
Již tradičně jsme připravili pro děti a je-
jich rodiče Velikonoce ve Svitavách. Akce 
bude probíhat ve středu 28. března od 14:00  
do 16:30 hodin na svitavském náměstí

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

Svitavská bašta je unikátní a poslední čás-
tí, která se dochovala z původního městské-
ho opevnění. Letos ji po pěti letech čeká další 
oprava, která ji zahalí do nové fasády.  

Bašta je součástí městské památkové zóny, 
kterou se město Svitavy snaží neustále zvelebo-
vat tak, aby podpořilo sepjetí města s historií  
a povědomí lidí o ní. Pečujeme tak o odkaz mi-
nulosti, která svědčí o našich kořenech. Také 
se snažíme, aby naše město bylo zajímavé  
i pro návštěvníky z jiných měst. Bašta je jednou  
z krásných staveb, na které můžeme být právem 
hrdí, a je potřeba je udržovat pro další generace. 
Proto byla také podána žádost o dotaci na její 
opravu. Na novou fasádu a odvlhčení jsme nyní 
získali dotaci od Ministerstva kultury ve výši 400 
000 Kč. „Letos díky ní bašta získá nový plášť  
a bude zajištěno její odvlhčení. Oprava pro-
běhne po schválení rozpočtu města a soutěži 
dodavatelů,“ řekl Jiří Petr, vedoucí odboru škol-
ství a kultury. Naposledy byla bašta opravovaná  
v roce 2013, kdy získala novou střechu. Majite-
lem bašty je město a v současné době ji prona-
jímá soukromým subjektům. Část peněz za pro-
nájem plyne do městského fondu regenerace. 

Historie městského opevněni 
Bašta bývala fortifikačním prvkem středo-

věkých hradeb, ve které byly umístěny střílny,  
a tak přispívala k aktivní obraně hradebních 
zdí. Příkaz k výstavbě svitavských hradeb dal 
po roce 1389 oloumoucký biskup Mikuláš. Kde 
všude přesně byly hradby lokalizovány a kolik 
měly bašt, se můžeme jen domnívat, nemáme 
totiž dost materiálů, které by situaci popisova-
ly. Víme, že hradby měly tři brány – Horní na 
úrovni Hrnčířské ulice, Dolní poblíž muzea, Pro-
střední za starou radnicí. Pokračování na str. 2

V rámci akce bude zorganizován stánkový 
prodej, který zaměříme na velikonoční tradice, 
prodej proutěného zboží, trdelníků, cukrovinek 
apod., který zajišťuje městské informační cent-
rum. V rámci programu od 14:30 hod. zahraje 
Duo mussette (kombinace flétna - akordeon)  
a od 15:30 hod písničkářské duo z Boskovic - 
Melda a spol. v horní části náměstí. Na veškeré 
aktivity a program konaný na náměstí je vstup 
volný. Za nepříznivého počasí se akce uskuteč-
ní v prostorách Fabriky ve stejném čase, včetně 
koncertních vystoupení. Těšíme se na vaši účast. 

Pavlína Šmerdová

V době jarních prázdnin mají děti možnost 
strávit své volno aktivně, vypnout počítače  
a vybrat si z atraktivního programu, který si 
pro děti všech věkových kategorií připravily 
místní spolky a organizace. 

Středisko volného času, NK Díra, o.s. Bo-
nanza a Lesní klub pro děti Napísek pořádají 
12. – 16. března jarní příměstské tábory na 
různá témata (více na str. 7). MC Krůček fun-
guje v době jarních prázdnin v běžném provo-
zu, hernička je otevřena již od 8 hodin a pro 
starší kamarády a sourozence bude připraven 
pestrý program. Ve čtvrtek 15. března mohou 

soutěživé hlavičky poměřit síly v knihovně na 
odpoledni se stolními hrami nebo se v muzej-
ních dílnách zúčastnit kovářského workshopu 
pro děti, a to od 8 do 15 hod. (více na str. 13).  
V muzeu probíhá Tradiční výstava výtvarníků 
svitavského okresu a výstava Od košilky k ru-
báši, která představuje lidové zvyky a obyčeje.  
A pokud to ještě není dost, pak jistě oceníte 
Jarní 3D prázdniny v kině Vesmír, kde je kromě 
pátku na programu každý den pohádka či dět-
ský nebo rodinný film. 

V krytém plaveckém bazénu bude prodlou-
žena doba pro veřejnost.     Zuzana Štěpánková
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Připravujeme bohatý velikonoční program Oprava svitavské bašty

S dětmi o jarních prázdninách s atraktivním programem



Již od roku 1999 
volí Svitavský klub Lau-
rus svitavskou osob-
nost, která se zasloužila 
o slávu a věhlas města, 
o rozvoj, propagaci a re-
prezentaci Svitav a která 
na jaře převezme výroč-
ní cenu, pro kterou se 
vžilo označení Svitavský 
vůl. Do této svitavské 
síně slávy klub v minu-
losti uvedl historičku 

Drahomíru Šustrovou, divadelníka Karla Šefr-
nu, chirurga Karla Kiliána, fotografa Zdeňka 
Holomého, muzikanta Františka Černého, ředi-
tele nadace Františka Plívu, předsedu okresního 
výboru zdravotně postižených Otmara Cvrkala, 
sbormistryni Věru Burešovou, fotografa Josefa 
Čermáka, profesora a biologa Josefa Otavu, 
sportovce Vlastibora Zvingera, sbormistryni 
Miroslavu Ducháčkovou, historika Radoslava 
Fikejze, pracovníka s mládeží Mario Kučeru, za-
kladatele svitavské turistiky Viléma Sticha, mis-
tra kuchaře Václava Šmerdu, fotografa Mirosla-
va Sychru, architekta Romana Svojanovského  
a vloni spisovatele Martina Sodomku. Statut 
Ceny umožňuje volit pouze žijící osobnost.

Klub Laurus se opět obrací na spoluob-
čany s nabídkou spolupráce při nominování 
osobností, do 5. března přivítá návrhy veřej-
nosti na udělení výroční ceny klubu. 

Návrhy, ze kterých se vždy vybíralo, lze po-
slat na adresu Svitavský klub Laurus, Nádražní 
7, Svitavy, elektronicky na adresu bc@gy.svi-
tavy.cz, telefonicky (nebo SMS) na mob.: 603 
511 743 nebo také osobně u prezidenta klubu  
Josefa Čápa.                                       Milan Báča 
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Pokračování ze str. 1
V místě dnešního hlavního vjezdu na ná-

městí měly tzv. fortnu, neboli krytý průchod 
opevněním. Víme ale, že městské opevnění 
sehrálo důležitou roli v období husitských  
a dalších válek. Ničivé pro hradby byly zejmé-
na požáry. Po jednom z nich, v roce 1818, mu-
sely být strženy dvě brány. Do dnešní doby se 
dochovala jen malá část hradeb a bašta, která 
je kulturní památkou České republiky. V době 
hospodářské krize ve druhé polovině 19. sto-
letí zasypávali svitavští nezaměstnaní obran-
né příkopy, postupně se bouraly i hradby. Na 
místech hradeb byly vysazeny aleje a místo 
příkopů vznikaly rybníčky. Z bašty a zbytků 
hradebních zdí můžeme nyní vidět, že svitav-
ské opevnění bylo poměrně mohutné. V dol-
ní části dosahovaly dvou metrů, v horní metr  
a půl. Výška zdí se pohybovala kolem pěti me-
trů nad úrovní terénu. Hradby byly postavené  
z místního kamene – opuky a jednotlivé neo-
pracované kvádry byly spojené maltou. Zdroj: 
Kronika města Svitavy.            Lucie Macášková

Poslední měsíce minulého roku jsme přiná-
šeli informace o tom, jak probíhá projekt Svi-
tavy pro rodiny, který město realizovalo jako 
vítěz soutěže Obec přátelská rodině 2017.  
Co nám po skončení projektu říkají čísla? 
•	 Město Svitavy získalo dotaci ve výši  

1 500 000 Kč
•	 Bylo realizováno 18 vzdělávacích akcí, 

kterých se zúčastnilo 622 osob
•	  Zapojilo se 10 organizací
•	  Nakoupilo se 152 knih, audioknih  

a společenských her
•	  67 rodičů využilo bezplatného hlídání
•	  207 občanů vyplnilo 1 dotazník 
•	  Bylo vybaveno 1 coworkingové centrum
•	  Podpořeno bylo 24 kulturních a komunit-

ních akcí (tisícové návštěvnosti). 
•	  8 míst – venkovních i vnitřních -  bylo nově 

vybaveno
•	  Vznikla 2 nová piknikiště 
•	  Máme 7 nových propagačních materiálů. 

Monika Čuhelová

Ve Svitavách funguje široká síť služeb  
a organizací pro seniory. Vzhledem k trendu 
stárnutí populace je nutné vytvořit ucelený 
koncept rozvoje péče, který reaguje na aktu-
ální i budoucí situaci a staví například na větší 
proaktivitě seniorů. Na něm v současné době 
pracují zástupci města a dalších organizací.

Populace stárne, a tak se již nyní mnoho 
rodin, zejména žen, stává součástí tzv. sendvi-
čové generace. Jsou to ženy, které pečují nejen 
o svá vnoučata, ale také o své nemohoucí ro-
diče. Situace se bude spolu s trendem, kdy se 
ženy stávají matkami později, ještě zhoršovat. 

Již nyní má město Svitavy ucelenou kon-
cepci péče o seniory se širokým spektrem 
služeb pokrývající potřeby seniorů. Do bu-
doucna je ale potřeba zaměřit se na jiné pojetí 
fungování seniorů ve společnosti. Vzhledem ke 
stárnutí populace nebude možné, aby mladá 
generace finančně zajistila tolik seniorů. Bude-
me se tedy muset snažit uchopit zralou etapu 
našeho života aktivněji a je nutné říci, že se 
téma týká jak produktivní generace, tak našich 

Od začátku března si v kině Vesmír 
můžete užít 3D filmy. Naše kino totiž  
26. února vyměnilo stávající plátno za plát-
no vhodné pro 3D systém a v projekční ka-
bině instalovalo 3D technologie, a to tzv. 
pasivní, které fungují na bázi polarizace. 

A co udělat proto, abyste mohli zhléd-
nout 3D film?  Stačí si koupit lístek do naše-
ho kina, ale také brýle v ceně 25 Kč. Brýle 
nezapomeňte doma ani příště (tedy pokud 
vyrazíte na 3D film), protože je možné je 
znovu použít. A tak vzhůru k novým filmo-
vým zážitkům! Právě začínáme. Ostrý obraz 
si můžete užít u našeho speciálního 3D vý-
běru, u kterého jsme se zaměřili na různé 
věkové skupiny. Jako první si v kině užijete 
kultovní film Terminator 2, malí diváci se 
mohou těšit na Auta III a všichni milovníci 
pohádek na Krásku a zvíře a na Jurský svět 
my všichni! 

A aby příjemných změn nebylo málo, 
tak od března rozšiřujeme naši nabídku  
o prodej popcornu v papírových pytlících. 
Nenoste, prosím, do kina chipsy v igelito-
vých sáčcích, abyste nerušili své sousedy  
v sále.                                                Petr Mohr

dětí. „Nutnost vytvořit ucelenou koncepci péče 
o seniory vnímáme jako krok, který reaguje na 
současné trendy vývoje populace. Nechceme 
být budoucností zaskočeni, chceme se na ni 
připravit, proto vzniká koncepce proseniorské 
politiky pro léta 2018 – 2022 s názvem Aktivní 
senioři - součást rozvoje města Svitavy,“ říká 
Šárka Řehořová, vedoucí odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví. 

Dokument chce uchopit stárnutí popula-
ce jako příležitost, ne jako hrozbu. Příležitostí 
je tak například možnost rozvíjet porozumění 
mezi generacemi. Koncepce se zaměřuje na to, 
aby, kromě nabízených služeb, seniory vedla  
k většímu vědomí prožívání stáří jako aktiv-
ní etapy života. „Mezi naše akční kroky patří 
například zlepšování spolupráce mezi gene-
racemi v rodině i komunitě, zapojení seniorů  
v rámci komunity, ale také zlepšování infor-
movanosti seniorů o jejich právech,“ říká Erich 
Stündl, který pomáhá s vypracováním projektu. 

Příklady některých současných služeb pro 
seniory ve Svitavách: 
•	 služby preventivního charakteru (například 

sociální  a dluhové poradenství pro seniory)
•	 pobytová péče v Domově pro seniory
•	 denní péče v Centru denních služeb
•	 odlehčovací služba v Domově na rozcestí
•	 terénní péče formou pečovatelské služby  

a osobní asistence
•	 bohaté služby, jež zajišťují kulturní, sociální  

a zdravotní vyžití seniorů ( Klub seniorů nebo 
Svaz postižených civilizačními chorobami) 

Lucie Macášková

Město připravuje dlouhodobou koncepci péče o seniory Oprava svitavské bašty

Obec přátelská rodině 
v číslech

Svitavské kino 
Vesmír bude 3D! 

Navrhněte dvacátou
svitavskou osobnost 
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Informace z úřadu

Zápis dětí do základních škol pro školní rok 
2018/2019 se letos ve všech svitavských ško-
lách uskuteční 24. dubna od 14 do 18 hodin. 

Svitavy mají 7 základních škol, které v loň-
ském školním roce navštěvovalo celkem 1751 
dětí, oproti loňskému roku počet dětí narostl  
o 38 dětí, což činí dvě procenta. Přitom ve 
školním roce 2017/18 se do prvních tříd hlá-
silo ve Svitavách celkem 275 dětí. Pro školní 
rok 2018/19 očekáváme významný pokles 
počtu dětí. Ovlivnit to mohou děti z okolních 
obcí a děti, které měly odklad povinné školní 
docházky.

Ve Svitavách jsou stanoveny spádové 
obvody škol, které ukládají povinnost škole 
zapsat přednostně děti ze svého spádového 
obvodu. Nijak tím není dotčeno právo rodičů 
vybrat si pro své dítě libovolnou základní školu. 
Rozdělení ulic do obvodů škol řeší novelizo-
vaná vyhláška města č. 7/2017, kterou se sta-
noví školské obvody základních škol zřízených 
městem Svitavy (http://www.svitavy.cz/cs/m-
-57-vyhlasky-a-narizeni/). 

Rodiče mají podle školského zákona po-
vinnost zapsat děti v rozmezí 1. - 30. dubna 
v roce, kdy má jejich dítě nastoupit povinnou 
školní docházku. Pokud je rodič přesvědče-
ný, že je jeho dítě ještě nezralé pro školní do-
cházku, a ví, že bude žádat o odklad, musí si 
k zápisu přinést písemnou žádost společně  
s vyjádřením školského poradenského zaříze-
ní (pedagogicko-psychologická poradna nebo 
speciální pedagogické centrum) a odborného 
lékaře nebo klinického psychologa. O odložení 
povinné školní docházky rozhoduje ředitel pří-
slušné základní školy ve správním řízení.

Jiří Petr

Cílem zatím největší rozsáhlé přestav-
by veřejného prostranství před vlakovým 
nádražím ve Svitavách je nejen zvýšení 
komfortu cestujících využívajících veřej-
nou hromadnou dopravu, ale také celko-
vé zlepšení života v našem městě. V brzké 
době dojde k předání staveniště a potvr-
zení harmonogramu. 

Město je v současné době připraveno  
k předání staveniště a potvrzení časového 
harmonogramu stavebních prací. Ve chvíli, 
kdy budeme mít k dispozici harmonogram, 
přineseme informace o omezeních a uza-
vírkách, které souvisejí se stavbou. „Nový 
terminál přinese cestujícím, chodcům  
i řidičům větší bezpečnost a komfort. Vý-
razně se zlepší také prostředí okolí, které 
se výrazně zkultivuje,“ řekl místostarosta 
Pavel Čížek.                      Lucie Macášková

V roce 2018 nás čeká několik omezení, 
která nám sice krátkodobě zkomplikují pohyb 
po městě, ale z dlouhodobého hlediska přine-
sou změnu v podobě zlepšení dopravní situa-
ce nebo prostředí, ve kterém žijeme. V souvis-
losti s dopravními omezeními hledáme vždy to 
nejlepší řešení, aby se nás dotkla co nejméně. 
Proto také prosíme o ohleduplnost. Kromě 
níže zmíněných dopravních omezení většinou 
také probíhají práce v jarních měsících, které 
souvisejí s údržbou po zimě. Přehled změn 
byl aktualizován pro rok 2018 a najdete ho 

pod odkazem „Dopravní omezení ve městě“  
v pravé části webu. Informace budeme nadále 
aktualizovat.

Aktuální přehled prací
Momentálně se pracuje v ulici Bezručo-

va, odkud budou mimo jiné přesunuty kulové 
javory do ulice Ruská. Dále probíhají práce  
v ulici U Tří dvorů, konkrétně pod zdí fary.  
Most na Lanškrounské čeká na asfaltování. Jak-
mile bude hotové, začne se pracovat na mostu 
v Říční ulici.                               Lucie Macášková

Stavba nového terminálu  
nádraží je před spuštěním

Zápis dětí do základních 
škol proběhne v dubnu

Obchvat města: o krok dále k realizaci

Dopravní omezení ve městě 2018

Na obchvat města čekají Svitavští jako na 
mezník, který odlehčí průjezdnosti aut ve Svi-
tavách. I když se v souvislosti s jeho stavbou 
objevily komplikace, zástupci města vytrvale 
pracují na tom, abychom se přiblížili k reali-
zaci. Nyní byla vydána změna územního roz-
hodnutí a pokračuje se s výkupem pozemků. 

V první řadě bylo nutné dořešit technické 
záležitosti, jako je napojení průmyslové zóny 
na obchvat a konkrétní řešení kruhových ob-
jezdů. Jedním z nich je křížení obchvatu se 
silnicí vedoucí z Litomyšle na Moravskou Tře-
bovou, kde bylo oříškem k řešení napojení na 
budoucí dálnici D 35 umístěné za podjezdem 
pod železniční tratí na této silnici. Druhým 
nově navržený kruhový objezd při výjezdu  
z města směrem na Moravskou Třebovou. Vše 
bylo vyjasněno na konci loňského roku, kdy 

byla podepsána změna v územním rozhodnutí 
vstoupivší v platnost letos v lednu. 

„Nyní přistupujeme k dalšímu kroku ob-
sahujícímu mnoho malých mezikroků v podo-
bě zajištění výkupů pozemků včetně věcných 
břemen, které se vztahují ke stavbě obchvatu. 
Podle informací od Ředitelství správy silnic 
a železnic Pardubice by mohly být záležitos-
ti týkající se pozemků vypořádané do konce 
tohoto roku,“ řekl místostarosta Pavel Čížek.  
Letos se také počítá s tím, že bude v místě 
obchvatu provedený archeologický průzkum, 
který je předběžně naplánovaný na srpen  
a září. „Pokud vše půjde podle plánu, tak by  
v dalším roce mělo být vydáno stavební po-
volení, vybrán zhotovitel a se stavbou by se 
mohlo začít,“ doufá místostarosta. 

Lucie Macášková
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Parkování ve městě
V nedávné době byla v ulici Olbrachtova in-

stalována značka B28 - zákaz zastavení. Zákazo-
vá značka platí od jejího umístění při odbočení  
z ulice Pražská po křižovatku s ulicí Chelčického. 
Sdělujeme, že instalace značky proběhla na zá-
kladě předchozího schválení ze strany PČR a na 
základě vydaného rozhodnutí odboru dopravy. 
V první řadě jde o zvýšení bezpečnosti v dopra-
vě v inkriminovaném místě, ale též byl do úvahy 
vzat požadavek HZS, jelikož průjezd těžké tech-
niky hasičů byl v dotčeném místě mnohdy velmi 
komplikovaný. Respektujte prosím nejen toto 
dopravní značení, ale i ostatní značení, kterým 
je parkování vozidel nějakým způsobem ome-
zeno. Přispějete tím k bezpečnosti a plynulosti 
dopravního provozu a vyhnete se zbytečnému 
postihu za spáchání případného přestupku.           

Strážníci objasnili několik krádeží
Dne 4. 2. bylo na linku 156 oznámeno, že  

v jedné z prodejen potravin došlo ke krádeži 
zboží, konkrétně většího množství konzerv bale-
ní tuňáka. Podezřelý odnesl bez zaplacení zboží 
ven z prodejny v igelitové tašce. Na místo byla 
vyslána hlídka strážníků, kteří ve věci provedli 
prvotní šetření, kdy z popisu podezřelého a ze-
jména na základě jejich místní znalosti vytipovali 
pachatele skutku. Informace byla předána do-
zorčí službě, která za využití kamerového sys-
tému podezřelého zachytila i s taškou, kterou si 
nesl v ruce. Dotyčný byl hlídkou strážníků zadr-
žen a následně byla věc řešena jako podezření 
ze spáchání přestupku proti majetku a pachateli 
udělena bloková pokuta ve výši 10 000 Kč.

Dne 6. 2. bylo v dopoledních hodinách na 
linku 156 přijato oznámení, že na nám. Míru do-
šlo k odcizení mobilního telefonu z neuzavře-
ného vozidla. Oznamovatel uvedl, že má pode-
zřelého vyfoceného na svém mobilním telefonu  
a jde za ním po náměstí. Hlídka strážníků ihned 
vyjela na místo a ve spolupráci s oznamovate-
lem strážníci podezřelého zadrželi. Bylo zjiště-
no, že pachatelem skutku je místní, již několi-
krát trestaný, recidivista O.B. Ve věci bylo dáno 
podezření ze spáchání trestného činu krádeže, 
a proto strážníci celou věc předali k provedení 
dalších úkonů Policii ČR. Dotyčného spravedli-
vý trest jistě nemine. Oznamovateli tímto děku-
jeme za pohotovost a spolupráci na věci.

Veřejný pořádek
Pomocí kamerového systému bylo dne 4. 2. 

v odpoledních hodinách zjištěno, že na náměstí 
Míru dochází k porušování veřejného pořádku. 
Jedna mladá slečna bezdůvodně rozbila láhev 
od piva o zeď podloubí a z místa odcházela 
pryč, aniž by po sobě střepy uklidila. Strážníci 
dotyčnou ještě na náměstí zastihli a vrátili se 
s ní na místo. Pod dohledem strážníků slečna 
všechno sklo na místě uklidila a k tomu si ještě 
odnesla pokutu za spáchání přestupku.

Rostislav Bednář   

Letošní rozmary počasí zlobí nejen řidiče, 
ale také silničáře. I když počasí často připomí-
ná spíše  jaro, je nutné nechat posypový mate-
riál na silnicích a chodnících. „Důvodem je to, 
že při stálém střídání sněžení, mrazu a teplot 
nad nulou je lepší ponechat posypový materi-
ál na komunikacích a zabránit tak nepříjem-
nému uklouznutí,“ říká Jaroslav Kytýr, jednatel 

Sportes. Také připomíná, že jarní úklid silnic  
a chodníků připadá až na jaro, kdy přibližně 
počátkem dubna vyjedou na silnice čisticí 
stroje a chodníky se budou ručně zametat. 
„Samozřejmě chápeme, že pokud je suchá 
silnice, je pohyb na posypovém materiálu 
nepříjemný,“ upřesňuje jednatel.                  

Lucie Macášková

Rada města Svitavy na svém zasedání  
15. ledna 2018 vyhlásila grantový program 
nazvaný Příspěvky na ošetření významných 
stromů. O finanční podporu mohou žádat 
občané i podnikatelé, kteří vlastní významné 
stromy rostoucí na území města Svitavy. 

Stromy tvoří důležitou složku zeleně a plní 
řadu významných funkcí - estetickou, ekologic-
kou a společenskou. Tím se významně podí-
lejí na zlepšování životního prostředí obyvatel  
v našem městě. Důležité je však nejen stromy 
vysazovat, ale také je pečlivě a odpovědně 
ošetřovat. Ošetřování stromů je činnost, která 
vyžaduje speciální znalosti, vybavení a doved-
nosti. Neodborný řez může způsobit nezvrat-
né poškození, které bude ovlivňovat strom po 
celý jeho život, případně v horších případech 
život stromu výrazně zkrátí.

Přednostně bude příspěvek přiznán na 
ošetření stromů, jejichž stav lze charakterizo-
vat jako rizikový. Ošetření spočívá v provedení 
bezpečnostního a zdravotního řezu, případně 
zabezpečení koruny stromu proti jejímu rozlo-
mení umístěním bezpečnostní vazby. Příspě-
vek nebude poskytován na kácení stromů.

Žádost o poskytnutí příspěvku je nutno 
podat do 30. dubna 2018 odboru životního 
prostředí MěÚ Svitavy. Potřebný tiskopis lze 
získat na odboru životního prostředí MěÚ Svi-
tavy, podatelnách úřadu nebo webu města: 
www.svitavy.cz/cs/m-19-grantovy-program/. 
Jak probíhá podání žádosti  
a co je k ní potřeba? 

K žádosti je nutné doložit kopii katastrál-
ní mapy se situačním zákresem předmětného 
stromu. Zhotovitele zajistí OŽP, žadatel ale  
v může v žádosti navrhnout konkrétní odbor-
nou arboristickou firmu, která by strom ošetři-
la, případně také výši své finanční spoluúčasti. 
Konečnou cenovou nabídku zpracuje odbor 
životního prostředí. Poté všechny materiály 
předá k posouzení Pracovní skupině pro ži-
votní prostředí, která rozhodne o poskytnutí 
příspěvku, nebo zamítnutí žádosti. Pracovní 
skupina bude rozhodovat podle kritérií, kte-
rými jsou význam daného stromu z hlediska 
městské zeleně, stupeň poškození a výše spo-
luúčasti vlastníka stromu. Podáním žádosti ne-
vzniká na příspěvek nárok. O výsledku budou 
všichni žadatelé písemně informováni.      OŽP

Posypový materiál na silnicích a chodnících zatím zůstane

Příspěvky na ošetření nejen významných stromů
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Městská policie informuje

Tísňové volání 156

Společenská rubrika

Ve společenské rubrice uvádíme jména  
osob na základě písemného souhlasu. 

Seznam dětí narozených v lednu:
•	 Adam Fuad Shaikhkhalil  
•	 Matěj Řezanina  
•	 Simon Klíč  
•	 Kristýna Hrdličková  
•	 Anna Bocková  
•	 Tadeáš Findeis  
•	 Anežka Vrbová  
•	 Rozárie Vacková  
•	 Vanesa Davidová

 
V měsíci lednu uzavřeli  
manželství a souhlasili se zveřejněním:
•	 Jaromír Říha a Jana Urbanová  

– 6. 1. 
•	 Pavel Čížek a Alžběta Vlachová  

– 27. 1. 

V lednu nás navždy opustili:
•	 Drahomíra Zacpalová  

– 6. 1. v 88 letech
•	 Ludmila Kolářová  

– 8. 1. v nedožitých 90 letech
•	 Alexander Jeremko  

– 15. 1. v 87 letech
•	 Oldřich Filipi  

– 16. 1. v 86 letech

Od 1. ledna letošního roku nastoupila na 
pozici vedoucí odboru vnitřní správy Jitka Svo-
bodová, kterou jmenovala Rada města Svitavy. 
Předchozí vedoucí odboru Ilona Kociánová, 
nyní Dománek se vzdala funkce z důvodu stě-
hování do zahraničí.               Lucie Macášková 

Změna na pozici vedoucí 
odboru vnitřní správy
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Tak máme nového prezidenta!
Demokratické volby proběhly. Prezident se 

nám nezměnil! To jsou fakta. Každý volič je musí 
akceptovat, ať již volil kohokoliv. Bohužel tato 
volba ukázala ještě více rozpolcenou společnost 
než předchozí. Jako obecní zastupitel jsem ale 
rád, že praktiky a chování používané v nejvyšší 
politice se neuplatňují v naší komunální. Na jed-
náních zastupitelstva se navzájem neurážíme, 
nemluvíme vulgárně a nepropagujeme alkohol 
a kouření. Přesto je mi líto, když vidím, jaký vzor 
má nyní mladá generace a jakou ,,úctu,, má  
k nejvyššímu představiteli země. Slyšel jsem 
mluvit sprostě skupinku mladých, kteří byli 
napomenuti starší ženou. Ohradili se-když tak 
může mluvit prezident, proč ne my? Každý po-
litik si bere do úst Masaryka. Ten se choval na 
veřejnosti ale hodně jiným způsobem! Jako lé-
kaře mne trápí, když vidím i těhotné kouřit před 
příchodem k lékaři. Pokud ale někdo popírá me-
dicínská fakta a tvrdí opak před kamerou, tak 
nemůže být dobrým vzorem nejen pro mladé.  
A přece-jakou vychováme mladou generaci, ta-
kovou budeme mít společnost v budoucnu. Pro 
mne jako zastupitele a zastánce konzervativní  
a slušné politiky je alespoň povzbuzením, že na 
naší komunální úrovni tento přístup nemáme. 
Nikdo nikoho neposílá do pohlavních orgánů 
( jak to dělá někdo ve vládě) a navzájem jsme 
schopni společně kulturně diskutovat a přijímat 
řešení. Kéž by tomu bylo tak i u jiných politiků! 
Přeji všem Svitavákům vše nejlepší v roce 2018 
a také slušné politiky! 

Prim. MUDr. Harald Čadílek 

Vážení spoluobčané,
víte, že se snažíme o to, abychom pomohli 

řešit vaše problémy.  Stavbou století se stává 
chodník v Lačnově, nyní k tomu ještě přibyly 
oprávněné obavy obyvatel ulice Chelčického 
ohledně výstavby bytových domů v areálu bý-
valé tabačky – mají být pětipodlažní a určitě by 
stínily, řeší se sídliště u nádraží. Věřte, že nám 
to není jedno.

Každé první pondělí v měsíci za námi mů-
žete přijít – Milady Horákové 25 –  a budeme se 
snažit společně najít řešení pro to, co vás trápí.

Při regionální kanceláři poslankyně Ing. 
Květy Matušovské, rovněž Milady Horákové 
25, byla otevřena právní poradna, která je vám 
k dispozici každé první pondělí v měsíci, vždy  
v době 9 – 13 hod. Jsme zde pro vás.

Libor Zelinka, Lidmila Kružíková, 
zastupitelé za KSČM

Tak co ještě vadí? 
Teď Naše město...

Velmi mne pobavila diskuse zastupitelů nad 
evergreenem transparentnosti jednání zastu-
pitelstva. Vyplynulo z ní, že jedinou správnou 
cestou je přímý přenos jednání, který nyní na 
své náklady pořizuje opozice. Opoziční návrh, 
který nařizoval bezodkladnou realizaci přeno-

sů v režii města, byl sice předkladatelem stažen, 
ale diskuse pokračovala. Tentokrát se dostal do 
hledáčku radniční zpravodaj a odmítnutý odkaz 
na možnost sledování přímých přenosů jedná-
ní, které pořizuje a hlásí se k nim – právě ona 
opozice. 

Redakční rada důsledně hlídá, aby se zpra-
vodaj nestal zpravodajem politickým a politic-
ké názory mají své určené místo. A najednou 
se opozičně-občanská aktivita, ve své hlavičce 
sama definovaná jako politicky nekorektní por-
tál, dostane do nepolitických článků? Mně to 
připadá absurdní. Zveřejněním linku by došlo 
k té zvláštní zkratce – psali to v Našem měs-
tě, takže to MUSÍ být oficiální sdělení města.  
V době nesmyslných regulací, nastupující 
GDPR, ochrany osobních údajů, je už realita 
virtuálním pojmem. Veřejné jednání zastupitel-
stva je prostě pro všechny, pak je zde technický 
zápis a anonymizované audio. No, a chystá se 
on-line přenos, kterému se nikdo ze zastupitelů 
nebránil, ale jasně zaznívá několik let – odmí-
táme toto realizovat „za své“, seženeme na to 
peníze odjinud. A to se na třetí pokus podařilo, 
takže se on-line přenosů ze zastupitelstva letos 
dočkáme. Že to není hned a teď? No, není... 

Radoslav Fikejz (SPMS)

Ze zastupitelských lavic

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

Všichni držitelé psů, kteří mají trvalé byd-
liště na území města Svitavy, mají povinnost 
uhradit poplatek za psa/psy do 31. března 
2018. Prosíme majitele, aby všechny změny 
týkající se držení/nedržení psů sdělili na od-
boru financí, tel.: 461 550 444. Informace týka-
jící se poplatku za psy můžete získat na tomtéž 
kontaktu, případně také na webu města www.
svitavy.cz. Cesta k dokumentu je následující: 
Úřad – Městský úřad – Vyhlášky a nařízení  
– Vyhláška č. 3/2016 – o místním poplatku ze 
psů.                                             Ilona Svobodová

Kočky, které majitelé chovají bez dozoru 
volně venku, by měly být kastrované, aby se 
zabránilo jejich nekontrolovatelnému množení. 

Jako většina měst, také Svitavy se potýkají  
s problematikou toulavých a volně žijících 
koček, které „osídlují“ zejména zahrádkářské 
kolonie či sídliště, tedy místa, kde je lidé krmí. 
Na rozdíl od psů je u odchycených koček obtíž-
né zjistit majitele nebo zda dané zvíře nikomu 
nepatří. Populace volně žijících koček, které se 
nekontrolovatelně množí, je pak těžko regulo-
vatelná. 

Narodí-li se březí kočce koťata mimo do-
mov, mohou se stát začátkem nové kolonie 
volně žijících (zdivočelých) koček. Dle údajů 
Světové společnosti na ochranu zvířat pak  
v průběhu několika let může jeden pár koček 
vyprodukovat až tisíce potomků.

Proto apelujeme na chovatele koček, kteří 
je nemají pod dohledem v bytě, aby jedince, 
kteří se volně pohybují po městě, kastrovali. 
Omezí tím jak toulání svých zvířat, tak i nežá-
doucí množení zvířat. Děkujeme.               OŽP

Poplatek za psy je splatný 
do konce března

Doporučení  
chovatelům koček

V druhém kole prezidentských voleb zví-
tězil v přímé volbě Miloš Zeman s těsným vý-
sledkem nad Jiřím Drahošem. Inaugurace, na 
které Zeman složí prezidentský slib, proběhne 
8. března. Jak proběhly volby ve Svitavách? 

Ve městě Svitavy bylo do volebních sezna-
mů voličů zapsáno pro 1. kolo volby 13 463 
voličů, pro druhé kolo 13347 voličů. Účast ve 
volbách byla v prvním kole 58,1 %, v druhém 
kole volilo 64,43 % voličů.

Miloš Zeman obdržel ve Svitavách v 1. kole 
3475 hlasů (tj. 44,68%), ve 2. kole obdržel 
5042 hlasů (58,72%). Jeho protikandidát Jiří 
Drahoš obdržel v 1. kole 1803 hlasů (23,18%), 
ve 2. kole obdržel 3544 hlasů (41,27%).

V okrskových volebních komisích praco-
valo 119 členů okrskových komisí. O volbu 
do přenosné hlasovací schránky požádalo  
v celých volbách 92 občanů, nejčastěji ze zdra-
votních důvodů. Ve svitavské nemocnici volilo  
18 voličů. V rámci voleb úřad vydal 462 vo-
ličských průkazů. Mimo Svitavy hlasovali naši 
občané v jiných nemocnicích (37 voličů),  
v domovech seniorů (10 voličů), ve věznicích  
(15 voličů), nebo na zastupitelských úřadech 
(12 voličů).                                     Pavla Velecká

Všechny slušné majitele psů, kteří si po 
svých psích miláčcích uklízejí a udržují tak 
šťastné nejen sebe, coby majitele čtyřnohých 
kamarádů, ale díky čistému prostředí bez psích 
exkrementů také své sousedy, jistě potěší, že 
pokračuje svitavská akce „Bobky tam“. Ta loni 
začala výměnou cca 40 % košů na psí výkaly za 
nové a letos v dubnu bude pokračovat výmě-
nou těch zbývajících.                Lucie Macášková

Ohlédnutí za lednovou 
volbou prezidenta 
republiky 

Akce Bobky tam pokračuje 
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Čtyři města, čtyři muzea, která ve svých 
sbírkách opečovávají betlémy, spojila své síly 
k obnovení kulturního dědictví. Svitavy a Tře-
bechovice na straně jedné, Radków-Wambier-
zyce a Kudowa Zdrój na straně druhé. Města 
se rozhodla v rámci projektu příhraniční spolu-
práce Společné dědictví – jeden cíl, za finanč-
ní podpory fondu mikroprojektů Euroregionu 
Glacensis, společně postupovat v oblasti lido-
vé řezbářské tradice a cestovního ruchu. Vznik-
nou společné propagační materiály, mobilní 
aplikace a hlavně – je zrestaurována cca met-
rová část Svitavského mechanického betlému. 
Ukázka zrestaurované a rozpohybované sesta-
vy se objevila na tradiční výstavě betlémů v na-
šem muzeu. A o příběhu této kulturní památky 
je těsně před dokončením film. Ten zachycuje 
práci restaurátorů a tvůrců mechanických sou-
částí tohoto celku v průběhu jednoho roku. 

...od 2. ledna je ve Svitavách nově otevře-
na pobočka španělské nadnárodní společnosti 
Naturhouse, která nabízí již 25 let zkušeností  
a je evropským odborníkem v oblasti výživové-
ho poradenství? Pobočku naleznete na nám. 
Míru 39 a je otevřena denně od 9 do 17 hodin. 

Diamantovou svatbu, tedy šedesáté výro-
čí sňatku oslavili dne 22. 2. 2018 manželé Jar-
mila a Emil Moravcovi. Přejeme hodně zdraví, 
štěstí a ještě spoustu let ve vzájemné úctě, lásce  
a porozumění.     Vendula Sezemská s rodinou

V polovině února nás opustil Eduard Jed-
lička. Skromný, pracovitý člověk, který nám 
byl příkladem v přístupu k řešení mnohdy slo-
žitých úkolů, se kterými se manažerská pozice 
potýká. Byl spoluzakladatelem Místní akční sku-
piny Svitava z. s., jejím dlouholetým manažerem  
a členem pracovní skupiny v krajské i celostátní 
síti Místních akčních skupin. Za svou iniciativní, 
inspirativní a současně precizní práci pro náš 
spolek si zasloužil velký obdiv a poděkování. 
Edo, děkujeme, nezapomeneme. 

Vladimír Buchta

Charita Svitavy otevřela v loňském roce 
nové prostory určené pro tvořivé činnosti 
klientů Světlanky – centra denních služeb. Se-
nioři i dospělí lidé se zdravotním postižením 
se mohou v budově na Polní ulici ve Svitavách 
věnovat nejrůznějším výtvarným technikám, 
učit se nové věci, probouzet a nalézat, případ-
ně znovu nalézat v sobě tvořivost a vztah k ní. 
Vedle výtvarného ateliéru je jim k dispozici také 
dřevodílna a šicí dílna.

Výsledky práce klientů ve výtvarném ate-
liéru, v němž pracují pod vedením MgA. To-
máše Krásy, si budete moci prohlédnout na 
jejich autorské výstavě, která již tradičně nese 
název Proměny. Pokud bychom měli najít klí-
čová témata, která provázela vznik letošních 
původních prací, byla by jimi radost, autentič-
nost, odvaha, objevování, hra s barvami, tvary  
i s vlastními schopnostmi, hledání vlastních 
hranic a možností. Srdečně a s hrdostí vás zve-
me na výstavu Proměny, která se letos usku-
teční již po sedmé.  Výstava bude zahájena 
vernisáží, která proběhne ve foyer Fabriky ve 
čtvrtek 1. března ve 14 hodin. Na vernisáži 
zazpívají klienti CDS Světlanka a vystoupí 
vzácný host, koncertní mistr Janáčkovy ope-
ry v Brně, violoncellista Josef Klíč. Výstavu si 
bude možné prohlédnout až do 15. dubna.                   

Dagmar Pauková

Česko-polská spolupráce  
a betlemářská tradice

Výstava Proměny 
již po sedmé

Blahopřání

Poděkování

Víte, že...

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

Ordinační hodiny zubní pohotovostní služby 
jsou od 8:00 do 11:00 hod. Mimo tyto hodiny 
přijímá akutní pacienty stomatologická poho-
tovost Pardubické nemocnice v ordinačních 
hodinách: So, Ne a svátky 8:00 – 18:00 hod., 
Po – Pá 17:00 – 21:00 hod.
Zubní pohotovostní služba
3.–4. 3.  MUDr. Hřebabetzká Alena / 
Staré Město 134, 461 312 501
10.–11. 3.  MUDr. Illová Jana / 
Brněnec 90, 461 523 140
17.–18. 3. MUDr. Jagoš Tomáš / 
Jevíčko, Palackého nám. 20, 461 326 378
24.–25. 3. MUDr. Jagošová Alena / 
Jevíčko, Palackého nám. 20, 461 326 378
30.3. MUDr. Kincová Milena /  
Hradec nad Svitavou 549, 461 548 230
31. 3.–1. 4. MUDr. Koukola Michal / 
Svitavy, Dimitrovova 799/4, 461 532 970

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

Lékařská služba první pomoci pro dospělé
Kollárova 22, Svitavy, přízemí polikliniky,  
v místnosti ambulance LSPP/LPS, 
461 569 239, 
Pátek: 18:00–21:00 / So, Ne, 
svátky: 9:00–17:00 hodin

Lékařská služba první pomoci 
pro děti a dorost 
Kollárova 22, Svitavy, přízemí polikliniky,  
v místnosti dětské ambulance, 461 569 270,  
So, Ne, svátky 8:00–18:00 hodin.

Lékařské pohotovosti 

V rámci poskytování informací široké 
veřejnosti a zkvalitnění svých služeb žádá 
Městské informační centrum Svitavy živ-
nostníky, řemeslníky, podnikatele, provo-
zovatele a poskytovatele služeb ve městě 
Svitavy k zaslání aktuálních kontaktních 
údajů (služba - produkt, telefonní číslo, 
e-mail, adresa provozovny…) na e-mail: 
info@svitavy.cz nebo osobně v městském 
informačním centru. Využijte této možnos-
ti, abychom nemuseli vaše zákazníky posílat 
do jiných měst ke konkurenci :) 

Děkujeme za spolupráci.       Tým MIC

Dejte vědět svým 
zákazníkům zcela zdarma

Výzva nejen 
pro živnostníky



str. 7naše město / březen 2018 / www.svitavy.cz

Vojta Petržela –  svitavský rodák, který na-
sbíral nespočet cenných umístění v soutěžích 
světové úrovně v kuchařské disciplíně zvané 
carving (vyřezávání do ovoce a zeleniny). Nyní 
se Vojta vrhnul na vaření, a protože opět sklízí 
úspěchy, ráda bych ho představila Svitavanům, 
kteří o něm ještě neslyšeli. 
Vojto, mohl bys čtenářům připomenout vítěz-
ství, kterých jsi v carvingu dosáhl a kterých si 
nejvíce ceníš? 

Zlatá a stříbrná medaile z kuchařské a cuk-
rářské olympiády v Erfurtu 2017 v kategorii cuk-
rářské artistiky. První místo a tři zlaté medaile na 
mistrovství světa ve Stuttgartu 2016, kde jsem 
se pokusil před pár dny obhájit a skoro to vyšlo. 
Přivezl jsem tři zlaté medaile a celkově druhé 
místo. Dále pak dvakrát 1. místo v celoročním 
hodnocení 2015, 2016. Nově jsem členem ju-
niorského národního týmu ČR, takže je přede 
mnou spousta zajímavých výzev v zahraničí.
Proč jsi přešel od carvingu ke klasickému vaření?

Chci se živit vařením. To, že se budu živit  
v kuchyni, už je celkem jasné, ale byl bych radši, 
kdyby to bylo vařením a ne carvingem, který mě 
moc baví a určitě mi zůstane dál velkým koníč-
kem. 
Gastro junior Brno – o jakou soutěž se jedná, 
pro koho je určená?

Jedná se o mezinárodní mistrovství České 
republiky v gastronomických oborech. Kate-
gorie: kuchař, cukrář, číšník, barman a barista. 
Soutěž je určena pro studenty do 24 let.
V republikové soutěži byla určitě velká kon-
kurence. Co pro tebe vítězství v této soutěži 
znamená?

Určitě je to pro mě úspěch a hlavně odmě-
na za tvrdý trénink a spoustu příprav. Samotná 
účast na soutěži je velká zkušenost.
Kdo tě k vaření přivedl?

Rodiče. Oba vaří výborně a jsou mými vel-
kými vzory.
Pracuješ? Studuješ? 

Studuji Vyšší odbornou školu turismu  
a cestovního ruchu v Poděbradech.
Zbývá ti čas kromě studia a tréninků i na něco 
jiného?

Mám rád fotbal, rád vařím – pořád mě to 
baví, rád si chodím s přítelkyní zatančit klasické 
tance. Na rodinu si čas udělám vždycky.
Zatím vše nasvědčuje tomu, že vaření je pro 
tebe to pravé.  Co plánuješ do budoucna?

Momentálně především úspěšně ukončit 
školu a po té získat zkušenosti v zahraničí, no  
a pak si otevřít svůj podnik, nejlépe hotel.

Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů  
v soutěžních kláních a splnění tvých předsevzetí.                                           

Zuzana Štěpánková

Tábor s klubem Díra 

Jarní prázdniny na koních!

Tábor lesního klubu Napísek

Mistr republiky ve vaření 

3. / So / 9:30 / louka naproti restauraci U Jelena
Zimní liga házedel (5. kolo)   
Soutěž leteckých modelářů

6. / Út /17:00/ klub Tyjátr
Piškotéka 
Discotéka pro holky a kluky od 8 let. Spoustu 
zábavy, her a muziky na přání. Vstupné: 30 Kč

11.  / Ne / 9:00 / střelnice SVČ - IV. ZŠ
Střelecká soutěž: Jarní cena (40. ročník)
Vzduchová puška, mládež do 12, 14 a 16 let

12. – 16. / Po – Pá / 7:30 – 16:00 / SVČ
Jarní příměstský tábor 2018 (1 500 Kč)
Kontakt: Pavel Padyásek, mob.: 734 287 285,  
e-mail: ppadyasek@svitavy.cz

20. / Út / 12:00 / tělocvična ZŠ Felberova 
Obvodní kolo ve vybíjené (I. kategorie)

24. / So / TROPICAL ISLANDS 
TROPICAL ISLANDS 
Cílem cesty je komplex Tropical Island neda-
leko Berlína, který dokonale simuluje exotické 
prostředí, kde panuje příjemných 26 °C.  Cena: 
dospělá osoba  2 400 Kč, děti (6 - 13,99 let), 
studenti s platným průkazem a senioři 2 200 Kč. 
Odjezd v brzkých ranních hodinách ze Svitav, 
návrat tamtéž v noci. V ceně je zahrnuta dopra-
va autobusem a vstup do komplexu Tropical 
Islands. Kontakt: Pavlína Šmerdová, mob.: 734 
287 284, e-mail: psmerdova@svitavy.cz

25. / Ne / 9:00 / střelnice SVČ - IV. ZŠ
Střelecká soutěž: Cena SVČ (26. ročník) 
Vzduchová pistole 60, 40. 
Startovné: pro nečleny 50 Kč

28.  / St / 14:00 – 16:30 / náměstí Míru (Fabrika)
Velikonoce ve Svitavách (dle počasí)

Zvou zaměstnanci SVČ Tramtáryje

Bazárek jaro/léto
Rodiny rodinám – co jeden nevyužije, může jin-
de sloužit. 7. – 9. března si přijďte vybrat jarní a 
letní oblečení, ale i hračky, pomůcky pro kojení, 
autosedačky, kočárky, těhotenské oblečení...

5. / Po / 14:00–17:00 / MC Krůček
Výroba panenek do nemocnice
Tvořivá dílna ve spolupráci s Dobrovolnickým 
centrem. Informace na www.kruceksvitavy.cz, 
mob.: 737 236 152.

Abeceda prvňáka 
Hladký start ve škole si pro svého prvňáčka pře-
jí všichni rodiče. Využijte možnost navštěvovat 
druhý běh kurzu pro předškoláky – díky pod-
poře Nadace ČEZ zcela zdarma! Deset lekcí  
s programem pro rozvoj důležitých dovedností, 
individuální diagnostika schopností a činnosti 
přizpůsobené konkrétním dětem. Start 20. nebo 
21. března, výběr ze dvou termínů.

Nízkoprahový klub Díra i letos, dá se 
říci tradičně, pořádá jarní příměstský tábor  
v termínu 12. – 16. března. Cena tábora je sta-
novena na 900 Kč za týden. Tábor, který nese 
název Cesta za dobrodružstvím, otestuje naše 
vlastnosti dobrodruhů ve vodě i na ledě, na 
bowlingové dráze a lezecké stěně. Zaručujeme 
nejen dobrodružství, ale i zábavu. Přihlášky jsou 
k dispozici na webových stránkách www.osbo-
nanza.cz nebo u pracovníků v klubu na adrese 
Felberova 669/2, Svitavy (boční vchod mezi zá-
kladní školou a tělocvičnou). V případě dotazů 
se na nás obraťte na mob.: 733 598 577 nebo 
e-mailem dira-sy@osbonanza.cz. Budeme se tě-
šit, pracovnice NK Díra!            Aneta Václavková

Jarní příměstský tábor na statku ve Vendolí 
v termínu od 12. – 16. 3.  pro děti do 15 let 
pořádá o.s. Bonanza, více informací na www.
osbonanza.cz – pohybové hry, základy péče  
o koně, jízdy na koni, vystoupení pejsků – agi-
lity, kreativní dílničky, návštěva minizoo a další.  
Cena 700 Kč.                                SVČ Tramtáryje

Lesní klub pro děti Napísek pořádá pří-
městský tábor v době jarních prázdnin od 12. 
do 16. 3.  Tábor s názvem Lovci mamutů je ur-
čený pro děti ve věku 6 až 10 let. Díky podpoře 
Ministerstva práce a sociálních věcí bude tábor 
za zvýhodněnou cenu 900 Kč. Tábor bude pro-
bíhat v zázemí lesního klubu u obce Kukle. Svoz 
dětí autobusovou dopravou bude zajištěn. Více 
info na www.napisek.cz nebo na mob.: 777 442 
994.                                            Světlana Kluková
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Sociální práce je povolání, které občas 
musí čelit zkresleným představám ze strany 
veřejnosti. Řekne-li se sociální pracovnice, 
vybaví si lidé nepříliš znalí problematiky nej-
častěji soudružku Zubatou z Kolji. Ale sociální 
pracovníci nejsou jen „Zubaté“; naopak, spekt-
rum činností, které vykonávají, je velmi rozsáh-
lé, stejně jako je pestrá jejich klientela.

Proto jsme se rozhodli uspořádat ke Svě-

tovému dni sociální práce (20. 3. 2018) se-
tkání nad šálkem čaje či kávy v čajovně Krás-
ná chvíle. Promítneme si film z festivalu Jeden 
svět, můžeme vzájemně sdílet názory a postře-
hy, a to nejen ohledně sociálních pracovníků. 
Tímto zveme širokou veřejnost na historicky 
první Den sociální práce ve Svitavách. Vstup 
volný. Začínáme v 17 hodin.     Petra Snohová

Na své výroční schůzi se v polovině února 
sešli členové svitavského klub filatelistů. Před-
seda klubu Petr Třeštík připomněl, že svitavský 
Klub filatelistů stále patří s 38 členy k největším 
v naší zemi, ale že se nedaří klub omladit. Klub 
proto zahájil prezentaci sběratelství známek na 
svitavských školách. Svitavští filatelisté připraví 
prezentaci filatelistického materiálu, kterým při-
spějí k oslavám stoletého výročí vzniku ČR.  Pro 
filatelisty se připravuje velký svátek – v létě se 
v Praze chystá světová výstava poštovních zná-
mek PRAGA 2018. Nejbližší akcí filatelistů bude 
Burza filatelie a sběratelství v neděli 18. března  
(8–12 hodin ve Fabrice).                      Milan Báča

6. / Út / 13:00 / Střední zdravotnická škola 
Svitavy, Purkyňova 256
Exkurze SZŠ
Prohlídka školy, praktické ukázky
Počet účastníků omezen, zájemci se přihlásí  
u paní Sádlíkové na tel.: 605 072 475 do 5. 3.
Sraz ve 12.45 hod. před školou.
14. / St / 14:00 / Fabrika – bar u knihovny  
(2. podlaží)
Společenské hry
Odpoledne společenských her.
Akce pro členy klubu.
20. / Út / 14:00 / Fabrika – velký sál
Členská schůze
Schůze členů klubu seniorů.
Osoby se zdravotním postižením mohou vyu-
žít dopravu hrazenou z prostředků klubu. Při 
objednávce odvozu na tel.: 730 844 717 je nut-
né nahlásit číslo legitimace a průkaz předložit 
řidiči při nástupu.
Dopravu je třeba objednat do pátku 16. 3.
26. / Po / 14:00 / Fabrika – aula (3.podlaží)
Jarní tvoření
Tvoření jarních dekorací.
Akce pro členy klubu.
Všechny aktivity klubu seniorů jsou prezen-
továny 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

Srdečně zveme na bohoslužbu, k přednáš-
kám i rozhovorům u příležitosti 70 let od vzni-
ku samostatného Farního sboru Českobratrské 
církve evangelické ve Svitavách, která se koná  
v neděli 4. března ve sborovém domě, Poličská 3. 
•	 9:30 rytmické bohoslužby s večeří Páně, káže 

Daniel Ženatý
•	 11:00 Co je důležité na evangelickém sboru 

– přednáší Daniel Ženatý, synodní senior Čes-
kobratrské církve evangelické

•	 12:30 oběd
•	 14:00 Svitavský evangelický sbor dříve i dnes 

– obrazem i slovem
 � Z historie církevního života ve Svitavách  
– přednáší Radoslav Fikejz, svitavský historik 

 � střípky ze sborové kroniky a archivu, obrazy 
se sborového života

 � prostor k rozhovoru                          Filip Keller
První semestr tříletého studia svitavské uni-

verzity třetího věku má 22 posluchačů za sebou. 
Půl roku se věnovali pod vedením svitavského 
historika Radoslava Fikejze problematice regio-
nálních dějin. Celkem 10 odpoledních lekcí ab-
solvovali v prostorách svitavského muzea. Dru-
hý semestr, který začal v únoru, bude věnován 
dějinám kultury, posluchače čekají přednášky  
o literatuře, o filmu, o hudbě i o výtvarném umě-
ní a přednášet budou pedagogové svitavského 
gymnázia, ale i z vysokých škol nebo z krajské 
galerie. Výuka bude probíhat již jen na gymnáziu, 
které výuku na univerzitě pro seniory organizuje 
již od roku 2002. Za celou dobu ji absolvovalo 
několik set osob.                                     Milan Báča

Dne 13. ledna proběhla vycházka po Svita-
vách a okolí. Příjemnou vycházku jsme zakončili 
v restauraci, kde začala narozeninová oslava 
pana Jana Pokorného. Nechyběla zde hudba, 
zpěv ani tanec. Zúčastnilo se 72 lidí.

Dne 3. února se uskutečnila vycházka v Bo-
rové u Poličky. Procházku provázelo příjemné 
počasí. Uskutečnil se zde také memoriál pana 
Jaroslava Hamerníka. Zúčastnilo se 48 členů. 
Pozvánka na březen

V sobotu 24. března proběhne vycházka  
s průvodcem v Bystrém u Poličky. Odjezd bude 
ze Svitav autobusem z autobusového nádraží  
v 8:30 hod. Cena 100 Kč. V ceně je doprava  
i oběd. Přihlášky na mob.: 733 380 598 (Korábo-
vá). Neváhejte, pojďte s námi. Je připraven hezký 
program. 

V projektu Rozchodíme civilky za rok 2017  
náš klub KARDIO Svitavy nachodil celkem  
3 799 km s počtem osob 596.       Eva Rejentová

Sociální pracovník není jen „Zubatá“ Výroční setkání filatelistů

70 let evangelického 
sboru ve Svitavách

Univerzita třetího věku má  
za sebou 1. semestr

Ohlédnutí ZO Kardio
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NOVĚ OTEVŘENÁ SAMOOBSLUŽNÁ 
RUČNÍ MYČKA WASH INN SVITAVY
OTEVŘENO NONSTOP

Požární 217, 568 02 Svitavy (výpadovka na Brno)
www.facebook.com/washinnsvitavy/
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Kultura

republiky
19 1 8        2 0 1 8

L E T

1.  Čt / 19:00 / Divadlo Trám
Divadelní spolek ZaKlEP Svitavy: 
Lidovka – ochotníci sobě!
Lidovka je divadlo o divadle, o tom, jak vzniká 
amatérské představení. Scénář napsala režisér-
ka Veronika Řechková. Vstupné dobrovolné

2.  Pá / 20:00 / klub Tyjátr 
lidopop + další
Skupina Lidopop se stylově řadí do šuplíku 
grunge. Čerpá především z odkazu Audioslave, 
Pearl Jam a Alice in chains. Vstupné: 100 Kč

3. So / 19:30 / Fabrika
12. svitavský ples
V předsálí bude k tanci, poslechu a na přání hrát 
cimbálová muzika Slovácko mladší z Mikulčic.  
V hlavním sále se bude střídat kapela Lucky 
Band z Hradce Králové, která doprovodí herce, 
muzikálového tanečníka a zpěváka Zbyňka Fri-
ce, rodáka z našeho okresu, a Dj Jarda Marcal  
z Českých Heřmanic. Vstupné: 400 Kč

 � 20:00 / Divadlo Trám
V. večer MAC
Malý abonentní cyklus pokračuje v novém roce! 
Můžete se těšit na divadlo, kapelu a něco navíc. 

4. Ne / 15:00 / Divadlo Trám
Studio dell ´arte České Budějovice: 
Sněhurka a 7 trpaslíků
Vstupné: 80 Kč / rodinné pasy

 � 19:00 / Fabrika
Divadlo Kalich
John Murrel: Božská Sarah
(Divadelní abonentní cyklus Jaro 2018)
Silnou a působivou hrou Božská Sarah si herec-
ká legenda Iva Janžurová plní dlouholetý profes-
ní sen. Příběh posledního léta světově proslulé 
herečky a vyhlášené skandalistky Sarah Bern-
hardtové režíruje Alice Nellis. Vstupné: 400 Kč

5. Po / 19:00 / Fabrika
Miroslav Donutil: 
Ptejte se mě na co chcete…
One man show
Miroslav Donutil, excelentní herec a vypravěč 
vás v zábavném pořadu vtáhne do víru vyprá-
vění dalších veselých historek a příběhů, které 
se staly jemu osobně nebo jeho kamarádům. 
Herec odpoví i na divácké dotazy, které mu na-
píšete ve foyer divadla před začátkem pořadu.
Vstupné: 350 Kč, předprodej od 5. února

6. Út / 20:00 / klub Tyjátr
LiStOVáNí.cz: 
A taková to byla láska (Anna Gavalda)
Odejít, nebo zůstat. Kdo to z nás ve vztahu kdy 
neřešil? Další představení z cyklu Listování, kte-
ré zpracovává knihy netradiční formou. Hrají: 
Věra Hollá a Zdeněk Černín. Vstupné 80 Kč, 
možnost předprodeje v knihovně. 

8. Čt / 16:00 / dětské oddělení knihovny
Workshop se spisovatelkou 
Klárou Smolíkovou: Knihožrouti, 
knihomolové a další knižní havěť 

 � 20:00 / Divadlo Trám
DS E. Vojana (Brněnec)
Eric-Emmanuel Schmitt: Manželské vraždění 
Jednoaktovka s detektivní zápletkou, vtipnými 
momenty i dramatickými zvraty. 
Vstupné: 100 Kč, předprodej vstupenek od  
8. února a v den konání v Divadle Trám od 18:00

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

10. So / 15:30 / Fabrika
Taneční večer pro páry
Pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé. 
Vstupné pro pár: 300 Kč

 � 20:00 / klub Tyjátr 
N.V.Ú. + Volant
Vstupné: 150 Kč předprodej (recepce Fabrika  
a klub Tyjátr od 1. 3. 2018), 180 Kč na místě

13. Út / 19:00 / Nadace Josefa Plívy
Zápas v divadelní improvizaci
Vstupné : dobrovolné

14. St / 9:00 / dětské oddělení knihovny
Odpoledne se stolními hrami

16.  Pá / 20:00 / klub Tyjátr 
UDG + Jakub Děkan & band
Vstupné: 200 Kč předprodej (klub Tyjátr a Fabri-
ka (recepce) od 18. 12. 2017), 250 Kč na místě

17. So / 15:30 / Fabrika
Taneční večer pro páry
Pouze pro začátečníky a mírně pokročilé.
Vstupné pro pár: 300 Kč

 � 20:00 / klub Tyjátr
Irský večírek s kapelou Bran
(Externí koncert SKS)
Profesionální pojetí hudby vycházející ze starých 
bretaňských lidových motivů, dávných tanců  
a zpěvů moře. Vstupné: 150 Kč, předprodej od 
16.2., v den koncertu na pokladně kina Vesmír

18. Ne / 8:00–12:00 / Fabrika
Burza filatelistů a sběratelství
Vstupné: 20 Kč, stůl: 50 Kč. 
Objednávky na mob.: 732 423 235

20.  Út / 17:00 / klub Tyjátr 
Piškotéka
Spoustu zábavy, her a muziky na přání.
Vstupné: 30 Kč

21. St / 19:00 / Fabrika
Olympic – Permanentní tour 2018
Nestárnoucí rocková legenda české hudební scé-
ny. Skupina ve složení Petr Janda, Milan Broum, 
Jiří Valenta a Martin Vajgl zahraje ty největší hity 
za více než půlstoletí svojí existence. Vstupné: 
690 Kč, předprodej od 1. listopadu 2017

22. Čt / 17:00 / městské muzeum a galerie 
Za zvířaty Svitavska
Přednáška představí zajímavé a vzácné živoči-
chy našeho regionu a zavede nás do mnohých 
zákoutí jejich tajemného života. Přednáší: Ja-
kub Vrána. Vstupné dobrovolné (výtěžek bude 
věnován na provoz Záchranné stanice Zelené 
Vendolí).

 � 18:00 / klub Tyjátr 
Spisovatelé do knihoven - Karol Sidon
Autorské čtení a setkání se spisovatelem, dra-
matikem, scénáristou a vrchním zemským rabí-
nem Karolem Sidonem, autorem tetralogie na 
pomezí vážné literatury a sci-fi Kde lišky dávají 
dobrou noc.

23.  Pá / 18:30 / Ottendorferův dům, 
Muzeum esperanta 

181. cestovatelský večer 
Asociace Brontosaura
Izrael
Cesta po Svaté zemi v „bouřlivé“ době po uzná-
ní Jeruzaléma hlavním městem Izraele. 
Uvádí: Petr Zobač. 

 � 19:30 / Fabrika
19. ples svitavských dechovek 
a harmonikářů
Na tradičním plese k tanci zahrají DO Astra  
a Venca band se svými zpěváky, k zábavě přispě-
jí i místní harmonikáři. Vstupné 120 Kč, před-
prodej v recepci Fabriky od 9. 3.

 � 20:00 / klub Tyjátr 
Oldies párty 
Nejlepší párty s hity 60. až 80. let.
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Výstavy

24. So/ 15:00 /  městské muzeum a galerie 
Ponorka Victoria
Vernisáž výstavy, která představuje průřez tvor-
bou nekonvenčního a vždy inspirujícího kreslíře, 
malíře a autora plastik z už nepotřebných věcí 
- brněnského výtvarníka Rudi Lorenze. 

 � 15:30 / Fabrika
Taneční večer pro páry
Pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé. 
Vstupné pro pár: 300 Kč

 � 20:00 / klub Tyjátr
Nóbl mejdlo 34.
Blood (Německo) 
Fleshless (Děčín) kultovní death-grind 
Sectesy old school zombie death metal
Marana (Svitavy) blood metal 
Vstupné: 220 Kč

25. Ne / 15:00 / Divadlo Trám
Divadlo Toy Machine Pečky: Pinocchio
Někdy se může splnit i nejnesplnitelnější sen, 
který můžete mít. Ale cesta k němu bývá dlouhá 
snad jako Pinocchiův nos.
Vstupné: 80 Kč / rodinné pasy

26. Po / 13:00 / Fabrika
Okresní kolo tanečního oboru ZUŠ Svitavy

27. Út / 8:30 a 10:15 / Divadlo Trám
Alena Kubínová Hradec Králové: 
Ostrov aneb Když nemůžeš usnout
Hudební pohádka o chlapci, který nemůže 
usnout přesto, že se jeho maminka snaží pro 
jeho klidný spánek udělat všechno možné... 
Vstupné: 45 Kč, doporučeno: pro MŠ, 1. stupeň 
ZŠ a veřejnost. 

 � 16:30 / aula Fabriky
Školy pro děti budoucnosti
Přednáška Boba Kartouse ze společnosti Eduin 
na téma inkluzivní vzdělávání.

 � 19:00 / Fabrika
Pražský komorní balet: Fenomén Šmok
Mimořádný večer Pražského komorního baletu 
věnovaný prof. Pavlu Šmokovi při příležitosti 
jeho nedožitých 90. narozenin (1927 – 2017), 
v rámci kterého bude premiérován stejnojmen-
ný dokumentární portrét v režii Ondřeje Kepky. 
Vstupné: 240 Kč (pro členy KPH 120 Kč)

 � 19:30 / klub Tyjátr 
Rok na cestě / Lenka Jorníčková, Jan Malý 
Multimediální stand-up. 
Jaké to je změnit od základu životní styl a rok 
cestovat po světě s batohem na zádech? Len-
ka s Honzou navštívili během 360 dní 17 zemí  
a obletěli svět. Délka 120 min s přestávkou  
+ prostor pro dotazy. Vstupné: 50 Kč předprodej 
(od 1. 3. na recepci ve Fabrice),100 Kč na místě

28. St / 9:00–14:00 / aula Fabriky
Svitavská čtečka
Literární olympiáda pro žáky 9. tříd ZŠ.

pověr a obřadů. Ohlédneme se za staletými 
zvyklostmi našich předků, které se nedají na-
hradit a ve kterých je ukrytá naše minulost.

25. 3. – 6. 5. 
Ponorka Victoria
Výstava pro děti od 0 do 100 let představuje 
kresby, obrazy a originální plastiky brněnského 
výtvarníka Rudi Lorenze.

 � Fabrika 
Foyer 
Charita Svitavy: Proměny VII
Světlanka - centrum denních služeb představí 
výtvarná díla svých klientů. Tradiční výstava 
Proměny letos proběhne již po sedmé a bude 
zahájena vernisáží ve foyer Fabriky 1. března 
2018 ve 14 hodin. Na vernisáži zazpívají klienti 
CDS Světlanka a vzácný host, koncertní mistr 
Janáčkovy opery v Brně, violoncellista Josef  
Klíč. Výstavu si bude možné prohlédnout až do  
15. dubna 2018.

2. podlaží
Spolkla mne knihovna: 
Od hliněných destiček k tištěné knize 
Dobrodružná výprava do historie knih a kniho-
ven od oblíbené spisovatelky Kláry Smolíkové, 
autorky stejnojmenné knihy.

3. podlaží
Petr Hrtus: Příběhy fotografie
Od černobílé fotografie po digitální experiment. 
Olomoucký fotograf Petr Hrtus ve své tvorbě, 
přetvářením zdánlivě všedního obrazu skuteč-
nosti, rozehrává pomocí světla a stínu příběh 
fotografie.

4. podlaží
Premiéra 2017, 28. ročník: Fotografie  
Současná tvorba neprofesionálních fotografů  
a nejlepší práce vyhodnocené v tradiční soutěži 
Centra podpory uměleckých aktivit Impuls Hra-
dec Králové. Jedna kategorie s tématem Loutky 
a loutkářství byla zadána k příležitosti Roku Vý-
chodočeského loutkářství a na počest zapsání 
českého a slovenského loutkářství do seznamu 
UNESCO.

1. 3. - 29. 3. 
Maxi(m)Um
Výstava výtvarných prací žáků druhého stupně 
Základní školy a Mateřské školy v Hradci nad 
Svitavou pod vedením Mgr. Evy Bulvové a MgA. 
Tomáše Krásy.

 � Areál kina Vesmír a Divadlo Trám 
Planeta Česko: Ilustrace a fotografie
Výstava ilustrací zvířat Jana Hoška a fotografií 
Mariána Poláka, autorů filmu Planeta Česko. 

 � Čajovna a kavárna Krásná chvíle
Obrazy a kresby Evy Mezerové
Vernisáž proběhne 10. března v 16 hodin. 
Úvodním slovem provede sama autorka. Verni-
sáž bude zpříjemněna hudebním doprovodem. 
Obrazy a kresby bude možno po dobu výstavy 
zakoupit. Vstup volný

 � 14:00–16:30 / náměstí Míru / Fabrika
Velikonoce ve Svitavách (dle počasí)
od 14:30 zahraje Jazzové combo Petra Jeníčka 
ZUŠ Svitavy a od 15:30 písničkářské duo z Bo-
skovic - Melda a spol. 

 � 16:00 / bar u knihovny
Čtenářský klub
Neformální setkání nad tituly povinné četby.

19:00 / klub Tyjátr
Vladimír Merta + Ondřej Fencl + Sean Barry
Vstupné: 250 Kč, předprodej od 28. února,  
v den koncertu na pokladně kina Vesmír.

29. Čt / 20:00 / Fabrika
Arakain Best of Tour 2018
Hosté: Pavilon 9 a Crionic
Vstupné 350 Kč přízemí - stání, 450 Kč balkon 
- sezení, předprodej vstupenek Fabrika, MIC, 
ticketportal.

Předprodeje
5. 3. / 19:00 / Fabrika
Miroslav Donutil: Ptejte se mě na co chcete...
Vstupné: 350 Kč (recepce Fabriky, MIC)

8. 3. / 20:00 / Fabrika
DS E. Vojana, Eric-Emmanuel Schmitt: 
Manželské vraždění 
Vstupné: 100 Kč (recepce Fabriky)

17. 3. / 20:00 / Tyjátr
Irský večírek s kapelou BRAN 
Vstupné: 150 Kč (recepce Fabriky,  MIC)

21. 3. / 19:00 / Fabrika
Olympic Permanentní tour 2018
Vstupné: 690 Kč (recepce Fabriky, MIC)

28. 3. / 19:00 / Tyjátr
Vladimír Merta + Ondřej Fencl + Sean Barry 
Vstupné: 250 Kč (recepce Fabriky, MIC)

29. 3. / 20:00 / Fabrika
Arakain Best of Tour 2018   
Vstupné: 350 Kč stání, 450 Kč místenka na bal-
kón (recepce Fabriky, MIC)

3.  4. / 19:00 / Fabrika
Fragile & Soňa Norisová (SK)
Vstupné: 320 Kč v předprodeji a 370 Kč na mís-
tě (od 14. 2. v recepci Fabriky, MIC)

 � Městské muzeum a galerie
do 18. 3. 
Přehlídka 2018
Tradiční výstava výtvarníků svitavského okresu.

do 25. 3. 
Od košilky k rubáši
Výstava představuje lidové zvyky a obyčeje při 
zlomových okamžicích lidské existence – naro-
zení a smrti, kolem nichž se rozvinulo množství 
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né 3D verzi. Na předělávce pracoval samotný 
režisér filmu James Cameron!
Vstupné: 100 Kč / 3D / titulky / 137 minut

3. / So / 15:00 
auta 3 USA 2017
Legendární závoďák Blesk McQueen  musí ve 
finále o Zlatý píst všem dokázat, že nepatří do 
starého železa. Animovaný film. Režie: Brian Fee
Vstupné: 80 Kč / 3D / dabováno / 109 minut

3. / So / 17:00 
Kráska a zvíře USA 2017
V hrané adaptaci animované klasiky Kráska  
a zvíře, jež je ohromující filmovou oslavou jed-
noho z nejpopulárnějších příběhů vůbec, vel-
kolepým způsobem ožívají příběh a postavy, 
které diváci znají a zbožňují. Emma Watson  
v hlavní roli. Režie: Bill Condon
Vstupné: 80 Kč / 3D / dabováno / 130 minut

3. / So / 19:30 
Jurský svět USA 2015 
Park se otevírá. Uplynulo 25 let od tragického 
konce snu o parku plném dinosaurů. Od té 
doby se mnohé změnilo a park jede na plné ob-
rátky… Dobrodružný film pro všechny. Režie: 
Colin Trevorrow
Vstupné: 70 Kč / 3D / dabováno / 125 minut

6. / Út / 19:30 
Lady Bird USA 2017 
Neobyčejný příběh o obyčejném dospívání hol-
ky, která zoufale hledá kluka a smysl života…
Scénář a režie: Greta Gerwig
Vstupné: 110 Kč / titulky / 94 minut

7. / St / 19:30 
Já, Tonya USA 2017
Skandální příběh dle skutečné události. Černá 
komedie – stěží uvěřitelný příběh krasobruslař-
ské historie: Tonya Harding a Nancy Kerrigan.
Režie: Craig Gillespie
Vstupné: 110 Kč / titulky / 120 minut

8. / Čt / 19:30 
 Alenka v zemi zázraků ČR 2018 
Poetické vyprávění mladé dívky, která jako Alen-
ka v říši divů putuje krajinou svého dětství jako 
kouzelným labyrintem… Režie: Otakáro Maria 
Schmidt
Vstupné: 100 Kč / 110 minut

9.–10. / Pá, So / 17:00 
Včelka Mája: Medové hry 
USA 2018 PREMIÉRA!
V Májině úlu to bzučí vzrušením. Obdrží její úl 
pozvání na Velké medové hry? Animovaný pří-
běh. Režie: Noel Cleary, Alexs Stadesmann
Vstupné: 110 Kč / dabováno  

9.–10. / Pá, So / 19:30 
Tátova volha ČR 2018  PREMIÉRA!
Napínavé pátrání v minulosti. Dvě skvělé he-
rečky Eliška Balzerová a Tatiana Vilhelmová  
a krásný veterán - volha zvaná Carevna. Kome-
die i drama. Režie: Jiří Vejdělek
Vstupné: 130 Kč / 90 minut

Jarní 3D prázdniny v kině Vesmír
12. / Po / 17:00 
Sněhová královna: 
Tajemství ohně a ledu Rusko 2017 
Pokračování populární animované série je opět 
plné dobrodružství, humoru i kouzel. Režie: 
Alexey Tsitsilin
Vstupné: 130 Kč / 3D / dabováno / 89 minut

13. / Út / 17:00 
Ferdinand USA 2017 
Stvořen pro boj. Zrozen pro lásku. Animovaná 
dobrodružná komedie o přátelství malé holčičky 
a velkého býka. Režie: Carlos Saldanha
Vstupné: 130 Kč / 3D / dabováno / 99 minut 

14. / St / 17:00 
Coco USA 2017
Oslava, kterou jen tak nezažijete. Miguel se tou-
ží stát uznávaným muzikantem a na své cestě 
odhalí skutečný příběh své rodiny. Animovaný 
rodinný film.
Vstupné: 130 Kč / 3D / dabováno / 105 minut

15. / Čt / 17:00 
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: 130 Kč / 3D / dabováno / 111 minut

13. / Út / 19:30 
Přání smrti USA 2017 
Sebrali mu rodinu, nastal čas jim to vrátit! Bruce 
Willis v hlavní roli akčního dramatu. Režie: Eli Roth
Vstupné: 120 Kč / od 15 let / titulky / 103 minut

14. / St / 19:30 
Winchester: Sídlo démonů USA 2018 
Nejstrašnější domem lidské historie je sídlo rodi-
ny Winchesterů v Kalifornii. Děsivý příběh sídla 
démonů. Hele Mirren v hlavní roli hororu. Režie: 
Michael Spierg, Ptere Spierig
Vstupné: 120 Kč / 99 minut

15. / Čt / 19:30  
Noční hra USA 2018 
Společenský večírek se záhadnou vraždou, lou-
peží a únosem… Je to pouze hra… nebo není?
Režie: John Francis Daley, Jonathan M. Goldstein
Vstupné: 110 Kč / titulky  

16.–17. / Pá, So / 17:00 
Cesta za králem Trollů 
Norsko 2017 PREMIÉRA!
Král trollů je hrozivý obr z hor, který spí a čeká, 
aby mohl lapit některou princeznu a sníst ji… Fan-
tasy pohádka. Režie. Mikkel Braenne Sandemose
Vstupné: 120 Kč / dabováno / 104 minut

16. / Pá / 19:30 
Labyrint: Vražedná léčba USA 2018 
Unikli z nástrah labyrintu, mnohokrát si mysleli, 
že je konec, přesto mají to nejhorší rozhodnutí 
tepve před sebou… Akční sci-fi. Režie: Wes Ball
Vstupné: 130 Kč / 3D / titulky / 142 minut

 � Svitavská nemocnice
do 31. 3. 
Follow The Art
Tvorba mladých umělců. Zakoupením někte-
rého z obrazů získá jejich nový majitel nejen 
jedinečné umělecké dílo, ale podpoří i nákup 
nového vybavení pro vybraná oddělení.

STÁLÉ EXPOZICE
Labyrint svitavských příběhů
Příběh Svitavského betléma
Expozice je věnována vám všem, kteří chtějí být 
vtaženi do poutavého vyprávění příběhu našeho 
města. 

Z historie praní
Unikátní expozice praček a historie praní ve svi-
tavském muzeu. . 

Hledání hvězdy Davidovy
Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy
Expozice o holocaustu na pozadí života světově 
známého svitavského rodáka Oskara Schindlera. 

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.  

Otevírací doba
Út–Pá / 9:00–12:00, 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.   
Aktuální výstava: Člověk proti Babylonu
Otevírací doba: Út–Pá s průvodcem z měst-
ského muzea, v jiném termínu po domluvě na 
mob.: 604 377 616  

 � Živá zeď / venkovní galerie u Alberta
Zimní nálada
Zimní poetické fotografie Jitky Havlové tematic-
ky doplněné básněmi Ireny Švecové

Digitální 3D kino

1. / Čt / 19:30 
Rudá volavka USA 2018  PERMIÉRA!
Milující dcera, primabalerína, mistryně ve svá-
dění a manipulaci… a především špičková Gan-
ga tajné ruské služby! Thriller. Režie: Francis 
Lawrence
Vstupné: 120 Kč / od 15 let / titulky / 140 minut

Slavnostní uvedení 3D v kině Vesmír:
2. / Pá / 19:30
Terminátor 2: Den zúčtování ve 3D  
USA, Francie 1991
Arnold Schwarzenegger se vrací na plátna kin 
ve své nejikoničtější roli v digitálně remastrova-

Kino Vesmír



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

str. 12

Naše město - svitavský kulturní a informační měsíčník. Redakce: Městské informační centrum Svitavy, nám. Míru 48, 568 02 Svitavy. Příspěvky posílejte na e-mail: noviny@svitavy.cz. 
Informace o pořadech naleznete na: www.svitavy.cz, www.ic.svitavy.cz, www.kultura-svitavy.cz, www.muzeum.svitavy.cz, www.sportes.svitavy.cz, www.booksy.cz, www.svc.svitavy.cz,  
www.mckrucek.cz, tadydira@seznam.cz. Pokladna kina je otevřena úterý - sobota od 18:30 do 20:30. 

naše město / březen 2018 / www.svitavy.cz

Českomoravské
pomezí

SPOrt

17. / So / 19:30 
Tlumočník SR, ČR, Rakousko 2018 PREMIÉRA!
Každá cesta má své tajemství. Svérázná road 
movie napříč Slovenskem: Jiří Menzel a Peter Si-
monischek v hlavních rolích. Režie: Martin Šulík
Vstupné: 120 Kč / titulky / 113 minut

20. / Út / 19:30
Oni: Noční kořist USA 2018 
Rodinu, která se na noc ubytuje v kempu, na-
vštíví tři maskovaní psychopati… Horor. Režie: 
Johannes Roberts
Vstupné: 110 Kč / titulky

21. / St / 19:30 
Tomb Rider USA 2018  
Každá legenda má svůj začátek. Akční sci-fi.
Režie: Roar Uthaug
Vstupné: 120 Kč / titulky / 122 minut

22. / Čt / 19:30 
Planeta Česko ČR 2018 PREMIÉRA!
Jen kousek za našimi humny se odehrávají ka-
ždodenní dramata zvířat a rostlin, jimiž jsme 
fascinování ve filmech z exotických koutů naší 
planety. Režie: Marian Polák, scénář: Marian 
Polák, Jan Hošek, Marek Sklář, Kamera: Marian 
Polák, Jiří Petr, Hugo Habrman
Vstupné: 80 Kč / 81 minut

23.–24. / Pá, So / 17:00 
Králíček Petr USA 2018  PREMIÉRA!
Válka o farmu mezi jejím majitelem a jejími oby-
vateli – v čele s rebelským králíčkem! Režie: Will 
Gluck
Vstupné: 120 Kč / dabováno / 95 minut

23.–24. / Pá, So / 19:30 
Pacifik Rim: Povstání USA 2018  PREMIÉRA!
Monstra z vesmíru versus pilotovaní obří roboti. 
Druhé kolo. Hraje se o planetu Zemi a my pro-
hráváme… Akční sci-fi. Režie: Steven S. DeKnight
Vstupné: 150 Kč / 3D / dabováno / 111 minut

27. / Út / 19:30 
Mečiar SR 2018 
Schémata moci, rozpad Československa a prak-
tiky „devadesátek“ v obnaženém portrétu poli-
tické ikony. Dokument. Scénář a režie: Tereza 
Nvotová
Vstupné: 70 Kč / 89 minut

28. / St / 19:30 
Dej mi své jméno USA 2017 
Přátelství mezi sedmnáctiletým chlapcem v ital-
ské vile a americkým studentem se mění v něco 
mnohem hlubšího… Romantické drama. Režie: 
Luca Guadagnino
Vstupné: 120 Kč / od 15 let / titulky / 1320 minut

29. / Čt / 19:30 
Máří Magdalena UK 2018 
Životopisné drama o jedné z nejtajemnějších 
postav naší civilizace. Narovnává obraz oči-
té svědkyně umučení a vzkříšení Ježíše Krista,  
z níž dějiny udělaly prostitutku. Režie: Garth Davis
Vstupné: 110 Kč / titulky / 130 minut

 � 10:00 / hala Na Střelnici 
TJ Svitavy – TJ Jiskra Havl. Brod
Volejbal: junioři – 1. liga 

18. Ne / 9:00, 14:00 / hala Na Střelnici 
Florbal: 2. liga - dorostenci 

 � 10:00 a 12:15 / UMT Lány
TJ Svitavy – Trutnov
Kopaná: Česká divize dorostu U19 a U17

24. So / 9:00, 14:00 / hala Šapito
Florbal: 1. liga dorostenek 

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

 � 14:30 / UMT Lány
TJ Svitavy B – Semanín
Kopaná: I. A tř. muži

25. Ne / 9:00 / hala Na Střelnici 
Finále KP starších žáků – 10 družstev
Volejbal: starší žáci – KP

 � 14:30 / Svitavský stadion
TJ Svitavy A - Moravany
Kopaná: KP mužů

31. So / 10:00 a 12:15 / Svitavský stadion
TJ Svitavy – Slavoj Vyšehrad
Kopaná: Česká divize dorostu U19 a U17

Moravská Třebová 
7. / 19:00 / dvorana muzea 
Koncert skupiny Poutníci 
vstupné: 120 Kč 

11. / 19:00 / dvorana muzea 
Zdeněk Izer a autokolektiv 
Zábavný pořad, ve kterém se diváci budou moci 
setkat s jedinečným a nezaměnitelným humo-
rem Zdeňka Izera. vstupné: 150 Kč

18. / 17:00 / dvorana muzea 
Malohanačka 
z Velkých Opatovic 
Repertoár Malohanačky je zaměřen především 
na jihomoravskou dechovku, ale najdete v něm  
i řadu sólových orchestrálních skladeb a také 
nejznámější polky a valčíky klasiků české de-
chovky. Vstupné: 80 Kč

Vysoké Mýto
24. / 9:00 / náměstí Přemysla Otakara II.
Jarní kujebácký jarmark
www.vysoke-myto.cz 

24. / 9:00 / amfiteátr
Zahájení turistické sezóny
www.kct.vmyto.cz

30.–31. / Pá, So / 17:00 
Sherlock Koumes USA 2018 PREMIÉRA!
Animovaná komediální detektivka plná trpaslí-
ků. Režie: John Stevenson
Vstupné: 140 Kč / 3D / dabováno  

30.–31. / Pá, So / 19:30 
Ready Player One: Hra začíná  
USA 2018 PREMIÉRA!
Svět roku 2015 je na pokraji chaosu a kolap-
su. Lidé nalezli spásu ve světě virtuální reality 
OASIS. Fantaskní svět mystérií a nečekaných 
objevů a nebezpečí… Režie: Steven Spielberg
Vstupné: 130 Kč / 3D / titulky

3. So / 10:00 / UMT Lány
tJ Svitavy a 
– Litomyšl 
Kopaná: přípravné utkání mužů

 � 10:00 / hala Na Střelnici
tJ Svitavy a 
– Volleyball Nymburk
Volejbal: ženy – 2. liga

 � 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy B 
– USK Pardubice
Volejbal: ženy – KP I. třídy

 � 12:00 / UMT Lány
tJ Svitavy 
– Kunčina (M) 
Kopaná: přípravné utkání dorostu U19

 � 14:00 / UMT Lány
TJ Svitavy – Březová n. S. (M) 
Kopaná: přípravné utkání dorostu U17

10. So / 9:30 a 11:15 / UMT Lány
TJ Svitavy – Šumperk 
Kopaná: přípravné utkání žáků

 � 10:00 / hala Na Střelnici
Extraliga kadetů – turnaj – 5 družstev
Volejbal: kadeti – extraliga

11. Ne / 10:00 / hala Na Střelnici
Extraliga kadetů – turnaj – pokračování
Volejbal: kadeti – extraliga

 � 14:00 / UMT Lány
TJ Svitavy A - Žamberk 
Kopaná: KP mužů

 � 18:00 / UMT Lány
TJ Svitavy B - Letovice 
Kopaná: přípravné utkání mužů

17. So / 10:00 / hala Na Střelnici 
TJ Svitavy A – Sokol Česká Třebová
Volejbal: ženy – 2. liga



str. 13

Informace z kultury Seriál: Naše osmy (3)

Rudi Lorenz Victoria ponorka aneb Dětem od 0 do 100 let

Velká loupež v galerii - Přehlídka 2018

Do katalogu k jedné z Rudiho výstav kdysi 
spisovatel Miroslav Skála krom jiného napsal:

„Kdybych byl malým chlapcem, přál bych 
si, aby Rudi Lorenz byl mým strýčkem…, 
protože, když má člověk deset let, chce ob-
jevovat neznámé země, plavit se po moři  
i pod mořem a všude tam by mě můj strý-
ček doprovodil svými obrázky, jimž dává ta-
juplná jména plná dobrodružství, například: 
Zapomenutý námořníkův sen, Moře tří lahví 
vína, Chytání zralých ryb… Kus chlapectví si 
dokáže málokdo uchovat až do věku dospě-
lého, ač by si to velmi přál. Rudi Lorenzovi se 
to zřejmě podařilo a může jím obdarovávat 
i ostatní... Prohlídku jeho obrázků, miniatur 
a sošek bych naordinoval každému jako lék 
proti kornatění duše…“

Slova Miroslava Skály platí o autorovi 
nové výstavy v našem muzeu dodnes.

 Blanka Čuhelová

Minule jsme si řekli, že to zásadní, co ovliv-
nilo město na dlouhé roky, se stalo 5. listopadu 
1947, kdy došlo k obměně komunistických rad-
ních. Tato čistka měla pokračování na zasedání 
pléna o deset dní později. Vtip celé ideologické 
očisty KSČ, která začala v říjnu 1947 rezigmací 
stranických zastupitelů, tkvěl v tom, že na se-
znam nových náhradníků byla zařazena i jména 
rezignovaných. Ostatní strany to pouze vzaly na 
vědomí jako vnitřní záležitost KSČ. Volba nové-
ho předsedy MNV Josefa Šoukala a ostatních 
referentů proběhla celkem v poklidu a bez dis-
kusí. Ale...

Poslední, který se postavil proti postupnému 
ovládnutí MNV komunisty, byl právě národní 
socialista Josef Stejskal, a to z pozice místopřed-
sedy MNV. KSČ, která už v minulosti zahájila 
proti Stejskalovi neúspěšnou štvavou kampaň, 
se znovu pustila do útoku. Již na dalším jednání 
rady, 25. listopadu, KSČ požadovala reorgani-
zaci bezpečnostního referátu posílením jeho 
zaměstnaců. Proti tomu se razantně ohradil 
právě Stejskal, který poukázal na problematic-
kou, snad kriminální, minulost nového osazení 
referátu. Navíc se Stejskal postavil snaze nové-
ho předsedy oslabit Dědičův referát zeměděl-
ský, stranicky tedy Stejskalova kolegy. Stejskal 
personální změny přirovnal k diktatuře. Jednání 
rady bylo po hádce předčasně ukončeno. Situa-
ce gradovala – na prosincovém jednání rady při-
šla KSČ s požadavkem provedení doplňovacích 
voleb u nekomunistických stran, stejným prin-
cipem jako u předešlých voleb nových komuni-
stických radních a zastupitelů. S tímto krokem 
nikdo nepočítal a komunisté předpokládali, že 
Stejskal ztratí podporu nekomunistů. Nestalo 
se tak. Na jednání zastupitelstva 20. prosince 
došlo ke krizi. KSČ požadovala, aby hlasování 
o místopředsedovi proběhlo v celém plénu,  
v němž komunisté měli většinu, a zásadně po-
rušili dosavadní princip, že o svých členech hla-
sují pouze příslušné partaje. Toto sice neprošlo, 
ale po znovuzvolení Stejskala místopředsedou 
MNV vystoupili komunisté s vyslovením nedů-
věry Stejskalovi. Tím se i přes okamžitý odpor 
nekomunistických stran, které připomínaly to, 
že v listopadu při změnách v KSČ do těchto 
voleb nezasahovaly, stala nedůvěra hlasovacím 
bodem pléna. Jedinou možností jak hlasování 
zabránit, bylo opuštění schůze zástupci neko-
munistických stran. To však neudělali poslanci 
sociální demokracie a schůze pokračovala hla-
sováním. Josefu Stejskalovi byla vyslovena ne-
důvěra 18 hlasy, 9 proti, 6 se zdrželo. Poslední 
překážka ke komunistickému převzetí moci ve 
Svitavách byla odstraněna a ukázal se i jasný 
příklon sociální demokracie ke KSČ.  

Únorové události v Praze našly ve Svitavách 
formální odezvu. Jednání rady města se Stejskal 
už neúčastnil a první „poúnorová rada“ 13. břez-
na 1948 se konala dle vyhlášky ZNV bez pří-
tomnosti nekomunistických zástupců. Na místě 
místopředsedy MNV se objevil sociální demokrat 
František Pospíšil. Jak prosté.      Radoslav Fikejz

Přehlídka svitavských výtvarníků se koná 
již po devětačtyřicáté. Návštěvníci se mohou 
těšit na nepřeberné množství technik, stylů  
a námětů. Doslova jde o přehlídku lidské šikov-
nosti, jejíž přidanou hodnotou je, že autorem 
může být váš soused, paní učitelka nebo kdokoliv  
z blízkého okolí (o kterém to možná ani netu-
šíte). Výstava je určena všem věkovým genera-
cím, dospělým i dětem. 

Pro školní skupiny jsou nachystány dva 
programy dle věku dítěte. Na nejmenší čeká 
zábavný program, při kterém se stanou de-
tektivy a budou řešit velkou galerijní loupež. 
V depozitáři se totiž našel prastarý dopis zlo-
děje Vincence Peříčka, který... ale to bychom 
prozradili příliš. Pro žáky z druhého stupně  
a středních škol je připraven program, kdy se 
sami stanou tvůrci vlastní imaginární galerie. 

Prohlédnout výstavu si můžete až do kon-
ce jarních prázdnin, tedy do neděle 18. března. 

Lea Sehnalová
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Brněnský výtvarník Rudi Lorenz nevysta-
vuje své dílo ve Svitavách poprvé. Před třinácti 
lety jste se mohli s ním a jeho přítelem Jaromí-
rem Šimkem setkat na jejich společné výsta-
vě objektů, reliéfů a obrazů a fotografických 
koláží. Na letošní výstavě by se rád ohlédl za 
svou dosavadní tvorbou a tak vám průřez dílem 
tohoto výtvarníka s chlapeckou duší přiblížím. 

Rudi Lorenz pracuje především s přírodní-
mi materiály – dřevem, kůží, kameny, ale také  
s kovem, porcelánem a z prachobyčejných 
předmětů denní potřeby vytváří reliéfy, plasti-
ky, skládanky, pro něž je charakteristický humor  
a poezie. Jeho díla jsou pak pojmenována způ-
sobem, který nese pointu jejich výtvarné formy. 
Člověk se při spatření Lorenzových výtvorů 
musí usmívat, ba smát odzbrojen nápaditostí, 
s níž autor dává starým věcem nový význam. 
Zároveň při tom ukazuje i jejich další rozměr 
– krásu starých věcí, kterou jsme si až do chvíle 
Lorenzova tvůrčího zásahu neuvědomovali. Na 
retrospektivní výstavě ve Svitavách ale nebudou 
chybět ani jeho kresby, které vznikly před třiceti 
až čtyřiceti lety, i fotokoláže vytvořené před pat-
nácti lety společně se svitavským fotografem... 
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V prvním březnovém týdnu (5. - 9. břez-
na) bude v prostorách pasáže Fabriky probí-
hat burza knih. Zároveň tu můžete celý měsíc 
zhlédnout výstavu ke stejnojmenné knize Kláry 
Smolíkové Spolkla mne knihovna, která po-
jednává o historii knih a knihoven. Pro děti je  
ve čtvrtek 8. března připraven workshop s Klárou 
Smolíkovou nazvaný Knihožrouti, knihomolové  
a další knižní havěť. Během jarních prázd-
nin bude dětské oddělení knihovny otevřeno  
i v dopoledních hodinách a celý týden budou 
pro děti připraveny soutěže a hry (ve středu  
14. března v 9 hodin turnaj ve stolních hrách).  

Těšit se můžete na další představení z cyklu 
Listování (6. března). V rámci projektu Spiso-
vatelé do knihoven nás navštíví ve čtvrtek 22. 
března vrchní zemský rabín a spisovatel Karol 
Sidon. Od loňského roku realizujeme projekt 
Česko-polská mozaika, jehož součástí jsou  
i  výměnné pobyty žáků. V březnu přijedou děti  
z naší partnerské školy z městečka Ladek-Zdroj, 
pro které máme připravený bohatý program. 
Na konci měsíce budeme diskutovat s Bobem 
Kartousem ze společnosti Eduin na téma Inkluze 
a na Den učitelů již potřetí proběhne Literární 
olympiáda. Pro studenty středních škol jsme 
připravili čtenářský klub zaměřený na tituly po-
vinné četby. Od 30. března do 2. dubna bude 
knihovna uzavřena.                   Marta Bauerová

Projekt Listování představuje knihy zá-
bavnou formou a předkládá tak divákům jiný 
zážitek z četby. Tentokrát herci zpracovali ro-
mán francouzské spisovatelky Anny Gavaldy  
A taková to byla láska, který řeší otázku „odejít 
nebo zůstat?“. Zničehonic stojí manžel třiceti-
leté Chloé u dveří s kufrem v ruce a oznamuje 
jí, že od ní odchází. V šoku a bolesti ji odváží 
tchán, starý nepříjemný mrzout Pierre, na svo-
ji chalupu. V nadcházející noci odhaluje snaše 
důvody svého celoživotního mrzoutství - man-
želství založené na povinnosti k manželce  
a dětem, kterým sice otřásl vztah k „jediné lásce 
jeho života“, ale nezničil je. Zůstat, nebo odejít? 
Akce se koná v úterý 6. března v klubu Tyjátr ve  
20 hodin. Vstupné 80 Kč (možnost předprodeje 
v knihovně). Hrají: Věra Hollá a Zdeněk Černín.                                               

Marta Bauerová

Městská knihovna ve Svitavách pořádá  
2. ročník soutěže Svitavská čtečka, jíž se v loň-
ském roce zúčastnilo čtyřicet žáků a studentů 
svitavského okresu. 

Literární olympiáda Svitavská čtečka se 
zaměřuje na literární teorii a práci s literárními 
texty především v rovině praktických doved-
ností a prokázání čtenářské gramotnosti. Pro 
soutěžící opět chystáme hodnotné ceny, při-
čemž první cenou je elektronická čtečka knih. 
Vítěz soutěže zároveň získá pro svou školu pu-
tovní pohár. Soutěž je určena žákům/žákyním 
9. ročníků ZŠ a odpovídajícího ročníku vícele-
tého gymnázia. Termín Svitavské čtečky jsme 
stanovili na středu 28. března, místem konání 
je Městská knihovna ve Svitavách. Těšíme se 
na žáky, studenty i jejich doprovod! 

Kateřina Stündlová

Chodíš bezradně po knihovně se sezna-
mem povinné četby a nevíš, jakou knihu si vy-
brat? Názvy ti jsou matně povědomé, obsah 
knih už ti ale nic neříká? Proto sáhneš hlavně po 
tenké knize, nejlépe divadelní hře, kterou rychle 
přečteš. Co na tom, že se do toho musíš fakt nutit  
a kniha tě nudí. Prostě musíš něco přečíst a sna-
žíš si vybrat to nejmenší zlo. Co takhle vyzkoušet 
čtenářský klub, na kterém si spolu s ostatními 
můžeš o knihách popovídat, dozvědět se, která 
je zajímavá a přečteš ji, aniž by ses k ní musel 
nutit? Po společném výběru ze seznamu se nad 
knihou jednou za měsíc sejdeme a popovídáme 
si o ní. Nejen, že dostaneš tip na knihu, která tě 
bude bavit, ale také zjistíš, co na ni říkají ostatní, 
jak se jim četla, co je na knize oslovilo a co se 
jim naopak vůbec nelíbilo. Kniha se ti zaryje do 
paměti a u maturity budeš mít téměř vyhráno!

 Přijď na první společné setkání ve středu 
28. března v 16 hodin, kde vybereme první 
společnou knihu, nad kterou se příště sejde-
me.                                             Kristýna Tumová

Zveme vás v úterý 27. března v 16:30 do auly 
multifunkčního centra Fabrika na přednášku 
Bohumila Kartouse Školy pro děti budoucnosti. 
Bohumil Kartous je profesionál v oblasti vzdě-
lávání, pracoval ve společnosti Scio a nyní je 
zástupcem Informačního centra pro vzdělání  
– Eduin. Přijďte si společně s ním položit otázku, 
jak by měla vypadat škola budoucnosti, proč se 
u nás stále více rozevírají nůžky v přístupu ke 
vzdělání v rámci regionů a jak dát šanci i dětem 
z vyloučených lokalit. Občerstvení zajištěno! 
Těšíme se na vás! Projekt Inkluze ve Svitavách 
společně s městkou knihovnou.

Knihožrouti, knihomolové a další knižní ha-
věť – pojďte se seznámit s rodinou Knížkových! 
Její členové pořád leží v knihách, v knihovnách 
jsou pečení vaření a stránky doslova hltají. 
Čeká nás výprava za tajemstvím knih, při které 
budeme ke knihám čichat, možná je i trochu 
okusovat. Dozvíme se, jak se knihy vymýšlí  
i proč je tak důležitá obálka. Přijďte ve čtvrtek 
8. března v 16 hodin do dětského oddělení 
knihovny. 

Karol Sidon (1942) je vrchní zemský a bý-
valý vrchní pražský rabín, dramatik, spisovatel, 
scénárista, náboženský myslitel a někdejší disi-
dent. Vystudoval dramaturgii a scénáristiku na 
FAMU. Na konci šedesátých let debutoval auto-
biograficky laděnými knihami, které se staly kul-
tovní pro tehdejší mladou generaci, Sen o mém 
otci a Sen o mně. Scénáristicky spolupracoval 
s režisérem Jurajem Jakubiskem. Po podpisu 
Charty 77 pracoval jako topič a nemohl pub-
likovat. V roce 1983 byl nucen pod nátlakem 
STB emigrovat do Německa, kde studoval ju-
daistiku. Rabínská studia dokončil po roce 1989 
v Izraeli. Rabínu Sidonovi se podařilo v Praze 
obnovit židovskou ortodoxní komunitu. 

K psaní se vrátil v roce 2014 a pod pseudo-
nymen Chaim Cigan vydal první díl románové 
tetralogie na pomezí sci-fi a vážné literatury Kde 
lišky dávají dobrou noc. Tvoří ji knihy Altchulova 
metoda, Piano live, Puzzle a nedávno vydaný 
Outsider. Na autorské čtení a na setkání s Ka-
rolem Sidonem srdečně zveme do klubu Tyjátr 
ve čtvrtek 22. března v 18 hodin. 

Marta Bauerová

LiStOVáNí.cz: A taková to byla 
láska (Anna Gavalda)

Svitavská čtečka

Čtenářský klub

Přednáška Boba Kartouse

Workshop se spisovatelkou 
Klárou Smolíkovou

Spisovatelé do knihoven  
– Karol Sidon 

Březen – měsíc čtenářů 
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Divadelní představení Strýček Váňa (Ha-
Divadlo) se přesouvá ze středy 4. dubna na 
pondělí 7. května.

Milí! Přesně v sobotu poprvé 3. března 
ve 20 hodin zahájíme v novém roce první,  
v pořadí již pátý, večer Malého abonentní-
ho cyklu! A začneme pěkně zostra, jelikoža-
protože pražský soubor IDDQD z DAMU 
uvede představení Goon: Krvavá pomsta! 
Jak sami tvrdí: „Jediný představení, který 
překousne i tvůj pubertální brácha.“ Násle-
dovat bude brněnská kapela složená ze „su-
per-squad pozérských výtržníků“ s názvem 
HMYZZ. Samozřejmě nebudete ochuzeni  
o nejen hudební překvapení! Zvýhodněné 
vstupné pro studenty je 80 Kč, pro ostatní  
110 Kč. MAC vás bude bavit, těšíme se na 
vás v Divadle Trám a klubu Tyjátr! PS: Neza-
pomeňte si vzít poukazy z maturitních plesů.                       
#Sarahzšatnysetěší #MACsvitavy #MACtým

17. / So / 20:00 / Tyjátr
IRSKÝ VEČÍREK S KAPELOU BRAN
(Externí koncert SKS)

Slovo bran znamená v bretonštině havran  
a v keltských legendách je havran uváděn jako 
posel zpráv. V případě této kapely je havran 
poslem zpráv těch navýsost nejlepších. Bran, 
to je profesionální pojetí hudby vycházející ze 
starých bretaňských lidových motivů, dávných 
tanců a zpěvů moře. Moderní instrumentace je 
podpořena dynamickou a pulsující rytmikou. 
Osobitě zpracované tradiční tance a písně, 
doplněné vlastními skladbami členů kapely, 
vytvářejí zvláštní svět, ve kterém mají rozhodu-
jící slovo sny. Takové je i zatím poslední album  
Le carnet noir, které skupina nyní na svém tur-
né propaguje.
Robert Fischmann – zpěv, příčná flétna, whist-
le, Vojtěch Jindra – ak. kytara, perkuse, Tomáš 
Görtler – akordeon, zpěv, Michal Wróblewski 
– sopránsaxofon, altsaxofon, klarinet, Petr Ti-
chý – kontrabas a Jan Chalupa – bicí, perkuse
Vstupné: 150 Kč
Předprodej vstupenek od 16. 2. v recepci Fab-
riky. V den koncertu na pokladně kina Vesmír.

28. / St / 19:00 / Tyjátr
Vladimír Merta + Ondřej Fencl + Sean Barry

Veterán a základní kámen českého písničkář-
ství Vladimír Merta a dvakrát mladší muzikanti  
pokračují ve společném koncertování!
Ondřej Fencl: kytara, zpěv, klávesy
Klavírista, kytarista, zpěvák a hudební publici-
sta (nar. 8. 8. 1981), přes dvacet let frontma-
nem folk-rockového Hromosvodu, od roku 
2007 kapelník, klávesista a manažer 5P Lu-
boše Pospíšila a také kytarista (a manažer) 
Schodiště aneb dřívějšího Nahoru po schodišti 

27./ Út / 19:00 / Fabrika
Pražský komorní balet: Fenomén Šmok
Mimořádný večer Pražského komorního bale-
tu věnovaný prof. Pavlu Šmokovi při příležitosti 
jeho nedožitých 90. narozenin (1927 – 2017), 
v rámci kterého bude premiérován stejno-
jmenný dokumentární portrét v režii Ondřeje 
Kepky. Uvedeny budou Šmokovy choreografie 
Po zarostlém chodníčku a Holoubek v obno-
veném nastudování pod vedením Kateřiny 
Dedkové – Frankové. Jedinečné vystoupení 
připomene jednoho z nejvýznačnějších česko-
slovenských choreografů 20. století, zakladate-

le a dlouholetého uměleckého šéfa Pražského 
komorního baletu – PAVLA ŠMOKA.
Program večera vhodně doplní též videopro-
jekce zachycující cenné fotografie s Pavlem 
Šmokem, Lubošem Ogounem a Vladimírem 
Vašutem – zakladateli legendárního studia 
BALET PRAHA.
Vstupné: 240 Kč (pro členy KPH 120 Kč)

dolů bandu; textař (Lenka Dusilová, Olympic,  
L. Pospíšil…); novinář; též vedoucím několika 
revivalů (Beatles, Lucie, Uširváč)… S Vladimí-
rem Mertou spolupracuje od jara 2011. V roce 
2014 participoval jako hudebník na comebac-
ku Marsyas.
Sean Barry je mladý muzikant se světlou bu-
doucností. Má totiž jeden zvláštní dar, umí 
hrát na nástroj, který v dnešní době není příliš 
obvyklý. Je to keltská harfa. Sean pochází z an-
glického Newcastlu, kde žil až do svých devate-
nácti let. S harfou se poprvé setkal ve svých de-
víti letech. Díky svému hudebnímu sluchu byl 
schopen zahrát vše, co slyšel. V deseti letech 
nahrál své první album. Následovala četná vy-
stoupení s rodnou kapelou „USHNA“ a Sean 
se brzy stal, pro svůj osobitý styl a originální 
způsob improvizace, vyhledávaným umělcem. 
Hodně cestoval a Česká republika mu učarova-
la natolik, že se rozhodl tady zůstat.
Stal se pět let za sebou mistrem Velké Britá-
nie v hraní na keltskou harfu a za svůj talent 
si vysloužil několik dalších cen, jako napří-
klad BBC National music festival in London  
a mnoho dalších. Sean je mezinárodně uzná-
vaný muzikant s přirozenou schopností vnímat  
a reprodukovat hudbu na všech úrovních. Hra-
je sólo, duo, jako doprovodný muzikant a také 
skládá svou hudbu. V jeho repertoáru je irská, 
skotská, keltská hudba a případně jiné hudební 
styly. Vstupné: 250 Kč
Předprodej vstupenek od 28. 2. v recepci Fab-
riky. V den koncertu na pokladně kina Vesmír.

Zhodnoťte své úspory

Leží vám peníze na běžném účtu? Nedovolte, aby z nich ukusovala inflace. Jestli své 
finance chcete zhodnotit, zvolte termínovaný vklad. 

Můžete na něj uložit libovolnou částku, která se po celou dobu bude úročit 
garantovanou sazbou. Ze zákona o bankách jsou navíc veškeré termínované vklady 
pojištěny na 100 % až do výše 100 000 eur (tj. 2 500 000 Kč).
 

Král mezi termínovanými vklady
Nejvyšší úročení na českém trhu dlouhodobě nabízí  
NEY spořitelní družstvo. Aktuální sazby naleznete  
na stránkách www.ney.cz, nebo můžete navštívit  
nově otevřenou pobočku v Olomouci.
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NEY spořitelní družstvo
Salmův palác
Horní náměstí 1
779 00 Olomouc
Tel.: 778 112 110
E-mail: olomouc@ney.cz 

Termínovaný vklad můžete uzavřít
i na dálku v pohodlí vašeho domova.

Garantujeme vám úrok až 3,4 % ročně

PR 125x80 Olomouc - Naše Město.indd   1 13.02.2018   16:57:29

Změna termínu představení

MAC v roce 2018
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Začátkem února jsme připravili projektový 
den, který byl věnován představení partnerů 
naší školy a sdílení jejich praktických zkuše-
ností se studenty a pedagogickými pracov-
níky. Ve dvou dopoledních blocích zástupci 
zaměstnavatelů prezentovali svoje společnosti  
a odpovídali na otázky studentů. Nechybělo ani 
společné setkání hostů, zástupců zaměstnava-
telů, učitelů a vedení školy. Pozvání přijali a pří-
tomné pozdravili také vedoucí odboru školství 
Pardubického kraje Mgr. Martin Kiss a místosta-
rosta města Svitavy Pavel Čížek.

Základním tématem a prioritou setkání 
bylo vzdělávání a příprava kvalitního absolven-
ta uplatnitelného na trhu práce v krátkodobém  
i dlouhodobém horizontu. Dalším tématem byl 
rozvoj spolupráce v oblasti nabídky stáží pro 
studenty na pracovištích zaměstnavatelů, které 
mohou být přínosné pro obě strany. Student 
pozná reálné pracovní prostředí a zaměstnava-
tel může získat perspektivního zaměstnance. Je 
nám ctí, že jsme přivítali zástupce 14 zaměst-
navatelů ze Svitav a okolí a věříme, že naši spo-
lupráci budeme i nadále rozvíjet. A co přineslo 
setkání studentům?

„Projektový den mě překvapil svou různo-
rodostí nabídky firem, které se přišly prezento-
vat k nám na obchodní akademii. Potěšila mě 
otevřenost lidí a jejich zážitky z praxe. Poznali 
jsme také velice dobře rozdíl mezi komerční  
a státní sférou a jak do nich vstoupit a uplatnit 
se na trhu práce,“ řekl Matěj Richtr.                                              

Libor Pavlík

Naše škola je od roku 2005 zapojena do 
dvou mezinárodních programů - Globe a Eko-
škola. Na základě těchto programů pořádáme 
různé ekologické školní akce, jako jsou např. 
ekodny, sběr odpadků na Den Země, sběr pa-
píru, sběr pomerančové kůry, vitamínové dny  
a Den Země s veřejností. V loňském roce jsme 
se pyšnili oceněním Czech Globe Star za pří-
kladné propojení programu GLOBE a Ekoško-
la. V letošním roce tomu není jinak. Naše škola  
s dalšími dvěma školami (ZŠ Bystřice nad Pern-
štejnem a Gymnázium Kadaň) získala tentokrát 
ocenění za pořádání tzv. Mini Globe Games,  
u nás známých jako Den Země s veřejností. 
Cenu Czech Globe Star jsme převzali 29. ledna 
2018 v Americkém centru v Praze.  

Velký dík patří především hlavní koordi-
nátorce všeho „ekodění“ Jitce Macenauerové, 
která se za čtyři dny po převzetí ocenění stala 
trojnásobnou maminkou dcery Johanky, peda-
gogickému sboru a dětem ze Sokolky, jež se do 
všech aktivit s chutí a elánem zapojují. 

Petra Andresová

Doporučilo školské poradenské zařízení 
(PPP, SPC) vašemu dítěti odklad povinné školní 
docházky? Jako vhodné řešení nabízíme zařa-
zení do přípravné třídy, která vaše dítě připraví 
na vstup do základní školy. V přípravné třídě je 
výhodou malý počet dětí, které se zde postupně 
připraví na školní režim. Vzdělávání probíhá ve 
všech oblastech, které jsou pro budoucího prv-
ňáčka důležité. Děti rozvíjí hrubou i jemnou mo-
toriku, grafomotoriku, smyslové vnímání, mate-
matické představy a řečové dovednosti.  Dále 
zde trénují svoji paměť, myšlení a v neposlední 
řadě i samostatnost a sociální dovednosti. 

Vzdělávání je uskutečňováno s vyváže-
ným poměrem spontánních a řízených aktivit,  
a to jak ve skupinách, tak i individuálně. Pre-
ferovány jsou hravé a tvořivé činnosti. Je vyu-
žíváno prožitkové a kooperativní učení hrou, 
které jsou založeny na přímých zážitcích dítě-
te, podporují jeho zvídavost a potřebu obje-
vovat, podněcují radost z učení a jeho zájem 
získávat nové zkušenosti, poznatky a doved-
nosti. Ve vzdělávání máme zkušenosti s dětmi  
s ADHD, poruchami pozornosti, koncentrace  

a s dětmi s hyperaktivitou. Přijďte se mezi nás 
podívat, rádi vás uvidíme. 

Speciální základní škola a střední škola Svita-
vy, Milady Horákové 488/44, tel.: 461 532 645, 
www.zsspecialni.svitavy.cz.         Iva Kapounová

Kolektiv Mateřské školy Svitavy, Milady 
Horákové vás srdečně zve na Den otevřených 
dveří dne 22. března, který se bude konat v čase  
od 8:00 do 10:00 a od 14:30 do 16:00 hodin. 
Těšíme se na vás. 

Ve zdravém těle zdravý duch 
V období od 18. do 24. ledna se Mateřská 

škola Svitavy, Milady Horákové zúčastnila, jako 
již každoročně, lyžařského výcviku v Přívra-
tu. Touto akcí rozvíjíme u dětí poznatky o těle  
a jeho zdraví, o významu pohybu pro náš zdra-
vý život. I přes počáteční strachy z lyží, vleků  
a věcí doposud nepoznaných děti lyžařský vý-
cvik zvládly skvěle. Poslední den jsme si užili 
karneval, kterého se zúčastnili spolu s dětmi  
i rodiče. Děkujeme všem, kteří se na této akci 
podíleli.                                       Magdaléna Havířová

•	 maturanti obou tříd uspořádali v lednu své 
maturitní plesy, jejich součástí byly vždy ma-
turitní filmy,

•	 florbalistky školy vyhrály krajské finále olym-
piády dětí a mládeže a postoupily tak v druhé 
soutěži do kvalifikace o účast v celostátním 
finále,

•	 školní kolo biologické olympiády v nejmladších 
kategoriích vyhráli A. Krátký a M. Kučerová, 

•	 ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olo-
mouci uspořádala škola v lednu přírodověd-
ný projektový den. Šlo o cyklus přednášek  
a workshopů z oblasti biologie, lékařství, infor-
matiky a fyziky,

•	 P. Kučerová a M. Kopačka (oba 4. B) postou-
pili do krajského kola olympiády z českého 
jazyka,

•	 studenti sekundy absolvovali v únoru lyžařský 
výcvik v Čenkovicích, v březnu výcvik čeká stu-
denty kvinty a 1. B,

•	 do okresního kola zeměpisné olympiády po-
stupují ve svých kategoriích D. Nekvinda,  
A. Krátký, F. Blažka a L. Nekvinda, Z. Gazdík. 

Milan Báča
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Gymnázium

Speciální ZŠ a SŠ

MS Milady Horákové

Studenti se sešli se zaměstnavateli 

Ocenění Czech Globe Star 
pro Sokolovskou podruhé

Aktuální informace
Informace ze škol ZŠ Sokolovská

Obchodní akademie

Přípravná třída

Den otevřených dveří 

V úterý 13. února 
se bude na půdě SOU 
Svitavy konat Kraj-
ské kolo soutěže od-
borných dovedností  
- Učeň instalatér 2018. 
Soutěž je tradičně po-

řádána Cechem topenářů a instalatérů ČR, Mi-
nisterstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
a Střední školou polytechnickou Brno. Soutěžit 
do Svitav přijedou týmy z Pardubic, Hradce 
Králové a Žamberka. SOU Svitavy budou re-
prezentovat dva naši žáci třetího ročníku Mar-
tin Betlach a Filip Drahoš. Přejeme hodně zdaru   
a věříme v umístění na předních pozicích našich 
žáků.                                   Alice Štrajtová Štefková

SOU Svitavy

Učeň instalatér 2018
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V únoru proběhl v Litomyšli festival vzdě-
lávání Nakopněte svoji školu. Jako přednášející 
a vedoucí workshopů se zde představili Jiří Se-
hnal a Renata Škeříková. 

Se začátkem roku vydal ředitel školy Plán 
18. V celém znění je k přečtení na webových 
stránkách školy v sekci Pro rodiče. Mezi nejzají-
mavější patří informace o chystaných změnách 
v jídelně nebo plán na zlepšení zázemí pro pe-
dagogické pracovníky.

Den otevřených dveří se uskuteční  
11. dubna 2018. Zváni jsou všichni zákonní 
zástupci, zájemci o první nebo šestou třídu  
a samozřejmě také přátelé školy. 

Vlasta Kosková
Kuchařský kurz  

12. dubna 2018 od 16:00 do 18:00 pro-
běhne na ZŠ T. G. Masaryka kuchařský kurz, 
který povede Václav Šmerda a jehož tématem 
budou „zdravé dezerty“. Cena kurzu je 100 Kč. 
Zájemci se mohou registrovat na emailové ad-
rese provoz.zs.svitavy@gthcatering.cz. V době 
školního vyučování proběhne kurz i pro žáky  
II. stupně.                                ZŠ T. G. Masaryka

Riegrovka zve předškoláčky a jejich rodiče 
na Den otevřených dveří  ve čtvrtek 22. března 
v 9 hodin. Seznámíme vás se školou, vzdělá-
vacím programem, zavedeme vás do výuky  
a zodpovíme vaše dotazy. Přijít mohou i ti, 
kteří již k nám do školy pravidelně docházejí  
na edukativně stimulační skupinky. Zápis do  
1. tříd proběhne 24. 4. 2018 od 14 do 18 ho-
din. Těšíme se na vás.       Mgr. Milena Baťková
Drátování na Riegrovce 
24. 3. 2018 / 10:00 - 12:00
Poplatek: 50 Kč na materiál. Účast hlaste pře-
dem na e-mail: prazanova@riegrovka.cz

Milí rodiče, děti, zaměstnanci a přátelé 
Mateřské školy Československé armády 9, 
dovolujeme si vás pozvat na Den otevřených 
dveří, který se uskuteční v úterý 20. března  
v době od 14 do 16 hodin.

V tomto  měsíci se více než kdy jindy zamýš-
líme nad tím, co jsme společně ve škole prožili, 
čím škola prošla za uplynulých 50 let a jak se 
změnila od svého slavnostního otevření dne  
2. března 1968. Zároveň ale i nad tím, co nové-
ho nás čeká v dalších letech.

Současně srdečně zveme všechny bývalé 
zaměstnance školy na společné setkání, které 
zahájí  v 16 hodin naše děti svým kulturním vy-
stoupením. Těšíme se na vás.     Marie Havířová

Srdečně zveme všechny zájemce na Den 
otevřených dveří do MŠ „Zámeček“ (Svita-
vy - Lány, Úvoz 1), který se koná v pondělí  
19. března od 14 do 18 hodin. Těší se na vás 
kolektiv MŠ.                          Lenka Trunečková

Každé dva roky pořádáme u nás ve škole 
Velikonoční výstavu. Letos se uskuteční v úterý 
a ve středu 27. a 28. března.

Těšit se můžete na prodejní výstavu před-
mětů s velikonoční tematikou. Nebudou chy-
bět dřevěné či keramické výrobky s motivy jara 
a drobné dárky z pedigu, připravený bude také 
květinový stánek. 

Na malé návštěvníky čekají tvořivé dílničky, 
kde si mohou vyzkoušet např. výrobu píšťalek 
či škrabaných kraslic, pletení pomlázek nebo 
zdobení perníčků. 

Velcí i malí se budou moct občerstvit v naší 
cukrárně. Za symbolickou cenu můžete ochut-
nat sladký moučník a dát si šálek kávy či čaje, 
které vám s láskou uvaří šikovní deváťáci.

Prostory, v nichž bude výstava probíhat, 
budou vyzdobeny žákovskými pracemi, na-
hlédnete tedy i pod pokličku hodin výtvarné 
výchovy a pracovních činností. Přijďte k nám 
nasát trochu jarní atmosféry, těšíme se na vás! 

Jana Machová

Srdečně vás zveme na další akci pro bu-
doucí prvňáčky a jejich rodiče.  Tentokrát to 
budou Edukativně stimulační skupinky. Deset 
setkání zaměříme hravou formou na rozvoj 
jemné motoriky a grafomotoriky, sluchového 
a zrakového vnímání, řeči a myšlení, mate-
matických představ a prostorové orientace. 
Prostě vše, co usnadní Vašim dětem přechod 
z mateřinek do první třídy. Během setkání se 
děti navzájem seznámí a škola pro ně už nebu-
de jedna velká neznámá. Podrobné informace 
najdete na našich webových stránkách (www.
zsmiru.svitavy.cz). Další novinkou je zahájení 
činnosti nového kroužku PROGRAMOVANÍ, 
kde se děti budou bavit zejména tvorbou pro-
gramů na čip BBC MicroBit. Tento kroužek 
rozšiřuje od února naši velice bohatou nabíd-
ku mimo školní činnosti, která čítá více než  
20 kroužků.                            Miroslava Turinská
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ZŠ FelberovaZŠ náměstí MíruZŠ T. G. Masaryka

ZŠ a MŠ Riegrova

MŠ Čsl. armády

MS Zámeček

Škola informuje

Mateřská škola ve Svitavách na ulici Ma-
rie Majerové organizuje pravidelná setkávání 
rodičů s dětmi, které se připravují na vstup do 
mateřské školy, s názvem Adaptační odpole-
dne pro maminky s dětmi, koncipovaná jako 
postupná adaptace na prostředí a pobyt dítěte 
v MŠ v pozdějším období. 

Děti si osvojují pravidla pro život v kolekti-
vu, společně si hrají, zpívají, tancují, cvičí pod 
vedením zkušené učitelky. Postupně se pozná-
vají, učí spolupráci, seznamují se s prostředím, 
s režimem, s ostatními dětmi i dospělými. Po 
nástupu do mateřinky se tak mnohem snáze 
začleňují do kolektivu vrstevníků.

Rodiče zde získávají potřebné informace  
o podmínkách a provozu MŠ, ale i o požadav-
cích a postupech při osvojování některých zá-
kladních dovedností, které jsou v tomto obdo-
bí pro dítě důležité. Pravidelná účast na těchto 
odpoledních rovněž zohledňuje přijetí dítěte 
do naší MŠ pro následující školní rok.

Schůzky probíhají ve třídě Žabiček každý 
sudý čtvrtek  od 15 do 16 hodin po celý školní 
rok. Přijďte se podívat a vyzkoušet. Těšíme se 
na vás. 

Den otevřených dveří
Srdečně zveme všechny zájemce k návště-

vě a prohlídce naší mateřské školy ve Svita-
vách, Marie Majerové 13 ve čtvrtek 15. března 
2018 v době od 8:00 do 11:00 a od 14:00 do 
16:00 hodin. Těšíme se na vás. 

Hana Popelková

MŠ Marie Majerové
Pozvánka 
na pravidelná 
setkávání

S předškoláčky na Riegrovku 

Již 50 let jsou pro vás  
naše dveře otevřené! 

Den otevřených dveří 

Velikonoce na FelberceZákladka „náměstí“ informuje
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Kavárna V Parku 

3. / So / 14:00  
Kurz kreslení (náhradní termín za 17. 2.)
Pro všechny kreslíře i nekreslíře. Přijďte se 
zdokonalit v kreslení a trošku smysluplně vy-
užít sobotní odpoledne. Kurz povede, jako 
vždy, pan Fiala, učitel ze svitavské základní 
umělecké školy. Těšíme se na vás, rezervujte 
si svá místa. 80 Kč/osoba.

4. / Ne / 14:00 
Turnaj ve FIFĚ 18 2v2 na PS4
Pro všechny milovníky her na herních konzo-
lích jsme připravili další turnaj dvojic ve FIFĚ. 
Přijďte změřit své síly a užít si zábavné odpole-
dne. Těšíme se na vás. Startovné 200 Kč/tým.

8. / Čt / 11:00 
Mezinárodní den žen
Malá pozornost ke kávě pro všechny dámy, 
které nás během dne navštíví.

10. / So / 17:00 
Vernisáž Romany Štrynclové
Hostem bude zpěvačka, herečka a moderátor-
ka Jana Musilová, která celou vernisáž zahájí 
zpěvem. Po celou dobu výstavy ZeMěKočky 
bude probíhat i dražba obrazu pro Světlušku 
Svitavy. Těšíme se na vaši účast.

11. / Ne / 18:00 
Světový den mozku – Párty Kvíz
Na oslavu Světového dne mozku jsme si pro 
Vás připravili speciální večerní program. Vy-
tvořte si svůj tým (2 – 8 lidí) a přijďte provětrat 
své mozkové buňky. Věřte, že o zábavu bude 
opravdu postaráno. Program je zhruba do  
21 hodin. Vstupné dobrovolné, ceny pro vítěze.

17. / So / 14:00 
Kurz kreslení
Pro všechny kreslíře i nekreslíře. Přijďte se 
zdokonalit v kreslení a trošku smysluplně vy-
užít sobotní odpoledne. Kurz povede, jako 
vždy, pan Fiala, učitel ze svitavské základní 
umělecké školy. Těšíme se na vás, rezervujte 
si svá místa. 80 Kč/osoba.

18. / Ne / 17:00 
Cestovatelský večer „SUSHI“
Rezervujte si své místo na tento oblíbený ve-
čer. Ochutnáte různé druhy sushi, budete si 
moct vyzkoušet jeho přípravu. Nezapomeňte 
si rezervovat své místo. Závazné rezervace 
pouze po zaplacení v kavárně. 490 Kč/osoba.

Rošambo

3./ So / 18:00 
Vernisáž Martina Horkého Na první dobrou
Výstavu bude možné zhlédnout po celý bře-
zen. Jedná se o mělecké odlitky, materiál je 
nejčastěji bronz, dále mosaz. Vše je ruční prá-
ce a kusová výroba – originály.
Více na www.horkymartin.cz

Výzvy na MAS SVITAVA 2018
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Kavárenská kultura

V roce 2018 plánuje Místní akční skupina 
Svitava z. s. vyhlásit 5 výzev v celkové finanční 
alokaci 23,1 mil. Kč. Z Operačního programu 
Zaměstnanost bude výzva zaměřena na Sociál-
ní podnikání s plánovaným vyhlášením v břez-
nu 2018 v alokaci 3 mil. Kč. Ve stejném měsíci 
je také naplánovaná výzva z Programu rozvoje 
venkova s alokací 6,2 mil. Kč na aktivity podpo-
rující zemědělské podnikatele, na techniku pro 
lesní hospodářství, na rekreační funkci lesa a na 
protipovodňovou prevenci v lesích. V červenci 
2018 budou vyhlášeny 3 výzvy z Integrovaného 
regionálního operačního programu v alokaci 
13,9 mil. Kč na podporu bezpečné dopravy, na 
stanice IZS a na infrastrukturu základních škol. 

Více informací na webu MAS: www.massvi-
tava.cz a na facebooku: www.facebook.com/
massvitava/.                            Veronika Košťálová

NACKO Group s. r. o.
přijme nové zaměstnance

STAVEBNÍHO DĚLNÍKA
(podmínkou ŘP skup. B)

A PODLAHÁŘE 
na práce po celé ČR

Více informací:
tel.: + 420 728 141 281, 
e-mail: nacko@nacko.cz

Čajovna a kavárna Krásná chvíle 

10. /So / 16:00 
Vernisáž obrazů a kreseb Evy Mezerové
Úvodním slovem provede sama autorka. Verni-
sáž bude zpříjemněna hudebním doprovodem. 
Obrazy a kresby bude možno po dobu výstavy 
zakoupit. Vstup volný

16. / Pá / 18:00 
Harmonizace těla a duše muzikou
V léčivé energii zvuků a tónů přírodních hudeb-
ních nástrojů a zpěvu vás bude provázet Jiří Žoch 
a Martin Polách. Při poslechu a hře na muziko-
terapeutické nástroje dochází u člověka k celko-
vému uvolnění těla i duševního napětí. S sebou 
si přineste karimatku, spacák, polštářek pod 
hlavu. Tato harmonizace probíhá poslechem, 
při které účastníci leží. Vstupné v předprodeji  
200 Kč, na místě 250 Kč

20. / Út / 17:00 
Den sociální práce v čajovně
Letos připadá den sociální práce na úterý  
20. března. Přijďte jej s námi oslavit do čajovny. 
Čeká na vás promítání tematického dokumentár-
ního filmu, diskuse a nebudou chybět speciality 
čajovny. Určeno jak pro sociální pracovníky, tak 
pro širokou veřejnost. Vstup volný

23. / Pá / 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 zapůj-
čit. Vstupné dobrovolné

25. / Ne / 17:00 
Ochutnejte orient II
Zveme vás již na druhý komponovaný večer  
s krátkou prezentací orientálních tanců skupinou 
Passion Orientale. Připraveno je i malování he-
nou v podání Terezy Mazancové. 
Vstupné dobrovolné
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Informace ze sportu

Svitavská atletika si na svoje konto může 
připsat obrovský úspěch. Starší žákyně Eliška 
Červená, pod vedením svitavského trenéra 
Milana Boučka, získala v pátek 9. února 2018  
v atletické hale Otakara Jandery v pražské 
Stromovce titul mistryně České republiky ve 
víceboji s výkonem 3389 bodů, což je od roku 
2015 nejlepší halový výsledek v této kategorii. 
Eliščin raketový vstup do sezóny 2018 ukazuje, 
že ji o rok starší atletky budou muset brát jako 

rovnocennou soupeřku. Svěřenkyně Milana 
Boučka svou skvělou formu potvrdila už na 
svých prvních závodech v letošní sezóně, když 
na mistrovství Moravy a Slezska ve víceboji  
v Ostravě vybojovala 3. místo, ke kterému ještě 
přidala třikrát 1. místo z přeborů Pardubické-
ho kraje. Doufejme, že o dvojici Eliška Červená 
a Milan Bouček neslyšíme naposledy a bude-
me se těšit na další úspěchy, které do Svitav 
přivezou.                                 Ladislav Červený

Na začátku února padly na svitavské ku-
želně hned tři rekordy. Družstvo B s přehle-
dem porazilo Hradec Králové B poměrem 
2843:2699 a překonalo výkon našeho „áčka“ 
o rovných 65 kuželek. Velký podíl na tom měl 
Jirka Rus s výkonem 499 poražených kuželek 
a především Gabriela Rusová, která skvělým 
výkonem 520 poražených kuželek vylepšila re-
kord kuželny na 100 sdružených hodů.

O třetí rekord se v prvním kole městské ku-
želkářské ligy postaral Miloš Kotala, který vy-
lepšil svůj rekord kuželny, když porazil 336 ku-
želek na 60 sdružených hodů.     Josef Širůček

Přestože jarní část fotbalové sezóny je 
teprve před námi, zúčastňují se všechny ka-
tegorie svitavských fotbalistů  kromě zimních 
tréninků také přípravných utkání. Týmu mužů 
A se v zimní přípravě daří, tak doufejme, že vý-
kony z přípravy přenesou i do mistrovských 
utkání a budou stoupat v tabulce jen vzhůru 
(TJ Svitavy – FC Svratka Brno 5:2, FC Bosko-
vice – TJ Svitavy 3:1, TJ Svitavy - Moravská 
Třebová 5:0). Velmi kvalitní fotbal mohli nad-
šenci kopané vidět na hřišti UMT v Lánech dne  
3. 2., kde změřily své síly Slavia Praha a Sigma 
Olomouc v kategorii U 14 a U 15. Oba celky se 
setkaly na půl cesty v přátelském přípravném 
utkání.                                  Zuzana Štěpánková

V kategorii mladšího žactva (do 12 let) se 
přebory konaly v Poličce 6. - 8. 1. Ve dvouhře 
zvítězil bez ztráty setu svitavský tenista Jakub 
Vrtěna, který ve finále porazil Martina Fialu  
z Trutnova. Další svitavský tenista Daniel Drá-
pela obsadil dělené 5. - 8. místo. Jakub Vrtěna 
vyhrál se spoluhráčem Fialou i čtyřhru. Získal 
tak titul přeborníka Východních Čech ve dvou-
hře i čtyřhře a vybojoval postup na MČR jednot-
livců v Jablonci 3. - 5. 2. Na MČR vybojoval ve 
dvouhře dělené 9. - 16. místo.

Přebory staršího žactva (do 14 let) se hrály 
27. - 29. 1. v Letohradě. Zde zanechali svitavští 
hráči ještě výraznější stopu. Ve finále dvouhry 
se utkali Jan Krejčí a Dominik Rouchal, který 
těsně před tímto turnaje přestoupil z Prostějova 
zpět do Svitav. Zvítězil Jan Krejčí 2:1 na sety. Tri-
umf svitavských hráčů dovršil 3. místem Jakub 
Vrtěna. I finále čtyřhry bylo svitavské. Zvítězila 
dvojice Jan Krejčí a Bohumil Bezdíček (Skuteč 
– hostuje pro rok 2018 ve Svitavách) nad Do-

minikem Rouchalem a Jakubem Vrtěnou. Jan 
Krejčí získal titul dvojnásobného přeborníka 
východočeské oblasti a účastnické místo na 
MČR jednotlivců, které se uskuteční 24. - 27. 2. 
2018 v Prostějově.                        Martin Lipenský

Eliška Červená je halová mistryně České republiky

Rekordy na kuželně

V přípravě se „áčku“ daří

Východočeské přebory ovládli svitavští tenisté 

naše město / březen 2018 / www.svitavy.cz



str. 20

S nesrovnalostmi v doručování se obracejte 
na mob.: 608 024 585 (www.lubomirek.cz). 
Příští číslo vyjde 1. dubna 2018.

Distribuci zajišťuje firma Lubomírek.cz. 
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Florbalisté a florbalistky ze svitavského 
FbK mají napilno. A tým hraje mistrovská 
utkání každý víkend, různé mládežnické ka-
tegorie pak nastupují turnajovým systémem 
také víkend co víkend. Jen v lednu tak družstva 
FbK odehrála dohromady 35 utkání! Pozitiv-
ní je, že výher bylo více než proher, nicméně 
především u mládeže je hlavním cílem oddílu 
zapojit všechny hráče a hráčky do hry, budo-
vat u nich lásku ke sportu a pozitivní vztah ke 
kolektivu. Snažíme se tvořit florbalovou rodi-
nu, do které se všichni členové těší. A jak to  
v rodinách bývá, ne vždy je vše skvělé a růžové.

Bohužel jen stěží lze hledat něco pozitivní-
ho na výkonech A týmu v letošní sezóně 1. ligy. 
Vždyť pouhých 21 bodů z 23 utkání drží  Svi-
tavy přikované na předposledním místě ligové 
tabulky a až na konci sezóny se tým odlepil od 
místa posledního. Stále však hrozí spadnutí do 
Národní ligy. Pod vedením trenéra Ladislava 
Štancla, který ve Svitavách vypomáhá z Par-
dubic, se sice zlepšila morálka a přístup týmu, 
leč výsledky stále pokulhávají. A tým má nyní 
poslední šanci zvrátit prozatím nejhorší sezónu 
v 1. lize a zabojovat o záchranu. Věřme, že se 
podaří malý zázrak. Dalším problémem FbK 
jsou hráči v pubertě, kteří vzdorují trenérům 
a trucují. Oddíl si však, tak jako rodina, musí 
poradit a ukázat těmto hráčům správnou cestu 
a dostatečně je motivovat po této cestě jít. Inu, 
je to vskutku výzva! Naopak radost rozdávají 
mládežnická družstva od elévů po dorost. Je 
úžasné vidět děti a mládež, jak se baví spor-
tem a pod vedením kolektivem skvělých tre-
nérů rozvíjí své dovednosti. Odměnou pak 
je, když se v kolektivu objeví výjimečný talent.  
V poslední době nám tak přineslo radost hned 
několik jednotlivců. V neděli 21. ledna proběhl 
další trénink výběru mladších žáků Pardubické-

ho kraje v pardubické Jablotron aréně. Toho-
to tréninku talentované mládeže se z našeho 
oddílu FbK Svitavy zúčastnili David Hladký, 
Vojtěch Rozlívka a Jakub Lédl. Všichni tři měli 
šanci poměřit se s nejlepšími hráči své katego-
rie z našeho regionu a načerpat tak s florbalem 
další zkušenosti a zážitky. Jsme pyšní na to, že 
ani mezi nejlepšími se naši hráči neztratili!

Jako reprezentantka něžného pohlaví pak 
nade všechny ční supertalentovaná Valentýna 
Zerzánová, která byla vybrána z FbK Svitavy 
do užšího výběru starších a mladších žaček 
Královéhradeckého a Pardubického kraje. 
„Vája“, jak všichni florbalisti Valentýnu znají, 
byla ve výběru sice nejmladší, přesto však pa-
třila k nejlepším. Vája je důkazem toho, že ve 
sportu nehraje hlavní roli věk, síla, váha anebo 
výška. Nejdůležitější je nadšení, odhodlání, ra-
dost ze hry a z pohybu jako takového. Láska 
ke sportu je něco, co Vája perfektně naplňu-
je. Děkujeme Váje i chlapcům za reprezentaci 
našeho oddílu a města a přejeme, aby jim, ale  
i všem ostatním členům oddílu, florbal dál dělal 
radost a aby se v naší FbK rodině cítili dobře. 

Lukáš Brýdl

Ač by se zdálo, že je cyklistika letní sport, 
průběh letošní zimy cyklistům stále přeje. Čle-
nové Bike clubu Svitavy se připravují na no-
vou sezónu jednak individuálně, ale také spo-
lečně během víkendových vyjížděk, kterých se 
můžete zúčastnit i vy. Když je vlídnější počasí, 
organizujeme i vyjížďky cyklokroužku pro děti, 
jehož činnost se snažíme po letech ve Svitavách 
obnovit. Pořádáme ale i větší akce. Už v březnu 
nás čeká šestý ročník vyjížďky na Bouzov spo-
lečně s moravskotřebovskými cyklisty, ze září 
na květen se přesunul sedmý ročník duatlonu 
na horských kolech u rybníku Rosnička a prav-
děpodobně v červnu opět proběhne cyklistická 
štafeta, zábavné ježdění na kole na uzavřeném 
okruhu. A samozřejmě nás čekají opět závody 
po celé republice. Všechny důležité informace 
o našich aktivitách, ale i kontakty pro případné 
dotazy najdete na webových stránkách klubu 
www.bikesvitavy.cz.             Lenka Suchánková

1. ČEZ Basketball Nymburk
2. BK JIP Pardubice
3. DEKSTONE Tuři Svitavy
4. BK ARMEX Děčín

Děčín–Pardubice 62:75 / Nymburk–Svitavy 111:59 
Svitavy–Děčín 81:65 / Pardubice–Nymburk 65:86

I přes nepřízeň letošní zimy vůči zimním 
sportům absolvovalo 24 předškoláků z MŠ 
ČSA koncem ledna část lyžařského výcviku ve 
Skiareálu Přívrat. Během prvních 3 dnů, které 
nám sněhové podmínky dovolily,  se šikovní ly-
žaři naučili bezpečně zastavit, zvládnout lanový,  
a po té velký pomový vlek, dělat obloučky,  
lyžovat se zábavnými motivačními pomůckami 
– volanty, žížaly atd., dokonce sjíždět ve dvoji-
cích a v jiných zajímavých útvarech.

Za to vše patří poděkování všem pracovní-
kům Skiareálu Přívrat. Díky jejich kamarádské-
mu, vstřícnému, ale zároveň profesionálnímu 
přístupu děti dokázaly za tak krátkou dobu 
zvládnout tolik lyžařských dovedností, a navíc 
se poslední den postavit na start velkého slalo-
mového závodu, za který byli všichni odměněni 
medailí a diplomem. Doufám, že se zima ještě 
umoudří a my budeme moci absolvovat zbylé 
2 dny z lyžařského výcviku, ve kterých děti če-
kají další lyžařské zážitky, především závěrečný 
karneval na lyžích s ukázkami lyžařského umění 
pro své rodiče a příbuzné.            Jana Fiedlerová

Florbalová sezóna pokračuje 
– A tým v hluboké krizi, radost dělá mládež

Cyklistika v zimě

Pořadí turnaje Final4

Malí lyžaři 

So 10. 3. 10:00–12:00 13:00–19:00

Ne 11.3. – 13:00–20:00

Po 12.3. – 09:00–20:00

Út 13.3. 05:00–12:00 13:00–20:00

St 14.3. – 09:00–20:00

Čt 15.3. – 09:00–20:00

Pá 16.3. 05:00–12:00 13:00–21:00

So 17.3. 10:00–12:00 13:00–19:00

Otevírací doba krytého 
bazénu v době jarních prázdnin


