný 
z následné tabulky: 

Čerpání nákladů na opravy chodníků (v tis. Kč) 

r. 2015 r. 2016 r. 2017 

255 2 098 3 117 

V roce 2017 se město zaměřilo na drobné 
opravy v ulicích Uzavřená, Tolstého a Pražská. 
Zásadní rekonstrukcí prošla plocha u pře-
chodu na začátku ulice Gorkého, následuje 
celý úsek ulice Gorkého od čísla orientačního  
1, až po ulici Petrusova. Opravy se dočká i zby-
tek chodníku od ulice Petrusova ke garážím za 
Autocentrem.                               Jaroslav Kytýr 

Přehled investičních akcí (chodníky) 
v roce 2017: 

Rekonstrukce komunikací: Na Červenici 
(616 tis. Kč), prostoru před kinem (2 277,5 
tis. Kč), regenerace sídliště U Nádraží - II. eta-
pa (3 330,7 tis. Kč), manipulační pruh II/366 
- ul. Pražská (4 873,4 tis. Kč), VII. etapa rege-
nerace sídliště Svitavy – Lány (3 995,4 tis. Kč,  
z toho 2 695,4 tis. Kč z MMR). 

Jitka Vodvárková, Radek Dirr 
Celkem se tedy vložilo za minulý rok do 

chodníků přes 18 miliónů korun. 
Zuzana Pustinová 

Nová výstavba na ploše  
u budovy Městského dvora 

Odstranění nánosů 
z Lačnovského potoka 

Opravili jsme staré chodníky 
a vybudovali nové 

Parčík v Lánech je hotový
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Vítání občánků 

Kam s vánočními stromky? 

Poplatek za komunální odpad 

Narození děťátka patří v každé rodině 
mezi události nejradostnější, nejšťastnější 
a také nejvíce oslavované. Takovou malou 
oslavou zrození nového človíčka bylo i tradič-
ní vítání občánků, které se konalo v sobotu  
2. prosince 2017 v obřadní síni městského úřa-
du. Sešlo se celkem 11 dětí: Denis Kudláček, 
Daniel Petrasz, Jiří Zelenda, Pavlína Králová, 
Ellen Moravcová, Adam Mihula, Patrik Palla, 
Emma Ovadová, Kryštof Daněk, Jan Březina 
a Tobias Miška. 

Zastupitel města Harald Čadílek věnoval 
ve svém proslovu rodičům i dětem mnoho 
hřejivých slov, popřál mnoho zdraví, lásky  
a spokojenosti v životě a jako upomínku pře-
dal tatínkům pamětní list, maminkám kytičku 
a dětem dárky. 

Ještě jednou vítáme naše nejmenší a věří-
me, že si všichni přítomní odnesli milý pocit 
a příjemný dojem, že si jich svitavská radnice 
opravdu váží.                            Marcela Górecká 

Bezdomovectví 
V průběhu celého roku se strážníci, ale  

i většina z vás, setkala s různými případy bez-
domovectví ve městě. Jde někdy o nepříjemné 
situace, které mohou více či méně obtěžovat 
každého z nás. Téma bezdomovectví je pro-
blémem celospolečenským a je potřeba se 
na věc podívat s větším nadhledem. Ne každý 
jednotlivec, který se dostal na ulici, musí zna-
menat nějakou hrozbu. Většinou jde jen o pár 
„nepoddajných osob“, které se nehodlají při-
způsobit ničemu a nikomu. Za městskou poli-
cii mohu říci, že strážníci provádějí pravidelné 
kontroly na místech, kde se nejvíce zdržují  
a k nahlášeným případům vyjíždí v podstatě 
každý den. Jen represivním tlakem ze strany 
strážníků či policie však problém bezdomovec-
tví z ulic nezmizí, což je ale na jinou diskuzi. 
Pokud se tedy s nevhodným jednáním zmíně-
ných osob setkáte, neváhejte nás kontaktovat 
a hlídka přijede situaci vyřešit. 

Veřejný pořádek 
Dne 4. 12. ve večerních hodinách hlídka 

strážníků vyjížděla na ul. Antonína Slavíčka  
k oznámení, že je skupinkou mladíků narušo-
ván veřejný pořádek. Před prodejnou se měli 
pohybovat čtyři mladíci v podnapilém stavu, 
kteří obtěžovali zákazníky. Po příjezdu byl spat-
řen mladík, který ležel před vchodem na zemi 
s krvácejícím obličejem. Vzhledem k zranění 
byla na místo přivolána RZS, která mladíka 
odvezla na ošetření. Šetření dále probíhá, ale 
zřejmě šlo o vzájemnou potyčku dotčených 
osob a jejich jednání bude oznámeno přísluš-
nému správnímu orgánu. 

Znečištěné ulice, poškozování vozovky 
a chodníku 

Strážníci městské policie v poslední době 
řešili hned několika případů znečištění ulice 
vozidly, částečné poškození vozovky či chod-
níku. Výjezdy byly zaznamenány například na 
ulice Slunečná, Pražská nebo Máchova alej. 
Probíhaly zde různé stavební práce. Zástupci 
firem byli upozorněni na nutnost uvést vše do 
původního stavu a na potřebu očistit vozidla 
před vjezdem na komunikaci. Kde napomenutí 
nepomohlo, řešili jsme věc uložením pokuty či 
oznámením na příslušný úřad. 

Krádež zboží mladistvou osobou 
Dne 6. 12. byla vyslána hlídka na náměstí 

Míru do prodejny Albert, kde došlo ke kráde-
ži zboží mladistvou osobou. Po příjezdu bylo 
zjištěno, že pachatelkou je patnáctiletá dívka, 
která si chtěla osladit život a odcizila několik 
cukrovinek. Nepoškozené zboží bylo vráceno 
zpět do prodeje a dívka byla řešena vzhledem 
k věku napomenutím, poté předána rodičům 
a zároveň byl o věci vyrozuměn sociální odbor 
péče o dítě.                                Rostislav Bednář 

Místní poplatek za provoz systému shro-
mažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů pro rok 
2018 činí 600 Kč na obyvatele a rok - je tedy 
ve stejné výši jako vloni. Částka však nepokrývá 
veškeré náklady spojené se základními služba-
mi odpadového hospodářství ve městě Svitavy 
(směsný komunální odpad, vytříděné složky 
komunálního odpadu, nebezpečný odpad), 
které město hradí společnosti LIKO Svitavy. 
Skutečné náklady na základní služby odpado-
vého hospodářství činí 624 Kč na obyvatele 
a rok. Pro dokrytí skutečných nákladů musí 
být použity prostředky získané od společnosti 
EKO-KOM a pro rok 2018 počítáme s částkou 
o celkové výši 425,4 tis. Kč.     Michal Nedoma 

Ve společenské rubrice uvádíme jména  
osob na základě písemného souhlasu. 

Noví občánci města Svitavy, 
kteří se narodili v listopadu: 

ADAM TROŠKA 
DOMINIK CHMELAŘ 
MIKULÁŠ RAŠNER 
JAKUB BAČOVSKÝ 
JONÁŠ SVOBODA 
VIKTORIE HRADILÁKOVÁ 
MEDA BŘICHÁČKOVÁ 
ELIÁŠ BEJČEK 
JIŘÍ NIKOLAJ LEINWEBER 
LUDĚK JURENKA 
VALENTINA DORŇÁKOVÁ 

V listopadu uzavřeli manželství 
a souhlasili se zveřejněním: 
KAREL BĚLKA a ŽANETA SLÁMOVÁ 

Navždy nás opustili: 
ZDENKA ŠMÍDOVÁ (76 let) 
LIBUŠE SCHULZOVÁ (85 let) 
JAN KOHOUTEK (73 let) 

Odstrojené vánoční stromky prosím uklá-
dejte vedle kontejnerů na komunální odpad 
(nádoby o objemu 1100 litrů, nikoliv vedle po-
pelnic) tak, aby byl možný jejich samostatný 
odvoz společností SPORTES. Stejně jako v mi-
nulém roce bude opět ve vybraných lokalitách, 
zejména na sídlištích a více obydlených měst-
ských částech, možnost likvidace odstrojených 
vánočních stromků prostřednictvím velkoobje-
mových kontejnerů (zelené kontejnery s ozna-
čením BIO odpad). Děkujeme všem občanům 
za dodržení pořádku.               Michal Nedoma 



Zuzana Štěpánková
manažerka komunikace
a městských akcí
mob.: 606 709 946
zuzana.stepankova@svitavy.cz

Bc., BcA. Lucie Macášková
tisková mluvčí
města Svitavy
mob.: 606 526 788
lucie.macaskova@svitavy.cz
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Personální změny v městském informačním centru (MIC) od nového roku

Vodné a stočné na rok 2018 Podrobnější údaje k cenám za parkování ve městě
Vedení města a vlastníci infrastruktury pro-

jednali s provozovatelem vodovodu a kanali-
zace v listopadu ceny vodného a stočného pro 
rok 2018. Dohodli se na ceně pro vodné ve 
výši 35,50 Kč/m3 s DPH, tedy na stejné hodno-
tě jako v uplynulém roce, a u vody odvedené  
k čištění (stočné) na 42,44 Kč/m3 s DPH. 

Důvodem zvýšení ceny je dodržení přede-
psaného růstu cen stočného podle podmínek 
čerpané dotace z Operačního programu Život-
ní prostředí na realizované akce Intenzifikace 
ČOV Svitavy a Kanalizace města Svitavy III. 
etapa. Zvýšením ceny dojde ke zvýšení obje-
mu finančních prostředků na opravy a údržbu 
infrastrukturního majetku čistírny odpadních 
vod a kanalizačních řadů. 

Oproti ceně vodného a stočného, která 
v roce 2017 činila 77,08 Kč/m3 včetně 15% 
DPH, zaplatí odběratelé s DPH o 0,86 Kč/m3 
více. Za vodné a stočné tak v roce 2018 při 
průměrné spotřebě 32 m3 na osobu za rok za-
platíme částku ve výši 2 494 Kč (77,94 Kč/m3 
x 32 m3), proti výdajům cca 2 467 Kč v roce 
2016 (77,08 Kč/m3 x 32 m3). Meziroční navý-
šení ceny vody tak bude v průměru činit 27 Kč/
rok na jednoho odběratele ve Svitavách. 

Cena vodného a stočného pro rok 2018 

cena za 1 m3 bez DPH
včetně  

15% DPH 

vodné 30,87 35,50 

stočné 36,16 42,44 

vodné + stočné 67,03 77,94

 Jaromír Hurych 

V minulém období došlo k rozsáhlým 
úpravám možností pro parkování. Vzniklo uza-
vřené parkoviště pro nemocnici a další místa  
v prostoru kina. Velké parkoviště před poli-
klinikou bylo smluvně převedeno pod město  
a následně byl splněn jeden z požadavků vede-
ní nemocnice na zpoplatnění daného prosto-
ru. Cenové nastavení zvýhodňuje krátkodobé 
parkování pacientů a odpoledních návštěv  
v nemocnici před dlouhodobě stojícími (např. 
zaměstnanci). 

Rada města na svém zasedání 5. září 2017 
vydala nařízení, které stanovuje pravidla stání 
vozidel na vymezených místních komunika-
cích nebo jejich určených úsecích na území 
města, včetně způsobu placení sjednané ceny 
a způsobu prokazování jejího zaplacení. Na 
místech vyhrazených a označených příslušný-
mi dopravními značkami lze parkovat na dobu 
časově omezenou, nejvýše však na 24 hodin. 

Parkování na místech, které je vymezené 
nám. Míru, Kostelním náměstím a ulicemi: Ne-
rudova, Jiráskova, Erbenova, Slepá, Pod Věží, 
Růžová, Vojanova, Horova a T. G. Masaryka 
(č.o. 1 až 11), je možné parkovat v pondělí až 
pátek v době od 7 do 17 hodin a v sobotu od 
7 do 12 hodin pouze za úplatu. V neděli a ve 
dnech státem uznaného svátku je parkování 
bezplatné. 

Parkování na parkovišti oboustranně při-
lehlého ke komunikaci U Nemocnice mimo 
soukromého parkoviště (vpravo u výjezdu do 
ulice Polní) a parkovišti před poliklinikou je 
dovoleno parkovat v pondělí až pátek v době 
od 6 do 16 hodin pouze za úplatu. V sobotu, 

v neděli a ve dnech státem uznaného svátku je 
parkování bezplatné. 

V podatelně Městského úřadu Svitavy je 
možné zakoupit pololetní nebo roční parkova-
cí známku (nutno občanský průkaz a osvěd-
čení o registraci vozidla). Známka opravňuje 
k parkování na místech vyhrazených k parko-
vání v centru města. Držení parkovací známky 
nezakládá nárok na parkovací místo. Znám-
ka není přenosná na více vozidel. Podnikající 
fyzická osoba nebo právnická osoba, mající 
zájem zakoupit pro tři a více vozidel, která 
vlastní, pouze jednu parkovací známku, obdrží 
parkovací kartu. 

Ceník úhrady v parkovacích automatech  
a parkovací známky 

•	 Cena za parkování prostřednictvím parkova-
cích automatů náměstí Míru: dvoustopá mo-
torová vozidla 10 Kč/1 h, 20 Kč/za každou 
další hodinu. Parkoviště u nemocnice a na 
ulici Kollárova dvoustopá motorová vozidla  
5 Kč/1 h za první tři hodiny, 20 Kč za čtvrtou 
a každou další hodinu 

•	 Cena za parkovací známku pololetní  
2000 Kč/1 vozidlo, roční 3000 Kč/1 vozidlo 

•	 Osoby s trvalým bydlištěm v centru města 
pololetní 1500 Kč/1 vozidlo,  
roční 2000 Kč/1 vozidlo 

•	 Právnická nebo podnikající fyzická osoba, 
mající provozovnu umístěnu v centru  
města pololetní 2000 Kč/1 vozidlo,  
roční 3000 Kč/1 vozidlo 

Ceník nabyl účinnosti 2. října 2017. 
Miroslav Doseděl, Zuzana Pustinová 

Během uplynulých měsíců nastaly v měst-
ském informačním centru personální změny 
na dvou pracovních pozicích. V současné době 
navíc odchází tisková mluvčí Zuzana Pustinová. 
MIC tak vstupuje do roku 2018 v novém slo-
žení a bude nadále zajišťovat činnosti zejména 
z těchto oblastí:  

1. Certifikované informační centrum
– poskytování služeb široké veřejnosti 

zejména místním občanům a návštěvníkům 
města, kompletní informační servis, činnosti na 
podporu cestovního ruchu, prodej vstupenek, 
suvenýrů, propagačních materiálů a dalších, 
tisk, laminace, skenování, vázání dokumentů…

2. Městské akce 
– koordinace a spolupráce při pořádání akcí 

města a zajištění stánkového prodeje s odbory 
městského úřadu a místními organizacemi, bu-
dování přátelské atmosféry ve Svitavách nejen 
během těchto tradičních setkání.

3. Komunikace města 
– rozvíjení pozitivního obrazu města Svitavy 

a prezentace aktuálního dění místním občanům 
a široké veřejnosti prostřednictvím distribuč-
ních kanálů - webové stránky, facebook, insta-
gram, Kulaté stoly, tiskové zprávy a konference, 
spolupráce s médii, tvorba městského newslet-
teru, zpravodaje Naše město a další…  

4. Cestovní ruch a další projekty
– propagace města jako atraktivní destina-

ce, spolupráce s organizacemi – ČMP, Sdružení 
historických sídel Čech a Moravy, SMO, ATIC, 
MAS Svitava, účast na veletrzích cestovního 
ruchu, realizace projektů s partnerskými městy, 
komunikační strategie včetně vizuálního stylu 
města, tvorba propagačních materiálů.

Naší hlavní snahou a vizí je rozvíjet úroveň 
všech poskytovaných služeb včetně oboustran-
ného komunikačního prostředí mezi veřejností, 
občany a zástupci města. Budeme rádi za vaše 
podněty, proto zveřejňujeme složení MIC plat-
né od 15. ledna 2018.                           Petr Šmerda

Mgr. Petr Šmerda
vedoucí organizační
složky MIC
mob.: 724 365 447
petr.smerda@svitavy.cz

Jiří Zdražil, DiS.
referent certifikovaného
informačního centra
tel.: 461 534 300
jiri.zdrazil@svitavy.cz

Leona Haraštová
referentka IC, manažerka 
stánkového prodeje
mob.: 734 685 285
leona.harastova@svitavy.cz
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Ze zastupitelských lavic

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

dostali jsme příležitost nových dnů. Pros-
me o Boží požehnání, abychom je dokázali 
naplnit dobrem (P. Vojtěch Kodet).

Blanka Homolová, zastupitelka, KDU-ČSL

Splnění všech vašich přání, zdraví vám i vaší 
rodině, štěstí v životě i práci a v roce 2018 co 
nejvíce slunných dnů vám přejí jménem Sdru-
žení pro město Svitavy zastupitelé

Milan Báča, Blanka Čuhelová, 
Monika Čuhelová, Jaroslav Dvořák, 

Radoslav Fikejz, Jan Malý, 
Ondřej Komůrka, Marcela Sezemská, 

Věra Stichová, David Šimek
www.sdruzenipromestosvitavy.cz

Vážení spoluobčané,

PF2018

V lednu myslete na léto v plavkách, sportujte

Obsluhy výrobních linek 

Nabízíme:  
- Zajímavou práci ve stabilní a neustále se 
  rozvíjející fi rmě
- Zaučení na odpovídající pozici 
- Možnost profesního růstu
- Odpovídající mzdové ohodnocení
- Bonusy za dobré výsledky    
- Příplatky za noční práci a práci přesčas 
  a o svátcích vysoko nad rámec ZP 
- Příspěvek na penzijní připojištění 
- Odměnu za pracovní iniciativu 
- Závodní stravování a týden dovolené navíc
- Široký motivační zaměstnanecký program

Fibertex Nonwovens, a.s. je významný 
výrobce netkaných technických textilií. 
V České republice zaměstnává 310 osob. 
Patří do celosvětové skupiny dánské 
společnosti FIBERTEX NONWOVENS A/S.

Kontakt:
461 573 253 
it@fi bertex.com

Hledáte stabilitu, dobrý výdělek 
a příjemný pracovní kolektiv?  
                    ...   Přidejte se k nám! 

F I B E R T E X  N O N W O V E N S

www.fi bertex.com   

Pro ty z vás, jejichž předsevzetí se týká zdravého 
životního stylu, sportování nebo jednoduše jen 
chcete v létě v plavkách vypadat dobře, jsme 
připravili přehled sportovišť, areálů a aktivit, kde 
vám to pod vedením zkušených trenérů nebo 
s partou kamarádů půjde lépe. Tak vyberte, co 
je vašemu srdci nejblíž, a můžete začít. Přejeme 
spoustu krásných sportovních zážitků a hlavně 
vydržet nejen do léta. Prožijte Svitavy!

Fitness centra, posilovny
•	 FITCeNTRUM MAJáK 

Mýtní 6,  www.majaksvitavy.cz/fitcentrum, 
mob.: 778 026 533

•	 FIT JOH SPORT CeNTRUM 
Pražská 2, http://fitjohrelax.sweb.cz/posi-
lovna.html, mob.: 603 978 110

•	 FITNeSS  A SOLáRIUM XTReMe 
Soudní 2, mob.: 606 200 040

•	 LUCKy FITNeSS 
nám. Míru 192/25, mob.: 702 049 654,  
www.luckyfitness.cz

Aerobik 
•	 AeROBIK KLUB LáNy
•	 Dance aerobik, step aerobik, zumba, inter-

valový trénink, freestyler a bodybalance,   
Veronika Žižková, mob.: 603 823 775, An-
drea Veselá, mob.: 721 963 104,  
www.aerobiklubsvitavy.webnode.cz 
Úterý: 18:30–19:30, středa: 18:30–19:30

•	 TJ SVITAVy – AeROBIK 
Sportovní hala Na Střelnici 
Pondělí: 20:00–21:00 
Čtvrtek: 19:00–20:00

Jumping 
•	 JUMPING CeNTRUM SVITAVy 

Nám. Míru 89, mob.: 731 569 590,  
www.jumping-svitavy.cz

Spinning 
•	 SPINNING CeNTRUM SVITAVy 

Pražská 2, mob.: 777 125 509,  
www.heatsy.wz.cz 

H.e.A.T. 
•	 H.e.A.T. PROGRAM  

Pražská 2, mob.: 777 039 042,  
www.hheatsy.wz.cz

Box
•	 BOX DyNAMO  

Úterý: 17:30 – 18:30, 19:30 – 20:30 
Čtvrtek: 17:30 – 18:30, 19:30 – 20:30 
www.facebook.com/dynamosy.thaiboxing

Sauny
•	 SAUNA NA STřeLNICI 

Pražská 2, mob.: 731 614 814,  
e-mail: sauna.svitavy@seznam.cz

•	 INFRASAUNA 
Pod Viaduktem 9,  mob.: 603 822 863 

•	 NA KURTeCH  
U Stadionu 943/17B, mob.: 732 380 315, 
603 793 463, 603 362 091,  
www.nakurtech.cz

Tenisové kurty
•	 TeNIS CeNTRUM NA KURTeCH 

U Stadionu 943/17B, mob.: 732 380 315,  
733 558 079,  www.nakurtech.cz

•	 TeNISOVá HALA SVITAP 
tel.: 461 568 184

Lékařské pohotovosti  
na měsíc leden

Zubní pohotovostní služba
1.1. MUDr. Školařová Ludmila 
Moravská Třebová, Piaristická 6b, 461 316 172
6.-7.1. MUDr. Škorpík Jan  
Svitavy, Soudní 1391/3, 461 531 144
13.-14.1. MUDr. Štefková Zdeňka 
Opatov 317, 461 593 907

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, 
Páte:k 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.

Krytý bazén 
Riegrova 5, mob.: 731 637 937,  
www.sportes.svitavy.cz

Zimní stadion - bruslení
•	 U Stadionu 943, mob.: 603 246 345 

Běžkařské trasy
•	 Aktuální informace na http://www.sportes.

svitavy.cz/cs/m-14-zimni-bezecke-stopy/

Squash 
•	 Bowlingové a squashové centrum 

Olbrachtova 1a,  
tel.: 461 542 555,  
www.bosq.cz

Jóga
•	 ANAHATA yOGA 

mob.: 732 851 002,   
https://www.anahatayoga.cz/

•	 KUNDALINÍ yOGA  
www.kundalinijoga.net 
mob.: 603 342 345

•	 NA VLNĚ HARMONIe 
Kundaliní jóga podle Yogi Bhajana,  
mob.: 731 870 713,  
e-mail: musilova.sona@seznam.cz
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Ekologické činnosti patří mezi hlavní akti-
vity mateřské školy Svitavy, Větrná 11. Proto 
jsme do vzdělávání zařadili návštěvu myslivce 
Karla Lidmily. Zkušený lesník s dětmi pobese-
doval o životě zvěře a o její ochraně. Odpoví-
dal i na zvídavé otázky předškoláků. Děti velmi 
zaujala ukázka paroží, které si mohly osahat  
a zblízka prozkoumat. Na závěr předal pan my-
slivec dětem dárečky od Lesů České republiky. 
Návštěvu ukončilo předání kaštanů a žaludů, 
které děti nosily pro zvířátka. 

Karlu Lidmilovi patří za ochotu a milé jed-
nání s dětmi velký dík.                Karla Juříková Byli jste už někdy v restauraci U Křupa-

vého kraba? Přesně tahle restaurace byla pro 
nás otevřena na SOŠ a SOU v Poličce, kde pro 
nás připravili zajímavý vzdělávací program. 
Nepřijeli jsme si jen posedět, ale čekala nás  
i práce. Připravit hamburger pana Spongeboba, 
dále podmořský koktejl jeho kamarádky Sandy  
a dezert mazlíčka Garyho, naučit se prostírat 
stolky, ozdobit je, vhodně zvolit velikost pří-
borů a talířků a skládat ubrousky do různých 
tvarů. Byli jsme poučeni o bezpečnosti při práci  
v kuchyni a při přípravě jídel a také o důležitosti 
dodržování hygieny. Vše, co jsme si připravili, 
jsme snědli a byla to bašta! A teď to všechno 
vyzkoušíme připravit i doma. Mamky budou 
koukat! Kdyby chtěl někdo vědět, jak se tako-
vý hamburger, koktejl nebo dezert připravuje, 
přijďte se nás zeptat.    Žáci II. A a Jana Vlčková 

V sobotu 13. ledna 2018 můžete projít 
prostory základní školy na Riegrově ulici. Bu-
dova vznikla na konci 19. století jako sirotčinec  
a chudobinec. Projdeme školní prostory od 
sklepa po půdu, dozvíte se, jak vypadaly pů-
vodně místnosti, ve kterých jsou dnes moder-
ně vybavené učebny. Přečteme si příběh žáků 
školy, který se mohl odehrávat v budově býva-
lého sirotčince. 

Vzhledem k omezeným prostorám a kapa-
citě je třeba se objednat do 10. ledna na emai-
lové adrese richter@riegrovka.cz.   Jan Richter 

Devátou cestu do Brna na vyhlášení vý-
sledků celostátní soutěže Školní časopis roku 
jsme si pro obě redakce zajistili už v červnu 
vítězstvím v krajském kole. 

Letos se vyhlášení konalo v rámci Mediální-
ho dne na Fakultě sociálních studií Masarykovy 
univerzity. Organizátoři pro finalisty připravili 
několik velmi zajímavých workshopů. Atmosfé-
ra na fakultě, množství lidí, zajímavé aktivity, 
rozhovory pro rádio, to byl pro nás super zá-
žitek. 

My jsme však netrpělivě čekali na 11. ho-
dinu, kdy se všichni finalisté ze základních škol 
sešli v aule na vyhlášení výsledků. To, co násle-
dovalo, nás opravdu „dostalo“. 

Celkem sedmkrát byli zástupci našich re-
dakcí vyzváni, aby se přišli postavit na pomysl-
nou bednu. Tři 2. místa za grafiku a obsah pro 
Riegrováčka a za obsah pro Riegrováka, dvě 
1. místa za titulky pro Riegrováčka a za grafiku 
pro Riegrováka a dvě nejcennější 1. místa za 
celkové vítězství. 

Máme tedy nejlepší školní časopis v republi-
ce. Novináři minulí i současní, díky, jste šikovní.                                                        

eva Fialová 

Naše škola rozbíhá úplně nový a v našich 
končinách ojedinělý program na vytipování 
nadaných žáků. 

Důvodem je všeobecně malá informova-
nost rodičů o možnosti úprav výuky pro mi-
mořádně nadané a talentované žáky. Úkolem 
současné moderní školy je nabídnout nada-
ným dětem podporu a rozvíjející péči. Sou-
časně totiž platí, že rodiče těchto žáků jsou 
přirozeně skromní a mnohdy si sami dlouho 
nadáním svých dětí nejsou jistí. 

Žáci v naší škole mají už nyní dostatek 
možností, jak od útlého věku rozvíjet svůj ta-
lent. V rámci školní družiny běží už mnoho 
let přípravka v anglickém jazyce. Dále máme 
velmi úspěšný projekt Zábavné vševědování, 
který rozvíjí vztah k přírodním vědám. Již na 
prvním stupni nabízíme kroužky programová-
ní, robotiky a montování stavebnice Merkur. 

I přes tuto bohatou nabídku cítíme potře-
bu udělat něco víc. Pracovnice našeho Školní-
ho poradenského pracoviště (ŠPP) budou pro-
to aktivně vyhledávat nadané žáky a následně 
pomáhat jejich rodičům. 

Odborníci se shodují, že schopnější děti 
se mohou při všeobecně pomalejším tempu 
výuky na ZŠ začít nudit. Tomu se tímto pro-
gramem snažíme předejít. Náš učitelský sbor 
je připravený na podporu talentovaných žáků. 

V současné době máme dobře nastavené 
postupy podpory žáků ohrožených školním 
neúspěchem. Věříme, že je nejvyšší čas věno-
vat obdobnou péči žákům, kteří se potřebují 
rozvíjet rychleji.                             Jakub Velecký 

Zajímá vás, co se skrývá za dveřmi naší 
školy? Chcete si prohlédnout, jakými změna-
mi v průběhu let prošla, co bylo nově zbudo-
váno? Jaké možnosti nabízí svým stávajícím 
žákům i budoucím prvňáčkům? Tak neváhejte  
a přijďte se mezi nás podívat. Na 30. led-
na 2018 jsme pro vás připravili od 8:30 do 
16:30 Den otevřených dveří na obou budo-
vách (ulice Sokolovská a Pražská). Tentýž den 
proběhne od 15:00 do 16:30 na ZŠ Pražská 
Zápis nanečisto, který bude patřit především 
nastávajícím školákům, aby mohli okouknout 
a nasát atmosféru školního prostředí a odnést 
si domů pro vzpomínku na tento den vlastno-
ručně vyrobený dáreček. Všechny vás srdečně 
zveme a těšíme se na příjemně strávený čas. 

Děti a zaměstnanci ZŠ a MŠ Sokolovská 

Informace ze svitavských škol

MŠ Větrná ZŠ Felberova ZŠ Riegrova

ZŠ náměstí Míru

ZŠ a MŠ Sokolovská 

Ekologie pro děti Žáci a jejich pohádkové 
dobrodružství v kuchyni 

Prohlídka historické budovy 

Nejlepší školní časopis v republice 

Inkluze jak má být 

Přijďte se podívat a sami uvidíte
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Dívčí tým studentek 4. ročníku OA a VOŠE 
Svitavy, ve složení Lenka Kalášková, Markéta 
Pražanová a Veronika Vostřelová, se v úterý  
5. 12. 2017 zúčastnil celostátního kola soutěže 
Ekonomický tým 2017. Soutěž se tentokrát ko-
nala v Brně pod záštitou MŠMT, Jihomoravské-
ho kraje a Masarykovy a Mendelovy univerzity. 
Začátkem října děvčata vyhrála krajské kolo 
soutěže v Chocni a jako jediný tým z Pardubic-
kého kraje postoupila do celostátního finále. 
Během následující dvouměsíční přípravy mu-
sela mimo jiné vypracovat projektovou práci 
na zadané téma a pak už je čekalo Brno a po-
řadatelská škola Obchodní akademie, Střední 
odborná škola knihovnická a Vyšší odborná 
škola na Kotlářské ulici. Celkem se sešlo tři-
náct týmů, vítězů krajských kol, chyběli pouze 
zástupci Plzeňského kraje. Soutěžilo se ve vě-
domostním testu a v prezentaci na vylosované 
odborné téma. V průběhu jedné hodiny bylo 
zapotřebí zodpovědět 80 otázek z ekonomiky, 
účetnictví, práva, informačních technologií  
a dalších, celkem deseti odborných oblastí. Po-
tom bylo třicet minut vyhrazených na zdrama-
tizování tématu, zadaného odbornou porotou 
„Jak naložit s přebytkem osobního rozpočtu?“ 
Děvčata si vedla velmi dobře. Po vyhodnocení 
výsledků všech tří částí soutěže byla vyhlášena 
jako třetí nejlepší ekonomický tým v České re-
publice. Srdečně jim blahopřejeme k dosaže-
nému úspěchu, dík patří i všem učitelům, kteří 
se podíleli na jejich přípravě.        Marie Jansová 

Řadu let se svitavské gymnázium zapojuje 
do projektu Příběhy bezpráví, který existuje v 
rámci programu Jeden svět na školách. V roce 
2017 prožili gymnazisté projektových aktivit 
více. Jeden školní tým programu Z místa, kde 
žijeme se zapojil do projektu aktivně a dostal 
se mezi 12 nejúspěšnějších badatelských stu-
dentských týmů z celé země. Svitavští gym-
nazisté mapovali osudy pronásledovaného 
a minulým režimem vězněného hospodáře  
F. Kalase. Jejich práce zaujala, dostala se tak 
do kolekce, která prezentuje nejúspěšnější 
studentské projekty. Kolekce těchto prací byla  
v závěru roku také vystavena v prostorách gym-
názia. Ve středu 1. listopadu 2017 proběhlo  
v pražském kině Lucerna slavnostní zahájení 
13. ročníku projektu Příběhy bezpráví. Během 
večera byly za účasti významných osobnos-
tí (např. J. Svěráka, H. Třeštíkové, M. Issové) 
předány Ceny Příběhů bezpráví lidem, kteří se 
postavili komunistickému režimu. Jedním ze 
tří studentských porotců, kteří ceny předáva-
li, byl také Jaroslav Junek, student 3. B svitav-
ského gymnázia, člen úspěšného týmu z výše 
uvedeného programu Z místa, kde žijeme. Po-
slední letošní akce projektu Příběhy bezpráví 
se odehrála odpoledne 28. listopadu: studen-
ti školy zhlédli dokumentární film Šel bych do 
toho znovu o osudech F. Wiendla, který byl 
pronásledován komunistickým režimem. Gym-
nazistům byl navíc J. Junkem a M. Klemšou 
prezentován výsledek jejich badatelské práce  
o F. Kalasovi.                                        Milan Báča 

•	 školní kolo olympiády v českém jazyce vyhrá-
ly ve svých kategoriích J. Krušinová (tercie) 
a P. Kučerová (4. B), školní kolo dějepisné 
olympiády vyhrál F. Blažka (kvarta), 

•	 gymnázium začalo přijímat přihlášky  
k přípravnému kurzu k přijímačkám a k při-
jímačkám nanečisto a chystá poslední Den 
otevřených dveří ve čtvrtek 11. ledna 2018, 

•	 škola připravuje velkou rekonstrukci kuchy-
ně ve školní jídelně. Od dubna 2018 bude na  
3 měsíce jídelna uzavřena, žáci se budou stra-
vovat v budově školy v náhradních prostorách 
a ve zjednodušeném stravovacím režimu. Re-
konstruovaná kuchyň bude následně připra-
vovat i bezlepkovou stravu.            Milan Báča 

Ve středu 6. prosince studenti maturitního 
ročníku svitavské zdravotnické školy hromad-
ně darovali krev. Navázali tak na své starší 
spolužáky z loňského roku. Obavy žáků před 
prvním odběrem zahnala třídní učitelka Lucie 
Paarová, která je zkušenou dárkyní. Maturanti 
přicházeli do odběrové místnosti po dvojicích 
a mohli se tak vzájemně povzbudit a dodat si 
odvahy. Za nejcennější vánoční dárek patří vel-
ké poděkování studentům i paní učitelce. 

Projekt Pardubického kraje na podporu 
zdravotnického vzdělávání zavítal 15. října do 
Svitav. Akce se zúčastnilo 62 vybraných žáků 
9. tříd ze šestnácti základních škol svitavské-
ho okresu. V připraveném programu na šesti 
stanovištích žáci detailně poznávali lidské tělo, 
lékařské přístroje a nástroje a zkoušeli si linky 
tísňového volání nebo komunikaci s dispečerem 
záchranné služby. V moderních učebnách je do 
základů zdravotnických profesí aktivně zasvě-
covali kromě pedagogů školy také její studenti.  
V učebně masáží žáky velice zaujalo baňko-
vání, moderní metoda na uvolnění měkkých 
tkání. Tři stanoviště dokonce zavedla zájemce  
o zdravotnickou školu přímo do areálu svitavské 
nemocnice a zdravotnické záchranné služby. 

Soutěž o nejlepší studentské video, které 
mělo za úkol představit jednu ze středních 
zdravotnických škol v kraji, byla doprovodnou 
akcí ZDRAVOhrátek. Svitavská trojice Vojtěch 
Hajský, Barbora Paldusová a Gabriela Kubi-
tová z 2. ročníku oboru zdravotnický asistent 
zvítězila v obou soutěžních kategoriích – laic-
kém hlasování na Facebooku i v hodnocení 
odborné poroty. 

Svůj úspěch si vítězní studenti vychutnali  
6. prosince při slavnostním vyhodnocení sou-
těže a předání cen v rytířských sálech pardu-
bického zámku.                               Radim Dřímal 

Letošní 5. ročník projektu TECHNOhrátky 
vyvrcholil na zámku v Pardubicích ve středu 
6. prosince. Součástí akce bylo vyhodnocení 
projektu a vyhlášení literární soutěže Kouzlo 
mého oboru. Při tomto slavnostním setkání v 
majestátních Rytířských sálech byl oceněn i žák 
4. ročníku SOU Svitavy Tomáš Konůpka, kte-
rý se umístil v kategorii maturitních oborů na 
krásném 3. místě. Gratulujeme. 

Alice Štrajtová Štefková 

Obchodní akademie Gymnázium Střední zdravotnická škola
Ekonomický tým třetí v ČR

Projekt Příběhy bezpráví

Aktuální informace Nejcennější dárek 

ZDRAVOhrátky zavítaly do Svitav 

Sláva vítězům 

Technohrátky 

Střední odborné učiliště
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Kultura

5. Pá / 20:00 / klub Tyjátr
Novoroční Metal-Fusion Večer
Instrumentální kvartet, balancující na žánro-
vém rozcestí prvků metalu a jazzu. 
Vstupné: dobrovolné

7. Ne / 16:30 / náměstí Míru
29. tradiční tříkrálový průvod 
Komu řekneš ano...? Na náměstí u stromečku 
vítání králů, putování za hvězdou do Červeného 
kostela. Srdečně zve Muzejní historický klub Záviš 
a Římsko-katolická farnost Svitavy, jezdecký klub 
M Bártové, trubači J. Dvořáka, 6., 8. a 9. ročníky 
ZŠ Felberova, hudební skupiny RYSK Svitavy  
a Šomburští jezdci Šumovi z Hradce nad Svitavou.

9. Út/ 16:30 / dětské oddělení knihovny
Beseda a origami dílna 
se spisovatelkou Markétou Pilátovou 

 � 19:00 / klub Tyjátr
Setkání se spisovatelkou  
Markétou Pilátovou
Autorské čtení z knihy S Baťou v džungli a po-
vídání o životě v jižní Americe. 
Vstupné: dobrovolné

11. Čt / 8:30 a 10:15 / Fabrika
Pohádka Praha: Kouzelné křesadlo
V pohádkovém příběhu plném čar a kouzel se 
setkáváme s vysloužilým vojákem Jankem, kte-
rý získá kouzelné křesadlo a s pomocí mocné-
ho strážce, svého dobrého srdce a veselé mysli, 
ochrání sebe i celé království před úmysly zlé 
babice. Doporučeno pro MŠ, ZŠ a veřejnost.
Vstupné: 45 Kč

 � 17:00 / městské muzeum a galerie
KOUZLO MECHANICKÝCH BETLÉMŮ
Dernisáž vánočních výstav spojená s bese-
dou s restaurátorem mechanických betlémů, 
řezbářem a betlémářem Kamilem Andresem 
z Třebechovic pod Orebem o mechanických 
betlémech a jejich tvůrcích. A možná přijde řeč 
i na betlém svitavských tvůrců, který se pomalu 
začíná rekonstruovat. 

12. Pá / 20:00 / klub Tyjátr 
Záviš
Znojemský rodák i patriot, ale dlouho už cesto-
vatel, který s kytarou přes rameno křižuje země 
české i blízkou cizinu. Vstupné: 120 Kč

13. So / 10:00–12:00 / městské muzeum 
a galerie

PORADENSKÝ DEN PRO VÝTVARNÍKY
Setkání výtvarníků - amatérů svitavského okre-
su různých žánrů a věku a diskuze s odbor-
nými lektory nad přinesenými díly. Součástí 
poradenského dne je i výběr prací na výstavu 
Přehlídka 2018. Pokud se ve svém volném čase 
aktivně zabýváte jakýmkoliv výtvarným čině-
ním, jste srdečně zváni. Poradit a doporučit 
práce na výstavu přijedou malíři, pedagogové 
a restaurátoři Jiří a Vendula Látalovi.

 � 10:00 / ZŠ Riegrova  
Drátování na Riegrovce 
Poplatek: 50 Kč na materiál. Účast hlaste pře-
dem na e-mail prazanova@riegrovka.cz.

 � 19:00 / Fabrika
VI. volejbalový ples
Vítáni jste všichni, kdo se rádi bavíte, kdo fan-
díte sportu. Zvou pořadatelé - volejbalisti TJ 
Svitavy. Předprodej vstupenek v MIC.

 � 20:00 / klub Tyjátr 
Oldies párty
Nejlepší párty s hity 60. až 80. let. Zahrajeme na 
vaše přání české i zahraniční fláky + akce na baru.

14. Ne / 19:00 / Ottendorferův dům
Moravské klavírní trio
Novoroční koncert s přípitkem.
Vstupné: 200 Kč (pro členy KPH 100 Kč)

15. Po/ 18:30 / klub Tyjátr
Listování: Co by můj syn měl vědět o světě 
(Fredrik Backman)
Projekt Listování představuje knihy zábavnou 
formou a předkládá tak divákům jiný zážitek  
z četby. Fredrik Backman v knize Co by můj syn 
měl vědět o světě vtipně stírá všechny úzkosti  
a nedostatky rodičů jednadvacátého století. 
Hraje: Lukáš Hejlík. 
Vstupné: 80 Kč (předprodej v knihovně)

16.  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

 � 8:00–17:00 / Fabrika
Přehlídka regionálních firem 
s technickým zaměřením s cílem propojit tyto 
firmy s vzdělávacími institucemi a potenciální-
mi zaměstnanci.

18. Čt / 19:00 / Fabrika
Zůstane to mezi námi
Talk show s B. Kleplem a E. Holubovou.
Pořádá: Livemusic Agency. 
Vstupné: 350 Kč, předprodej v recepci Fabriky

19. Pá / 18:30 / Fabrika
Maturitní ples gymnázia 
Vstupné: 170 Kč

 � 20:00 / klub Tyjátr 
Hadry z těla / folk - punk z Janova u Litomyšle
Rachot strojů / vrakopunk z Poličky
Vstupné: 100 Kč

20. So / 20:00 / Fabrika
Ples Zálesáci
Téma: Black and White. 
Vstupné: 200 Kč, předprodej od 8.12.  
na mob.: 732 504 588 nebo  
na e-mail: david.simek@svitavy.cz

21. Ne / 15:00 / Divadlo Trám
Divadlo Buchty a loutky Praha: 
Tři malá prasátka
Určeno pro děti od 3 let.
Vstupné: 80 Kč / rodinné pasy

22. Po / 8:30 a 10:15 / Fabrika
Kapela Pískomil se vrací
Poloakustický koncert pro dětské publikum.
Doporučeno pro MŠ, ZŠ a veřejnost.
Vstupné: 45 Kč

 � 19:00 / klub Tyjátr
Malina Brothers
Vstupné: 200 Kč, předprodej vstupenek od  
18. 12. v recepci Fabriky (v den konání od 
18:30 v pokladně kina Vesmír).

23. Út / 18:00 / klub Tyjátr
Bratříček Karel a setkání 
s Krystynou Krauze
Promítání dokumentu o Karlu Krylovi a setká-
ní s jeho režisérkou Krystynou Krauze. Film 
rekapituluje život legendárního písničkáře  
a ukazuje, jakou roli měl Karel Kryl v novodobé 
polské historii. 

26. Pá / 19:00 / Fabrika
Maturitní ples SOU Svitavy
Vstupné: 150 Kč, předprodej na sekretariátu 
SOU Svitavy od 15. 1. 2018
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Výstavy

Kino Vesmír

 � 20:00 / klub Tyjátr 
Kopjam
Speciální one-man vystoupení litomyšlského 
písničkáře Richarda Jana Müllera alias fuz-
zy2102. Pouze hlas a kytara ve vystoupení  
s vlastními písněmi i několika překvapivými co-
very. Vstupné: 100 Kč

27. So / 15:00 / městské muzeum a galerie 
PŘEHLÍDKA 2017
Vernisáž tradiční výstavy výtvarníků svitavské-
ho okresu. Zazpívá pěvecký sbor ZUŠ pod ve-
dením Dany Pražákové.

 � 20:00 / klub Tyjátr 
Rockotéka
Rockové hity minulosti i současnosti, hrajeme 
na vaše přání + akce na baru.

29. Po / 19:00 / Fabrika
Divadelní spolek Kašpar
Jiří Suchy, Jiří Šlitr: Jonáš a ting-tangl.
Divadelní abonentní cyklus.
Vstupné: 400 Kč

30. Út / 19:00 / Fabrika
Czech Virtuosi
Vstupné: 240 Kč (pro členy KPH 120 Kč)

PŘEDPRODEJE
18. 1. / 19:00 –  ZŮSTANE TO MEZI NÁMI, 
vstupné: 350 Kč (Fabrika), pořadatel  Live-
music Agency

5. 2. / 19:00 – SZIDI TOBIAS & BAND, 
vstupné: 300 Kč v předprodeji, 350 Kč na 
místě (Fabrika), prodává i MIC Svitavy

21. 3. / 19:00  –  Olympic  
PERMANENTNÍ TOUR 2018,  
vstupné: 690 Kč, (Fabrika),  
prodává i MIC Svitavy

29. 3. / 20:00 – ARAKAIN BEST OF 
TOUR 2018, vstupné: 350 Kč stání,                                
450 Kč místenka na balkón (Fabrika),  
prodává i MIC Svitavy
 

 � Městské muzeum a galerie

Stálé expozice

LABYRINT SVITAVSKÝCH PŘÍBĚHŮ
PŘÍBĚH SVITAVSKÉHO BETLÉMA
Expozice je věnována vám všem, kteří chcete 
být vtaženi do poutavého vyprávění příběhu 
našeho města. Po 40 letech bude vystavena 
část svitavského betléma, která již prošla ruka-
ma restaurátorů pardubického muzea.

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

Aktuální výstava: 
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 a 2. PODLAŽÍ
Follow The Art: 
Projekt Iceland
Prodejní autorská výstava umění amatérských 
výtvarníků v projektu Island na podporu Nada-
ce svitavské nemocnice.   

Od 19. 1.
Gymnázium Svitavy: 
9. výstava výtvarného oboru 
Studenti svitavského gymnázia představí kolek-
ci maleb a kreseb, která vznikla pod vedením 
profesorky výtvarné výchovy Mgr. Evy Bulvové.

3. a 4. PODLAŽÍ
Ratibořický mapový okruh, 
45. a 46. ročník: Fotografie fotoklubů 
Kluby představují svou současnou tvorbu,  
každý člen vybere nejlepší práci, ty se pak hod-
notí – putují po ostatních FK. Součástí tohoto 
mapové okruhu je i svitavský fotoklub, který 
letos opět skvěle zabodoval!

 � Živá zeď / venkovní galerie u Alberta
ZIMNÍ NÁLADA
Zimní poetické fotografie Jitky Havlové tema-
ticky doplněné básněmi Ireny Švecové.

 � Čajovna a kavárna Krásná chvíle
Probíhá výstava obrazů 
– fraktálů Moniky Urbanové
Barevný svět plný fantazie. 
Obrazy je možno zakoupit. 
Více na www.krasnachvile.cz

 � Areál kina Vesmír a Divadlo Trám 
2. podlaží a divadlo
Hana Voříšková, Choceň: Obrazy a objekty
Výtvarnice, loutkářka a učitelka výtvarného 
oboru ZUŠ v Chocni kreslí, maluje, šije knížky, 
hraje loutkové divadlo, občas napíše báseň.
 
1. podlaží
20 let divadla Trám 
a 25 let Dramatické školičky
Fotografie z divadelní historie Svitav.

2. / Út / 19:30 hodin
Milada ČR 2017 
Na plátna kin se poprvé dostává dramatický 
osud Milady Horákové, který otřásl světem! 
Osobní příběh hlavní protagonistky – rozpol-
cenost mezi povinnostmi k vlasti a rodině, od-
hodlání žít v souladu se svým přesvědčením.
Scénář a režie: David Mrnka
Vstupné: 110 Kč / 130 minut

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

SVITAVSKÉ VILY
Výstava vznikla jako součást projektu Slavné 
vily Pardubického kraje a najdete zde fotografie 
a texty o vilách, které si postavili naši předkové 
na přelomu 19. a 20. století, ale i současnou 
moderní architekturu bydlení ve městě.  

do 14. 1. 
VOJTĚCH KUBAŠTA  
– GENIÁLNÍ  ILUSTRÁTOR
Snad každý z nás se někdy setkal s prostoro-
vými papírovými vystřihovánkami – betlémy 
či pohádkovými knížkami, které lze jednoduše 
rozložit do trojrozměrné podoby a pohybem 
prstů „oživovat“ jednotlivé výjevy. Málokdo 
však dnes u nás zná autora těchto důmyslných 
a milých dětských knížek Vojtěcha Kubaštu.

do 14. 1. 
TA - JEMNÁ MECHANIKA KAMILA ANDRESE
Výstava betlémáře a restaurátora mechanic-
kých betlémů z Třebechovic pod Orebem. 
Uvidíte jeho vlastní vyřezávané betlémy a sou-
bory figurek, ale také jím restaurované betlémy  
z muzeí z Jindřichova Hradce, Pasek nad Ji-
zerou, Třebechovic pod Orebem, Turnova, 
Vysokého Mýta a Vysokého nad Jizerou. Vše 
v pohybu!

NAD BETLÉMEM VYŠLA HVĚZDA
Kostelní betlém z Chmelíku u Litomyšle, svi-
tavský keramický manželů Sekových, dřevěné 
betlémy Víťi Morávkové, Vojtěcha Hurycha, Ja-
roslava Škrance, háčkovaný Jarmily Marvanové 
či betlémek ze špuntů Šárky Holasové.

KOUZLENÍ S LÁTKOU 
První setkání Spolku Patchworku v muzeu ve 
Svitavách se už konalo v roce 2009, ale nadšení 
členek patchworkářek je stejné, ba někdy i vět-
ší. Učí se nové techniky a zdokonalují. Ostatně 
můžete se přijít na jejich už druhou výstavu 
podívat.

28. 1. – 19. 3. 
PŘEHLÍDKA 2017
Tradiční výstava výtvarníků 
svitavského okresu.

Otevírací doba:
Út–Pá / 9:00–12:00 a 13:00–17:00, 
So–Ne / 13:00–17:00

 � Muzeum esperanta / Ottendorferův dům
Jediná stálá expozice o historii i současnosti es-
peranta v ČR. V muzeu je umístěna knihovna 
Českého esperantského svazu. Kromě vystave-
ných knih je její větší část umístěna v depozitu.  
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SPORT

13. / So / 19:30 hodin
Nejtemnější hodina UK 2017 PREMIÉRA!
Gary Oldman v roli jedné z největších osobností 
20. století.  Winton Churchill na počátku 2. svě-
tové války učiní zásadní rozhodnutí. Musí změ-
nit průběh světových dějin! Režie: Joe Wright
Vstupné: 110 Kč / titulky / 125 minut

16. / Út / 19:30 hodin
Kvarteto ČR 2017 
Co je štěstí? Láska, touha? Čtyři amatérští mu-
zikanti se scházejí vždy u dalšího koncertu sou-
dobé hudby. Film Miroslava Krobota.
Vstupné: 100 Kč / 93 minut

17. / St / 19:30 hodin
Vražda v Orient expresu USA 2017 
Nejznámější detektivka jedné z nejslavnějších 
a nejprodávanějších spisovatelek všech dob  
– Agathy Christie. Poslední adaptace: Penélope 
Cruz, Wlliem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, 
Michelle Pfeifer. V roli Hercula Poirota a režie: 
Kenneth Branagh
Vstupné: 90 Kč / titulky / 114 minut

18.-20. / Čt, Pá, So / 19:30 hodin
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci  
ČR 2017  PREMIÉRA!
To tedy byl porod! Tato věta vystihuje celý ži-
vot, narození, touhu najít pravou lásku Olgy. 
Komedie, ze které vyplývá, že co se týče lásky, 
nesmíte to vzdát! V hlavní roli: Klára Issová
Scénář: Halina Pawlovská. Režie: Filip Renč
Vstupné: 130 Kč / 83 minut

19.-20. / Pá, So / 17:00 hodin
Coco USA 2017 PREMIÉRA!
Oslava, kterou jen tak nezažijete. Miguel se 
touží stát uznávaným muzikantem a na své 
cestě odhalí skutečný příběh své rodiny. Ani-
movaný rodinný film.
Vstupné: 120 Kč / dabováno / 105 minut

23. / Út / 19:30 hodin
Tři billboardy kousek za Ebbingem  
USA , UK 2017 
Mildred zavraždili dceru. Vyšetřování se neú-
spěšně táhne, a tak Mildred před vjezdem do 
města umístí tři billboardy se vzkazy pro místní-
ho šerifa… Drama plné černého humoru. Scénář  
a režie: Martin McDonagh
Vstupné: 110 Kč / titulky / 115 minut

24. / St / 19:30 hodin
Cizinec ve vlaku USA 2017 
Liam Neeson, spokojený pojišťovák, se jednoho 
dne zaplete do zvláštní a smrtící hry. Nebo pro-
myšleného zločinu? Musí najít ve vlaku někoho, 
kdo tam nepatří… Režie: Jaume Collet-Serra
Vstupné: 110 Kč / titulky

25. / Čt / 19:30 hodin
S láskou Vincent  
UK, Polsko 2017  PREMIÉRA!

Životopisný film o malíři Vincentovi van Go-
ghovi. Byl natočen kombinací hraného filmu 
a animace originálních olejomaleb. První film 
svého druhu! Scénář vznikl na základě 800 van 
Goghových dopisů bratrovi Theovi. Scénář  
a režie: Dorota Kobiela, Hugh Welchman
Vstupné: 110 Kč / titulky  

26.-27. / Pá, So / 17:00 hodin
Jumanji: Vítejte v džungli USA 2017 
Čtveřice školáků objeví starou videoherní  kon-
zoli se hrou, o které nikdy předtím neslyšeli  
– zvanou Jumanji – ocitají se v džungli, kde se 
hra odehrává…  Dobrodružná akční komedie.
Režie: Jake Kasdan
Vstupné: 100 Kč / dabováno / 111 minut

26.-27. / Pá, So / 19:30 hodin
Všechny prachy světa  
USA 2017 PREMIÉRA!
Drama o únosu šestnáctiletého Johna Paula 
Gettyho III a o zoufalé snaze jeho matky pře-
svědčit Johnova bohatého dědečka, aby za-
platil výkupné. Film natočený podle skutečné 
události. Režie: Ridley Scott
Vstupné: 110 Kč / titulky / 132 minut

30. / Út / 19:30 hodin
Na konci světa UK 2017 
Rurální gay romance a nejsuverénnější britský 
debut posledních let upomínající na legendární 
Zkrocenou horu. Romantický film o lásce dvou 
mužů je zábavný, smutný i laskavý…
Scénář a režie: Francis Lee
Vstupné: 70 Kč / od 15 let / titulky / 104 minut

31. / St / 19:30 hodin
Paula Francie 2017 
Paulu opouští přítel a ona se rozhodne znovu 
nalézt nezávislost a klid… Šaramantní drama  
s komediálními prvky. Scénář a režie: Léonor 
Serraile
Vstupné: 100 Kč / titulky / 97 minut

6. So / 8:30 / Fabrika
Krajský přebor v šachu

 � 9:00 / ZŠ Felberova
Basketbal TJ Svitavy 
– BK Synthesia Pardubice
Basketbal: Oblastní přebor U 11

 � 10:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy 
– TJ Šumperk
Basketbal: Nadregionální soutěž U 19

 � 18:00 / hala Na Střelnici
DEKSTONE Tuři Svitavy 
– MMCITÉ Brno
Basketbal: KOOPERATIVA NBL muži

3. / St / 19:30 hodin
Rock and Roll Francie 2017 
Skvěle obsazená inteligentní komedie fran-
couzská komedie o stárnutí a hvězdném filmo-
vém prachu. Strach ze stárnutí, hledání vlastní 
identity. Je opravdu rock n roll mrtvý…?
Scénář, režie a hlavní role: Guillaume Canet
Vstupné: 70 Kč / titulky / 123 minut

4. / Čt / 19:30 hodin
Kolo zázraků USA 2017 PREMIÉRA!
V 50. letech 20. století je v zábavním parku na 
Coney Island velmi rušno… Dramatický příběh 
vášně, násilí a zrady. V hlavní roli: Kate Winslet
Nejnovější film Woody Allena!
Vstupné: 120 Kč / titulky / 101 minut

5.- 7. / Pá, So, Ne / 17:00 hodin
Čertoviny ČR 2017 PREMIÉRA!
Po čertech hezká pohádka.  Dva nešikovní čerti 
Popelák a Uhelák jsou posláni do světa, aby 
přivedli do pekla hříšné duše. Režie: Zdeněk 
Troška
Vstupné: 130 Kč / 101 minut

5. - 6. / Pá, So / 19:30 hodin
Velká hra USA 2017 PREMIÉRA!
Životopisné drama Molly Bloom, profesionální 
lyžařky, která se stala provozovatelkou tajných 
heren… Scénář a režie: Aaron Sorkin
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky / 140 minut

9.  / Út / 19:30 hodin
Insidious: Poslední klíč USA 2017 
Strach se vrací domů. Parapsycholožka Elise se 
vrací domů, aby se vyrovnala s vlastní děsivou 
minulostí… Horor. Režie: Adam Robitel
Vstupné: 120 Kč / od 15 let / titulky  

10. / St / 19:30 hodin
120 BPM Francie 2017 
Film, který vám zvýší tep! Počátek devadesá-
tých let. AIDS si už deset let vybírá kruté oběti 
na životech, přesto aktivisté bojují s nezájmem 
veřejnosti, otupělostí vlád, machinacemi far-
maceutických firem… Střih, scénář a režie: Ro-
bin Campillo
Vstupné: 90 Kč / od 15 let / titulky / 140 minut

11.-12. / Čt, Pá / 19:30 hodin
Zmenšování USA 2017  PREMIÉRA!
Chcete mít lepší život? Nechcete se zmenšit? 
Podívejte se na život z nového úhlu! Matt Da-
mon ve svém největším životním dobrodruž-
ství! Komedie. Scénář a režie: Alexander Payne
Vstupné: 120 Kč / titulky / 135 minut 

12.-13. / Pá, So / 17:00 hodin
Paddington 2 UK, Francie 2017 
Náš kamarád medvídek Paddington se šťastně 
usadil a rozhodl se koupit ten nejlepší dárek ke 
100. narozeninám jeho tety Lucy… Animovaná 
rodinná komedie. Scénář a režie: Paul King
Vstupné: 110 Kč / dabováno / 103 minut



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

Události v kalendáři akcí
Zajímá vás dění během celého roku nebo zrov-
na v jeden konkrétní den? Sledujte Kalendář 
akcí na webových stránkách města na adrese 
www.svitavy.cz v pravé části obrazovky. Zde 
naleznete aktuální program ve městě.

Pořádáte nějakou významnou akci a chcete 
pozvat veřejnost, aby tuto událost navštívila? 
Nebo jen dát vědět ostatním? Zadejte akci do 
tohoto kalendáře v odkaze pod ním. Následně 
vyplňte požadovaná pole a formulář potvrze-
ním odešlete ke schválení. Nyní bude vše zpří-
stupněno veřejnosti. Žádná akce již nikomu 
neunikne. Děkujeme :)       Petr Šmerda, MIC.

www.svitavy.cz

7. Ne / 9:00, 10:30, 12:40 / hala Na Střelnici
Florbal: ml. žáci 

 � 14:30 / hala Na Střelnici
Fotbal: kategorie U9 

9. Út / 8:30 / Fabrika
Krajský přebor základních 
a středních škol v šachu

13. So / 9:00 / hala Na Střelnici
Český pohár žákyň 
– 1. finálový  turnaj
Volejbal: starší žákyně - ČP

 � 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy A – Tatran Střešovice B
Volejbal: ženy A – 2. liga

10:00 / tělocvična ZŠ Felberova
TJ Svitavy B – Energ. Chvaletice
Volejbal: ženy B – KP I. třídy 

 � 20:00 / hala Na Střelnici
Sy – Chomutov
Florbal: 1. liga mužů

14. Ne / 9:00 / hala Na Střelnici
Český pohár žákyň 
– 1. finálový  turnaj 
(pokračování)
Volejbal: starší žákyně – ČP 

 � 13:00, 14:30, 16:40/ hala Šapito
Florbal: elévové 

20. So / 9:00 / tělocvičny ZŠ Felberova
KP mladších žáků – turnaj
Volejbal: mladší žáci - KP

 � 10:00 / hala Na Střelnici 
TJ Svitavy 
– Slavia Hradec Králové
Volejbal: juniorky – 1. liga

 � 10:00 / hala Na Střelnici 
TJ Svitavy 
– Sokol Česká Třebová
Volejbal: junioři – 1. liga 

 � 18:00 / hala Na Střelnici
DEKSTONE Tuři Svitavy 
– SLUNETA Ústí nad Labem
Basketbal: KOOPERATIVA NBL muži

21. Ne / 9:00 / ZŠ Felberova
Basketbal TJ Svitavy 
– ADFORS Basket Litomyšl
Basketbal: Oblastní přebor U 13

 � 9:00, 16:30 / hala Šapito
Florbal: junioři 

 � 11:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy 
– TJ Sokol Jaroměř - Josefov
Basketbal: VČL muži

27. So / 9:00, 13:30 / hala Šapito
Florbal: dorostenci 

 � 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy A – TJ Žďár nad Sázavou
Volejbal: ženy A – 2. liga

 � 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – Sokol Pardubice
Volejbal: juniorky – 1. liga

 � 10:00 / tělocvična ZŠ Felberova
TJ Svitavy B – Sokol Pardubice
Volejbal: ženy B – KP I. třídy

 � 19:00 / hala Na Střelnici
Sy – Start 98 Praha 
Florbal: 1. liga muži

28. Ne / 9:00 / ZŠ Felberova
Basketbal TJ Svitavy – SŠB Pardubice
Basketbal: Oblastní přebor U 12

 � 9:00 / hala Na Střelnici
Fotbal: halový turnaj kategorie U10

 � 9:00 / hala Na Střelnici 
Krajský Festival barevného 
minivolejbalu – žlutý
Volejbal: žákovské minipřípravky - turnaj

 � 15:30 / hala Na Střelnici
Fotbal: halový turnaj kategorie U14 a U15

 

Moravská Třebová

15. 1. / 19:00 / kinosál muzea 
Divadelní představení - Můžu k tobě?
Uvádí divadlo Artur Praha. 
Hrají: Miroslav Šimůnek, Pavlína Mourková  
a další. Vstupné: 250 Kč, vstupenky v prodeji 
od 4. 12. 2017

26. 1. / 20:00 / dvorana muzea 
Městský bál 
K tanci a poslechu hraje kapela EPICENTRUM 
Jevíčko. Vstupenka + místenka 150 Kč, 
předprodej zahajujeme v pondělí 22. 1. 2018.

30. 1. / 19:00 / dvorana muzea
Rock’n’rollový večírek 
s Petrem Vondráčkem
Vstupné: 100 Kč, předprodej zahajujeme 3. 1. 
2018 v 16 hodin. 
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Mechanické betlémy a řemesla a něco navíc…

Beseda s restaurátorem Kamilem Andresem

Poradenský den s odbornými lektory a přehlídka výtvarníků

Osmičky ve velkých 
i malých dějinách

Už pouze do 14. ledna potrvá v muzeu 
výstava, která mapuje činnost řezbáře, bet-
lémáře a restaurátora mechanických betlémů 
v jedné osobě – Kamila Andrese z Třebechovic 
pod Orebem. Kdo ji navštívil, žasne, co všechno 
tento člověk za svůj život stihnul. A to jej ještě 
čeká restaurování našeho, svitavského betléma, 
které bude podle jeho vlastních slov vyvrchole-
ním jeho profesní činnosti. 

Výstava je v muzeu pomyslně rozdělena na 
tři části. První tvoří mechanické betlémy a ře-
mesla, které autor sám vytvořil. Vyřezal figurky 
a krajinu, vymyslel a doplnil důmyslným pohy-
bovým systémem (který je v mnoha případech 
viditelný). Jen s vitrínou, ve které se soubory 
převážejí a vystavují, mu pomáhal kamarád řez-
bář. A tak tu uvidíte pracující přadlenu, tkalce, 
zvoníka, kováře… Je zde také betlém nazvaný 
Pocta Josefu Proboštovi, který je inspirován 
právě třebechovickým betlémem, a najdete  
v něm skutečné postavy z Třebechovic. Vždyť 
Kamil dlouhá léta spravoval a rekonstruoval 
právě slavný třebechovický Proboštův betlém. 

Druhou část tvoří historické betlémy tvůrců 
19. a počátku 20. století, které Kamil Andres 
restauroval a jejich majitelé – muzea z různých 
míst naší země, nám je na výstavu do Svitav 

Dernisáž vánočních výstav spojená s bese-
dou s restaurátorem mechanických betlémů, 
řezbářem a betlémářem Kamilem Andresem  
z Třebechovic pod Orebem se bude ve svitavském 
muzeu konat ve čtvrtek 11. ledna v 17 hodin.  
Kamil Andres uvede zájemce do tajů své navýsost 
zajímavé práce. Představí fungování mechanic-
kých částí mnoha slavných pohyblivých betlé-
mů, které mu prošly pod rukama při náročných 
restaurátorských akcích na celém území České 
republiky (např. Proboštův betlém v Třebecho-
vicích pod Orebem, Česko-slovenský mecha-
nický betlém v Horní Lidči, pohyblivý betlém 
ve Frýdlantu v Čechách aj.). Návštěvníkům na-
stíní, jak náročný a zároveň vzrušující je vlastní 
restaurátorský proces i jak překvapující bývají 
jeho výsledky. A určitě přijde řeč také na histo-
rický betlém svitavských tvůrců, který začíná za 
přispění Petra a Šárky Bergerových rekonstruo-
vat a jehož délka bude asi jedenáct metrů.

V polovině ledna se ve výstavních síních 
našeho muzea sejdou výtvarníci svitavského 
okresu, vernisáž tradiční výstavy jejich prací 
chystáme na 27. ledna. V sobotu 13. ledna od  
10 hodin se v muzeu setkají všichni ti, kteří se ve 
volném čase věnují výtvarnému umění s odbor-
nými lektory – akademickými malíři a restaurá-
tory Jiřím a Vendulou Látalovými. Jiří Látal stál 
po roce 1989 u počátků restaurování Portmo-
nea a tím vlastně i u zrodu restaurátorské školy,  
v Litomyšli oba žijí a pracují. Jejich komentá-
ře byli v loňském roce velmi inspirativní pro 

všechny, kteří na poradenský den přišli. Zbavte 
se ostychu a pokud cokoliv výtvarného tvoříte, 
vezměte své dílo a přijďte mezi stejně naladě-
né lidi. Můžete diskutovat nad donesenými díly 
– svými i ostatních výtvarníků, poslechnout si 
jejich názory. Právě na poradenském dnu vždy 
vzniká základ výstavy, která má ve Svitavách již 
více než čtyřicetiletou tradici a na které v loň-
ském roce vystavovalo více než 50 výtvarníků. 
Nebojte se přijít pochlubit se svými umělecký-
mi pracemi, je škoda tvořit jen do „šuplíku“. 

Blanka Čuhelová

ochotně zapůjčila. Z nich je pro mě nejzajíma-
vější určitě papírový pohyblivý betlém Antonína 
Schauera z Vysokého Mýta.  Ručně malované 
figurky mají totiž neuvěřitelně malé rozměry  
(4 – 6,5 milimetrů), celková výška betléma je 
36 a délka 63 centimetrů. Betlém byl do Svitav 
zapůjčen za podmínky, že bude v chodu pouze 
za přítomnosti restaurátora – tedy na vernisáži  
a poté při dernisáži. A tak si jeho pohyb můžete 
v průběhu výstavy vychutnat pouze na videu. 
Na výstavě máte také poprvé možnost zhléd-
nout v pohybu alespoň malou „ochutnávku“ 
svitavského mechanického betléma.

Výstava je doplněna betlémy z různých ma-
teriálů tvůrců ze Svitav a okolí, jejichž působi-
vost je umocněna vkusnou výzdobou. Přijďte si 
prodloužit ten příjemný pocit, který prožíváme 
v době svátků vánočních. 

Neexistuje jiná číslice v naší historii, která 
je více symbolická. Už pouze její grafická po-
doba připomíná uzavřený cyklus dvou pro-
pojených kruhů nad sebou. Cosi uzavřeného, 
pokračujícího a nekonečného. Události velkých 
dějin připomínají smrt krále Přemysla Otakara 
II. na Moravském poli (1278), císaře Karla IV. 
na Pražském hradě, připomínají vznik univer-
zity (1348), začátek boje českých stavů (1618) 
a méně slavný konec tohoto období (1648)  
a zahajují občanskou éru společnosti (1848). 
Dotýkají se podstaty české, tedy československé 
státnosti tím nejbytostnějším způsobem právě 
ve století dvacátém. Sybmolicky znamenají zrod 
našeho státu, konec Velké války (1918), konec 
samostatného demokratického státu (1938), 
konec demokracie (1948), nádech demokratic-
ké obrody... a její konec pod pásy okupačních 
tanků roku 1968. Ale velké dějiny se proplétají  
s dějinami malými, s dějinami města.

Malé dějiny jsou dějinami intimními, ni-
terně vetknutými do stránek kroniky města. 
Dějinami lidí, jejich práce a životů. Kam se 
podívám, všude samá osma. Tak třeba namát-
kou – roku 1538 jsme získali radnici, 1758 jsme 
zažili pruského krále, 1818 velký požár, který 
změnil město, 1848 ve městě vznikla gardová 
domobrana, 1858 vznikl mužský pěvecký spo-
lek, 1868 spatřil světlo světa Franz Forberger, 
zakladatel slavné houslařské dílny v Lačnově... 
Malé dějiny? Asi ano... v roce 1878 mají chlapci 
školu na náměstí, o deset let později mají muži 
pivovar... a tak donekonečna. V roce 1908 se 
narodil Oskar Schindler, v roce 1928 se oženil 
a v roce 1938 byl za špionáž zatčen. Rok 1918 
byl ve Svitavách trochu jiný, na takové vyprávění 
bude času dost. Stejně jako příběh roku 1938, 
v němž se Svitavy staly součástí Třetí říše... a sy-
nagoga lehla popelem... V roce 1948... to už je 
nová historie, se kterou se budeme potkávat na 
stránkách zpravodaje...

Osmička je postě dějinotvorná... Vzhůru do 
dějinného roku 2018.                   Radoslav Fikejz
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Zálesácký ples ve stylu black & white

Polská dokumentaristka Krystyna Krauze 
vystudovala politologii na univerzitě v Gdaň-
sku, kde se v druhé polovině 80. let angažova-
la v polském opozičním hnutí a od roku 1988 
působila v Československo-polské Solidaritě. 
Po roce režimu vystudovala dramaturgii na 
pražské DAMU, scenáristiku na Státní vysoké 
filmové, televizní a divadelní škole v Lodži a Ka-
tedru dokumentární tvorby na FAMU. Do pol-
štiny přeložila přes tři desítky divadelních textů 
českých autorů (Petr Zelenka, Pavel Kohout, 
Ivan Vyskočil, David Drábek, Karol Sidon ad.) 
a pro polskou a českou televizi natočila řadu 
dokumentů. Za šíření dobrého jména české 
kultury obdržela v roce 2014 od ministra kul-
tury ČR medaili Artis Bohemiae Amicis. O rok 
později získala z rukou polského prezidenta 
Zlatý kříž za zásluhy. 

Krystyna Krauze natočila dokument  
o Karlu Krylovi, který měl premiéru 17. listopa-
du 2016. Rekapituluje život legendárního pís-
ničkáře od narození po smrt a ukazuje, jakou 
roli měl Karel Kryl v novodobé polské historii. 
Srdečně zveme 23. ledna v 18 hodin do klu-
bu Tyjátr na promítání filmu Bratříček Karel 
a na setkání s polskou režisérkou Kristýnou 
Krauze. Akce se koná v rámci projetu knihovny 
Česko-polská mozaika.

Projekt Listování představuje knihy zá-
bavnou formou a předkládá tak divákům jiný 
zážitek z četby. Poprvé bude v LiStOVáNí 
účinkovat jen jeden herec – Lukáš Hejlík. 
Představí knihu Co by můj syn měl vědět o svě-
tě od Fredrika Backamana (autora bestselleru 
Muž jménem Ove). Fredrik Backman v knize 
vtipně stírá všechny úzkosti a nedostatky rodi-
čů jednadvacátého století. Kniha je především 
o snaze být dobrým rodičem. Představení se 
uskuteční v pondělí 15. ledna v 18:30 hodin  
v klubu Tyjátr. Vstupné 80 Kč (předprodej  
v knihovně).                                 Marta Bauerová

Dovolujeme si vás všechny pozvat na tradiční XI. Zálesácký ples, který se uskuteční  
v sobotu 20. ledna 2018 od 20:00 ve Fabrice. Letošní ples se koná ve stylu Black & white 
(černá/bílá). Nápaditosti kostýmů se meze nekladou. Společně se pobavíme s oblíbenou 
kapelou Frontmen. Cena vstupného 200 Kč. Vstupenky je možné rezervovat u Davida 
Šimka (mob.: 732 504 588), e-mail: david.simek@svitavy.cz. Všichni jste srdečně zváni.                

David Šimek 

Markéta Pilátová je spisovatelka, novinářka, 
překladatelka a hispanistka. Vystudovala roma-
nistiku, latinu a historii na Filozofické fakultě 
Univerzity Palackého v Olomouci. Střídavě 
žije v Česku a jižní Americe, kde učí potomky 
krajanů český jazyk. Je autorkou knih pro děti 
(např. Kiko a tajemství papírového motýla, 
Jura a Lama) a románů Žluté oči vedou domů 
(2007), Má nejmilejší kniha (2009), Tsunami 
blues (2014). Přispívá do časopisu Respekt 
a Lidových novin. Poslední román S Baťou  
v džungli (2017) pojednává na základě rodin-
ných vzpomínek, dokumentů a deníků o osudu 
Jana Antonína Bati. 

Čtení a origami dílna pro děti proběhne  
9. ledna v dětském oddělení knihovny v 16:30 
hodin. Na autorské čtení z knihy S Baťou  
v džungli a na besedu s Markétou Pilátovou 
zveme v 19 hodin do klubu Tyjátr. 

Autorské čtení a beseda  
s Markétou Pilátovou pro děti  
i dospělé 

Bratříček Karel a setkání  
s polskou režisérkou  
Krystynou Krauze 

LiStOVáNí.cz 
Co by můj syn měl vědět  
o světě (Fredrik Backman) 

CENTRUM CHYTRÝCH FASÁD s.r.o.,
český výrobce fasádních obkladů

Přijme pracovníky na pozice:

•	 STAVEBNÍ TECHNIK
•	 ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK (ÚČETNÍ)
•	 SKLADNÍK (možnost na zkrácený úvazek)

Nabízíme:
•	 zázemí v rámci úspěšné české společnosti
•	 zajímavou práci v pozitivním kolektivu
•	 zajímavé finanční ohodnocení

Více informací na tel.: 724 086 402 / www.lifebrick.cz 
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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

Moravské klavírní trio 

Divadlo Buchty a loutky 
Praha: Tři malá prasátka  

Seniorcentru se nadělovalo 

Czech Virtuosi a Josef Špaček 

Divadelní spolek Kašpar 
Jiří Suchý, Jiří Šlitr: 
Jonáš a ting-tangl 

Malina Brothers

14. / Ne / 19:00 / Ottendorferův dům 
Novoroční koncert s přípitkem. Moravské 

klavírní trio se objevuje na naší koncertní scé-
ně od roku 1997. Za dobu své již dvacetileté 
existence ansámbl absolvoval stovky koncer-
tů v ČR i v zahraničí a je pravidelným hostem 
nejrůznějších hudebních festivalů. Soubor 
tvoří již vyzrálé umělecké osobnosti, díky če-
muž dospěl k charakteristickému hudebnímu 
projevu - dokonalé souhře a nezaměnitelnému 
expresivnímu výrazu, což je vysoce hodnoce-
no nejen odbornou kritikou, ale setkává se  
i s živým ohlasem široké hudební veřejnosti.  
O tom svědčí opakovaná pozvání k vystupo-
vání na významných koncertních pódiích. Jana 
Ryšánková – klavír, Jiří Jahoda – housle, Miro-
slav Zicha – violoncello. 

22. / Po / 19:00 / klub Tyjátr  
Každý, kdo se někdy nachomýtl k české 

folkové, country nebo bluegrassové muzice, 
nemohl nenarazit na příjmení Malina. Talen-
tovaní muzikanti a sourozenci - banjista Luboš 
(Druhá Tráva), kytarista Pavel (ex. Žalman  
a spol.) a houslista Pepa (Monogram) se 
totiž za několik posledních dekád objevili 
jako hudebníci či producenti snad na všech 
důležitých albech tohoto žánru u nás. Není 
náhodou, že jejich muzikantské kvality vy-
užívali nebo využívají interpreti a kapely 
různých žánrů od Lucie přes Pavla Bobka, 
Wabiho Daňka, Věru Martinovou nebo Len-
ku Filipovou. Bylo jen otázkou času, kdy se 
nakonec bratři sejdou ve společném pro-
jektu. Nakonec mezi sebe přizvali ještě dal-
šího náchodského rodáka, kontrabasistu  
a zpěváka Pavla Peroutku (Spirituál Kvintet). 
Skupina má na svém kontě studiové album 
Rychlejší Koně vydané v roce 2013 a aktuální 
album Malina Brothers & Charlie McCoy. 

30. / Út / 19:00 / Fabrika   
Komorní orchestr Czech Virtuosi (umě-

lecký vedoucí K. Procházka) vznikl a zahájil 
svou koncertní činnost právě před dvanácti 
lety. Za období své bohaté koncertní činnos-
ti má ansámbl na kontě na 600 koncertů,  
z nichž dobrá třetina patří pódiím zahranič-
ním. Členy souboru jsou koncertní mistři  
a sólisté na dechové nástroje dvou brněn-
ských těles – Filharmonie a Janáčkovy opery. 

Mladý český houslista Josef Špaček (1986) 
se rychle etabluje jako jeden z nejlepších 
houslistů své generace. Již od dětství účinko-
val na mnoha koncertech a festivalech. Od 
roku 2011 koncertní mistr České filharmonie. 
Vystupoval na významných zahraničních pó-
diích. Josef Špaček hraje na housle vyrobené  
v roce 1855 v dílně Jeana-Baptista Vuillauma. 

V úterý 5. prosince 2017 členky Country 
klubu „Srdíčko“ navštívily Seniorcentrum Svi-
tavy, kde se svým programem Staropražské 
písničky pobavily uživatele i zaměstnance. Ti 
si společně s nimi zazpívali známé písničky. Ta-
nečky se líbily, protože každé vystoupení bylo 
odměněno potleskem. Další na programu byl 
čertí tanec, kterým byl připomenut zvyk, kdy 
chodí nadělovat Mikuláš. Ani my jsme nepři-
šly s prázdnou. Každý uživatel dostal ponožky  
s dárečkem a uháčkovaného andílka. Tyto dárky 
připravily členky Základní organizace Svazu po-
stižených civilizačními chorobami ve Svitavách. 

Závěrem proběhla beseda se zaměstnanci 
Seniorcentra, na které se diskutovalo a povídalo.                                    

Ladislava Morkesová 

21. / Ne / 15:00 / Divadlo Trám  
Tak jak to bylo s těmi prasátky: „Kvííí, kvííí.“ 

Přijďte se podívat a poslechnout si, jak si takhle 
jednou vlk fouknul a jednou houknul a nevě-
řili byste, co jen to udělá za neplechu. A jak 
prasátka naláká na řepu, na sladká jablíčka či 
na trh. A jen proto, aby je slupnul jak malinu. 
„Chro, chro, kvííí, to je, co?“. Ale když pře-
konáme strach, tak se můžeme vlkovi dostat 
na kobylku. Jenže když leze až do domečku, 
pak nezbývá, než rozdělat pod kotlem oheň, 
v pravou chvíli zvednout pokličku a jsme za-
chráněni! Představení bylo oceněno na festi-
valech Mateřinka Liberec 1999 a MiniEuropa, 
Bialystok, Polsko 1999. Představení je určeno 
pro děti od tří let. 

29. / Po / 19:00 / Fabrika  
„Přál bych si to poznat, vidět zblízka. Za-

žít! Na počátku rozhodnutí zkoušet hru Jonáš  
tingl - tangl byly (v mém případě) zcela so-
becké důvody. Elpíčka divadla Semafor  
z konce šedesátých let byla u nás doma znač-
ně odřená, „já jsem Zabiják, já jsem tady za 
divadlo“ byla oblíbená hláška a s jejich pís-
ničkami jsem se probroukal raným mládím.  
A nyní jsem si stále častěji uvědomoval, že  
o tom vlastně moc nevím. Ano, známe zvuko-
vé záznamy, známe slavné klipy, filmy, ale to, 
z čeho to vzniklo, jak to začalo, to vlastně ne-
známe! Původní podobu představení jsme (při-
rozeně) nezažili. Zároveň jsem myslel na to, že 
aktivní pamětníci – protagonisté jsou stále tady 
a je možné se s nimi sejít na „výzvědy“. A smělá 
myšlenka byla skoro na světě. Mělo to háček  
– kde najít ty dva „svébytné pány“? Ale i to mělo 
nakonec překvapivě snadné řešení. Tedy vyvěs-
te fangle!“          V úctě a s radostí Jakub Špalek.



Poděkování největší 
odměnou 

Do naší redakce přišla začátkem pro-
since s osobním poděkováním invalidní 
důchodkyně paní Alžběta Dražilová, kte-
rá by ráda tímto způsobem poděkovala 
příslušníkům dopravní policie  praporčíku 
Milošovi Zamazalovi a nadpraporčíku Ja-
romíru Lelkovi za rychlou pomoc a lidský 
přístup ve chvíli, kdy se psychicky necítila 
dobře – neznámý pachatel ji automobi-
lem najel na invalidní vozík v době, kdy 
paní Dražilová nakupovala, a z místa ne-
hody ujel. 

Alžběta Dražilová oběma policis-
tům ze srdce děkuje nejen za rych-
lé vyřešení případu, ale také za lidský  
a citlivý přístup a přeje oběma do nového 
roku hodně štěstí, úspěchů a málo doprav-
ních nehod.                      Zuzana Štěpánková
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MC Krůček Akce SVČ Tramtáryje

Do nového roku v Krůčku vstoupíme s no-
vým vybavením a mnoha krásnými vzdělávací-
mi pomůckami zejména z oblasti montessori 
pedagogiky. Tuto inovaci nám umožnilo opět 
ocenění MPSV Obec přátelská rodině, tedy 
projekt Svitavy pro rodiny. Srdečně zveme 
všechny na návštěvu. Pravidelný program pro-
jektu Centrum pro rodinu i dalších akcí najdete 
na www.mckrucek.cz. 

6. / So / 9:30 / louka naproti restauraci U Jelena
Zimní liga házedel 
Soutěž leteckých modelářů, I. kolo   

7. / Ne / 8:00 / střelnice SVČ - IV. ZŠ
Novoroční cena  
Střelecká soutěž, 26. ročník. Vzduchová pistole 
60, 40. Startovné: pro nečleny 50 Kč

16. / 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

14. / Ne / 8:00 / střelnice SVČ - IV. ZŠ
Novoroční cena
Střelecká soutěž, 21. ročník. Vzduchová puš-
ka mládež do 12, 14 a 16 let. Startovné: pro 
nečleny 50 Kč

20. / So / 14:00 / zimní stadion Svitavy
Karneval na ledě

20. / So / 9:30 / louka naproti restauraci U Jelena
Zimní liga házedel 
Soutěž leteckých modelářů, II. kolo.   

24. / Út / 8:00/ ZŠ nám. Míru Svitavy
Matematická olympiáda
Okresní kolo.

28. / Ne / 8:00 / střelnice SVČ - IV. ZŠ
Střelecká soutěž 
Cena ředitele SVČ, 20. ročník. Vzduchová puš-
ka mládež do 12, 14 a 16 let, startovné: pro 
nečleny 50 Kč.                             Robert Snášil

8. / Po / 14:00 / městské muzeum a galerie 
Prohlídka výstavních prostor 
Komentovaná prohlídka městského muzea  
a galerie s doprovodem historika R. Fikejze. 
17. / St / 13:00 / Fabrika – bar u knihovny  
(2. podlaží) 
Společenské hry 
Odpoledne společenských her. 
30. / Út / 14:00 / Fabrika – učebna č. 2  
(3. podlaží) 
Dávky státní sociální podpory 
Přednáška zástupce Úřadu práce Svitavy na 
téma Dávky státní sociální podpory. 

Všechny aktivity klubu seniorů jsou pre-
zentovány na nástěnkách ve Fabrice (přízemí  
a 3. podlaží před místností č. 301) a v elektro-
nické podobě na webových stránkách www.
ks.svitavy.cz nebo na facebooku. 

Samospráva Klubu seniorů Svitavy

V sobotu dne 25. 11. 2017 jsme v Poličce 
uspořádali vycházku k soše Svatého Antoníč-
ka. Vycházka byla doplněna výkladem pana 
Matouše k historii této sochy. Po procházce ná-
sledovala přednáška Jitky Spálenkové na téma 
Čínská medicína, kde se přítomní dozvěděli 
spoustu zajímavých a užitečných informací.  
I přes nepřízeň počasí se vycházky zúčastnilo 
71 členů. 

Dne 21. ledna 2018 pan Jan Pokorný, je-
den ze zakladatelů ZO KARDIO Svitavy, osla-
ví krásné životní jubileum – 80 let.  

V klubu KARDIO pracoval 24 let a dosáhl 
několika úspěchů. Za jeho působení se člen-
ská základná zvýšila o 25%. Velký úspěch měly  
i jeho tři KARDIO olympiády. Patří mu zásluhy 
za obdivuhodné 7. místo v celostátní soutěži 
Rozchodíme civilky v roce 2016. Pan Pokorný 
vždy a věrně usiloval o zviditelnění a prosazení 
zájmu klubu KARDIO i celého města Svitavy. 
Všechno nejlepší k narozeninám, hodně zdra-
víčka do dalších let přejí všichni kardiaci! 

eva Rejentová 

Rádi bychom poděkovali všem, kdo nás 
podpořili při hlasování o Divokou kartu v pro-
jektu ČSOB pomáhá regionům. Díky vám jsme 
se dostali do finále, kde bojujeme o příspěvek 
na koupi barevné tiskárny a grafických progra-
mů - zázemí, které nám umožní snáz a lépe 
dělat naši práci a informovat o ní vás, pro které 
ji děláme. Nejde jen o propagaci našich akcí či 
materiály ke vzdělávání, ale také o možnost za-
jišťovat kampaně, které připomínají důležitost 
rodiny pro ni samotnou i pro společnost. Přidě-
lení finančního příspěvku (a jeho výše) se odvíjí 
od toho, kolik příspěvků získáme od drobných 
dárců. Pokud nás chcete podpořit jakouko-
liv částkou, můžete to udělat do 6. ledna na 
transparentní účet ČSOB 1017777101/0300, 
variabilní symbol 20175903. Více na www.
csobpohamaregionum.cz. Za vaši podporu 
mnohokrát děkujeme. 

Koncem listopadu se sešli svitavští senioři, 
aby se dozvěděli něco více o projektu Národní 
kroniky. Zda má smysl psát vzpomínky a tvo-
řit největší elektronický archiv malých dějin se 
mohli dozvědět ve Fabrice, kam je pozval Klub 
seniorů Svitavy.  Proč psát vzpomínky a přispívat 
do Národní kroniky přiblížila seniorům Kateřina 
Sodomková, mluvčí SenSenu a Národní kroniky. 
Vyzvala seniory k tomu, aby uchovali vzpomínky 
pro příští generace. Do Národní kroniky může 
přispět každý díky jednoduchému formuláři na 
webových stránkách www.narodnikronika.cz. 
Národní kronika je společný projekt SenSenu 
a Národního muzea. V současné době vyhlásil 
soutěž na téma: 70. léta. Více na www.narodni-
kronika.cz                            Kateřina Sodomková 

Vzpomínejte a tvořte s námi 
Národní kroniku 

Základní organizace kardio 
Nové prostředí v Krůčku 

Děkujeme za podporu 

Již nyní si můžete zapsat termíny vašich 
oblíbených akcí. V první polovině roku nás 
čeká Karneval (10. 2.), Jarní bazárek (7. – 9. 
března), Malíčkův den (18.5.) a Výtvarné 
řádění (15.6.). V létě nepřijdete o tradiční 
příměstské tábory, na podzim pak o happe-
ning Znáte Krůček (6. 9.), Podzimní bazárek  
(19. – 21.9.), Halloween (31.10.) a Andělský 
Mikuláš (5.12.). Těšíme se na setkání. 

 Co nás čeká a nemine 

Víte, že...

…na ulici Svitavská 35/837 je otevřena 
provozovna Zámečnictví Miroslav Zamazal? 
Kromě výroby klíčů FAB a GUARD vám zajistí 
také montáže dveřních zavíračů, drobné sváře-
cí práce, kovovýrobu, ale především nouzové 
otevírání zámků NONSTOP. Pokud tedy patří-
te mezi „zapomínáčky“ a stává se vám, že klíče 
zabouchnete doma, nemusíte již alarmovat pří-
buzné či hasiče, ale zavolejte kdykoli na mob.:  
723 210 528. Vaše dotazy týkající se provozovny 
můžete kromě uvedeného telefonu směřovat 
také na e-mail: zamazalm@seznam.cz. 

...na ulici Pod Věží byla otevřena nová 
prodejna hraček? Nejlepší doba na návštěvu 
hračkárny je právě teď. Otevírací doba Po – Pá 
9:00 – 12:00, 12:30 – 17:00, So, Ne – zavřeno. 
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Vřelá a přátelská atmosféra 
v našem městě :)

V tomto albu si připomeneme především 
první dva svitavské adventy. V nadcházejícím 
ohlédnutí se můžete těšit na ten třetí se Svitav-
ským andělem a silvestrovský ohňostroj. Během 
těchto svátků se Svitavané potkávají se svými 
přáteli a prožívají spoustu zajímavých okamžiků. 

Není podstatné, jak honosný máme stro-
meček a kolik stánků se zbožím. Důležité je, 
že se nejen v tomto čase lidé scházejí a sdílí 
svoje starosti i radosti všedních dní. Vytváří tu 
pravou atmosféru Vánoc plnou vřelých pocitů  
a společného štěstí. Jsem velmi rád, že ve Svita-
vách to platí vrchovatě. 

Při rozsvícení stromečku se sešla spousta 
Svitaváků, kteří si mimo jiné prohlédli nový 
betlém a zvoničku. Průvod čertů a koncert  
v kostele na náměstí první adventní program 
zakončily. Další týden si mohli ve voňavém mu-
zeu návštěvníci ozdobit vlastní cukroví, ochut-
nat spoustu dobrot, zakoupit tradiční vánoč-
ní ozdoby, prohlédnout si jedinečné betlémy  
a spoustu dalšího. Podobnou nabídku, i když  
z marcipánového těsta, nabídlo muzeum es-
peranta. Tvořivé dílny ve Fabrice potěšily ze-
jména ty nejmenší. Nedělní program doplnily 
na náměstí stánky s různým zbožím. Děkuje-
me všem, kteří přišli, a těšíme se na další bá-
ječná setkání :)                       Petr Šmerda, MIC

KAVáRNA V PARKU

Každé pondělí  
Připravte si kávu Vy, sami!
Každé pondělí si u nás budete moci vyzkou-
šet přípravu kávy z kávovaru! Vyberete si kávu  
z našeho nápojového lístku a společnými sila-
mi ji pro vás připravíme. Můžete vyhrát 1 kg 
kávy Julius Meinl Poesia.

Každá neděle / 19:00  
Nedělní filmové večery 
Sledujte Facebook nebo se zastavte za námi 
na bar a zjistěte víc. Popkorn vám připravíme!

13. / So 
Kurz kreslení – Portrét
Pro všechny kreslíře i nekreslíře. Kurz povede, 
jako vždy, pan Fiala, učitel ze svitavské základní 
umělecké školy, tentokrát se budeme věnovat 
portrétům. Těším se na vás, rezervujte si svá 
místa. Cena 80 Kč / osoba

ČAJOVNA KRáSNá CHVÍLe

3. / St / 19:00  
BUBNOVÁNÍ S ANDREJEM KOLÁŘEM
Bubenická improvizace a workshop základních 
rytmů. Zváni jsou jak začátečníci, tak pokročilí. 
Za mírný poplatek možno bubny na místě za-
půjčit. Vstupné dobrovolné.

11. / Čt / 18:00 
KOLEM HOVERLY – UKRAJINSKÉ KARPATY
Putování po Huculsku. Posvátná místa (Sni-
davka, Ternošorská Lada, Jasiňa), krajina, lidé 
a paměť. Slovem provází PhDr. Ján Masaryk. 
Vstupné dobrovolné.

20. / So / 19:00 
OCHUTNEJTE ORIENT
Komponovaný večer s ochutnávkou tureckého 
Rize čaje, orientálního nápoje Sahlep a dezertu 
v podání Kateřiny Vymazalové. Krátká prezen-
tace orientálních tanců skupinou Passion Ori-
entalle. Vstupné dobrovolné.

25. / Čt / 18:00 
DUCHOVNÍ PODSTATA ŽIDOVSTVÍ 
V LEGENDĚ O GOLEMOVI
Pozastavení se nad původem Židů, jejich pří-
chodem na blízký východ. Legenda o Golemo-
vi trochu jinak. Golem a jeho duchovní význam 
pro židovský národ. Slovem provází Leoš Pe-
ňáz. Vstupné dobrovolné.

27. / So / 16:00 
MANTRY S DAVIDEM BREITEREM
Budou se zpívat mantry, bhadžany i písně  
s duchovní tematikou v kruhu s Davidem Brei-
terem. Zpívat se bude nejen v indickém, ale  
i českém jazyce. Vstupné dobrovolné

krátké ohlédnutí 
z našeho města

ve fotografii :)

Pro dobrou náladu hrála živá muzika.

Betlém můžete rozpohybovat kouzelným tlačítkem.

Byli jste se už v muzeu podívat?

Naši věrní fanoušci. Děkujeme.

Skládačka, leporelo? Krásná hračka.

Bohaté občerstvení bylo zajištěno.

Kavárenská kultura

Svitavy - město betlémů. V městském muzeu si můžete prohlédnout různá zpracování.



Jedno tradiční rozsvícení stromečku a dvě nová překvapení v podobě zvoničky a betléma v životní velikosti.

Šikovní hudebníci a zpěváci.

Vánoční ozdoby a drobné občerstvení doplnily adventní program.Další ze svitavských zvonů.

Po rozsvícení stromečku následoval koncert ZUŠ v kostele Navštívení Panny Marie na náměstí.

Čertovská ohnivá show.

Adventní procházka náměstím.

Kde všichni jsou, snad v pekle?

Kreativní tvoření pro děti ve Fabrice. Vlastnoručně vyrobený dárek potěší!

Děti si vyzkoušely, jak vyrobit náramek nebo sladké cukroví.

Stánky s dobratami.

Kdo byl, nebo nebyl hodný, si zjistili pekelníci během pochodu náměstím.

Marcipánové Vánoce krok za krokem v muzeu esperanta.

Výroba a prodej tradičních vánočních ozdob - baněk na stromeček.

Něco dobrého na zub a na zahřátí se vždy hodí, zejména pokud mrzne.

Vystoupili známí písničkáři.

Musíme si pomáhat :)

krátké ohlédnutí z našeho města. Foto: jiří marek.



Koncem roku se svitavští tenisté schází na 
vyhlášení tradiční ankety o nejlepšího svitav-
ského tenistu Svitavský kanár 2017. Vítězem 
se stal již potřetí Jakub Vrtěna, který je v re-
publikovém žebříčku za rok 2017 na výborném 
10. místě. Při vyhlášení ankety Kanáří naděje 
v Pardubicích byl oceněn jako nejlepší mladší 
žák východních Čech. Jakub navíc reprezen-
toval Pardubický kraj na Olympiádě mládeže 
a zahrál si mezi chlapci s o rok staršími mist-
rovství republiky jednotlivců. Byl také členem 
úspěšného družstva východních Čech na Juni-
or Davis Cupu (mistrovství republiky oblastí), 
které obsadilo 5. místo. 

Mezi dalšími oceněnými byli David Gerišer 
– 3 . místo na MČR družstev v minitenisu, Ni-
kola Snášilová – přebornice východních Čech 
v babytenisu a členka družstva babytenisu Svi-
tav, které obsadilo 7. místo na MČR. Karolína 
Kaplanová, které patří 18. místo v redukova-
ném republikovém žebříčku mladších žákyň  
a Jan Krejčí - úspěšný starší žák, člen družstev 
Svitav i v kategoriích dorostu a dospělých. 

Krajánkem roku byl vyhlášen Dominik 
Rouchal, člen TK Agrofert Prostějov, který 
však pravidelně trénuje ve Svitavách. Dominik 
vybojoval medaili z Olympiády dětí a mládeže, 
2. místo na MČR jednotlivců, uhrál i dvě třetí 
místa ve čtyřhře na mezinárodních evropských 
turnajích TE. 

Všichni zúčastnění si po vyhlášení zahráli 
bowling a squash.                   Martin Lipenský 

Fotbalový klub připravil pro zimní období 
řadu halových turnajů ve sportovní hale Na 
Střelnici. V lednu to budou turnaje pro kate-
gorii U9 v neděli 7. 1. 2018 od 14:30, v neděli 
28. 1. 2018 pro U10 od 9:00 a pro U 14 a U15 
od 15:30.                                                  Jiří Petr 

Informace ze sportu
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S nesrovnalostmi v doručování 
se obracejte na mob.: 608 024 585,  

(www.lubomirek.cz). 
Příští číslo zpravodaje Naše město  

vyjde 28. ledna 2018.

Distribuci zajišťuje 
firma Lubomírek.cz. 

Krajský přebor devítiletého a mladšího 
žactva 2017 se konal 2. prosince ve svitavském 
bazénu. Závodů se zúčastnilo 73 závodníků 
(38 chlapců a 35 dívek). Náš klub reprezen-
tovali Matyáš Hartman, Daniel Letý, Marek 
Meluzín, Matěj Pokorný, Charlene Crhová, 
Charlotte Crhová, Pavlína Dvořáková, Vendula 
Kavalírová, Adéla Kolísková, Barbora Kuncová 
a Lucie Svojanovská. Domácí klub podal vel-
mi kvalitní výkony a získal celkem 23 medailí  
(16 zlatých, 4 stříbrné a 3 bronzové). Po čtyřech 
zlatých medailích si ze závodů odnesli Charle-
ne Crhová, Pavlína Dvořáková a Daniel Letý, 
kteří nenašli ve vodě přemožitele. Závodníci 
si ve většině disciplín zlepšili své osobní časy  
a Charlene Crhové a Danielu Letému se po-
dařilo zaplavat i oddílové rekordy. Neskutečný 
souboj jsme viděli při štafetách dívek a chlapců, 
kdy za velkého povzbuzování štafeta dívek (Ka-
valírová, Kuncová, Dvořáková a Crhová) vybo-
jovala zlatou medaili, štafeta chlapců (Meluzín, 
Hartman, Pokorný a Letý) obsadila bronzovou 
příčku. Charlene Crhová a Daniel Letý převzali 
poháry za nejlepší plavecký výkon.

Byl to nádherný pocit vidět každou chvilku 
naše závodníky na stupních vítězů. Všem plav-
cům děkujeme za vzornou reprezentaci klubu 
a za neskutečnou bojovnost a nadšení. Věříme, 
že jim tréninková píle vydrží i do další sezóny. 
Velké díky rovněž patří všem rozhodčím a or-
ganizátorům. Trenérům Petře Víškové, Josefu 
Kopeckému a Bedřichu Frýzovi děkujeme za 
celoroční skvělou přípravu závodníků. 

Pavlína Letá, foto: Vlastimil Crha 

Krajský přebor v plavání 

Anketa Svitavský kanár Pozvánka na fotbalové
turnaje ve sportovní hale

Dva prosincové víkendy patřila sportovní 
hala Na Střelnici volejbalovému žactvu. Byli 
jsme pořadateli 3. kol Českého poháru, nejvyš-
ší dlouhodobé soutěže v této věkové kategorii. 
Prolínací turnajový systém umožňuje porovná-
vat síly s týmy z celé republiky. Naše týmy si ve 
3. kolech vedly velmi dobře.

Víkend 2. - 3. patřil žákyním, přesně nej-
lepším sedmi týmům východní části ČR. Pova-
žujeme za úspěch, že domácí tým do této sku-
piny patří. Vstup do turnaje se povedl - porazily 
jsme KP Brno 2:0 a vzápětí přidaly překvapivě 
i skalp TJ Ostravy.  Se soupeřkami z Břeclavi  
a Lanškrouna děvčata neudržela zejména  
v koncovkách koncentraci, soupeřky toho vyu-
žily a my jsme si připsaly dvě prohry. Nedělní 
utkání byla vyrovnaná a napínavá. S pozdější-
mi vítězkami celého turnaje z Uherského Hra-
diště jsme po tuhém boji prohrály, v posled-
ním utkání jsme však porazily Hradec Králové  
a toto vítězství nám nakonec pomohlo k cel-
kovému 4. místu. V dalších kolech se propojí 
týmy východní a západní části ČR a svitavské 
žákyně budou mezi 16 nejlepšími.

Víkend 9. - 10. patřil žákům, 2. sedmičce 
východu. První utkání proti tradičnímu rivalovi          
z České Třebové jsme odehráli nejpovedeněj-
ší představení sezóny a soupeře jednoznačně 
přehráli. Po povinném vítězství nad Opavou, 
kdy se zapojili i hráči lavičky, kluci nastoupili 
proti Brnu, se kterým jsme prohráli ve třech 
setech. V neděli jsme začali rozpačitě proti 
Ostravě a vítězství jsme zachránili až v tie-bre-
aku. Vrcholem celého turnaje bylo utkání pro-
ti Velkému Meziříčí, které jsme po bojovném 
výkonu vyhráli 2:1. Skončili jsme na 2. místě, 
a to při započítání všech dosavadních turnajů 
znamená, že při spojení východní a západní 
poloviny republiky budeme patřit do druhé 
osmičky, tedy TOP16 jarní části ČP.

  Marcela Sezemská

Český pohár žákyň a žáků
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2. národní hokejbalová liga má za sebou 
podzimní část, která se reprezentantům našich 
městských barev povedla nad očekávání. Tou-
to dobou bylo v posledních letech běžné, že se 
Svitavy nacházely na samém chvostu tabulky, 
což ovšem letos neplatí. Svitavští hokejbalisté 
obsadili výborné 5. místo, a to jim zaručuje pře-
zimování do jarní části v polovině tabulky. V řeči 
čísel vypadá svitavské umístění následovně: 11 
odehraných zápasů, 17 bodů, skóre 40:34. 

Hodnocení jednotlivých částí je jako na 
houpačce. Nepovedený začátek – 2 prohry  
- vítězná šňůra 5 zápasů v řadě – 3 prohry, na-
štěstí se podařilo zvítězit v posledním zápase  
a tím pozvednout morálku do zimní pauzy. 

Tohoto částečného úspěchu v podobě 
přečkání zimní pauzy uprostřed tabulky jsme 
dosáhli týmovým výkonem, kde není zapo-
třebí vyzdvihovat jednotlivce, nýbrž kolektivní 
hru. Všechny formace do sebe zapadly, což 
přineslo ovoce. V kanadském bodování pře-
čkají zimu v první desítce R. Bečvář a L. Sokol.  
V obranné činnosti stojí za zmínku brankář J. Ti-
chý, který stlačil průměr branek pod 2 na zápas  
a s procentuální úspěšností přes 91% mu patří 
2. místo mezi brankáři. Samozřejmě nemůžeme 
usnout na vavřínech, jelikož jsme v polovině se-
zóny a před sebou máme velkou řádku zápasů, 
kde bude potřebné bodovat. Cílem je navázat 
na kvalitní výkony i v jarní části sezóny, což zajis-
tí dobrou výchozí pozici pro play off, které bylo 
a stále je naší hlavní prioritou.          Milan Beneš 

S blížícím se koncem roku představili bas-
ketbalisté DeKSTONe Tuři Svitavy charitativ-
ní kalendář pro rok 2018. Dvoumetroví borci 
shodili dresy a tepláky a před objektiv fotoapa-
rátu se postavili ve slušivých a perfektně uši-
tých oblecích Yvonne König. Přesně v souladu  
s moderními trendy se basketbalisté jednoho 
z nejlepších současných týmů české nejvyšší 
soutěže proměnili v elegantní gentlemany, kteří 
směle mohou zamířit do opery nebo na ples. 
Kalendář svitavským Turům pokřtil jeden z nej-
lepších světových cyklistů Leopold König. Část 
z prodeje kalendářů je určena na záchrannou 
stanici Zelené Vendolí. 

Tradiční basketbalový turnaj O pohár  
17. listopadu sehrály svitavské týmy ve spor-
tovní hale Na Střelnici. Šlo o 49. ročník této 
sportovní akce, patrně jde o jedno z nejdéle 
fungujících sportovních klání v regionu. Po 
dvou letech, kdy jednoznačně vítězil tým SOU 
Svitavy, se podařilo vyhrát pořádajícímu týmu 
gymnázia. Druzí skončili borci ze SOU a na tře-
tím místě se umístilo družstvo obchodní aka-
demie. Na fotografii je vítězný tým gymnázia.                         

Milan Báča 

V sobotu 9. 12. 2017 proběhl za účasti sed-
mi týmů XXI. ročník eSAB Cupu ve Vamber-
ku pro fotbalisty roč. narození 2009. Hrálo se 
systémem každý s každým a na základě bodo-
vých zisků bylo stanoveno konečné pořadí. Tým  
TJ Svitavy postupně porazil Baník Vamberk 
9:0, Kostelec n. Orlicí 8:0, Rychnov n. Kněž-
nou 7:0, Doudleby n. Orlicí 6:0, České Me-
ziříčí 6:0 a v závěrečném zápase remizoval  
s Dolními Libchavami 0:0. Svitavští hráči si 
svým herním projevem naklonili přítomné ná-
vštěvníky turnaje a na jejich adresu putovalo 
hodně pochvalných slov. Kromě poháru za 
celkové vítězství obdrželi naši kluci i individu-
ální ocenění, nejlepší brankář – Erik Růžička, 
nejlepší střelec – Jakub Dobiáš a nejlepší hráč – 
Jakub Makovský. Kluci tak na Rychnovsku udě-
lali svitavskému fotbalu dobrou reklamu. Tur-
naj odehrálo mužstvo ve složení Růžička (G), 
Kolouch (3), Makovský (4), Bárta (5), Meluzín 
(2), Mikolin (6) a Dobiáš (16).             Jiří Petr

Oblíbená tradice pokračovala, letos i s re-
kordem. Svitavští hráči a část managmentu 
se opět převlékla za známé postavy Mikulá-
še, čerta a anděla. Celkem obešla 29 rodin, 
postrašila a odměnila nespočet dětí a vybrala 
úctyhodných 9500 Kč, které poputují na dárky 
pro děti z Dětského centra ve Svitavách. Moc 
děkujeme!                                        Milan Stehura

Svitavští Tuři zakončili první polovinu 
základní části Kooperativa NBL na 5. místě.  
Aktuálně mají bilanci 6 výher a 5 porážek. „Mys-
lím si, že jsme tam, kde jsme se chtěli pohybovat. 
Do teď mě mrzí dvě porážky. Zejména v domá-
cím prostředí proti Kolínu a velmi nepodařený 
výkon v Ostravě. Také mě mrzí dvě koncovky  
z úvodních kol. Soutěž je dlouhodobá, všechno 
máme ve svých rukou. Cíl je pořád neměnný,  
a to skončit v první šestce, a tím se dostat do 
skupiny A1,“ řekl hlavní trenér svitavských Lu-
bomír Růžička.                                       

Svitavští Tuři nafotili kalendář, 
kmotrem se stal Leopold König 

Turnaj O pohár 17. listopadu 

Tuří Mikuláš opět úspěšný 

Basketbal v nejvyšší soutěži 

U9 vyhrála 
XXI. ročník ESAB Cupu  

1. HBC Svitavy

Ve východočeském přeboru si vede výbor-
ně družstvo A, po podzimu je v čele tabulky  
a to především díky V. Krátkému, který sestavil 
mladý a ambiciózní tým. Vlastík Krátký je také 
na prvním místě v tabulce jednotlivců s průmě-
rem 465,6 poražených kuželek, jako první na 
svitavské kuželně hodil „pětistovku“ a výkonem 
501 poražených kuželek stanovil rekord kuželny.  
V první desítce jednotlivců jsou ještě dva zástup-
ci svitavského A-čka a to Jakub Zelinka a Jakub 
Jirčík. Družstvo B je na osmém místě ve spodní 
části tabulky. Ve východočeské soutěži budou 
týmy C a D dohrávat podzimní část v lednu 2018. 
Více informací naleznete na www.kkks.cz nebo 
na www.kuzelky-svitavy.cz                 Josef Širůček

Kuželkářské soutěže


