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Tradiční Velikonoce na svitavském náměstí
těn stánkový prodej zaměřený na velikonoční
tradice, prodej proutěného zboží, trdelníky,
cukrovinky apod. Návštěvníci si mohou uplést
pomlázku, další velikonoční zvyky a obyčeje
zajistí dílničky DDM Tramtáryje a MC Krůček.
U morového sloupu nebude chybět pro děti
zoo koutek z Květné zahrady.
V rámci programu vystoupí na náměstí
se svým koncertem kapely Set Citizen 37 od
14:30, kapela Bez limitu v 15:45 hod a od
19:00 hod ve Fabrice vystoupí Laďa Kerndl.
Mediálním partnerem akce je Český rozhlas
Pardubice. Těšíme se na vás.
Robert Snášil

Velikonoce ve Svitavách se uskuteční na svitavském náměstí 27. března od 13:00 do 17:00
hodin. Organizací je pověřen DDM Tramtáryje, který úzce spolupracuje se střediskem kulturních
služeb, firmou SPORTES, městskou policií a mateřským centrem Krůček. V rámci akce bude zajiš-

Vyhlásili jsme nejlepší sportovce roku 2012

Lukáš Anýž - 1. HBC Svitavy

Sportovci, družstva, trenéři a osobnost
sportu za rok 2012 byli vyhlášeni ve čtvrtek
21. února. Při společenském večeru předal starosta města a další hosté ocenění řadě svitavských sportovců, kteří v minulém roce dosáhli
výrazných sportovních úspěchů. Mezi oceněnými byli mistři republiky i účastníci mistrovství
světa.
V kategorii žactvo byli vyhlášeni Sportovcem roku: bratři Jan a Miroslav Dosedělovi
- sportovní lezení, Dominik Rouchal – tenis,
Dominika Kolouchová – sportovní gymnastika, Iva Kramářová - atletika, Jakub Marek
– triatlon (SCS NIRVA), David Kvapil – volejbal, Václav Zahálka – modelklub, Adam
Novák – kopaná. Matěj Korbář – basketbal
- obdržel Čestné uznání z rukou starosty města. V kategorii dorostu byli oceněni Lukáš Anýž

- 1. HBC Svitavy, Jiří Popelka - modelklub, Vít
Chladil – kopaná a Martin Novák – volejbal.
Z dospělých sportovců byli nejlepší: Ondřej
Klička – atletika, František Ptáček – kopaná
a letecký modelář Dalibor Toman. Nejlepšími
družstvy roku 2012 byla vyhlášena družstva
mužů – florbal, Teamgym Junior I – sportovní
gymnastika, družstvo mužů – atletika, starší
žáci U15 – kopaná a starší žáci – volejbal. Čestné uznání obdrželo družstvo minižáků – tenis
a hokejbalová přípravka – Sršni Svitavy. Nejlepšími trenéry roku se stali Petra Udržalová
z Fotbalové školičky, Jiří Kabelka – volejbal a Karel Petržela – atletika. Osobností sportu za rok
2012 byl vyhlášen Bohuslav Kocián, dlouholetý
hráč, nyní trenér ve Fotbalové školičce.
Slavnostním večerem provázela studentská
kapela The Dozing Brothers.
Jiří Petr
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Prodej pozemků na Lanškrounské ulici

Z úřadu

Ze zastupitelstva
Zastupitelstvo města Svitavy na svém zasedání 30. ledna mimo jiné schvalovalo:
• investiční projekt V. etapa regenerace panelového sídliště Svitavy – Lány k podání
žádosti o dotaci z programu regenerace
panelových sídlišť pro rok 2013
• záměr účastnit se v roce 2013 Programu
prevence kriminality vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR - předložit v rámci programu projekty s názvy: Svitavy - sociální
prevence jako součást SVI – 2013 a Svitavy
- asistent prevence kriminality - 2013
• pořízení vysílače DVB-T a antény pro šíření
lokálního televizního vysílání svitavské televize za 464 tis.Kč.
Zastupitelstvo města neschválilo:
• prodej pozemkových parcel v katastrálním
území Svitavy – předměstí (kolem bývalého DDM) společnosti Reality MOUŘENÍN
s.r.o., – více informací naleznete v samostatném článku na str. 2.
Zastupitelstvo města vydalo:
• obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013
o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství s účinností od 1. března 2013.
Zuzana Pustinová

Kulatý stůl
Všechny sportovce, ale samozřejmě nejen
je, zveme na další Kulatý stůl, který se tentokrát
bude týkat sportovních rozvojových aktivit
města Svitavy. Budete mít příležitost se seznámit
s projekty, které nabídnou sportovní zážitky
všem věkovým kategoriím. Kromě rekonstrukce zastřešení sportovní haly na Svitavském
stadionu a revitalizace Vodárenského lesa pro
vzdělávací a rekreační účely a volnočasové aktivity se můžete seznámit i s novým sportem.
V rámci projektu DiscGolf park Svitavy bude
v prostoru suchého poldru ve Svitavách – Lačnově vybudováno hřiště pro outdoorovou
aktivitu vhodnou pro každého, kde se místo
golfových míčků používají plastové létající
disky. Projekt Památník včelích matek povede
k zatraktivnění lesního areálu Brand.

Přijďte 12. března v 17 hodin do velké zasedací místnosti městského úřadu (T. G. Masaryka 25 a myslím, že nebudete litovat.
Zuzana Pustinová

Společnost Reality MOUŘENÍN, spol.
s r. o., je vlastníkem bývalého objektu OKM na
ulici Lanškrounská ve Svitavách, včetně převážné části přilehlých pozemků. V souvislosti
s přestavbou objektu na bytové domy a byty
požádala společnost o odprodej částí pozemků před objektem o výměře 855 m2 a pruhu
pozemků za objektem, který navazuje na městský park o výměře 549 m2 tak, aby celý projekt
přestavby nevyužitého a vybydleného objektu
mohl naplnit funkci bydlení (viz. schéma). Při
předchozích jednáních společnost navrhla výši
kupní ceny 200 Kč/m2. Cena vycházela mimo
jiné z toho, že ostatní pozemky společnost nakoupila od státu za cca 180 Kč/m2. Při projektování společnost zjistila, že přes pozemky vedou sítě technické infrastruktury - metropolitní
páteřní síť, veřejné osvětlení a kanalizace – což
nebylo v kupní smlouvě uvedeno. Po drobné
úpravě projektu společnost akceptovala návrh
města Svitavy, že sítě, ačkoliv na ně nebylo
v minulosti zřízeno věcné břemeno, v pozemcích ponechá, projekt upraví a na pozemky
bezúplatně zřídí věcné břemeno. Zároveň na
jednom z větších pozemků vybuduje odstavné
veřejné parkoviště, které pomůže řešit složitou
dopravní situaci ve zmíněné lokalitě. Dále na
své náklady opraví chodník, který je též předmětem kupní smlouvy a je nyní v nevyhovujícím stavu.
To vše vedlo k návrhu kupní ceny 200 Kč/m2,
která se opětovně zdála za daných podmínek
majetkoprávní komisi přijatelná. Na jednání
zastupitelstva města 30. ledna bylo navrženo
usnesení respektující stanovisko majetkoprávní komise, proti kterému byl předložen protinávrh týkající se navýšení kupní ceny na 500
Kč/m2 před objektem a 800 Kč/m2 za objektem OKM. Ani jedno z navrhovaných usnesení
nebylo schváleno.
Společnost Reality MOUŘENÍN, spol.
s.r.o., se následně obrátila na vedení města

s tím, že i nadále je ochotna odkoupit pozemky s bezplatným zřízením věcného břemene
maximálně za částku 200 Kč/m2. V opačném
případě žádá po městu Svitavy, aby provedlo
přeložení sítí do svých pozemků. Město si nechalo odbornými firmami vypracovat rozpočty
pro přeložení sítí, což v součtu činí 1.178.400
Kč. V případě, že město Svitavy prodá předmětné pozemky za 200 Kč/m2, získá tak do
svého rozpočtu 280,8 tis. Kč, možnost zřízení
bezplatného věcného břemene na sítě v cizím
pozemku, nový chodník na ulici Lanškrounská
a minimálně šest parkovacích míst určených
pro veřejnost. Pokud by byl schválen návrh za
500 a 800 Kč/m2, získalo by sice město prodejem pozemků 866,7 tis. Kč, ale bylo by nuceno
vynaložit z rozpočtu cca 1,2 mil. Kč na přeložení sítí (tratilo by tedy 311 738 Kč) bez toho, že
by společnost investovala do opravy chodníků
a vybudování veřejných parkovacích ploch
v hodnotě cca 400 tis. Kč. O tom, jak prodej
pozemků dopadne, rozhodne zastupitelstvo
na svém příštím zasedání.
Petr Vítek

Přestěhování
zákaznického
centra
Vážení zákazníci, chtěli bychom
vás informovat, že od 1. července
2013 bude pobočka zákaznického
centra společnosti Vodárenská Svitavy s.r.o. přestěhována z Fabriky
do prostor Městského úřadu Svitavy,
T.G. Masaryka 25, kancelář č. 112
(1. kancelář vpravo vedle podatelny).
Úřední hodiny jsou upraveny podle otevírací doby městského úřadu - pondělí:
7:15 – 11:00, 12:00 – 17:00 hodin.
Jaromír Hurych
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Klub pro romské ženy a dívky

Pro uživatele Terénních programů Svitavy byl 6. února poprvé otevřen sociálně aktivizační klub určený romským ženám a dívkám, které se chtějí naučit novým technikám
ručních prací a dozvědět se nové informace
o sociální problematice. Na prvním setkání
Dana Krchová učila návštěvnice drátkování.
Uživatelky si vyrobily velmi pěkné ozdoby
do domácnosti, které můžete vidět na fotografii. Klub se bude konat vždy první středu

Víte, že...?

v měsíci. Následující setkání bude 6. března
od 16 do 18 hodin a jeho tématem je příprava
velikonočních ozdob. Návštěvu nám potvrdila pracovnice úřadu práce Renata Dobešová,
která uživatelky bude informovat o fungování
sKaret. Scházet se budeme ve Fabrice v aule ve
třetím patře. Ráda bych pozvala na následující
setkání všechny romské ženy a dívky, které by
měly zájem se naučit a dozvědět něco nového,
odpočinout si a popovídat si o běžných radostech a starostech.
Návštěvnice akce mají možnost prostřednictvím Mateřského a rodinného centra Krůček Svitavy zajistit hlídání svých dětí. Počet
dětí, které bude nutno hlídat, je potřeba předem nahlásit na níže uvedené tel. číslo!
Provoz klubu i Terénních programů Svitavy
je zajištěn díky individuálnímu projektu Podpora integrace příslušníků sociálně vyloučených
romských lokalit v Pardubickém kraji a podpoře Evropských sociálních fondů Evropské
unie. Bližší informace o službě, klubu a dalších
činnostech můžete získat na tel. čísle: 731 627
948. Těším se na vaši návštěvu.
Markéta Pavlíková

Poplatky za komunální odpad
Výše poplatku pro rok 2013
Poplatek za svoz a likvidaci komunálního
odpadu, nebezpečného odpadu a vytříděných
složek komunálního odpadu (papír, plasty
a sklo) je pro rok 2013 stanoven ve výši 570
Kč. Poplatek lze zaplatit pouze jednorázově na
celý kalendářní rok v období od ledna do 30.
června 2013. Zaplatit lze v hotovosti v budově
městského úřadu (ul. T.G.Masaryka 25), nebo
bezhotovostním převodem na bankovní účet
města.

Novela zákona o místních poplatcích
Již v minulém čísle jsme vás informovali
o změnách zákona o místních poplatcích
s účinností od 1. července 2012. Podle novely
se rozšířil okruh poplatníků za komunální odpad nejen o byty a rodinné domy, ve kterých
není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická
osoba. Ale také se týká fyzických osob, kterým
byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců
na území České republiky povolen trvalý nebo
přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, a
také o osoby pobývající na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců.

O příspěvek je možné požádat přímo na odboru životního prostředí Městského úřadu Svitavy po zaplacení poplatku za komunální odpad
v řádném termínu do 30. června.
Případné bližší informace lze získat u Jany
Alexové nebo Pavly Boucníkové na tel. čísle
461 550 253 a 461 550 254.
Pavel Čermák

Svitavský pivovárek NA KOPEČKU se ve
dnech 5. až 9. února zúčastnil prestižní degustační soutěže ZLATÁ PIVNÍ PEČEŤ v Táboře.
V kategorii světlý ležák z minipivovaru obdržela naše dvanáctka Škopeček mezi velkou řadou
soutěžících krásné 2. místo!

Jiří Karlík, majitel svitavského pivovárku,
při přebírání ceny. Alice Štrajtová Štefková

Poplatek ze psa
Poplatek ze psa je vždy splatný do
31. března běžného roku. Každou změnu
v držení psa je majitel povinen nahlásit na
odboru financí městského úřadu (tel.: 461
550 444). Vyhláška o místním poplatku ze
psa (č.4/2011) je k nahlédnutí na webových stránkách města (Úřad – Městský
úřad – Vyhlášky a nařízení).
Ilona Svobodová

Rozšíření úředních hodin finančního úřadu
Datum

Oddělení
vyměřovací

Podatelna

Pokladna

25. 3.

pondělí

8:00 - 18:00

8:00 - 18:00

8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

26. 3.

úterý

8:00 - 18:00

8:00 - 18:00

8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

27. 3.

středa

8:00 - 18:00

8:00 - 18:00

8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

28. 3.

čtvrtek

8:00 - 18:00

8:00 - 18:00

8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Podle obecně závazné vyhlášky jsou tito
poplatníci povinni ohlásit správci poplatku
vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do
patnácti dnů ode dne vzniku.

29. 3.

pátek

8:00 - 18:00

8:00 - 18:00

8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Komunální odpad – peněžitý dar

30. 3.

sobota

8:00 - 12:00

8:00 - 12:00

8:00 - 12:00

2.4.

úterý

8:00 - 18:00

8:00 - 18:00

8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Pro rodiny, které žijí ve společné domácnosti se třemi a více nezaopatřenými dětmi,
byl 11. února Radou města Svitavy schválen peněžitý dar (příspěvek) na třetí a každé
další nezaopatřené dítě v plné výši poplatku.

Jan Charvát
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Městská policie informuje
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Vyšetřovací místnost pro děti i seniory

Pomoc
Dne 11. 2. v 5:20 hod. požádala o pomoc
strážníků velmi rozrušená řidička. Po nastartování vozidla z něho vystoupila a nedopatřením
si auto uzamkla. Bezradně chodila kolem a nevěděla si rady. Ke vší smůle i náhradní klíč měla
v uzamknutém voze. Strážníci nešťastnou ženu
zachránili a auto otevřeli.

Všímavost občanů pomáhá
Dne 11. 2. v dopoledních hodinách prověřovala hlídka oznámení o podezřelém pohybu
dvou osob opouštějících přes pole zahrádkářskou kolonii. Při ověřování totožnosti vyšlo najevo, že se jedná o sběrače kovů a po starším
z mužů je vyhlášeno pátrání. Strážníci proto
neprodleně vyrozuměli PČR a oba muže policistům předali.

Dobrý soused k nezaplacení
Dne 11. 2. ve večerních hodinách byli
strážníci přivoláni do bytového domu na sídlišti v Lánech. Předmětem stížností obyvatel byl
jeden ze spolubydlících, který holduje alkoholu, zve si do svého bytu pochybné návštěvy
a společně zde popíjejí. Předmětem stížností
je hluk a volné pobíhání psa bojového plemene, kterého problémový 71letý nájemník
chová. Pro značnou podnapilost muže bude
záležitost dořešena dodatečně. V následujících dvou dnech vyjížděla hlídka na stejnou
adresu znovu. Důvodem byl opět alkohol
a 12. 2. fyzický konflikt mezi přítomnými osobami. Tentokrát museli strážníci přivolat i sociální pracovnici, jelikož na místě se nacházela
podnapilá žena (33) asi s ročním dítětem.
Sociální pracovnice zajistila umístění dítěte
do kojeneckého ústavu. Muž (28), který měl
ženu napadnout, se vůči strážníkům choval
agresivně a vyhrožoval jim zabitím. Jeho chování strážníci zadokumentovali na obrazový
záznam. Posléze si vysloužil použití donucovacích prostředků a přiložení pout. Při předvedení amnestovaného muže na OO PČR vyšlo
najevo, že má u sebe plastovou maketu pistole. Po provedení dalších nezbytných úkonů
byl muž převezen na protialkoholní stanici do
Pardubic. Případ dále řeší PČR.

Alkohol
Dne 11. 2. v 22:33 hod. oznámil obyvatel panelového domu na sídlišti v Lánech, že
spatřil muže, který narazil do zaparkovaného
auta a pravděpodobně ho i poškodil. Hlídka
po příjezdu na místo zjistila, že vozidlo má
poškozený nárazník a zpětné zrcátko. Poblíž
se nacházeli dva podnapilí muži (26 a 22 let),
starší z nich měl krvavé oděrky v obličeji a ruku
od krve. Pro důvodné podezření ze spáchání
trestného činu přivolali strážníci na místo PČR,
která případ převzala k dalšímu šetření.
Karel Čupr

V budově Územního odboru Policie ČR
ve Svitavách proběhl během 14. února dopoledne slavnostní akt. Za účasti starosty města
Davida Šimka, zástupců justice, státního zastupitelství a odboru sociálně právní ochrany
dětí byla přestřižena páska, jež otevřela vstup
do nově vybudovaných prostor. Jde o speciální
místnost určenou pro výslechy dětí, které se
staly oběťmi nebo svědky trestných činů. Zároveň bude tato místnost sloužit i pro výslechy
obětí domácího násilí, obětí sexuálních trestných činů a budou zde vyslýcháni i senioři.
Na Pardubicku byly v rámci projektu zbudovány dvě speciální výslechové místnosti,
jedna vznikla v budově Krajského ředitelství
Pardubického kraje a druhá ve Svitavách. Spádově bude výslechová místnost sloužit i pro komisaře služby kriminální policie a vyšetřování
z Ústí nad Orlicí.
Zřídit takovou speciální výslechovou místnost pro potřeby Policie ČR a odborů sociálně
právní ochrany dětí je jednou z priorit Strategie prevence kriminality pro léta 2012 – 2015.
Projekt byl spolufinancován Krajským ředitel-

stvím policie Pardubického kraje a Krajským
úřadem Pardubického kraje.
Vybavení místnosti se vymyká běžnému
vybavení policejní kanceláře. Je důležité, aby
prostředí v dítěti vyvolávalo pocit bezpečí. Proto je výslechová místnost zbudována tak, aby
vytvářela domácí prostředí, v němž se budou
oběti, či svědkové trestné činnosti cítit lépe
a snadněji pak mohou komunikovat s vyšetřovatelem. Kromě pohodlného nábytku tu jsou
pro děti loutky, hračky a stěny zdobí malované
obrázky.
Při provádění výslechu dítěte je třeba mít
neustále na paměti, že dítě, které prožilo nebo
vnímalo delikt, je touto trestnou činností silně
zasaženo. Prioritou všech, kteří se podílejí na
objasnění trestného činu, musí být snaha, aby
dítě na negativní zážitek co nejdříve zapomnělo,
a proto by měl být výslech u dětí mladších 15
let proveden pouze jedenkrát.
Finanční rozpočet výslechové místnosti ve
Svitavách stál přibližně 400 tis. Kč. Na jeho financování se podílelo MV ČR částkou 345 tis.
Kč a z rozpočtu Pardubického kraje se jednalo
o částku 55 tis. Kč.

Anna Štegnerová

Asistent prevence kriminality
Cílem dílčího projektu Svitavy - Asistent prevence kriminality – 2013 je snížení počtu spáchaných trestných činů, přestupků a společensky
nežádoucích projevů jednání zejména v sociálně
vyloučených lokalitách, zajištění vymahatelnosti
práva, prevence sousedských sporů a protiprávní činnosti. Záměrem projektu je řešení situace
v rámci sociálně vyloučených lokalit a současně
změna negativního pohledu majoritní společnosti na osoby sociálně vyloučené, osoby z etnických
skupin nebo odlišného multikulturního prostředí.
Asistent prevence kriminality byl vybrán tak, aby

měl schopnost komunikovat s cílovou skupinou,
měl v ní neformální autoritu a přehled o vnitřním
dění. Je zaměstnán u městské policie, která jej řídí
a kontroluje. Asistent není strážníkem ani čekatelem. Podílí se zejména na prevenci kriminality
v obci, přispívá k ochraně a bezpečnosti osob
a majetku, provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci. Při své činnosti je asistent podřízen konkrétnímu strážníkovi
– mentorovi, se kterým pracuje v úzké součinnosti.
Ve Svitavách se jedná pro rok 2013 o práci
jednoho asistenta.
Erich Stündl
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Úspěšná prezentace Českomoravského
pomezí v Brně a v Praze

Již tradičně se začátkem roku uskutečnily
v Brně a v Praze dva nejvýznamnější veletrhy
cestovního ruchu v České republice. Obou
akcí se zúčastnili také zástupci turistické oblasti
Českomoravské pomezí, která v letošním roce
připravila pro návštěvníky spoustu zajímavých
novinek. První z nich byly představeny na lednovém veletrhu Regiontour v Brně, kde se oblast
vymezená městy Litomyšl, Polička, Moravská
Třebová, Svitavy a Vysoké Mýto prezentovala
v samostatné expozici. Hned v úvodní den veletrhu byly slavnostně pokřtěny první tři animované filmy ze série Známé i neznámé osobnosti
Českomoravského pomezí. Tyto vtipné snímky
s notnou dávkou nadsázky i kontroverze přibližují více či méně pravdivé příběhy několika osobností spojených s Českomoravským
pomezím. Návštěvníci brněnského veletrhu
mohli zhlédnout film o svitavském rodákovi

Oskaru Schindlerovi či věhlasném designérovi
automobilových karoserií Josefu Sodomkovi
z Vysokého Mýta. V dalším snímku se diváci setkali se stavitelem poličských hradeb Zdislavem
a nechyběl ani odkaz na hudebního skladatele
Bohuslava Martinů.
Jen o pár týdnů později pokračovala prezentace animovaných filmů Českomoravského
pomezí na pražském veletrhu Holiday World.
Za účasti vedení měst, zástupců médií i návštěvníků veletrhu byly představeny snímky
o egyptské princezně Hereret, jejíž mumie je
součástí atraktivní expozice městského muzea
v Moravské Třebové. A také o Magdaleně Dobromile Rettigové, asi nejznámější české kuchařce
a autorce knih o vaření, která strávila část svého života v Litomyšli. Animované filmy, určené
zejména pro využití na internetu a sociálních sítích, doprovodí řada dalších výstupů v podobě
omalovánek, krátkých komiksů, rozhlasových
spotů a pohlednic. Zajímavým výstupem bude
nová geolokační hra pro uživatele tzv. chytrých
telefonů, jejíž spuštění je plánováno na květen
letošního roku.
Představeny byly také tiskoviny Českomoravského pomezí. Oblíbený kalendář nejvýznamnějších akcí v regionu pro rok 2013 doplnila zcela nová brožura s pobytovými programy
pro rodiny s dětmi nazvaná Pojďte s námi do
pohádky. Poprvé byl v Praze i Brně prezentován slevový program Bonus pas Českomoravského pomezí.
Jiří Zámečník

Změna financování krizového centra
Krizovému centru J. J. Pestalozziho ve
Svitavách v lednu letošního roku skončilo financování z projektu Evropské unie. Finance
na provoz dostaneme z Pardubického kraje,
z ministerstva práce sociálních věcí a od
města Svitavy, ale již nyní víme, že stačit nebudou. Přesto svoje služby krizové centrum
poskytuje téměř ve stejném rozsahu dál. Od
začátku svého fungování stačilo před třemi
lety obsloužit 857 klientů. Kdybychom měli
kvůli nedostatku peněz centrum zavřít, pro
region s vysokou mírou nezaměstnanosti by to byl problém. Lidé by přišli o sociální
a právní poradenství, psychologickou pomoc, pomoc v řešení rodinných problémů
a pomoc při zadlužení. Uvažujeme o tom, že
bychom některé služby, které se doposud poskytují zdarma, museli zpoplatnit. Přitom jde
o služby, které poskytujeme lidem v krizi a ti
se do ní dostali třeba právě proto, že nemají
peníze. Zadluženost je velkým společenským
problémem, během tří let jsme zpracovali 60
osobních bankrotů lidem v tísni zdarma, bez
naší pomoci by skončili na ulici. Podle statistik,
které máme k dispozici, počet našich klientů
neustále stoupá. Proto bych se chtěla touto
cestou obrátit na všechny občany, firmy a jiné
společnosti s prosbou o finanční příspěvek na

fungování krizového centra ve Svitavách. Vyberte si nejvhodnější způsob vaší pomoci. Je
spousta možností:
Finančně - zasláním jednorázově nebo pravidelně jakékoliv finanční částky na náš účet
2904903359/0800.
Poskytnutý sponzorský dar si můžete odečíst ze základu daně: fyzická osoba - může
podle zákona o daních z příjmu odečíst hodnotu daru ze svého základu pro výpočet daně.
Právnická osoba - může podle zákona o daních
z příjmu odečíst hodnotu daru ze svého základu
pro výpočet daně, pokud hodnota daru bude
činit alespoň 2 000 Kč. Na poskytnutý dar vám
vystavíme darovací smlouvu (zanechte prosím
telefonický nebo emailový kontakt na vás).

•

•

•
•

Pravidelným příspěvkem 50 Kč měsíčně
- vašich pravidelných padesát korun měsíčně
je větší pomoc, než si dokážete představit.
Uspořádáním sbírkové akce ve vaší organizaci
Zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS
PESTALOZZI na číslo 87 777. Cena DMS
je 30 Kč. Centrum J. J. Pestalozziho díky vaší
štědrosti obdrží 27 Kč.

Vážíme si vaší pomoci. Děkujeme!
Irena Valtová

První bleší trhy
ve Svitavách
V rámci Masopustu se v sobotu 16. února
konaly první bleší trhy ve Svitavách.
Na náměstí byly stánky blešího trhu rozmístěny v obloucích podloubí od „Měštáku“ až
po bývalý Split. Akce odstartovala v 10 hodin
a pro mnohé kolemjdoucí byla příjemným překvapením, další účastníci přicházeli cíleně.
V jedenácti stáncích jste mohli zakoupit
oblečení, boty, knihy, CD, gramodesky, doplňky do domácnosti, originální náušnice

a další drobnosti v ceně několika desetikorun.
Masopust se setkal s velkým úspěchem a většina návštěvníků byla velmi spokojena. Další bleší trh se uskuteční v sobotu 25. května
v parku Jana Palacha na Den rododendronů.
Počet prodejních stánků bude možná navýšen.
Cena za jednu osobu na stánku je 70 Kč, zahrnuje kompletní organizaci, pronájem stánku
a propagaci. Protože stánky musí být předem
objednány u firmy SPORTES, uzávěrka pro přihlašování prodejců je do 10. května.
Přihlašovat se můžete na e-mailové adrese
zelena.barbora@email.cz. Další aktuální informace k akci naleznete na stránce facebooku
Bleší trhy_Svitavy.
Barbora Zelená
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Senátní kancelář

Senátor Radko Martínek otevřel ve Svitavách za účasti starostů a dalších hostí z veřejného života v regionu svou senátorskou kancelář.
Navazuje na práci svých předchůdců, senátorů
Jiřího Brýdla a Václava Koukala. V senátu je
členem Výboru pro územní rozvoj, veřejnou
správu a životní prostředí, členem stálé komise
senátu pro rozvoj venkova a místopředsedou
podvýboru pro dopravu. Martínek se chce věnovat mimo práci v senátu také výrazně svému
regionu. Proto plánuje taková opatření, aby
s ním voliči mohli pravidelně hovořit. Tedy každé první pondělí v měsíci bude mít hodiny pro
veřejnost v Moravské Třebové od 15:30 – 17:00
na radnici, každé druhé pondělí v Poličce na
radnici ve stejném čase. V jednání je podobná
možnost ve Skutči a Litomyšli. Ve Svitavách
bude senátor pro občany každé první úterý
v měsíci od 9:00 – 13:30 hodin v kanceláři na
adrese Milady Horákové 10, přízemí vpravo.
Asistentkou pro Svitavsko je Milada Tesařová,
spojení: mobil +420 606 590 632, email: milada.
tes@seznam.cz, pro Chrudimsko Božena Pekařová spojení: mobil +420 724 139 031, email:
ovv.chrudim@cssd.cz. Spojení do kanceláře:
Milada Tesařová
+420 461 540 784.
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Kardio klub

Dechovka slaví třicítku

Zveme vás na nenáročnou kondiční vycházku Kardio klubu Svitavy a Polička. Vydáme
se k památníku železnice, která již neexistuje.
V sobotu 16. března se sejdeme na svitavském
vlakovém nádraží a v 8:08 odjedeme do Poličky, kde přestoupíme na autobus do Sebranic.
Odtud se vydáme po naučné stezce (cca 5 km).
Neseďte doma, pojďte s námi do přírody a za
poznáním. Na všechny příznivce se těšíme!
Jan Pokorný

Když před 30 lety (1983-2013)
vznikla tahle mladá kapela, nikdo
nevěřil v její budoucnost. A ejhle,
jak se všichni mýlili!
Je pravda, že se Svitavská dvanáctka představovala veřejnosti opatrně a jenom pomalu se dostávala do povědomí diváků, ale trpělivost přináší ovoce. A tohle ovoce
je skutečně výjimečné. Členové dechového
orchestru zkoušejí týden co týden ve svém volném čase, vymýšlejí nové a nové akce. Vytvořili historii koncertů na náměstí ve Svitavách,
z nichž vznikla tradice každoročních slavností
dechové hudby, dále tanečních podvečerů,
dnes známých pod názvem Na muzice ve Fabrice, a konečně dechovkových plesů s cimbálovou muzikou jako hostem. Během této doby
hráli nejenom v Čechách, ale i na Slovensku,
v Německu i Holandsku. Natáčeli v Královéhradeckém rozhlase a v Tonstudiu v Dolních Bojanovicích. Mohou se pochlubit CD k dvacátému
výročí, nahrávkou DVD záznamu s prvotinou
muzikálu Noc na Karlštejně a společným CD
z festivalu Antonína Žváčka. Spolupracovali
s některými populárními osobnostmi: jihočeským skladatelem Adolfem Kubatou, zpěvákem

Jedna z mnoha činností kardio klubu je také
cvičení, které se koná každou středu v 15:00
hodin v tělocvičně v budově SPCCH na ulici
M. Horákové. Cvičení vede Emilie Zrůstková.
Chvojsíková Zdeňka

Seminář pro veřejnost
KHK PK, Oblastní kancelář Svitavy, zve
všechny zájemce na seminář Energetické psychologie EFT, zaměřený na stres při kontaktu
s lidmi i obchodními partnery. Seminář se
uskuteční 22. března ve Svitavách v prostorách multifunkčního centra FABRIKA ve spolupráci s certifikovanou terapeutkou. Pozvánku s přihláškou naleznete na www.khkpce.cz
a bližší informace získáte na adrese svitavy@
khkpce.cz, tel. 724 613 968.
Lenka Báčová

Potlesk pro pěvecký sbor Svitaváček

Jožkou Černým, moderátorem a zpěvákem
Karlem Hegnerem - spolupráce s ním trvá
dodnes. To je jen hrubý výčet aktivit Svitavské
dvanáctky, dalších drobných slavností nebo rodinných akcí je nepočítaně. Dechový orchestr
prošel mnoha změnami a vystřídalo se v něm
několik desítek muzikantů. Dnes jich má přes
dvacet. Nezbývá než popřát dechovce ještě
dlouhá léta zdaru a úspěchů. Jménem diváků
a široké veřejnosti vyslovit přání, aby i nadále
rozdávala radost z lidové písničky. Poděkování patří všem, kteří se zasloužili o vznik tělesa
a jeho dlouholeté působení, zvláště pak kapelníkovi Romanu Kalvodovi a uměleckému
vedoucímu Jaroslavu Dvořákovi.
kronikář Svitavské dvanáctky Milan Flek

Ortopedická protetika
Pěvecký sbor při Mateřské škole Svitavy, Větrná 11 děkuje Základní umělecké škole ve Svitavách za pozvání na koncert pěveckých sborů a souborů dne 30. ledna. Během vystoupení zazněly
oblíbené písničky a zpěváčci sklidili zasloužený potlesk. Letošní školní rok navštěvuje sbor Svitaváček 56 dětí ve věku od 3 do 7 let. Do repertoáru postupně přidáváme nové dětské písničky
a již teď se můžeme společně těšit na další krásná vystoupení.
sbormistryně Ludmila Bohdálková

Ortopedická protetika v Hamzově odborné léčebně Luže – Košumberk zajišťuje výrobu individuálních ortopedicko-protetických
pomůcek. Můžete se na nás obrátit každou
lichou středu v měsíci od 11:00 - 11:30 v ordinaci MUDr. Mirky Fialové, Pavlovova 4, Svitavy. Kontaktní osoba: Petr Dračka, tel: 469 648
814, 733 184 236,
e-mail: rocnova@hamzova-lecebna.cz

Kultura
1. Pá / 19:30 / Fabrika
Ples Města Svitavy

2. So / 17:00 / svitavský pivovárek Na Kopečku
Irský večer - při příležitosti svátku svatého

Patrika. K poslechu a tanci bude večerem provázet Adam Scott revival band ( kytara a irská
flétna ). David Neckař - dudák v originálním
kroji

 19:00 / Fabrika
Ples PS Dalibor Svitavy
 19:30 / restaurace Pod Hodinami
David Kangas
 20:00 / restaurace U Golema
Czech Metal Party – jen česká muzika,
vstup volný

5. Út / 18:00 / čajovna (Ottendorferův dům)
Čínská medicína - období jara

Přednáška terapeutky a specialistky na tradiční
čínskou medicínu Adély Hanuščákové a Marie Kočvarové – odborné poradkyně v oblasti
zdraví, krásy, harmonie. Vstupné dobrovolné

 19:00 / Fabrika
Irena Budweiserová & Blue Soul
Předprodej vstupenek od 20. 2. v recepci Fabriky. Vstupné 200 Kč

6. St / 15:30 / městská knihovna – dětské
oddělení

Čtení vlastní tvorby – na věku a formě nezáleží

 17:00 / divadlo Trám
Setkání - Stretnutie s Dramatickou školičkou Svitavy
Soubor Naopak s loutkovým představením
Chlebová Lhota (na motivy stejnojmenné
knihy Dagmar Urbánkové). Soubor Bubliny
s loutkovým představením: … A žeru rybí tuk
(představení na motivy knihy Petra Chudožilova Balada o Bobíkovi). Vstupné dobrovolné.
Změna programu vyhrazena

 17:30 / Koncertní sál ZUŠ
Žákovský hudební večer
 19:00 / čajovna (Ottendorferův dům)
Poetická čajovna: téma Dialogy

7. Čt / 16:00 / nadační dům J. Plívy

13. – 14. St - Čt / 9:00 – 18:00 / Fabrika

Vstupné dobrovolné

tační stavební výstava

 19:00 / Fabrika
Klicperovo divadlo Hradec Králové
Karel Poláček: Bylo nás pět

13. St / 18:00 / Ottendorferův dům

Nová dramatizace oblíbeného humoristického
románu Karla Poláčka. Vstupné 250 Kč

 18:00 / klub Tyjátr
Pavla Jazairiová. Beseda se známou spisova-

8.

telkou, cestovatelkou a redaktorkou Českého
rozhlasu na téma Indie – himalájské poutě
a Jak dnes vypadá Pákistán. Pořádá městská
knihovna, vstupné dobrovolné

Kytarové odpoledne uč. Plívové

Pá / 8:30 a 10:15 / Divadlo Trám nebo
kino Vesmír
Školní představení: Divadlo Andromeda
Praha: Hurá, jaro je tady! Doporučeno pro
1. stupeň ZŠ a MŠ. Vstupné 35 Kč

 19:00 / Fabrika
Maturitní ples ISŠ Moravská Třebová
20:00 / klub Tyjátr
Rockotéka
Rockové hity minulosti i současnosti + hrajeme
na vaše přání. Vstupné dobrovolné u obsluhy

Stavíme, bydlíme. Tradiční prodejní a prezen-

Koncert nejlepších žáků

 18:00 / čajovna (Ottendorferův dům)
Marie Kočvarová - přednáška: Klimakterium – jak ho přežít ve zdraví a s úsměvem aneb
Můj osobní příběh. Lektorka přednášky pracuje jako odborná poradkyně v oblasti zdraví,
krásy, harmonie. Vstup volný

14. Čt / 18:00 / čajovna (Ottendorferův dům)

9. So / 8:30 a 13:00 / Čenkovice

Třetí veřejné závody a karneval na lyzích

Ivo Janeček – přednáška: Jak si správně přát.
Lektor přednášky pracuje jako terapeut, motivátor a kouč osobního rozvoje. Vstupné dobrovolné.

 20:00 / klub Tyjátr
Znouzectnost – Chantsons Tour 2013

 18:30 / muzeum esperanta
Cestovatelský večer Asociace Brontosaura:

Externí koncert SKS v klubu Tyjátr. Předprodej
vstupenek od 22. 2. v recepci Fabrika (V den
konání - pokladna kina Vesmír). Vstupné 150 Kč

10. Ne / 18:00 / čajovna (Ottendorferův dům)
Koncert: Démophobia – Plzeňské pověsti

a jiné písně v jedinečném podání Démy z kapely Znouzectnost. Vstupné 80 Kč

11. Po / 9:00 a 10:30 / Fabrika

Školní představení: Divadlo DRAK H. Králové: O štěstí a neštěstí. Doporučeno pro
2. stupeň ZŠ, SŠ a SOU. Vstupné 40 Kč

 18:00 / čajovna (Ottendorferův dům)
Zdenka Blechová – přednáška: Numerologie a karmické trojúhelníky – co můžeme díky
numerologii pochopit o vzájemném učení se
v partnerském vztahu. Přednáška úspěšné autorky mnoha knih, vykládacích karet a meditačních CD. Vstupné v předprodeji (čajovna) 190
na místě 250 Kč

12. Út / 9:00 – 11:00 / MC Krůček

Zítra už je pozdě II. - kurz První pomoci.
Základy, které mohou zachránit život. Pod vedením Kateřiny Krausové, určeno pro laickou
veřejnost. Přihlášky a hlídání dětí na k.krausova@email.cz, tel. 733 539 810, Fabrika

Česká republika - Česká Kanada, Novohradské
hory a Slepičí hory, přednáší: Libor Lněnička

15. Pá / 8:30 a 10:15 / Fabrika

Hudební agentura Marbo: Hudební pořady
pro školy. Pro 1. stupeň ZŠ a mateřské školy je
to pořad Máme rádi písničky! Pro 2. stupeň ZŠ
a gymnázium je určen pořad Jak se stát hudebním skladatelem? Vstupné 35 Kč
 16:00 – 21:00 / MC Krůček
Večerní dílna tvořivosti - šijeme panenky
pro děti do nemocnice – pro rodiče s dětmi
i bez dětí

 19:30 / Fabrika
14. ples dechovek. Zahrají svitavské dechovky a Cimbálová muzika Aleše Smutného s Karlem Hegnerem. Předprodej zbylých vstupenek
od 4. 3. v recepci Fabriky. Vstupné 120 Kč

 20:00 / klub Tyjátr
Egotrip (crossover-nu-metal / Praha) + Sin Joy
(big-beat-hard rock / Svitavy). Vstupné 85 Kč

16. So / 17:00 / městské muzeum a galerie

Derniéra přehlídky. Setkání vystavujících výtvarníků a jejich přátel u příležitosti ukončení
výstavy Přehlídka 2013
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 18:00/ čajovna (Ottendorferův dům)
Taiwan - povídání s projekcí fotografií MUDr.

Přednáší Hana Řeháková, ředitelka Východočeské galerie v Pardubicích.

Andreje Zahornadského. Součástí večera bude
ochutnávka špičkových taiwanských čajů. Vstupné dobrovolné

22. Pá / 19:00 / Fabrika

 20:00 / klub Tyjátr
Vintage Wine & Happy To Meet - Externí

 20:00 / klub Tyjátr
Rockotéka - rockové hity minulosti i součas-

koncert SKS vstupné 100 Kč, předprodej vstupenek od 4. 3. v recepci Fabrika (V den konání
- pokladna kina Vesmír). Vstupné 100 Kč

17. Ne / 15:00 / divadlo Trám

Damuza Praha: Detektiv lupa a tajemná věž.
Vhodné pro děti od 4 let / vstupné 50 Kč, rodinné pasy

 17:00 / čajovna (Ottendorferův dům)
Čajovna „v zeleném“ aneb Svátek sv. Patrika - irský den v čajovně s projekcí na irské
téma. Vstupné dobrovolné

18. 19. a 20. / Po -12:00 – 18:00, Út,
St – 8:00 – 18:00/ Fabrika

Bazárek. MC Krůček pořádá již tradiční bazárek „Od dětí k dětem“. Informace: Jana Václavíková, tel.: 604 676 039, j.seb@seznam.cz
- velký sál Fabriky

19. Út / 16:00 – 18:00 / MC Krůček

Proč děti zlobí – seminář pod vedením Moniky Čuhelové, účast a hlídání dětí nahlásit na
cuhelova@svi.cz, tel.: 739 085 456

 18:00 / klub Tyjátr
Večer pod lucernou s Ladislavem Pecháčkem. Beseda se spisovatelem a scénáristou
(Jak svět přichází o básníky, Jak básníci přicházejí o iluze, Dobří holubi se vracejí atd.) spojená
s autorským čtením. Vstupné dobrovolné

20. St / 17:30 / koncertní sál ZUŠ

Ples Papera Svitavy

nosti + hrajeme na vaše přání. Vstupné dobrovolné u obsluhy

23. So / 15:00 / městské muzeum a galerie
Svitavské výtvarné nebe. Vernisáž výstavy
prací výrazných osobností svitavského výtvarného prostředí, které pravidelně po mnoho let
vystavovaly v našem muzeu a v několika posledních letech odešly do výtvarného nebe.
Uvidíte díla Miloše Vaňka, Jaroslava Svatoše,
Miloslava Šplíchala, Václava Nováka a Josefa
Břeňka. Výstavu zahájí Jiří Brusenbauch, zahraje František Černý s kamarády.

 17:00 / klub Tyjátr
Nóbl mejdlo XXVIV. Do třetice všeho dobrého - kvalitní mejdlo s další várkou kapel ze
všech koutů země české pod taktovkou DC
SOUNDu ...terapie proti komerci a masírka
sluchovodů v podání šesti podlazených, neučesaných a extrémně znějících seskupení...
let‘s dance please. Vstupné 80 Kč

 19:00 / Fabrika
Aprílový ples

25.

Po / 8:30 a 10:15/ divadlo Trám nebo
kino Vesmír
Školní představení: Divadelní společnost
Koňmo: Vodnická pohádka. Doporučeno pro
1. stupeň ZŠ a MŠ. Vstupné 35 Kč

Žákovský hudební večer

 18:00 / klub Tyjátr
Festival pro Tibet 2013. Interaktivní kurz

 18:00 / čajovna (Ottendorferův dům)

o Tibetu, migraci a dalších rozvojových problémech ve světě. Čeká vás projekce fotografií
z Tibetu s diskuzí + promítání dokumentu
o Tibetu, seznámíte se s tradičními výrobky,
můžete si vytisknout tibetské praporky. Během
večera vás seznámíme také s projekty na pomoc Tibeťanům občanského sdružení M.O.S.T.
Lektoruje rodilý Tibeťan Jigme Tenzin a Karin
Majerová

Povídání s lemury II. – 2. díl přednášky s projekcí fotografií MVDr. Lanto Ravonjisona o 4.
největším ostrově světa – Madagaskaru.
Vstupné 50 Kč

21. Čt / 16:00 / Nemocnice Svitavy

Předávání panenek do nemocnice – zveme
všechny maminky a děti, které chtějí podpořit hospitalizované děti svitavské nemocnice.
S dětmi si popovídáme, zazpíváme. Zasadíme
společně květiny pro dětské oddělení. Sraz
v 15:45 ve vestibulu nemocnice u plastového
domečku

 18:00 / městské muzeum a galerie
Muzejní čtvrtek. Osobnosti české krajinomalby - Antonín Slavíček. Přednáška Vůdčí
osobností umělecké generace devadesátých let
19. století byl malíř Antonín Slavíček. Na jaře
roku 1903 navštívil Českomoravskou Vysočinu
a objevil Kameničky. Zde v průběhu následujících tří let jeho tvorba vyzrála. Vytvořil tady
svá zásadní díla, v nichž zachytil jednoduchými
prostředky krajinu a vyjádřil její zvláštní kouzlo.

26. Út / 9:00, 10:30 / Fabrika

Beseda s Milošem Kratochvílem. Pořádá
městská knihovna

 18:00 / čajovna (Ottendorferův dům)
Čínská medicína - bolesti zad v souvislosti
s poruchami orgánových drah – přednáška
Adély Hanuščákové. Lektorka přednášky pracuje jako terapeutka, masérka a specialistka na
tradiční čínskou medicínu.

 18:00 / klub Tyjátr
Petra Hůlová. Beseda a autorské čtení jedné
z nejznámějších současných spisovatelek. Pořádá městská knihovna, vstupné dobrovolné

27. St / 19:00 / čajovna (Ottendorferův dům)

Úplňkové bubnování s workshopem Andreje Koláře – bubnovací večírek je vhodný

i pro začátečníky, bubny a jiné nástroje je možné si zapůjčit v čajovně. Lektor pracuje jako
masér a muzikoterapeut. Vstupné dobrovolné

 19:00 / Ottendorferův dům
Koncert učitelů
 13:00 – 17:00 / náměstí Míru
Velikonoce ve Svitavách - velikonoční program na Škaredou středu, vystoupení svitavských kapel, dílny DDM Tramtáryje a MC Krůček, pletení pomlázek, zoo koutek, stánkový
prodej.

 19:00 / Fabrika
Laďa Kerndl s orchestrem. Předprodej vstupenek od 13. 3. v recepci Fabrika. Vstupné 200 Kč

 19:00 / klub Tyjátr
Filmový klub dokumentu Zapatista. Nízkoprahový klub Díra vás zve na promítání dokumentárního filmu Zapatista o legendárním
povstání v mexickém Chiapasu. Dokument
o největší mexické odbojové skupině prosazující základní práva a zájmy menšin, zejména
indiánů, na národní úrovni. Prodej zapatistického kafe Fair trade, zapatistická detektivka
v českém jazyce.

28. Čt / 16:30

- 18:30 / MC Krůček

Zítra už je pozdě II. Kurz První pomoci. Základy, které mohou zachránit život. Určeno pro
laickou veřejnost a vaše větší děti. Pod vedením Kateřiny Krausové. Přihlášky a hlídání dětí
na k.krausova@email.cz, tel.: 733 539 810

 18:00 / městské muzeum a galerie
Muzejní čtvrtek. Kouzlo mechanických
betlémů. Beseda nejen s pamětníky Přátelské
posezení s restaurátorem mechanických betlémů Kamilem Andresem. o jeho představách
obnovy Svitavského betléma do původní podoby. Těšíme se i na vaše vzpomínky, podněty,
příp. fotografie.

29. Pá / 16:00 – 21:00 / MC Krůček

Velká velikonoční dílna - několik stanovišť na
vyrábění pro děti, šijeme zajíčka, vyrábíme korálkové girlandy, vyrábění z papíru atd.

 20:00 / klub Tyjátr
Kopjam (bigbít z Jevíčka a okolí) + 4 WD
(Four Wheels Drive)

30. So / 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Kapela ABC

 19:00 / kavárna V Parku
Regenerace - koncert
Představení (nejen) pro školy:
Účast na představení objednávejte předem
– dagmar.schulzova@kultura-svitavy.cz, tel.:
733 142 093. Info: www.fabrikasvitavy.eu,
www.kultura-svitavy.cz
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Kino Vesmír
1. - 2. / Pá, So/ 19:30
Terapie láskou USA 2012 Premiéra!
Život vždycky nejde podle plánu. Učitel dějepisu prochází psychickou krizí, léčí se v psychiatrické léčebně a vrací se domů. Tady začíná příběh s osmi nominacemi na Oscara. Excelentní
drama i komedie. V hlavní roli: Bradley Cooper.
Vstupné: 100 Kč / od 12 let / titulky / 122 minut
Přehlídka čtyř nejvíce nominovaných filmů
- Český lev 2012:
4. / Po / 19:30

Okresní přebor – Poslední zápas Pepika
Hnátka ČR 2012
„Na žádnej ťukes nemáte, jste dřeváci, a proto
taky hrajete vokres.“ Málokterý trenér by popsal hru svého mužstva líp. Legendární trenér
Slavoje Houslice Pepik Hnát – Miroslav Krobot.
Scénář a režie: Jan Prušinovský.
Vstupné: 80 Kč / od 12 let / 104 minut
5. / Út /19:30

Ve stínu ČR 2012
V bývalém Československu 50. let se odehrává napínavý kriminální příběh, který ve svém
důsledku zasáhne do osobních osudů aktérů
i jejich blízkých. V hlavní roli: Ivan Trojan. Režie: David Ondříček.
Vstupné: 70 Kč / 96 minut
6. / St / 19:30

Čtyři slunce ČR 2012
Kolik sluncí je třeba, abychom byli šťastní?
Příběh rodiny a jejích přátel vypráví o touze
proměnit svůj život k lepšímu, ale také o tom,
jak často jsou děti ovlivňovány přešlapy svých
rodičů. Scénář a režie: Bohdan Sláma.
Vstupné: 70 Kč / od 12 let / 105 minut
7. / Čt / 19:30

Odpad město smrt ČR 2012
Podle divadelní inscenace Divadla Komedie režii Dušana Pařízka. Drama v prostředí rozpadajícího se města, při jehož sanování se politici
dělí o zisky. Režie: Jan Hřebejk.
Vstupné: 70 Kč / od 15 let / 70 minut
8. - 10. / Pá/ 17:00 a 19:30 / So 15:00, 17:00
a 19:30/, Ne 15:00 a 17:00
Čtyřlístek ve službách krále ČR 2013
Nejpopulárnější české postavičky Fifinka, Myšpulín, Pinďa a Bobík poprvé na filmovém plátně! … a dobrodružství na dvoře císaře Rudolfa
II. Animovaný film pro celou rodinu. Režie: Michal Žabka. Vstupné: 110 Kč / 90 minut
12. - 13. / Út, St / 19:30
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14. - 16. / Čt, Pá/ 19:30/ So / 17:00 a 19:30
Martin a Venuše ČR 2013
Ženy a muži. Jedni jsou z Marsu, druzí z Venuše… aneb… když hlídá táta. Kristýna Boková
a Marek Taclík v hlavních rolích rodinné komedie. Režie: Jiří Chlumský
Vstupné: 100 Kč / 102 minut
19. / Út / 19:30

Královský víkend GB 2013
Prezident, první dáma, král, královna a… milenka. Rok 1939. K americkému prezidentovi
Rooseveltovi přijíždí na státní návštěvu král
a královna Anglie… V hlavních rolích: Bill Murray a Laura Linney. Režie: Roger Michell
Vstupné: 90 Kč / od 12 let / titulky / 94 minut
Mimořádné představení!
20. / St / 18:00

Vrahem z povolání – Utrpení soudce Karla
Vaše ČR 2013
Podplukovník Karel Vaš pomohl jako soudce
a prokurátor na smrt víc než dvaceti nevinným
lidem a stovkám k dlouholetým trestům v době
politických procesů 50. let. Souhlasil s natáčením
a v dokumentu vysvětluje zvrácenou logiku toho,
proč je např. v pořádku, že měl být oběšen generál Heliodor Píka, v jehož procesu vystupoval současně jako žalobce i soudce. Režie: Jan Bělohlavý,
Pavel Paleček.
Vstupné: 50 Kč / 83 minut
21. / Čt / 19:30
Argo USA 2012
Thriller. Tajná operace na záchranu šesti Američanů na pozadí krize s rukojmími v Íránu.
Podle skutečných událostí. Režie a hlavní role:
Ben Affleck
Vstupné: 70 Kč / titulky / 120 minut
22. - 23. / Pá, So / 19:30

Smrtonosná past: Opět v akci USA 2013
Bruce Willis se vrací se svou nejslavnější filmovou rolí jako John McClane, který díky svým
schopnostem nakonec vždycky přežije všechno
a všechny. Akční film. Režie: John Moore
Vstupné: 120 Kč / od 12 let / titulky
22. - 24. / Pá / 17:00 / So, Ne / 15:00 a 17:00
Mocný vládce Oz USA 2013
Fantastické dobrodružství od společnosti Walt
Disney Pictures v režii Sama Raimiho se vrací k
populární literární postavě Čaroděje ze země
Oz z knihy L. Franka Bauma. Rodinný film!
Vstupné: 120 Kč / děti do 15 let 100 Kč / dabováno / 120 minut
26. - 27. / Út, St / 19:30

Konečná USA 2012

29. - 31. / Pá / 17:00 /, So, Ne / 15:00 a 17:00
Croodsovi USA 2013
Strach je dobrý, změna špatná. Dobrodružná
animovaná komedie vypráví příběh první pravěké rodiny na světě. Režie: Chris Sanders, Kirk
De Micco.
Vstupné: 125 Kč / děti do 15 let 100 Kč / dabováno / 100 minut
29. - 30. / Pá, So / 19:30

Bez doteku ČR 2013
Příběh dospívající dívky, která je předmětem
sexuální touhy svého nevlastního otce. Drama.
Vstupné: 100 Kč / od 15 let / 72 minut

Výstavy
Městské muzeum a galerie
2. 2. – 17. 3.

Přehlídka 2013
Výstava výtvarníků svitavského okresu. Obrazy,
grafika, dřevořezby, keramika, vše v podání lidí,
kteří vnímají výtvarné umění jako své hobby.
30. 1. - 31. 3.

Arabela se vrací
Autorská výstava cca 50 originálů kostýmů
a rekvizit známého pohádkového seriálu využívá momentálně dostupných fundusů a skladů
České televize.
24. 3. – 5. 5.

Svitavské výtvarné nebe
Výstava prací svitavských výtvarníků, kteří
v minulých několika letech odešli do výtvarného nebe. Uvidíte výtvarná díla Miloše Vaňka,
Jaroslava Svatoše, Miloslava Šplíchala, Václava
Nováka a Josefa Břeňka.
Stálé expozice

Labyrint svitavských příběhů
příběh svitavského betléma
Expozice je věnována vám všem, kteří chcete
být vtaženi do poutavého vyprávění příběhu
našeho města. Po 40 letech bude vystavena
část svitavského betléma, která již prošla rukama restaurátorů pardubického muzea.

Z historie praní

Důchod je pro bábovky. Návrat Arnolda
Schwarzeneggera – šerif v zapadákově u mexických hranic. Režie: Jee –woon Kim.
Vstupné: 80 Kč / od 15 let / titulky / 107 minut

Unikátní expozice praček a historie praní ve
svitavském muzeu. Součástí expozice je prádelna, kde si můžete vyzkoušet, jak se pralo
na valše.

28. / Čt / 19:30

Hledání hvězdy Davidovy

Projekt 100: Tenkrát na Západě

Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy
Expozice o holocaustu na pozadí života světově známého svitavského rodáka Oskara Schindlera. Výstava je doplněna projekcí dokumentů

30 minut po půlnoci USA 2012
Největší hon na člověka v dějinách. Brzy nad
ránem 2.5. 2011 byl dopaden a zastřelen Usáma Bin Ládin! Drama/thriller. Režie: Kathryn
Bigelow.
Vstupné: 100 Kč / od 15 let / titulky / 157 minut

umírajícího Západu a jeho mýtů… Henry Fonda, Claudia Cardinale, Charles Bronson a další
Hudba: Ennio Morricone. Režie: Sergio Leone.
Vstupné: 70 Kč / od 12 let / titulky / 166 minut

Itálie, USA 1968
Mistrovské dílo a jeden z nejlepších westernů
vůbec splétá osudy čtyř postav do příběhu
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o osobnosti O. Schindlera a pracovními listy
jako doplněk učebních programů pro všechny
typy škol.

11:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy A – VK Agel Prostějov B

15:00 / hala Na Střelnici
2. liga mužů - Svitavy - Jaroměř

Volejbal: 1. liga – kadetky

Florbal

Muzeum esperanta, Ottendorferův dům

14:00 / hřiště v Lačnově
SK Kometa Polička - HC Jestřábi Přelouč

Jediná stálá expozice o historii i současnosti esperanta v ČR. V muzeu je umístěna knihovna
Českého esperantského svazu. Kromě vystavených knih je její větší část umístěna v depozitu.
Aktuální výstava: 125 let esperanta.
Otevírací doba:
ÚT - PÁ 9:00-12:00 a 13:00 - 17:00, SO, NE
13:00-17:00; První neděli v měsíci je pro svitavské obyvatele vstup volný
Tiskový servis:
Blanka Čuhelová, tel. 461 541 710, 777 579
859, cuhelova@muzeum.svitavy.cz
www.muzeum.svitavy.cz
Fabrika Svitavy
Foyer

Hokejbal
10. / Ne / 9:00 / střelnice DDM IV. ZŠ
Střelecká soutěž Jarní cena - 35. ročník,
vzduchová puška mládeže do 12, 14 a 16 let,
startovné: pro nečleny 50 Kč

9:00 / tělocvična ZŠ Felberova
Finálový turnaj KP starších žákyň

3. liga mužů – turnaj
Florbal

14:00 / hřiště v Lačnově
1. HBC Svitavy - HBC Fire horses Živanice
Hokejbal

Českomoravské
pomezí

9:00 / hala Na Střelnici

Pardubická liga dorostenců - turnaj
Florbal

10:00 / hřiště v Lačnově
SK Kometa Polička - HBC Škoda Plzeň
Hokejbal

3. podlaží

16. / So / 10:00 / hala Na Střelnici

4. podlaží

30. / So / 9:00 / hala Na Střelnici

Volejbal

CDS Světlanka Svitavy: Výstava Proměny II.

5. výročí Fabriky Svitavy

25. / Ne / 9.30 + 11.00 / tělocvična ZŠ Felberova

minižáci U11 Basketbal TJ Svitavy - SŠB
Pardubice

TJ Svitavy – TJ Nový Jičín
Volejbal: 1. liga - junioři

Litomyšl
9. / So / 19:00 / Smetanův dům

Benefiční dobový ples
Ples ve stylu 30. až 70. let 20. století
30. / So / státní zámek

Zahájení návštěvnické sezony
Obohacené prohlídky, doprovodný program

R. Špitt a I. Motlíková: mozaika

10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – Sokol Česká Třebová II

Divadlo Trám

Volejbal: KP I. tř. – muži

Velikonoce v zámeckém sklepení a výstava skleněných kraslic. Živá zvířátka, tradiční

17. / Ne / 9:00 / areál Cihelna

velikonoční pečivo, pletení pomlázek s Lubošem Baarem

Barvy tónů, tóny barev
Díla mladých autorů, která vznikla v rámci
hudebně-výtvarného projektu Daniely Krčmářové.

SPORT
2. / So / 9:00 + 11:00 / tělocvična gymnázia

Svitavy mladší žáci U14 Basketbal TJ Svitavy - BK Pardubice B
9:00 / hala Na Střelnici
Finálový turnaj KP mladších žáků. Volejbal
10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy B – Sokol Žichlínek.
Volejbal: KP – kadetky

11:00 / hřiště v Lačnově
1.HBC Svitavy - HbC Chlumec nad Cidlinou
Extraliga SD. 14:00 SK Kometa Polička - HBC
Vsetín. Hokejbal
9. / So / 9:00 / hala Na Střelnici

TJ Svitavy A – Sokol Dolní Újezd

Motoristická burza
Polička

9:00 / hala Na Střelnici
Pardubická liga starších žáků - turnaj
Florbal

Volejbal: KP I. tř. – muži

8. / Pá / 19:00 / Tylův dům

Koncert: Vlasta Rédl a přátelé
11. / 19:00 / Tylův dům

20. / St / 15:00 / Nízkoprahový klub Díra
Ping-pongový turnaj. Akce je pro děti a mladé lidi ve věku 9 – 23 let. Vstup volný

Jeffrey Hatcher: Dr. Jekyll & Mr. Hyde

23. / So / 9.00 + 11.00 / tělocvična gymnázia
Svitavy

do 8.3. / Centrum B. Martinů
Výstava: Hanin kufřík. Výstava připomíná
příběh židovské dívky Hany Brady, který celosvětově proslavila kniha Hanin kufřík

starší žáci U15 Basketbal TJ Svitavy - BK
Pardubice B

Moravská Třebová

Florbal

6. / 19:30 / kinosál muzea
Divadelní představení: Příbuzné si nevybíráme. Rodinný večírek okoření příchod mladé
sekretářky.

17:00 – 20:00 / plavecký bazén
Hry bez hranic - zábavné odpoledne pro 12

Vysoké Mýto
16. / So / 20:00 / M-klub, kubová scéna

odvážných týmů. Tým se skládá z 5 soutěžících
od 15 let. Startovné v soutěži je 200 Kč/účastníka. Pro závodníky bude zajištěno i hlídání
jejich dětí v dětském bazénu za 20 Kč/hod.

Exkluzivní společný koncert dvou českých klubových stálic

15:00 / hala Na Střelnici
2. liga mužů - Svitavy - Hradec králové

Koncert: Vypsaná fixa & Mňága a Žďorp

23. / So / 8:00 / náměstí Přemysla Otakara II.

Volejbal: KP I. tř. – ženy

10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – SKO Hlinsko

31.3. – 1.4., 10:00 – 16:00 / zámecké sklepení

24. / Ne / 9:00 / střelnice DDM IV. ZŠ Svitavy
Střelecká soutěž Cena DDM Svitavy - 21.
ročník - vzduchová pistole 60 a 40 ran, startovné pro nečleny 50 Kč

Jarní kujebácký jarmak
Ukázky řemesel, nabídka zboží nejen s velikonoční tématikou, zabíjačkové speciality, moravská vína, bohatý kulturní program

Naše město - Svitavský kulturní a informační měsíčník. Redakce: Informační centrum města Svitavy, nám. Míru 48, 568 02 Svitavy. Příspěvky posílejte na e-mail: noviny@svitavy.cz.
Informace o pořadech naleznete na: www.svitavy.cz, www.svitavy.cz/ic, www.kultura-svitavy.cz, www.muzeum.svitavy.cz, www.sportes.svitavy.cz, www.booksy.cz, www.ddm.svitavy.cz, www.
krucek.blogspot.cz, tadydira@seznam.cz. Pokladna kina je otevřena úterý - sobota od 18:30 do 20:30.
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Seriál: městský
památkový okruh (20)

Informace z kultury

Arabela s výtvarníky v muzeu
Už jen do 16. března můžete v muzeu navštívit výstavu výtvarníků svitavského okresu Přehlídka
2013 a jen do 31. března pohádkový svět Arabely. Pokud se domluvíte s lektorkou, připraví pro vás
program k jednotlivým vystaveným technikám, které si budete moci vyzkoušet. Na výstavě Arabela
na vás čekají nejen postavy z tohoto kultovního seriálu, ale také pohádkové bytosti, jako Červená
karkulka, Sněhurka, Popelka, Dlouhý, Široký a Bystrozraký a mnohé další.
Blanka Čuhelová

Osudy Svitav jsou plné dramatických zvratů a pohnutých okamžiků. Platilo to v minulosti, platí to i dnes. Naše kroky povedou od
Jaichova kříže do pravé části starého hřbitova. Tam se nacházejí dvě travnaté plochy
s hromadnými hroby. Jedna plocha je ničím
neoznačena a pod hlínou sem byly ukládány
ostatky lidí, kteří podlehli epidemii španělské
chřipky v posledním roce Velké války, tedy
roku 1918. Že se zde kosterní pozůstatky nacházejí, potvrdila sonda v roce 2000. My se
ale zastavíme za živým plotem, u hromadného hrobu německých obyvatel města z května
1945. Šachtový hrob o délce téměř 30 metrů
byl vyhlouben ve 2. polovině května, kdy situace ve Svitavách byla značně nepřehledná.
Spoušť konce války byla zesílena řadou sebevražd Svitavanů, mnohdy celých rodin. Smrt
si opravdu nevybírala a v úmrtních matrikách,
podobně jako ve hřbitovních knihách, čteme
jména a způsob skonu. Velmi smutné čtení je
dokumentováno deníkem pátera Karla Bilka,
což je úděsné čtení plné zmaru a lidské bolesti.
Snad nejvíce 18. května, kdy bylo dopoledne

Svitavské výtvarné nebe Kouzlo mechanických
Vernisáž výstavy 23. března v 15 hodin
betlémů
Někdy si říkám, že je až s podivem, kolik
dobrých výtvarníků ve Svitavách žilo a žije.
Částečně za to může určitě malíř Jaroslav
Pavliš se svou „výtvarnou školou“. Na její činnost navázalo v polovině šedesátých let místní
muzeum, které začalo organizovat programy
pro výtvarníky z celého svitavského okresu.
A konečně v posledních letech se ve městě začínají sami od sebe sdružovat mladí výtvarníci
se svým pohledem, s nápady, jak přiblížit umění
i lidem, kteří do galerií nechodí (malování v netradičních prostorách, Živá zeď, Venkovka…).
Někteří z malířů, na něž jsme si už za ta léta
zvykli, mezi námi bohužel nejsou. Rádi bychom
vám je připomněli alespoň výstavou jejich děl.
Žák Pavlišovy školy Miloslav Šplíchal (†2004)
šel vždy svou vlastní cestou, jeho snad jediným
malířským objektem však byla Vysočina. Miloš
Vaněk (†2012) byl inspirován Kamilem Lhotákem, jeho „voláním dálek“, které se projevovalo
i v jeho opakujícím se motivu lodí. Také Jaroslava Svatoše (†2012) inspirovala Vysočina, především krajina kolem Bystrého, byla však plná
zkratek a pro něj typické zlatavé barevnosti.
Snové obrazy Václava Nováka (†2009) vznikaly
především pod vlivem impresionistů, rád maloval svitavské náměstí plné lidí s jeho tajuplnými
příběhy. Řezbář Josef Břeněk (†2009) zachycoval na svých reliéfech historické budovy našeho města, ale také různá zátiší či siluety hradů.
Přijďte si zavzpomínat na pět svitavských umělců alespoň prostřednictvím jejich díla.
		
Blanka Čuhelová

Muzejní čtvrtek
Beseda nejen s pamětníky
Městské muzeum a galerie ve Svitavách
a Třebechovické muzeum betlémů pořádá ve
čtvrtek 28. března v 18 hodin přátelské posezení s restaurátorem mechanických betlémů
Kamilem Andresem. Dozvíte se zajímavosti
o mechanických betlémech, které restauroval
a dokumentoval. Setkání se však zaměří především na nově vystavený Svitavský betlém,
který vznikal v letech 1826 – 1942 a byl částečně mechanický. Městské muzeum usiluje
o znovuuvedení betlému do pohybu a obnovu
jeho původní podoby. Společně s vámi a podle
vašich vzpomínek se pokusíme o rekonstrukci
jeho původního vzhledu. Pokud vlastníte fotografie nebo jiné materiály o Svitavském betlému, vezměte je s sebou, jejich poskytnutí velice
ulehčí restaurování tohoto krásného betlému.
Jste srdečně zváni.
Petra Jahnová

pohřbeno 126 sebevrahů. Nakonec ve vápnem vysypaných jámách skončilo 335 obětí,
dále řada německých vojáků z místního lazaretu. Sebevraždy pokračovaly i následující měsíc,
i když ne tak zběsilým tempem.
Reflexe vlastních dějin patří k pýše Svitav,
a to bez nadsázky. Byl to Jiří Brýdl, první svobodně zvolený starosta po roce 1989, byl to
P. Václav Straka, byli to mnozí Svitavané obou
mateřských jazyků, kteří v roce 1993 odhalovali masivní bronzový kříž od sochaře Martina
Jandy. V květnu toho roku bylo svěcení hrobu
obrovským nadčasovým gestem smíření a odpuštění, symbolem společné budoucnosti.
Leč mrtví z hromadného hrobu zde stejně nenalezli klidu. Ostatky byly roku 2000 exhumovány a převezeny na vojenský hřbitov
do Brna. Nezbylo nám, než exhumaci dokumentovat. Leželo zde přes šest stovek obětí.
U dvou set z nich neznáme ani jména. Hrob
je dnes evidován na ministerstvu obrany jako
hrob válečný.
Radoslav Fikejz
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Pozvánky na kulturní akce ve Svitavách
Irena Budweiserová
& Blue Soul
5. / Út / 19:00 / Fabrika
Letos tomu bude již 20 let, co vyšlo Irenino
první sólové CD Blue Soul. Zpěvačka si pro své
příznivce připravila pořad mapující částečně
toto období. Uslyšíte písničky z již zmíněného
CD Blue Soul a dále z CD Svlíkání z kůže, CD
Korýši času, CD Někdy si připadám jak pták,
CD Nobody´s fault a zatím posledního sólo-

Znouzectnost – Chantsons Tour 2013
9. / So / 20:00 / klub Tyjátr
Externí koncert SKS v klubu Tyjátr. Znouzectnost je svérázný mix punku, šansonu, folku, undergroundu a určitého archetypálního
primitivismu, ovlivněný především tradičním
„tříakordovým“ písničkářstvím v kombinaci
s osobitými texty mají nejblíže k české „semaforské“ škole – občas hloubavými, občas
dadaistickými i syrově poetickými. Skupina
vznikla v roce 1986 v Plzni, inspirována přímočarou jednoduchostí tehdy nastupující
nové hudební vlny. Na živých vystoupeních
zaznívá průřez tvorbou od archivních písniček až po materiál ze zatím poslední, hudební
kritikou kladně přijaté desky Heavy Model. Na
závěr zbývá dnes již památná věta jednoho

z fanoušků kapely: „Kdyby Divadlo Járy Cimrmana bylo punková skupina, vypadala by jako
Znouzectnost.“ www.znc.cz. Předprodej vstupenek od 22. 2. v recepci Fabriky (v den konání
- pokladna kina Vesmír). Vstupné 150 Kč

Vintage Wine & Happy To Meet
16. / So / 19:00 / klub Tyjátr
Externí koncert SKS. Stylový koncert
v předvečer svátku svatého Patrika aneb Komu

vého CD Hlavně ne klid. Koncert, respektive
jeho program, bude doplněn novými, dosud
nenatočenými autorskými písničkami a také
spirituály a blues. www.budweiserova.com.
Předprodej vstupenek od 20. 2. v recepci Fabriky. Vstupné 200 Kč

Klicperovo divadlo
Bylo nás pět
7. / Čt / 19:00 / Fabrika
Novou dramatizaci oblíbeného humoristického románu Karla Poláčka, popisující autorovo dětství v Rychnově nad Kněžnou, připravilo Klicperovo divadlo jako poctu k 120.
výročí narození tohoto českého spisovatele
a novináře. Dobrodružství nezapomenutelných dětských hrdinů, jimž vévodí Péťa Bajza,
Tonda Bejval, Čeněk Jirsák, Eda Kemlink a Zilvar z chudobince, nás přivedou nejenom do
malebného východočeského městečka, ale
i na dvůr indického Maharadži. Kromě ústřední pětice kamarádů se můžeme samozřejmě
těšit i na Rampepurdu, Evičku z cukrárny, Otakárka Soumara, nebo strýce a tetu Vařekovy.
Atmosféru předválečných let podpoří dobové šlágry v živém podání výjimečně muzikálního hereckého souboru. Všechny také jistě
potěší krásný a barevný Poláčkův jazyk a sloh.
Režie: Jan Frič. Dramaturgie: Jana Slouková.
Dramatizace: Jana Slouková a Jan Frič. Scéna:
Nikola Tempír. Kostýmy: Iva Němcová. Hudba:
Pavel Horák & His Melody Boys. Hrají: František Staněk, Miroslav Zavičár, Jakub Tvrdík,
David Smečka. www.klicperovodivadlo.cz.
Vstupné 250 Kč

jetím irského rocku. V jejich diskografii najdete
4 alba. www.happytomeet.cz
Vintage Wine: Vintage Wige se zformovala z kapely Neon Black. Mísí v sobě rockovou
dravost s melodikou a energií irské a skotské
muziky, kterou sami nazývají Celtic Trash-folk
(Něco mezi Celtic Woman a Motorhead).
V minulém roce vydala kapela svoje debutové
album s názvem Drums and Guns. Předprodej
vstupenek od 4. 3. v recepci Fabriky (v den konání - pokladna kina Vesmír). Vstupné 150 Kč

se nelení, tomu se zelení. Happy To Meet: Skupina funguje už bezmála deset let a mezi fanoušky keltské a folk-rockové hudby je dobře
známá. V průběhu kariéry několikrát změnila
obsazení, v dnešní sestavě uslyšíte zpěvačku
Martinu Ženožičkovou. Happy to meet jsou
ozdobou mnoha letních festivalů, kde publikum strhnou k tanci svým energií nabitým po-

Laďa Kerndl s orchestrem

27. / St / 19:00 / Fabrika
Staré časy, kdy swing vládl světu, připomene Laďa Kerndl se svým orchestrem. Diváci se mohou těšit na slavné melodie a světové evergreeny v podání „českého“ Franka

Sinatry. Šarmantní zpěvák začal hudební kariéru v sedmnácti letech jako zpěvák a kytarista
v recitálu Ljuby Hermanové v divadle Večerní
Brno. Postupně se stal členem několika profesionálních hudebních skupin, od roku 1971
se třináct let plavil na lodích Vistafjord a Sagafjord společností Norwegian America Line.
Dalších jedenáct let zpíval turistům na lodích
Queen of Scandinavia a King od Scandinavia
dánské společnosti. V Československu koncertoval příležitostně, mj. s orchestrem Gustava
Broma, s nímž natočil řadu snímků pro rozhlas. Po vyléčení z těžké nemoci v roce 1995
si Kerndl vybudoval výraznou pozici na české
hudební scéně. www.ladakerndl.cz
Předprodej vstupenek od 13. 3. v recepci
Fabriky. Vstupné 200 Kč
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Pašije

Březen – měsíc čtenářů

Ne 23. 3. / 15:00 / kostel Navštívení Panny
Marie (bílý kostel na náměstí).
Tak, jako k Velikonocům patří pomlázka,
malovaná vajíčka a mazanec, má zde své místo
i pašijový příběh. Prožít ho můžete v podobě
současného, hudebně dramatického zpracování svitavských farníků, určeného všem věkovým skupinám. Vstup volný.
Soňa Nádvorníková

Tento rok se již počtvrté koná celostátní
akce Březen – měsíc čtenářů, jejímž cílem je
posilovat společenský význam četby a knihoven. Rádi bychom při této příležitosti ocenili
našeho nejlepšího dětského čtenáře titulem
„Čtenář roku“. Základním kritériem pro jeho
výběr je počet přečtených knih v roce 2012. Ve
středu 6. 3. v rámci Týdne čtení rádi přivítáme
ty z vás, kteří mají spisovatelské ambice a nebojí se představit svou vlastní tvorbu. Přivítáme děti i dospěláky, na věku a literárním žánru
nezáleží. Těšit se můžete na besedu s Pavlou
Jazairiovou a spisovatelkou Petrou Hůlovou
(viz kulturní kalendář).
Milada Vacková

Autorské čtení
a beseda
s Petrou Hůlovou
26. 3. / 18:00 / Klub Tyjátr
Petra Hůlová se narodila 12. července
1979 v Praze, absolvovala mongolistiku a kulturologii na Univerzitě Karlově.
Je autorkou několika knih, v nichž se odráží její osobní zkušenost z pobytů v cizích
zemích. Za první román Paměť mojí babičce (2002) získala cenu Magnesia Litera.
Z perspektivy žen tří generací v něm zobrazuje

Výstava Proměny II.
Čt 7. 3. / 15:00 / Fabrika
Charita Svitavy vás srdečně zve na vernisáž
obrazů uživatelů Světlanky – centra denních
služeb. Slavnostní otevření výstavy proběhne
ve čtvrtek 7. března ve 13 hod. ve Fabrice.
Můžete se těšit také na hudebně – taneční vystoupení z cyklu Živly. Záštitu nad výstavou,
která potrvá do středy 3. dubna, převzal starosta města David Šimek.
Vendula Pešková

ZŠ a MŠ Svitavy
- Lačnov vás zve
13. 3. od 15:00 do 17:00 hod.
Květinová slavnost
Jaro se pomalu, ale jistě blíží… Přijďte se do
Modré školy podívat na vystoupení mažoretek
a gymnastek. Spolu s Lídou Betlachovou si budete moci vyrobit velikonoční dekorace. Děti
každou ženu či dívku obdarují květinou, pro
všechny připraví drobné občerstvení.

život v současném Mongolsku. Za román Stanice Tajga odehrávající se na Sibiři obdržela
cenu Josefa Škvoreckého (2008). V roce 2010
vyšla kniha Strážci občanského dobra, v které
se zamýšlí nad dobovými problémy před a po
sametové revoluci z pohledu mladé komunistky. Její nejnovější kniha Čechy, země zaslíbená (2012) vypovídá prostřednictvím hlavní
hrdinky - Ukrajinky Olgy - o nelehkém životě
v cizí zemi. Další knihy Petry Hůlové: Přes matný sklo (2004), Cirkus Les Mémories (2005),
Umělohmotný třípokoj (2006).
Marta Bauerová

ZŠ Riegrova
Sobotní drátování
Na sobotu 16. března od 10 do 12 hodin
zveme všechny, kteří rádi zaměstnávají své
ruce. Poplatek: 50 Kč na materiál, kontakt
p. Pražanová na e-mailu
prazanova@zsriegrova.svitavy.cz

Večer pod lucernou
s Ladislavem
Pecháčkem

20. 3. od 15:00 do 17:00 hod.
Bazar
Zveme vás na školní bazar ošacení. Značkové oblečení i obuv pořídíte za pár korun!
Více informací na našich webových stránkách
Mirek Smolej
www.zslacnov.svitavy.cz.
JSTE ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNOU
OSOBOU NA TRHU PRÁCE?
Právě pro vás realizujeme
ve Svitavách projekt s názvem

ŽIVOT BEZ PŘEKÁŽEK
V PARDUBICKÉM KRAJI
ZCELA ZDARMA ZÍSKÁTE:

- vzdělávací a rekvalifikační kurzy
- motivaci a zprostředkování zaměstnání
dle vašich potřeb
- možnost návštěvy Job Clubu
prostor k setkávání, motivační činnosti
Rádi Vás u nás přivítáme, volejte, pište:
info@inhelp.cz, www.inhelp.cz
776 121 806, 776 121 055

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
a státního rozpočtu ČR.

19. 3. / 18:00 / klub Tyjátr
Jak svět přichází o básníky, Jak básníci
přicházejí o iluze, Jak básníkům chutná život, Konec básníků v Čechách, Jak básníci
neztrácejí naději, Dobří holubi se vracejí,
Vážení přátelé, ano atd. Autor nejen námětů nebo scénářů k uvedeným filmům,
ale také autor románů a povídek (např.
Amatéři, Osvobozené kino Mír, Spolek
osamělých srdcí) se narodil v roce 1940
v Litomyšli, celý život pracoval jako lékař
a dnes žije v Pardubicích. A přijede do Svitav.
Na besedě s Ladislavem Pecháčkem se
dozvíme jistě něco ze zákulisí Básníků, jistě
padne dotaz na jejich další díl, určitě zazní
formou autorského čtení ukázky z nejnovější Pecháčkovy povídkové knihy Hořká
čokoláda a z dosud nevydaných textů.
Zaručena je také autogramiáda. Vstupné
dobrovolné.
Milan Báča
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Akce DDM Svitavy

Hry bez hranic

• 6. / St / 8:00 / gymnázium
Obvodní kolo v basketbalu – žáci 8. – 9. tříd

Na svitavském krytém bazénu se uskuteční 23. března se od 17:00 – 20:00 hod.
2. ročník akce DDM Tramtáryje, plavecké školičky pro nejmenší Kajmánek a SPORTES - Hry
bez hranic.

• 12. / Út / 12:30 / ZŠ Felberova, tělocvična
Obvodní kolo ve vybíjené - žáci 1. – 3. tříd
• 14. / Čt / 8:00 – 12:00 / gymnázium
Zeměpisná olympiáda, kategorie A/6., B/7.,
C/8. – 9. ročníky ZŠ + gymnázium, D/střední
školy
• 18. / Po / 8:00 / hala Na Střelnici
Obvodní kolo ve volejbalu - žáci 8. – 9. tříd
• 22. / Pá / 9:00 / bazén
Okresní kolo v plavání - žáci 1. – 5. tříd
• 28. / Čt / 8:45 / ZŠ nám. Míru
Okresní kolo 54. ročníku fyzikální olympiády
- kategorie E, F – je určena žákům 8. a 9. tříd
základních škol a příslušným ročníkům víceletých gymnázií.

Výuka angličtiny
v Krůčku
Přijďte se přesvědčit o kvalitách naší
nové dobrovolnice Zoraidy Jimenéz, která je výbornou lektorkou angličtiny pro
pokročilé a začátečníky – konverzace, pro
větší děti od 3 let a Mrňouskovu angličtinku. Více informací o programu a angličtinách osobně MC Krůček, tel. 737 236 152,
e-mail: mckrucek@gmail.com,
www.mckrucek.cz

Nízkoprahový klub Díra
Workshopy:
Týden 4.3. – 8.3; 13:00 – 18:00
Umím si poradit na poště?
Týden 11.3. – 15.3.; 13:00 – 18:00
Umím si poradit na nádraží?
Akce jsou pro děti a mladé lidi ve věku 9 – 23
let. Vstup volný.

Soutěž je vyhlášena pro pětičlenné týmy
od věkové hranice 15 let. Může se přihlásit
maximálně 12 družstev, která budou nucena
prokázat svou soudržnost v týmu i fyzickou
zdatnost při plnění různých úkolů v bazénu.
Startovné, včetně vstupného, je 200 Kč
/ osobu. Pro závodníky, kteří budou mít s sebou vlastní děti, bude zabezpečeno hlídání
v malém bazénu za 20 Kč / hod.
Přihlášky jednotlivých týmů nahlaste
na kontakt:
psmerdova@svitavy.cz, tel: 734 287 284
lwaltova@svitavy.cz, tel: 734 287 286
Robert Snášil
Těšíme se na vaši účast.

Mateřské a rodinné
centrum Krůček
Nabízíme hlídání dětí v hlídacím koutku
BabyKrůček, Pražská 1908/2a, v areálu za Mateřskou školou – více informací Jana Václavíková tel. 604509421, hlidani.krucek@seznam.
cz, www.mckrucek.cz.
Provozní doba od 7:00 do 17:00 hodin. Hlídací centrum zahájilo svoji činnost
v lednu roku 2012 a za tu dobu se uskutečnilo 1231 návštěv. Letos můžete svěřit dítě
do naší péče každý všední den a postará se
o něho zkušený a vyškolený tým, jehož prioritou je respektující a individuální přístup
k dítěti. V rámci nadstandardního programu
nabízíme pravidelně speciální formy vzdělávání vašich dětí a rehabilitační cvičení s odborníky. O děti pečují též anglicky mluvící dobrovolnice z cizích zemí, které jim přirozenou cestou
otevírají cestu k cizímu jazyku.

Pondělí: speciální výukový program
pro nejmenší
Úterý:
rehabilitační cvičení
Středa: angličtinka pro nejmenší
Ceník: od 19 Kč/hod. bez stravy s možností
nabídky slev (permanentky, hlídání
sourozenců apod.). Nadstandardní
služba - hlídání o víkendech, o svátcích, ve večerních hodinách, v případě nemoci 65 Kč/hod. Firmám nabízíme hlídání dětí v případě školení
a seminářů.
Kateřina Krausová

Nově v Krůčku
Malíčkov
Každý čtvrtek od 10 do 11 hodin.
Zábavné učení pro malé děti. Naučíme se společně barvičky, tvary, zvířátka. Povíme si o našem těle a o všem, co je kolem nás. Budeme
malovat, učit se říkadla, hrát zábavné hry a společně si zacvičíme a zatančíme! Pro děti od 2 let.

Školáčkov
Každý čtvrtek od 15 do 17 hodin.
Učení pro děti od 4 let. Zábavnou a veselou
formou s prvky Montessori výuky procvičíme
vše, co máme znát, a budeme hledat cesty za
poznáním. Vytvoříme si pomůcky a zahrajeme
hry. Odpoledního klubu se děti mohou účastnit bez rodičů.
Kateřina Krausová
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Informace ze sportu

Turnaj v bowlingu
pro rodiče a děti
V Bowling-Squash centru se koncem ledna
uskutečnil již pátý ročník turnaje bowlingu pro
rodiče a děti pořádaný PS Vysočinou Svitavy.

Sešlo se dvacet tříčlenných družstev. Důležitou
podmínkou bylo, aby minimálně jeden z družstva byl mladší patnácti let. První čtyři týmy
s nejvyššími náhozy se dále utkaly v semifinále
a finále. Před či po odehrání bowlingu si účastníci krátili čekání turnajem v pexesu, někteří si
zahráli kulečník, šipky a stavěli puzzle na čas.
Celý den utekl jako voda a v 16 hodin proběhlo
vyhlášení výsledků. Každý si odnesl diplom, odměnu a finalisté samozřejmě poháry a medaile.
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Zdravý životní styl – pojďte s námi najít cestu ke zdraví
Firma SPORTES za odborné spolupráce
s Ing. Ditou Urbánkovou, Ph.D., poradkyní
pro výživu a zdravý životní styl, instruktorkou
Nordic a Priessnitz Walkingu, připravily projekt
zdravého životního stylu pro občany města Svitav a další, kteří hledají změnu.
Jedná se o soubor vzdělávacích a sportovních akcí, určených pro nejširší veřejnost.
V průběhu celého roku 2013 budou mít občané možnost zúčastnit se besed a přednášek
zaměřených na problematiku výživy a pohybu.
Téma zdravého životního stylu zpestří, ve formě
teoretické i praktické, i výuku dětí ve vybraných
základních a mateřských školách Svitavska.
Cílem projektu je přivést k pravidelnému
pohybu co nejvíce občanů. Spektrum sportovních aktivit ve Svitavách se proto rozšíří
o outdoorové pohybové aktivity Nordic Walking (severskou chůzi s holemi) a jeho rozšířenou verzi Priessnitz Walking (obohacenou
o rehabilitační dechové techniky a parciální
ochlazování končetin podle Vincenze Priessnitze). Jedná se o nejpřirozenější a zároveň
nejúčinnější pohybové aktivity z hlediska zdravotního přínosu i redukce váhy, vhodné téměř
pro všechny věkové i výkonnostní kategorie

Kalendář akcí na měsíc březen:
•

•

Nordic Walking akce pro veřejnost
• sobota 16. 3. – předjaří v přírodním parku Orlice (trasa: Ústí nad Orlicí – Brandýs
nad Orlicí – 12 km) odjezd Svitavy: 8:01
hod (vlak) do Ústí nad Orlicí (8:23 hod)
Výukové a vycházkové lekce pro veřejnost
• každé úterý v 16:00 hod - u kojeneckého
ústavu
• každou středu v 15:30 hod - za hasičskou
zbrojnicí
• pátek 1.3. a 8. 3. v 15:30 hod - na pláži
rybníku Rosnička

Individuální lekce a dopolední vycházky
objednávejte telefonicky: 737 513 000 nebo
e-mailem: urbankovadita@seznam.cz.
Připravujeme:
•
•

A jak to dopadlo?
1. místo: Ozzy team (Sabina Machová,
Miroslav Mach, Jiří Pandula)
2. místo: Pohodáři (Sára Dosedělová,
Renata Sajdlová, Miroslav Doseděl)
3. místo: Bonduelle (Kristýna Hemerková,
Jiří Petržela, František Petržela)
Všem děkujeme za účast a těšíme se na další ročník! 			
Lucie Fišerová

Pravidelně pořádané akce Nordic a Priessnitz Walkingu (výukové lekce, kondiční vycházky, jednodenní výlety a sportovně-relaxační
víkendové pobyty) umožní občanům přesunout pohyb z uzavřených místností, tělocvičen
a posiloven do přirozeného prostředí – přírody.

občanů, včetně lidí obézních a se zdravotními
omezeními, pro které je jakýkoliv jiný sport nepřijatelný a přetěžující.

17. - 19. 5. 2013 – Máj ve východních Krkonoších (Jánské Lázně – Černá hora)
14. - 16. 6. 2013 – Ve stopách Vincenze
Priessnitze (Jeseníky: Jeseník – Čertovy kameny - Zlatý Chlum)

Bližší informace, termíny dalších akcí i přihlášky na víkendové pobyty a výlety získáte
na: www.poradnavyzivy.cz, tel.: 737 513 000,
e-mail: urbankovadita@seznam.cz nebo osobně v Poradně výživy - Ing. Dita Urbánková,
Ph.D., nám. Míru 80, případně na vývěsce před
Nadačním domem. Alice Štrajtová Štefková

Turnaje školních volejbalových přípravek aneb skoro jako v ligách

Ve spolupráci se základními školami fungují volejbalové přípravky již několik let, jsou
určeny pro žáky 1. – 4. tříd. Děti trénují převážně dvakrát týdně a náplní jsou nejrůznější pohybové aktivity, hry a soutěže zaměřené
především na všestrannost. Cílem pak je, aby
měly děti z pohybu radost, těšily se na další

tréninky, rády se pohybovaly, prostě aby se
sportování stalo součástí jejich životního stylu.
V uplynulém týdnu (19. a 20.2.) probíhaly
ve sportovní hale turnaje těchto školních volejbalových přípravek. Zúčastnilo se celkem
86 dětí, které vytvořily 38 družstev. A zejména pro prvňáčky to byla první „opravdová“
sportovní akce. Ti mladší (1. a 2. třídy) se
utkali ve žlutém minivolejbalu, starší účastníci
(3. a 4. třídy) hráli již náročnější formu minivolejbalu – oranžový. Děti hrály s elánem
a bojovaly opravdu o každý bod. Sem tam ještě
technika nebyla úplně nejlepší a taktické pokyny trenérů - učitelů bylo obtížné splnit, ale
co není teď, může už být na dalších turnajích,
které uskutečníme v květnu.
Ve výsledcích uvádíme jen družstva na
stupních vítězů, celková pořadí a další fotografie najdete na www.volejbal.svitavy.cz
1. třídy: zúčastnilo se 9 družstev a turnaj

vyhrály Kočky (ZŠ TGM – S. Bileg, Š. Hájek),
druzí byli Delfíni (ZŠ TGM – G. Hauptová,
E. Andrlíková), třetí Mičudy (ZŠ Sokolovská
– M. Ingr, T. Dostálek, J. Lacman).
2. třídy: v turnaji bylo celkem13 družstev
a zvítězili Piráti (ZŠ TGM – J.Kefurt, L. Vacek), stříbrní byli Krakeni (ZŠ TGM – P. Krch,
J. Mačeková), bronzoví Borci (ZŠ Felberova
– T. Polák, M. Vymazal, M. Groulík).
3. třídy: soutěžilo 8 družstev a nejlepší byli
Mafiáni (ZŠ TGM – J. Šudoma a M. Ovad), druhé místo obsadili Upíři (ZŠ TGM – M. Šudoma
a M. Milota) a třetí místo uhájila ZŠ Opatov
(K. Kysilková, K. Štěrbová a J. Štosek).
4. třídy: z 8 družstev byli nejlepší Instalatéři (ZŠ TGM – M. Šimek, R. a M. Danišové),
druhé byly Parťačky (ZŠ Opatov – T. Urbanská, N. Pohanková) a třetí Smajlíci ( ZŠ Opatov
– R. Grézl, D. Choceňský). Marcela Sezemská
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Den otevřených
dveří v Amk Speedway
Svitavy
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Když hrajeme týmově, hrajeme výborně

Přijďte se podívat 23. března od 14:00
hod. do cihelny se svými dětmi. Budou vystaveny plochodrážní speciály a výstroje
jezdců s výkladem k tomuto sportu. Probíhat bude i nábor zájemců o plochodrážní
motocykly. Zájemci se mohou hlásit po
dovršení devíti let. Těšíme se na vás. Tým
Amk a tým Speedway Svitavy.
Zdeněk Peša a Richard Berger

Gymnazistky úspěšné
na celostátní úrovni
Studentky svitavského gymnázia se probojovaly ve dvou sportech až do celostátního
finále. Nejdříve tomu tak bylo v plavání. Děvčata obsadila ve finále v Jindřichově Hradci koncem ledna deváté místo, s bronzovou medailí
se vrátila Barbora Koutná, která se tak stala
3. nejlepší středoškolačkou v ČR v disciplíně
volný způsob.

Sedmadvacetiletý rozehrávač a křídelník,
lídr svitavských Turů Michael Brandon Deloach je už ve Svitavách téměř jako doma a jak
říká, basketbal není o jednotlivcích, ale o týmu.
A on to svými výsledky, svým pojetím hry více
než potvrzuje.
Skončila základní část Mattoni NBL - jak
vidíte šance Turů ve skupině A2?
„Naše šance vidím docela dobře. Pokud
budeme pokračovat v dobrých výkonech, které teď předvádíme, myslím si, že ve skupině A2
můžeme získat ještě nejméně sedm vítězství.”
Jste druhý v průměrném počtu dosažených bodů na zápas a jste třetí v počtu asistencí na jeden zápas…
„Je důležité se naučit, kdy je potřeba vystřelit a kdy přihrát tak, aby byli všichni spokojeni a hráli jako tým. Pokud hrajeme týmově,
hrajeme výborně. Basketbal není o jednotliv-

cích, ale o týmu. Proto vždy používám větu ´Ve
slově tým není slovo já´.”
Za své téměř roční působení ve Svitavách
jste si získal řadu fanoušků, setkáváte se
s nimi? A rád? Překvapil vás v poslední době
některý?
„S fanoušky se setkávám vždy rád a rád si
s nimi i povídám. Připadám si pak, jako bych
byl více součástí tohoto města, jako bych tu
byl doma. Fanoušci mě překvapují neustále, hlavně tím, kolik toho vědí o basketbalu
a o Turech.”
Máte osobní předsevzetí – pokud to tak
můžeme nazvat - v čem se chcete zlepšit?
„Vždycky je něco, v čem se můžete zlepšovat. Chtěl bych hrát více hlavou a více
o hře přemýšlet. Díky tomu můžu být vždy
o krok před soupeřem, protože budu vědět,
Petra Soukupová
co udělá.“

Mistrovství severní Moravy v silovém trojboji
Deváté nejlepší středoškolačky v ČR v plavání, Barbora Koutná uprostřed dole (foto Josef
Böhm)
Druhým úspěchem byla účast basketbalistek v republikovém finále v Klatovech ve dnech
12. – 14. února, kde dívky obsadily 6. místo.
Kapitánka svitavského týmu Sabina Hartmanová byla za své výkony vyhlášena členkou
nejlepší pětky celého turnaje.
Milan Báča

Distribuce
zajišťuje firma L. Pospíšila. S nesrovnalostmi
v doručování se obracejte na tel.: 608 024 585
(www.mestosvitavy.webnode.cz).
Příští číslo vyjde 31. března 2013.

Již 21. ročník Mistrovství severní Moravy
v silovém trojboji se uskutečnil v sobotu
2. února v Krnově. Závody, jako tradičně, proběhly bez větších komplikací a za poměrně
slušné účasti, co se oblastních závodů týče.
Závodili dva dorostenci, sedm juniorů a dvě
ženy, za což jsem velice rád. Je vidět, že je
o tento sport i mezi ženami a mládeží ještě zájem. Zbývající soutěžící doplnili muži v různých
váhových kategoriích. Předpokládám, že pro
čtenáře není třeba zdůrazňovat, že se závodilo
ve třech disciplínách, a to dřep, bench-press
a mrtvý tah. Díky účasti zkušených borců byly
k vidění i velice solidní výkony.
Svitavy reprezentoval Ladislav Jílek
– 5. místo, Patrik Krušina - 6. místo, Libor
Novák – 2. místo, Jan Binko - 2. místo a Karel
Jiří Chvála
Horský – 3. místo.

Členové oddílu: horní řada z leva – Patrik
Krušina, Jiří Chvála, Jan Binko, Karel Horský,
Libor Novák, Jaroslav Doleček, dolní řada
z leva – Petr Šír, Ladislav Jílek, Pavla Nováková, Roman Telecký
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