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Vážení čtenáři,
dovoluji si Vám představit další číslo Newsletteru města Svitavy a zpravodaje Naše město.
Alice Štrajtová Štefková

duben

Velikonoce ve Svitavách
Ve středu dne 12. dubna zveme všechny děti a jejich rodiče od 14:00 do 16:30 hodin na svitavské náměstí, kde se uskuteční akce Velikonoce ve Svitavách.
Mimo vyzdobeného náměstí budou na vás čekat i dílničky s tvorbu zaměřenou na 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. V případě příznivého počasí bude připraven i ZOO – koutek pro děti u morového sloupu, které zabezpečí Květná zahrada.
V rámci akce bude zorganizován stánkový prodej, který bude zaměřen na velikonoční tradice,
prodej proutěného zboží, trdelníky, cukrovinky apod., zajišťuje městské informační centrum.
V rámci programu od 14:30 hod zahraje Jazzové combo Petra Jeníčka ze ZUŠ Svitavy
a od 15:50 hod svitavská skupina Paraplet v horní části náměstí.
Veškeré aktivity konané na náměstí jsou zdarma. Za nepříznivého počasí se akce uskuteční
v prostorách Fabriky ve stejném čase, včetně koncertních vystoupení. Těšíme se na vaši účast.
Robert Snášil
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HLEDÁNÍ HVĚZDY DAVIDOVY
– SVĚDKOVÉ LIDSKOSTI

Celý program ZDE

V pořadí již devátý ročník dubnového cyklu akcí, který si klade za cíl připomínat naši společnou
minulost a který odkazuje na společnou cestu Čechů, Němců, Židů, Romů a dalších etnických,
náboženských a sociálních entit, jež byly zadupány nacismem. Letošní ročník bude trochu
atypický svou délkou. Jsou připraveny dva programy – jeden klasický, dubnový, se kterým se
seznamujete nyní, a druhý, zářijový, o němž budete ještě informováni. Pořádá Městské muzeum a galerie ve Svitavách, Římskokatolická farnost, Středisko kulturních služeb a Městská
knihovna ve Svitavách
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Václav Lamr: SMÍŘENÍ

Celý program ZDE

V rámci cyklu Hledání hvězdy Davidovy - svědkové lidskosti je v galerijních sálech tématická
výstava, která pro leckoho může být překvapením. Výstava Václava Lamra se bude prolínat
dubnovým projektem Hledání hvězdy Davidovy, který muzeum organizuje již od roku 2009.
Zahájíme ji však společně s autorem již ve čtvrtek 23. března v 17 hodin a je koncipována právě
pro Svitavy, pro připomenutí křesťanských hodnot na pozadí hrůz holocaustu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Na výlet do Koclířova na kole, pěšky nebo autobusem
Letos zahájíme turistickou sezónu v sobotu 15. dubna. Chtěli bychom vám představit nejen
přírodu v bezprostředním okolí, ale blíže vás seznámit s obcí Koclířov. Tentokrát bude zhruba
8 km dlouhá trasa pro pěší. Zdatnějším cyklistům můžeme nabídnout trasy delší. V informačním
centru budete mít k dispozici mapy od 11. do 15. dubna.
Ve 13 hodin se sejdeme v Koclířově naproti obecnímu úřadu v areálu zdraví. Zde bude připraven doprovodný program pro děti, který organizuje Mateřské a rodinné centrum pro děti
Krůček Svitavy. Od 13 do 14 hodin se opět v koclířovském areálu zdraví můžete naučit správné
technice Nordic Walking díky prezentaci Dity Urbánkové.
V Koclířově můžete v rámci zahájení turistické sezóny navštívit tři atraktivní stanoviště.
Prvním stanovištěm je Českomoravská Fatima, která je novým poutním místem v České republice. Další zastávkou je vyhlídka U Tety. Na parkovišti v obci Koclířov-Hřebeč stojí nádherný
dřevěný vyhlídkový altán s posezením včetně poutačů na Důlní stezky. Z vyhlídky je krásný
pohled do Moravskotřebovské kotliny na Boršov a Moravskou Třebovou a Malou Hanou.
Poslední zastávkou bude včelařský provoz Reného Kulhana – zde budete mít možnost si prohlédnout hygienické prostory pro zpracování medu a včelařské vybavení. Získáte odpovědi na
své dotazy o včelách a včelích produktech a k tomu ještě ochutnáte kvalitní med pocházející
z blízkého okolí.
Návštěvníci si od 16 hodin budou moci v areálu zdraví poslechnout hudební vystoupení kapely
Generace, zakoupit něco dobrého a odpočinout si. Všechny podrobnosti najdete také na webových stránkách: www.ic.svitavy.cz nebo na facebooku města Svitavy. Mikroregion Svitavsko zajistil autobusovou dopravu zdarma. Budou vypraveny dva spoje ze Svitav do Koclířova ve 12:30
a 13:30 hodin. Autobus bude odjíždět z parkoviště u Majáku, další nástupní stanoviště bude
u sportovní haly Na Střelnici a z parkoviště u restaurace Družba. Cestu zpátky můžete zvládnout
po svých, na kole, nebo budete mít možnost odjet opět autobusem v 17 a v 18 hodin. Přijďte
Alice Štrajtová Štefková

strávit příjemný den spolu s námi.

železnič
n

í trať

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

podjezd
kompostárna
P-d Refractories (Dinaska)

Koclířov

DiscGolf
rest. Družba

Svitavy

Hřebeč
Kamenná Horka
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V dubnu bude Krůček svítit modře
Rozsviťte se s námi! 2. dubna odstartuje kampaň u příležitosti Světového dne porozumění autismu. Je možné porozumět autismu? Mnohé možná napadne: „To jsou ty nemluvící, zlobivé děti,
mající svůj svět v rohu pokoje. Nebo jsou to ti geniální lidé na počítání a machři na jadernou
fyziku?“ Pojďme společně upozornit na toto téma sérií fotografií v modrém a příběhy rodičů
dětí s autismem. Pošlete fotku v modrém (nebo s výrazným modrým doplňkem) na e-mail
mckrucek@gmail.com a rozsviťme modře celé Svitavy!
Kampaň vyvrcholí ve středu 26. 4. 2017 (od 16-19 hodin) praktickým workshopem na téma
Nácviky sociálních dovedností u dětí s autismem. Dozvíme se, jak lépe porozumět dítěti s autismem – tomu, co chce říct, co prožívá, jakou má náladu, jak zvládá emoce. Můžeme se těšit
na praktické ukázky. Součástí bude prezentace služeb pro lidi s autismem.
Workshopem navazujeme na dlouholetou práci s rodinami, jejichž členi (většinou děti) mají
Poruchu autistického spektra. První částí semináře nás provede lektorka klubů rodičů s PAS
poskytující i individuální poradenství Mgr. Kateřina Ciencialová, duhou pak zkušená pracovnice
Rodinného Integračního Centra Mgr. Jaromíra Staňková, DiS. Vstupné za celý workshop činí
150 Kč, kapacita míst je omezena. Objednávejte se na mckrucek@gmail.com, 737 236 152.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Duben – měsíc festivalů
Letošní duben bude opět ve znamení přehlídek. Ve Fabrice přivítáme studentské, dětské a loutkové divadelní soubory z našeho kraje i odjinud na postupových přehlídkách, pozvali jsme amatérské filmaře na soutěžní promítání, folkové a country muzikanty na krajskou Portu.
8. 4. / So / Svitavský Fanda - Krajská přehlídka mladého amatérského divadla
Postupové kolo na celostátní přehlídky experimentujícího divadla Šrámkův Písek, přehlídky studentských divadelních souborů Mladá scéna Ústí nad Orlicí a divadel poezie Wolkerův Prostějov.
Svitavský Fanda je už osmým rokem a potkáte ho ve Fabrice a v Trámu. Jezdí za ním mladé soubory z Pardubic, Brna, Jevíčka, Hradce Králové, Olomouce i odjinud. V porotě letos zasednou
Dominika Špalková, Kamil Bělohlávek a Adam Krátký. Přihlášených souborů je zatím pět, Svitavy
bude reprezentovat soubor Naopak Dramatické školičky. Fandu doprovodí již tradičně znělka
australských AC/DC!
21. – 22. 4. / Pá - So / Svitavský dýchánek – krajská postupová přehlídka dětského a loutkového divadla Pardubického kraje
Letos ve Svitavách poosmé ve Fabrice a v Trámu. Letos potřetí to bude zároveň krajská přehlídka loutkářských souborů Pardubického kraje a zároveň krajská přehlídka dětských divadelních
souborů. Svitavský dýchánek je nadechnutím k Dětské scéně – národní přehlídce dětských divadelních souborů. Letos se koná posedmé od 9. do 15. června! A v porotě – Josef Brůček, Zuzana
Jirsová a Jan Karaffa.
28. 4. / So / Český videosalón – krajské kolo soutěže neprofesionální filmové tvorby
Zveme opět do Svitav nadšené amatérské filmaře všech žánrů: dokument, reportáž, hraný film,
experiment, animovaný a videoklip. V devadesátých letech minulého století jsme v kině Vesmír
pořádali Národní soutěže amatérského filmu a přehlídka se sem opět vrátila, ale nově - do opraveného digitálního kina. A letošní porota: Linda Vorlíčková–Kubíková, Jaroslav Rásocha a Roman
Vávra (natočil třeba pohádku Čert ví proč). Věřím, že se letos zúčastní mladí filmaři. Vždyť Svitavská klapka nám dává velkou naději, že amatérský film v našich končinách žije naplno!
29. 4. / So / PORTA – krajské kolo - Tyjátr
Přehlídky folkové, trampské a country hudby pořádáme ve Svitavách od devadesátých let minulého
století. V roce 1994 proběhlo ve Svitavách naposledy celostátní finále Porty. Od té doby pořádáme
krajská kola pro kraje Pardubický a Královéhradecký. Pravidla soutěže však umožňují, že se soutěže mohou zúčastnit muzikanti z celé republiky. Soutěž je jednodenní a účastní se jí každý rok kolem
deseti muzikantů a skupin. Soutěž hodnotí porota složená ze zkušených muzikantů ze Svitav a nejen Pardubického kraje: Stáňa Plívová, Dáša Veselá, Honza Žamboch, Robert Křepinský a Roman
Horký. Na závěr soutěžního dne vždy proběhne galakoncert, na kterém vystoupí vítězné kapely.
A vše zakončí skupina Žamboši! Příjemné setkání ve Svitavách!
Petr Mohr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Dotace na realizaci chodníku v Lačnově
Dne 29. března jsme dostali vyrozumění, že město Svitavy získalo dotaci z Integrovaného
regionálního operačního programu EU (IROP) ve výši 26. mil. Kč na výstavbu chodníku ve
Svitavách - Lačnově. Jedná se o realizaci , která byla původně plánovaná ve více etapách. Nyní
se podařilo získat dotaci 26 mil. Kč z celkových předpokládaných nákladů, které činí 33 mil. Kč.
Bude tedy použita na výstavbu celého chodníku najednou v celkové délce 2 187 m.
Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti pěší dopravy v Lačnově a řeší výstavbu nového chodníku
v úseku od křížení ulice Hlavní a U Větrolamu až na samý okraj města. Realizace výstavby by
David Šimek

měla započít v červenci 2017.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dopravní omezení v průběhu roku 2017
Vážení spoluobčané,
v letošním roce proběhne na území města mnoho investičních akcí, které zlepší infrastrukturu
našeho města. Některé akce mohou být realizovány díky získaným dotacím, či jsou financovány
přímo z rozpočtu města. Akce „chodník v Lačnově“ je vázána na dotaci z IROP, kde ještě nemáme rozhodnutí o přidělení dotace, nicméně věříme, že ji získáme. O této akci za cca 30 mil. Kč
vás budeme průběžně informovat.
Další investiční akce jsou financovány z rozpočtů správců sítí (komunikace, plynovod, elektřina, vodní tok), kteří nás v loňském roce informovali o jejich záměrech a město připravilo
doprovodné investiční akce. Jsme rádi, že se během tohoto roku mnoho sítí podaří zmodernizovat, nicméně si uvědomujeme, že to výrazně stíží pohyb nás všech po městě. Ve spolupráci
s Policií ČR a odborem dopravy jsou připraveny objízdné trasy.
Věřme, že se po dokončení všech investičních akcí podaří zlepšit ráz města. Proto vás všechny
prosíme o toleranci a respektování všech dopravních omezení. Moc za to děkujeme.
David Šimek, Pavel Čížek

Mapa dopravního
omezení 2017
ZDE

Na webových stránkách www.svitavy.cz jsme pro vás připravili rubriku DOPRAVNÍ OMEZENÍ, kde získáte podrobné informace k jednotlivým akcím a uzavírkách. Také zde naleznete
předběžný časový harmonogram jednotlivých akcí. Tyto údaje budeme průběžně aktualizovat
s ohledem na procesní plnění těchto prací.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program volejbalového oddílu TJ Svitavy
1. so / 9:00 / sportovní hala Na Střelnici
Mistrovství České republiky – semifinále starších žáků
Volejbal: starší žáci – MČR
Rozpis utkání domácího družstva:
10:00 TJ Svitavy – Dansport Praha, 11:20 Green Volley Beskydy – TJ Svitavy,
15:00 TJ Svitavy – TJ Slávia Hradec Králové, 16:20 Volejbal Kladno – TJ Svitavy
22. so / 9:00 / sportovní hala Na Střelnici
Mistrovství České republiky – finále mladších žáků
Volejbal: mladší žáci - MČR
23. ne /9:00 / sportovní hala Na Střelnici
Mistrovství České republiky – finále mladších žáků
Volejbal: mladší žáci - MČR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regresní terapie - přednáška
10. 4 . / Po / 18:00 / kavárna Raffaello
Seznámíte se s terapeutickou metodou regresní terapie.
Přednáší David Bulva (www.terapie-svitavy.cz).
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Váš pes si po sobě NEuKLIDÍ, pomožte mu být SLušNýM. Bobky tam.

• Každý je povinen neprodleně odstranit znečištění veřejného prostranství, které způsobil.
• Na veřejných prostranstvích je možný pohyb
psů pouze takovým způsobem, aby nedocházelo k ohrožení ostatních zvířat nebo osob
(např. na vodítku nebo s náhubkem). Splnění této povinnosti zajišťuje fyzická osoba,
která má psa na veřejném prostranství pod
kontrolou či dohledem. Fyzickou osobou se
zde rozumí, např. chovatel psa, jeho vlastník
či doprovázející osoba.
• Je zakázáno přivádět nebo přinášet zvířata
do prostorů dětských hřišť, pískovišť a koupaliště, sloužících potřebám veřejnosti, a na
pláž rybníka Rosnička. Toto ustanovení se
nevztahuje na psy služební a záchranářské

Více informací zde

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

Kontakt:
tel.: 461 550 242
psi@svitavy.cz
www.svitavy.cz

Dekujeme :)

#bobkytam

Město Svitavy se snaží pomoci chovatelům
psů k udržování čistoty veřejného prostranství,
a to zejména instalací sběrných nádob pro psí
exkrementy, které jsou od roku 2005 rozmisťovány s ohledem na požadavky občanů. Sáčky na
psí exkrementy (papírové soupravy nebo sady
igelitových sáčků) jsou dále zdarma k dispozici
na Městském úřadě Svitavy, T. G. Masaryka 25,
na odboru financí, kde jste svého psa přihlašovali k evidenci. V současné době je nainstalováno cca 80 ks košů se zásobníky na papírové
sáčky. Velká část plechových košů byla již ve
špatném technickém stavu, proto se město
Svitavy rozhodlo pro výměnu za koše plastové. Během března 2017 byla vyměněna zhruba
polovina košů a v příštím roce dojde k výměně
i zbývajících. Nové koše budou letos navíc umístěny v Moravském Lačnově na ul. Zadní, kde
dosud tato služba občanům chybí.
SPORTES Svitavy s.r.o. pak v tomto roce
pořídil motorový vysavač sloužící ke sběru
psích exkrementů a drobných odpadků, jako
například nedopalky. Vzhledem k velikosti města
bude využíván zejména na frekventovaných místech v centru města a na sídlištích. Jeho použití je
však jen pomocným opatřením, kterým neodpadá povinnost chovatelů po svých psech uklízet.

Nově byl také zřízen kontaktní e-mail:
psi@svitavy.cz, kam můžete psát podněty
a připomínky ke stavu či rozmístění košů, případně další návrhy na zlepšení služeb ze strany města v této oblasti.
V případě, že se chovateli pes ztratí, je
možné se obrátit na Městskou policii Svitavy,
tel.: 461 530 300, případně tísňovou linku 156.
Město poskytuje slevu z poplatku ve výši
60 Kč ročně držitelům psů, kteří prokáží, že je
jejich pes čipován. Mikročip v případě zaběhnutí psa podstatně zvyšuje pravděpodobnost jeho
navrácení majiteli a většinou odpadne nutnost
umístění psa v útulku. Pes je evidován v databázi
města. Kromě toho se může majitel čipovaného
psa zaregistrovat i ve speciálním registru, který
má celorepublikový rozsah. Některé registry
jsou schopné identifikovat i čipy aplikované v jiných zemích. Pořízením psa na sebe člověk bere
nemalou odpovědnost, jejíž závažnost vyplývá
i ze znění zákona na ochranu zvířat proti týrání
č. 246/1992 Sb. Jeho účelem je chránit zvířata,
jež jsou živými tvory schopnými pociťovat bolest a utrpení, před týráním, poškozováním jejich zdraví a jejich usmrcením bez důvodu, které
by byly způsobeny, byť i z nedbalosti, člověkem.
Další povinnosti chovatelů stanoví veterinární
zákon č. 166/1992 Sb., zejména zajistit, aby byli
psi ve stáří od 3 do 6 měsíců platně očkováni
proti vzteklině a poté během doby účinnosti
předchozí použité očkovací látky přeočkováni,
uchovávat doklad o očkování po dobu platnosti
očkování a na požádání jej předložit úřednímu
veterinárnímu lékaři.
Výše uvedeným přehledem povinností chovatelů bychom nechtěli nikoho odradit od pořízení si nového člena rodiny. Je však třeba zvážit
své možnosti a brát ohled ke svému okolí. Ne
všechny povinnosti upravují zákony a vyhlášky,
ale měly by vycházet ze zásad slušného chování.
Děkujeme chovatelům, kteří respektují
daná pravidla a jsou ohleduplní jak k potřebám svých mazlíčků, tak i svým sousedům.
Touto cestou zároveň děkujeme chovatelům,
kteří si osvojili psa z městského útulku a poskytli tak nový domov opuštěným a často
i týraným zvířatům.

Více informací zde

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

při výkonu služby a záchranných prací a na
psy poskytující služby osobám zdravotně postiženým.
• Psi musí být v parcích a sportovních areálech
voděni na vodítku, a to pouze po zbudovaných cestách. Je zakázáno se psy a ostatními
zvířaty vstupovat nebo je vpouštět na trávníkové plochy v parcích a sportovních areálech
a do založených záhonů rostlin.
• S ohledem na ochranu zeleně ve městě je
mimo jiné zakázáno koupat se nebo provádět koupání zvířat ve vodních nádržích a kašnách, kromě nádrží k tomu určených.

Kontakt:
tel.: 461 550 242
psi@svitavy.cz
www.svitavy.cz

Dekujeme :)

Více informací zde

Opakovaně jsme v našich periodikách publikovali články s tematikou chovu
psů ve městě, jeho pozitivním vlivu v našem životě,
ale zároveň i o jeho negativních stránkách. Informovali
jsme proto občany o povinnostech majitele, o podmínkách chovu s ohledem
na naše okolí. Vzhledem k tomu, že se na městský úřad a městskou policii stále častěji obrací
občané se stížnostmi na majitele psů, se k této
problematice opět vracíme. Nejčastějším terčem stížností je neukázněnost majitelů při venčení psích miláčků. Jak je v našem okolí zejména
po zimních měsících vidět, velká část chovatelů
po svých pejscích neuklízí vykonanou potřebu
- exkrementy, a ty pak zůstávají na chodnících
či travnatých plochách, kde se stávají hrozbou
zejména pro hrající si děti. Častým případem je
i znečišťování dětských hřišť a pískovišť, kam
sice zvířata přístup nemají, což ale jejich chovatelé často nerespektují. Již několikrát jsme
upozorňovali na nebezpečí šíření nakažlivých
chorob (např. psí škrkavka a další parazité)
a alergií, jejichž původci přežívají v těchto prostředích i několik měsíců. Chovatelé nesmí ani
nechávat své psy značkovat místa k tomu nevhodná, jako jsou například rohy u vchodů do
domů či obchodů, přepravky na zboží, výsadby
zeleně apod. Psi jsou zvířata, která si velmi rychle vytváří zvyky. Je tedy již od počátku na chovateli ( jeho vůli a zodpovědnosti), jak vychová
svého psa chodit na „toaletu“ na místa k tomu
vhodná. Není ani výjimkou, že majitel svého psa
pustí z domu bez dozoru. Volně puštěný pes nejenže znečišťuje své okolí, kdekoliv ho napadne, ale často ohrožuje či obtěžuje kolemjdoucí.
K řešení výše zmíněných stížností přitom stačí
pouze ohleduplnost, zodpovědný přístup a disciplína ze strany chovatelů psů.

#bobkytam

Kontakt:
tel.: 461 550 242
psi@svitavy.cz
www.svitavy.cz

Dekujeme :)

#bobkytam

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

Zahájení
turistické
sezóny

PŘEDZAHRÁDEK.

Báječné
putování
po regionu

Sobota 15. dubna 2017
Ze Svitav do Koclířova
13.00 – 17.00 areál zdraví (naproti Obecnímu úřadu Koclířov)
13.00 – 14.00 prezentace kurzu Nordic Walking (Dita Urbánková)
13.00 – 16.00 Mateřské a rodinné centrum
Krůček Svitavy (doprovodný program pro děti)
13.00 – 16.00 Českomoravská Fatima (prohlídka)
13.00 – 16.00 vše, co jste se chtěli dozvědět o medu (René Kulhan)
13.00 – 16.00 vyhlídka na Hřebči
16.00 – 17.00 vystoupení kapely Generace

22. dubna

svitavské náměstí
10:00-17:00 h.

Bohatý program, otevření venkovních
zahrádek na náměstí a vystoupení kapel!
10:00 Program pro rodiny s dětmi

Zahájení provozu kavárny Floriánka
Otevření kostelní vyhlídkové věže
Prožijte Svitavy s koloběžkou / SVČ Tramtáryje
Přijeďte na vlastní nebo si můžete půjčit u nás (doporučujeme s nafukovacími koly).
Disciplíny: Štafetový závod (trojice + další účastníci), závody jednotlivců,
rodinné klání (dva týmy proti sobě) a jízda zručnosti.

Svitavy — Koclířov 8 km
Pěšky, na kole,
nebo
autobusem

Zábavné tvoření pro děti / MC Krůček
Šachová simultánka / Svitavský šachový klub

Autobusová doprava
Ze Svitav do Koclířova: 12.30 a 13.30 hodin
Odjezd postupně z parkovišť u restaurace Maják,
sportovní haly Na Střelnici a restaurace Družba.
Z Koclířova do Svitav: 17.00 a 18.00 hodin

13:00 Slavnostní přípitek dobrou kávou

Podrobné informace a mapy v MIC.

13:05 Vystoupení kapel

Exhibiční vystoupení šachového mistra, který hraje současně
na více šachovnicích proti více hráčům najednou.

Turnaj v deskové hře Člověče, nezlob se!

13:05
14:30

Přijďte strávit příjemný den spolu s námi.

16:00

Bigband Svitavy
Kalibol
Kdokolif

společně :)

HŘEBEČSKÝ
SLUNOVRAT
17.6.2017

FESTIVAL HNED VEDLE VÁS!

MANDRAGE
STROMBOLI

ZAČÁTEK VE 14:00
MANDRAGE
STROMBOLI
THE ŽLAB
ZZ TOP REVIVAL
NIL
EPICENTRUM
DIRTY WAY
S.U.E.
SYFON
autobusová doprava zdarma
(Svitavy, koclířov, moravská třebová)
vstupné 120 Kč v předprodeji, 170 Kč na místě
(Svitavy: mic, FABRIKA / mor. třebová: ic, muzeum )

www.hrebecskyslunovrat.cz
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Městské muzeum a galerie ve Svitavách,
Římskokatolická farnost, Středisko kulturních služeb
a Městská knihovna ve Svitavách
pořádají 9. ročník dubnového cyklu akcí

Hledání
hvězdy
Davidovy
SVĚDKOVÉ LIDSKOSTI
25. 3. – 7. 5. / muzeum / výstava

SMÍŘENÍ

Poselství hvězdy Davidovy - výstava obrazů Václava Lamra s tématikou starozákonních příběhů a židovských symbolů.

30. 3. / 19:30 / Kino Vesmír / film

POPÍRÁNÍ HOLOCAUSTU
Celý svět ví, že k holocaustu skutečně došlo, ona to teď potřebuje dokázat. Film inspirovaný skutečnou událostí.
Spisovatelka Deborah Lipstadt (Rachel Weisz) musí bojovat o historickou pravdu, když jí David Irving žaluje pro urážku na cti...

6. 4. / 10:30 a 11:30 / kostel na náměstí / divadlo s besedou

ANDĚL Z DACHAU

Divadelní představení Misijního klubka a následná beseda o životě P. Engelmara Unzeitga, představení bylo poprvé odehráno
u příležitosti oslav jeho blahořečení.

13. 4. / 17:00 / náměstí Míru

KÁMEN ZMIZELÝCH

Pietní položení Kamene zmizelých židovskému advokátu Oskaru Beerovi před domem č. o. 41 na náměstí.

13. 4. / 18:00 / klub Tyjátr / koncert

BLUES Z MAISELOVY ULICE
Autorský, literárně - hudební pořad spisovatelky Vlasty Rut Sidonové a skladatele/muzikanta Josefa Gušlbauera. Úsměvný i vážný
pohled na život dnešních, zejména pražských Židů.

20. 4. / 11:00 / kino Vesmír / film a přednáška

DĚTI ANTONÍNA KALINY

Český dokumentární film Stanislava Motla a Pavla Dražana o zapomenutém třebíčském rodákovi Antonínu Kalinovi. Vězeň KT
Buchenwald soustředil na svém bloku na 1300 dětí a s nasazením života je zachránil před pochodem smrti. Film přijede představit
a přednášet bude český lovec nacistů Stanislav Motl.

27. 4. / 17:00 / klub Tyjátr / představení knihy

ČESKÁ CIKÁNSKÁ RAPSODIE - ČERNÝ PARTYZÁN ZE SVITAV
Trilogie o životním příběhu Josefa Serinka z pera historika Jana Tesaře. Josef Serinek, ve Svitavách známý jako Černý partyzán,
nadiktoval v letech 1963–64 vzpomínky Janu Tesařovi, který je opatřil poznámkami a nakladatelství Triáda je v roce 2016 vydalo.
Knihu přijedou představit editoři a vnuk Josefa Serinka.

Projekt je finančně podporován grantovým programem Pardubického kraje.

Výstava obrazů VÁCLAVA LAMRA

SMÍŘENÍ
POSELSTVÍ HVĚZDY DAVIDOVY
starozákonní příběhy a židovské symboly

24. 3. – 7. 5. 2017

Otevírací doba: ÚT–SO 9–12 a 13–17; SO, NE 13–17
www.muzeum.svitavy.cz
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Orlí hnízdo
JEZERO KÖNIGSSEE A SALZBURG

6. - 7. 5. 2017 / 2.590 Kč

Navštivte s námi útočiště Adolfa Hitlera, jezero Konigssee
a poznejte německou přírodu jižního Bavorska. Budete překvapeni!
Orlí hnízdo bylo vystavěno v roce 1937 jako dárek tajemníka Martina Bormanna
k Hitlerovým 50. narozeninám. K hlavní budově na vrcholu hory patřil komplex
několika dalších budov propojených podzemními tunely.
Další zastávkou na našem výletě je jezero Königssee, které leží na dně hlubokého údolí obklopené
strmými srázy a horami. Můžete se s námi vydat na plavbu lodí ke kostelu St. Bartholomä na druhé
straně jezera. Ve večerních hodinách přejedeme na ubytování poblíž Salzburgu.
Druhý den navštívíme Salzburg, okouzlující barokní město UNESCO. Můžete se projít krásnými
zahradami zámku Mirabell, kolem Mozartova domu přes slavnou Getreidegasse na Univerzitní
náměstí i k baroknímu Dómu na Chrámovém náměstí. Pokud bude dostatečně vysoká hladina vody
na Salzachu, můžete se také projet po řece, kde nastoupíte na jednu z prosklených lodí a objevovat
starobylý Salzburg během cca 40minutové plavby.
V ceně: doprava autobusem, ubytování se snídaní, průvodce
Cena nezahruje: vstupené a Salzburg card. Orientační ceny vstupného: Orlí hnízdo jízdenka včetně
výtahu 16,10 € (dítě do 14 let 9,30 €), místní doprava k jezeru 3,00 €,
plavba lodí 14,50 € (dítě 6-17 let 9,00 €). Salzburg card.

Více informací:
Pavlína Šmerdová / +420 734 287 284
psmerdova@svitavy.cz / www.svc.svitavy.cz

společně :)

Šumava
19. - 22. 5. 2017 / 2.090 Kč

Výlet na Stezku korunami stromů - Neuschönau v Národním parku Bavorský les, turistika
v oblasti Luzný a Vyšší Brod, vodní turistika na raftech do Českého Krumlova.
Celý víkend bude nabitý programem. Ubytovaní budeme v kempu u Vikinga v chatkách, stravování
bude formou plné penze. V sobotu zahájíme výletem na Stezku korunami stromů - Neuschönau
v Národním parku Bavorský les. Odtud naplánujeme trasu v oblasti Luzný (přírodní útvary
jako soutěska Martinsklause, „ďáblova jáma“ Teufelsloch nebo „žebřík do nebe“ Himmelsleiter
jsou jen některé ze zajímavých míst turistické oblasti pod Luzným, se kterými se setkáte na trase
z obce Waldhäuser ke granitové „koruně“ na vrcholu Luzného ve výšce 1373 m n.m.).
V neděli brzo ráno se nalodíme na rafty a z kempu sjedeme do Českého Krumlova
(8 km, 3 hod. cesty). Pokud nebudete chtít na rafty, můžete se do Krumlova svést autobusem a celý
den věnovat prozkoumáním tohoto krásného města. V pondělí nás čeká celodenní turistika
v okolí Vyššího Brodu - možnost výběru - Kraví hora či turistická stezka Radvanov.
V ceně je zahrnuta doprava autobusem, ubytování, plná penze, zapůjčení raftů a pojištění.

Více informací:
Pavlína Šmerdová / +420 734 287 284
psmerdova@svitavy.cz / www.svc.svitavy.cz

společně :)
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