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Vážení čtenáři,
dovoluji si Vám představit další číslo Newsletteru města Svitavy a informačního měsíčníku Naše
květen 2013							
Alice Štrajtová Štefková
město

Farmářské trhy
Farmářské trhy si už ve Svitavách vybudovaly svoji tradici, budou tedy organizovány i v letošním roce. Jsou stále
oblíbenější a stávají se běžnou součástí nákupních pochůzek. Budou pokračovat v týdenních intervalech každou
středu od 15. května do konce září vždy od 9 do 16 hodin na náměstí Míru u kašny sv. Floriána.
Farmářské trhy nabízejí pěstitelům a výrobcům ze Svitav i bližšího okolí možnost prodeje svých výrobků, výpěstků
i přebytků z vlastní zahrádky. Svitavané zase oceňují výběr čerstvého ovoce a zeleniny, rádi nakupují i med, koření, pečivo, mléčné nebo masné výrobky, či sazenice zeleniny, květin a bylinek, ovocné stromky, hrnkové rostliny,
proutěné zboží, výrobky ze dřeva, ruční keramiku, mýdla, masti, krémy i šperky a mnoho dalších výrobků.
Cílem farmářských trhů je také přispět k osvětě mezi spotřebiteli. Je důležité se zamyslet nad tím, jaké potraviny
vlastně kupujeme, jaká je jejich nutriční hodnota či celková kvalita. V neposlední řadě nás zajímá i země původu.
Přijďte tedy ochutnat a nakoupit kvalitní místní i tuzemské produkty, dostanete možná také zdarma nedocenitelné
rady přímo od výrobců a snad si i pěkně popovídáte s přáteli.
Rudolf Grim, Zuzana Pustinová

Kameny zmizelých
Ve čtvrtek 25. dubna v 16 hodin byly ve Svitavách na náměstí slavnostně uloženy Kameny zmizelých (Stolpersteine). Ukládání kamenů zmizelých se stalo součástí projektu „Hledání hvězdy Davidovy“, který ve městě probíhá už
pět let vždy v měsíci dubna. První Kameny zmizelých nejen ve městě, ale v celém Pardubickém kraji byly věnovány svitavské židovské rodině Freundových. Slavnostního aktu před domem rodiny Freundových na svitavském
náměstí (dnes zde sídlí ČSOB) se zúčastnil syn Louise Hermanové-Feundové Otto Herman s rodinou, Kadisch
(motlitbu za zemřelé) přečetl Boris Barak Selinger z Židovské obce v Brně, židovské písně zazpíval Dětský pěvecký
sbor Základní umělecké školy ve Svitavách pod vedením Dany Pražákové.
Od 18 hodin v Ottendorferově domě jsme si připomněli prostřednictvím filmového sestřihu Petra Horáka a vzpomínek profesorky svitavského gymnázia Radomily Obloukové paní Louisu, svitavskou rodačku, která přežila hrůzy
holocaustu a plánovala se slavnostního odpoledne ve Svitavách osobně zúčastnit. Bohužel začátkem února ve
věku 96 let zemřela. Její syn Otto Herman přijal z rukou starosty města Davida Šimka první Cenu města Svitavy
udělenou in memoriam právě Louise Hermanové- Freundové.
V projektu Kameny zmizelých, který by měl připomenout hrůzy holocaustu a obyvatele míst, kteří se z koncentračních táborů již nikdy nevrátili domů, hodlají zástupci města Svitavy pokračovat i v příštích letech.
Blanka Čuhelová

Děkujeme za ochotu
Od 3. do 7. května budou studenti Univerzity Palackého v Olomouci provádět ve Svitavách terénní cvičení zaměřená na řešení různých záležitostí. Jedním z témat bude řešení možného zbudování parkovacího domu na lánském
sídlišti. V pátek 3. května po 15. hodině a v sobotu 4. května dopoledne budou studenti navštěvovat domácnosti
na sídlišti. Prosíme Vás všechny o součinnost a předem děkujeme za ochotu. 			

David Šimek

Nová sociální služba
V prostorách objektu Milady Horákové 10 zahájila svoji novou službu o. p. s. Rytmus Chrudim, která zde zřídila
pro svitavské mentálně postižené občany novou sociální službu sociální rehabilitace, jejímž základním prvkem je
podporované zaměstnávání v této cílové skupině. První beseda s potenciálními zájemci se konala 23. dubna ve
Fabrice, další se uskuteční 6. května od 10:00 hodin v prostorách o.p.s. Rytmus (ul. Milady Horákové).
Šárka Řehořová

Férová snídaně
Přijďte s námi společnou snídaní oslavit v sobotu 11. května v 10 hodin Světový den pro fair trade! Tento veřejný
nekomerční piknik se uskuteční ve Svitavách v parku Jana Palacha. Na akci se sejdou příznivci fair trade, aby společně posnídali na veřejném místě fairtradové a lokální potraviny a vyjádřili tak podporu produktům, při jejichž
výrobě nebyla porušována lidská práva, poškozováno životní prostředí či zneužita dětská práce. Připojíte se tak
ke statisícům lidí po celém světě, kteří tento den slaví jako Světový den pro fair trade.
Vezměte si s sebou deku, do košíku cokoli lokálního či fair tradového, vezměte rodinu, kamarády a přijďte posnídat s podobně naladěnými lidmi. Stačí chleba s domácí marmeládou či medem od místního včelaře, buchtas fair
tradovým kakaem či z bio-mouky. Letos poprvé se Svitavy připojují k městům, kde se „férová snídaně“ koná.
Těšíme se na vás! Více na: www.ferovasnidane.cz 						

Květa Kellerová

Přidáte se k nám?
Rozhodli jsme se pomoci jedné malinkaté holčičce. Jmenuje se Vaneska a přišla na svět s těžkou kožní vadou, která nese jméno po motýlích křídlech. Po odvysílání několika
reportáží v televizi měli naši páťáci jasno – pomůžeme!
A dali se do sbírání plastových víček z PET lahví, vždyť je
to tak jednoduché!
Zřídili jsme sběrné místo i pro veřejnost, je umístěné hned
za hlavními dveřmi školy, které jsou během dne otevřené.
Zde můžete svá víčka nechávat nebo je sypat do připravené krabice. Víčka budou proměněna na peníze a ty zaslány
na účet založený na podporu Vanesky. Každé víčko od
Vás tak může pomoci.
Pravidelně také sledujeme informace na webové stránce, která vznikla na podporu Vanesky. O holčičce i nemoci
můžete zjistit více i vy a podívat se na www.nemocmotylichkridel.cz, kde jsme zapsaní do seznamu sběrných míst.
A co za to? Přece ten nejlepší lidský pocit, že pomáháme								
				

Za ZŠ Riegrova a 5.b Veronika Felgrová

Solné jeskyně pro děti
Jarní sychravé dny si děti z ozdravného pavilonu naší mateřské školy zpříjemňovaly pobytem v solné jeskyni. Každý
týden docházely do solné jeskyně na ozdravnou kůru tzv. haloterapie. Ovzduší nasycené solí a minerály, ve kterém
děti cvičily a relaxovaly, pomáhá k posílení imunity a očistě dýchacích cest.
Mateřská škola Svitavy, Větrná 11

Oblastní kolo Porty ve Svitavách
V loňském roce se do Svitav po delší odmlce opět vrátila PORTA. Jedná
se o soutěžní přehlídku amatérských kapel hrající folkovou, country,
trampskou, ale i folkrockovou a keltskou, zkrátka pohodovou muziku.
Ke každé Portě neodmyslitelně patří porota, která zasedla ve složení:
František Černý (Čechomor), Dagmar Veselá (Pěvecké sdružení Dalibor – Svitavy), Petr Smékal (Kaderus Blues), Stanislava Plívová(Povijan) a Robert Křepinský (Trdlo).
Celou soutěž provázel moderátor Ondřej Komůrka. Vítězové našeho
oblastního kola postupují do celostátního finále, které se uskuteční
28. - 30. 6. 2013 v Řevnicích.
1. místo NEVERMORE & KOSMONAUT Brno
Do autorské soutěže Porty postupuje LÁĎA ZÍTKA z Ústí nad Labem.
Na Portě jsme mohli dále vidět a slyšet:
•

CHOROŠI

•

NEVERMORE & KOSMONAUT

•

HYNEK PÁLKA

•

PESNIČKÁRSKÉ DUO BRANISLAV KŠIŇAN A BORIS ČECHVALA

•

TRILOBAJT

•

TOMÁŠ MACHALÍK

•

VENDOLBAND

•

MILAN MATOUŠEK

Cesta k sobě - vernisáž výstavy
občanského sdružení KLUS
Dne 24. dubna 2013 se v 15 hodin ve vestibulu svitavského krytého bazénu uskutečnila slavnostní vernisáž
již osmého ročníku výstavy „Cesta k sobě“, kterou připravili zástupci svitavského KLUSu (Klub Lidí Usilujících
o Střízlivost). Vernisáže se účastnilo pět desítek členů nebo příznivců sdružení. Přítomné pozdravila a popřála jim
hodně štěstí členka Rady města Svitavy Blanka Homolová.
Ve veřejných prostorách krytého bazénu jsou umístěna výtvarná díla, fotografie nebo verše lidí, kteří se ve svém
životě potkali se závislostí na alkoholu nebo jiných drogách (na snímcích). Jejich vlastní tvorba je nejen cestou
k sobě, ale mnohdy také cestou a návratem do společnosti, návratem ke svým blízkým, návratem k přátelství
a narušeným vztahům. O přátelství a sounáležitosti na výstavě hovořila Dana Křemenáková, předsedkyně KLUSu
a současně terapeutka, která zdůraznila jeho význam. Přátelství nám dává sílu vyrovnat se s úzkostí, strachem
a tíživou samotou.
Činnost KLUSu se kromě řešení abstinence v posledních třech letech také soustřeďuje na pomoc lidem s psychickými obtížemi. Také pro ně se skupina stává významnou oporou.
Členové a příznivci KLUSu se pravidelně setkávají v prostorách oddělení psychiatrie svitavské nemocnice nebo na
nejrůznějších výletech a víkendových pobytech. Úzce spolupracují s ostatními KLUSy v regionu. Všem, kteří jeho
činnost potřebují, je skupina kdykoliv otevřena. Nezůstávejte proto se svými těžkostmi sami a pokud potřebujete
pomoc, přijďte do KLUSu.
Za přípravu výstavy patří poděkování všem členům KLUSu, všem partnerům, vedení společnosti Sportes a pracovníkům krytého bazénu.
Zpracoval: Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy

Den Matek – neděle 12.5.2013

S nadcházejícím létem
buďte
krásnější a zdravější
Speciální dárek pro Den matek pro prvních 50
návštěvnic plaveckého bazénu ve Svitavách.
Poukaz v hodnotě 300,- Kč na šlužby Wellness Centra,
Purkyňova 18, Svitavy
www.OptimalniVaha.info
• Luxusní ošetření pleti, včetně poradenství
• Výživová konzultace, měření na tělním analyzéru, úprava
jídelníčku
• Proměna image, včetně líčení
• Navíc PROMĚŘENÍ hydratace vaší pleti
Poukaz obdržíte v pokladně při návštěvě plaveckého bazénu 12.5.2013.

Kulturní nabídka
2. Čt / 8:30 a 10:15 / kino Vesmír, nebo Fabrika

11. So / 10:30 / Ottendorferův dům, MMG,

Hudební divadlo Brno: Kuk a Cuk

Fabrika

Doporučeno pro 1. stupeň ZŠ, MŠ. Vstupné
35 Kč

Vernisáž výstav a vyhodnocení autorů
33. národní soutěže amatérské fotografie 2013.

 19:00 / Fabrika
Dejvické divadlo Praha

V předvečer vyhlášení se scházejí fotokluby

(Divadelní abonentní Cyklus - Jaro / Léto 2013).

zhlédnutí je celou sobotu v sále Fabriky.

z celé ČR a chystají fotovýstavu na šňůrách. Ke

Patrick Marber: Dealer´s Choice. Vstupné 250 Kč

3. Pá / 21:00 / klub Tyjátr
Defuckto live
Legendární crew Defuckto poprvé ve Svitavách. Můžeš se těšit na staré i nové pecky.

 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Kapela ABC
 19:30 / čajovna a kavárna Namaste

• Defuckto

Tomáš Ondrůšek - bubny - koncert, poté
beseda o Ugandě spojená s ukázkou a prode-

• Ralph Echo (Svitavy)

jem šperků a tradičních řemeslných výrobků na

• Concrete Safari (Česká Třebová)

podporu dětských domovů sdružení Oritundo.

• Dj Guy-G

Vstupné 80 Kč

Vystudovala na univerzitě estetiku a filozofii a
během studia se začala více zajímat o jazz.
Repertoár se skládá většinou z originálních
kompozic, jejich zvuk je směs klasické hudby
a moderního jazzu, jejíž provedení je navýsost
delikátní a zároveň průzračně zvučné. Více na
www.karosijulia.hu. Vstupné 120 Kč

16. Čt / 19:00 / Čajovna a kavárna Namaste
Poetická čajovna s Pavlem Kolmačkou
Autorské čtení z tvorby básníka a spisovatele
Pavla Kolmačky. Pořádá městská knihovna

17. Pá / 9:00 – 12:00 / MC Krůček
Dětský vzdor - co s ním?
Seminář pro rodiče dětí především ve věku
2 – 6 let. Lektorka Monika Čuhelová, psycholožka

• + Beatbox Patrik Čawo
Vstupné 90 Kč

4. So / 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Kapela Strejci

 20:00 / klub Tyjátr
Last Presence + Screaming + At The Mmnts
Metal-crossover (Svitavy), trash-hardcore
(Polička), hardcore/punk-rock (Česká Tře-

 18:00 / divadlo Trám
Pozpívání s Ančou II.
Vstupné dobrovolné

6. Po / 19:00 / Fabrika

bová). Vstupné 60 Kč

 20:00/ klub Tyjátr
Rockotéka

Litomyšlský symfonický orchestr

14. Út / 19:00 velký sál Ottendorferova domu

Vstupné dobrovolné u obsluhy na baru

koncert KPH, vstupné 120 Kč, členové KPH
60 Kč

Promítání filmu Fatum. Režie Viliam Poltikovič, po skončení filmu beseda s Viliamem

18. So / 15:00 / u

Ottendorferova domu

Poltikovičem v čajovně. Vstupné 80 Kč

Country bouda - kapela Z Papíru slaví 10 let.

Akademie ZŠ náměstí Míru

14. – 15. Út – St

My a další. Vystoupí taneční skupina Modrá

9. Čt / 14:00 / kancelář ZUŠ Svitavy

- MC Krůček

7.

Út / 10:00, 15:00 / Fabrika

Zápis do ZUŠ - hudební a výtvarný obor

/ 8:00 – 18:00 / Fabrika

Letní bazárek. Podrobnější informace u Jany
Václavíkové, mob.: 604 676 039, e-mail: j.seb@

10. Pá / 9:00 - 21:00 / náměstí Míru - u fontány

seznam.cz

Majáles

15. St / 17:30 / koncertní sál ZUŠ Svitavy

 22:00 / klub Tyjátr
Svitavský majáles 2013 – after party
Program:
• Cocojamming Production
• MAAT
• Dvojité Gé
• Dozing Brothers

Žákovský hudební večer
 18:00 / Ottendorferův dům
Absolventský koncert
 18:00 / čajovna a kavárna Namaste
Orgánové hodiny a vaše zdraví

Zahrají: Dudlaj-da, Kdokolif, SPM, Z papíru,
růže. Vstup volný

 13:30 - 21:00 / Fabrika
10. setkání harmonikářů ve Svitavách
K poslechu i tanci zahrají harmonikáři a helikonáři z celé republiky. Jubilejní nesoutěžní
přehlídka s širokým repertoárem písní a přehlídkou krásných nástrojů bude mít několik
překvapení, večer zahraje k dobré náladě Svitavská dvanáctka. Vstupné 80 Kč

Kino Vesmír

Přednáška Marie Kočvarové o vlivu měsíčních

1. - 2. / St, Čt / 19:30

znamení na jednotlivé orgány a jejich zdraví.

Dávám tomu rok GB 2012

Vstupné 70 Kč v ceně vstupného je také čaj

Není to ještě rok, co měli svatbu jako z pohádky

• Rufus

– a už se objevily první problémy… Ani jeden

 19:00 / klub Tyjátr

z manželů to nechce vzdát. Romantická komedie navazuje na tradici britských komedií

Zoner FOTOden – Dobrý fotograf může být

Malá hudební scéna SKS: Júlia Karosi Quartet (Maďarsko)

každý - workshopy a přednášky pro veřejnost.

Júlia Karosi se narodila v hudební rodině a ve

Režie: Dan Mazer

Více informací www.fotoden.cz

velmi raném věku začala hrát na klavír a housle.

Vstupné: 110 Kč / od 12 let / titulky / 98 minut

 9:00 / Fabrika

– Láska nebeská, Deník Bridget Jonesové.

3. - 5. / Pá, So, Ne / 19:30

rukojmí. Akční thriller. Režie: Antoine Fuqua

Jedlíci, aneb Sto kilo lásky ČR 2013, premiéra

Vstupné: 90 Kč / od 15 let / titulky / 119 minut

 10:00 / Svitavský stadion
Kopaná: TJ Sy - Chrudim U15 (11:45 U14, ČLŽ)

Komedie, která má váhu!!!! Do „hubnoucího“
sanatoria se sjíždějí pacienti s cílem zhubnout…

16. - 19. / Čt / 19:30 / Pá 17:00 / So, Ne / 15:00

Režie: Tomáš Magnusek

a 17:00

Vstupné: 90 Kč / 90 minut

Kovář z Podlesí ČR, premiéra
Pohádka, ve které je všechno trochu jinak.

4. - 5. / So, Ne / 15:00 a 17:00

Zambezia Jižní Afrika 2012

Nová česká pohádka s Bolkem Polívkou
v hlavní roli je soubojem dobra se zlem, snaha

Mladý sokol se vydá na dobrodružnou výpravu

o získání pravé lásky. Režie: Pavel Göbl

do bájného ptačího města Zambezia, aby

Vstupné: 100 Kč / 100 minut

chránil město před nepřáteli! Animovaný dobrodužný film. Scénář a režie: Wayne Thornley
Vstupné: 90 Kč / dabováno / 83 minut
7. / Út / 19:30

Záhada Hory mrtvých USA, Rusko 2012
Podle skutečné tragédie z roku 1959, kdy
v severním Uralu přišlo nevysvětlitelným
způsobem o život devět ruských studentů…
Thriller. Režie: Renny Harlin
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky / 100 minut
8. / St / 19:30

Bezpečný přístav USA 2013
Režisér Lasse Hallström natočil jedinečnou romanci na motivy románu Nicholase Sparkse.
Příběh mladé ženy, jejíž minulost halí opar tajemství. Musí se rozhodnout, jestli začne nový život.
Vstupné: 90 Kč / od 15 let / titulky / 115 minut
9. / Čt / 19:30

Vedlejší účinky USA 2013
Jedna pilulka může změnit váš život. Má děsivé vedlejší účinky: může zničit manželství,
může dokonce i zabíjet, ale kdo za to bude zodpovědný? Kriminální drama. Kamera a režie:
Steven Soderbergh
Vstupné: 90 Kč / od 15 let / titulky / 106 minut
10. - 11. / Pá / 19:30 / So / 17:00 a 19:30

Scary Movie 5 USA 2013
Pátá a poslední kapitola čtyřdílné trilogie.
Hlavním terčem hororové parodie jsou
úspěšné „dokumentární“ horory série Paranormal Activity. Režie: Malcolm D. Lee
Vstupné: 100 Kč / titulky

17. - 18. / Pá, So / 19:30

Iron Man 3 USA 2013

8. / St / 17:00 / Svitavský stadion
Kopaná: TJ Sy - Třebeš (U19 - ČLD)
11. / So / 9:30 / Svitavský stadion
Mezinárodní závody v atletice

 10:00 / Svitavský stadion
Kopaná: TJ Sy - Ml. Boleslav U13 (11:30 U12,
ČLŽ)
 12:45 / Plochodrážní stadion Cihelna
Mistrovství ČR ve flat tracku, trénink v 10 hodin

Geniální průmyslník Iron Man je nucen čelit
nepříteli, jehož dosah nezná hranic. Robert
Downey Jr. v titulní roli akčního dobrodružství.
Režie: Shane Black
Vstupné: 120 Kč / od 12 let / dabováno / 109 minut

Sport

 13:00 / Svitavský stadion
Tenisové kurty: TO TJ Svitavy - TK Spartak
Polička (Memoriál Zdeňka Kocmana - Parubicko D - babytenis)
12. / Ne / 6:00 / plochodrážní stadion Cihelna
3. motoristická burza AMK Svitavy

 9:00 / Svitavský stadion
1. / St / 9:00 / Svitavský stadion
Krajské finále výběrů OFS. Kopaná - ml. žáci

 9:00 / Svitavský stadion
Tenisové kurty: TO TJ Svitavy - TK Spartak
Polička (Pardubická soutěž 1. třída A - dorost),
11:00 TO TJ Svitavy - SK Tenis Hradec Králové
(Východočeská soutěž seniorů)
4. / So / 10:00 a 12:00 / Lačnov
Hokejbal: MČR-SŽ, 1. HBC Svitavy - HBC Autosklo - H.A.K. Pardubice

 9:00 / Svitavský stadion
Tenisové kurty: TO TJ Svitavy - LTC Vysoké
Mýto (Pardubická soutěž 1. třída A - starší
žáci), 13:00 TO TJ Svitavy - Slovan Moravská

Kopaná: turnaj přípravek (9:00 a 12:00 - OP,
UMT Lány). TJ Sy - Chrudim (14:45 U19
- ČLD)

 9:00 / Svitavský stadion
Tenisové kurty: TO TJ Svitavy - TK Choceň
(Pardubický přebor - mladší žactvo)

 17:00 / Svitavský stadion
Kopaná: TJ Sy A - Mšeno (divize muži)
18. / So / 9:00 / areál Cihelna
Modelklub: Veřejná dvousoutěž UŠ, UR20
a UR25

 9:30 / Svitavský stadion
Tenisové kurty: Východočeké oblastní přebory
v minitenise.

Třebová (Memoriál Zdeňka Kocmana - Parubicko D - babytenis)

 10:00 / Svitavský stadion
Kopaná: TJ Sy - Trutnov U15 (11:45 U14 - ČLŽ)

 17:00 / UMT Lány
Kopaná: TJ Sy B - Dolní Újezd (I. A tř. muži)

 17:00 / UMT Lány
Kopaná: TJ Sy B - Valy (I. A tř. muži)

14. - 15. / Út, St / 19:30

5. / Ne / 9:00 / Svitavský stadion

Pád Bílého domu USA 2013

Tenisové kurty: TO TJ Svitavy - TK Jiskra

 letiště v Ústí nad Orlicí

Teprve zkouška ohněm nás může zocelit. Teror-

Havlíčkův Brod (Pardubický přebor - mladší

isté zaútočili na Bílý dům a prezidenta drží jako

žactvo)

Bikemarathon – veřejný závod horských kol.
bližší info – www.bikemarathon.cz.

Newsletter vychází v elektronické podobě zpravidla jednou za čtrnáct dní. Newsletter nepodléhá jazykovým korekturám, za správnost odpovídá autor. Redakce: Informační centrum města Svitavy, nám. Míru 48, 568 02 Svitavy. Odpovědná redaktorka: Alice
Štrajtová Štefková, alice.strajtova@svitavy.cz; redaktorka: Zuzana Pustinová, zuzana.pustinova@svitavy.cz. Příspěvky posílejte na
společný e-mail: noviny@svitavy.cz. Realizace: Mr. Action, s.r.o. Informace o pořadech naleznete na webu města: www.svitavy.cz
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