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Z oslavy narozenin do porodnice pro nejkrásnější dárek
Začátek nového roku prožila nastávající
maminka Jitka Navrátilová neobyčejně. V předvečer svých narozenin v rámci možností oslavovala s přáteli. Nečekaně však místo odjezdu
domů zamířili rovnou do porodnice. Všechno
šlo velmi rychle. „Byli tady strašně hodní, sestřičky mi moc pomohly a za dvě hodiny bylo po
všem,“ pochvalovala si maminka. Ve 3:34 hodin v pátek 3. ledna vykoukl na svět malý Ondřej Šimperský (3 kg a 50 cm), aby oslavil narozeniny společně se svou maminkou. Není potřeba zdůrazňovat, že byl nejkrásnějším dárkem nejen pro ni, ale také pro svého tatínka
Zdeňka Šimperského a čtrnáctiletého bratra
Adama. V pondělí 6. ledna přijali oba gratulace také od starosty města Davida Šimka, který pravidelně vítá prvního občánka Svitav kyticí, drobnými dárky a finančním příspěvkem.
Malému Ondrovi přejeme totéž, co mu popřála jeho maminka: „...především zdraví, protože
to je nejdůležitější, hodné lidi kolem sebe a aby
ho v životě potkalo jenom to dobré.“
Zuzana Pustinová

Vybralo se opět více - děkujeme
Vážení tříkráloví přátelé,
ráda bych vám všem touto cestou poděkovala za zdar letošní tříkrálové sbírky
v oblasti, kterou spravuje naše Charita. Tváří
v tvář všem těžkostem sbírka sama a Charita
vůbec u veřejnosti, dárců i dobrovolníků obstála. Toho jsem si vědoma a velmi si vaší přízně vážím. Při letošním koledování jsme vybrali 387 574 Kč (v loňském roce 345 952 Kč),
z toho v samotných Svitavách 204 465 Kč
(loni 185 811 Kč).
Řada z vás se také na pozitivním výsledku
osobně podílela. Díky všem štědrým dárcům
a obrovskému nasazení dobrovolníků - koledníků pomůže výtěžek v humanitární oblasti
v zahraničí i v tuzemsku. Přímo ve Svitavách
a v okolních obcích, kde působíme, pak pocítí klienti Charity Svitavy pomoc zcela konkrétně. Z větší části výtěžku pořídíme nový automobil, kterého budou moci využívat hlavně
ti, kteří mají potíže se samostatně pohybovat.
Pokračování na str. 2

Svitavy se přidaly
k projektu Města
vzdělávání
Svitavy se v lednu připojily ke čtveřici měst
v pilotním projektu Města vzdělávání obecně prospěšné společnosti EDUin. Dalšími zapojenými městy jsou Dvůr Králové nad Labem, Kutná Hora a Žďár nad Sázavou. Tato
města se v rámci projektu společně se zástupci EDUin pokusí zlepšit kvalitu vzdělávání
v regionu a navrhnout možnosti jeho rozvoje
v dlouhodobějším časovém horizontu. Ovlivnit strategii města v oblasti vzdělávání bude
moci každý, kdo na otázky v dotazníku odpoví. Průzkum se uskuteční jak prostřednictvím
tištěných dotazníků, tak prostřednictvím internetu. Dotazník najdete v elektronické podobě
na: www.mestavzdelavani.cz a na webu města:
www.svitavy.cz. Bude pro vaše odpovědi otevřen do neděle 16. února.
Pokračování na str. 2
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Vybralo se opět více - děkujeme

Mohlo by vás zajímat

Svitavy se přidaly k projektu Města vzdělávání
Pokračování ze str. 1
„Chceme, aby všechny instituce, které se
vzdělávání věnují, jako jsou školy, domy dětí
a mládeže, rodinná a mateřská centra, divadla, knihovny, galerie, skautské oddíly a další
zájmové organizace, prohloubily svoji spolupráci,“ říká Vít Krajný. Města vzdělávání se zaměří jak na rodiče a jejich děti, tak na nabídku vzdělávacích aktivit pro starší generace. Přizvat ke spolupráci se budou snažit také firmy
a organizace, které se na rozvoji vzdělávání mohou podílet.
V těchto dnech jednají zástupci EDUin, o.p.s.
s představiteli vytypovaných institucí, od poloviny ledna se rozběhl i dotazníkový průzkum mezi
obyvateli regionu. Zjišťovat se bude nejen jejich

spokojenost s úrovní mateřských, základních
a středních škol v městě, ale i s nabídkou volnočasových aktivit a dostupných kurzů. Do projektu se nezapojí pouze školy a městská samospráva, ale i řada dalších institucí, organizací
a firem z regionu. „Smyslem projektu je propojit významné zástupce nejrůznějších institucí
a firem se školami a zastupiteli a posílit síť vztahů, která povede k zlepšení nabídky a možností
vzdělávání v regionu,“ popisuje smysl projektu
Města vzdělávání jeden z jeho koordinátorů Vít
Krajný. S výsledky průzkumu budou seznámeni občané zajímající se o formální a volnočasové vzdělávání 4. března v rámci tzv. Úvodního
setkání k projektu Města vzdělávání a na stránkách: www.mestavzdelavani.cz.
Vít Krajný

Dobrovolní hasiči hledají nové členy
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy je zařazena v poplachovém plánu
Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje v kategorii, která zahrnuje výjezdy
k mimořádným událostem i mimo rámec působnosti obce. Vyjíždí na výzvu zřizovatele
jednotky (město Svitavy) nebo krajského operačního střediska k požárům, živelným pohromám nebo technickým zásahům. Nutnými podmínkami pro členství v jednotce jsou
věk nad 18 let, dobrý zdravotní stav a trestní
bezúhonnost. Přednost mají lidé zodpovědní,
se smyslem pro kolektiv, se zájmem o činnost
a techniku hasičů a záchranářů, ochotní věnovat této práci hodně úsilí a volného času bez
ohledu na zisk či slávu. Členy jednotky se mohou stát muži i ženy.
Stálou pohotovost zajišťuje dvanáct hasičů, kteří jsou rozděleni do tří družstev (družstvo: velitel, strojník a dva hasiči) ve 24 hodinové nepřetržité pohotovosti s výjezdem jednotky do pěti minut. Odborná úroveň členů jednotky je zajišťována školením v jednotce pod-

Pokračování ze str. 1
Automobil bude upraven pro přepravu
osob na invalidním vozíku. Uživatelů naší pečovatelské služby neustále přibývá. Těšíme se,
že je tak budeme moci snadněji doprovázet
k lékaři, na nákupy, za jejich zájmy. Automobil
také umožní přepravu těm, kteří využívají další nabídku naší pečovatelské služby - vykoupání v bezbariérové koupelně na Jungmannově
ulici, kde naše Charita provozuje další sociální službu: Světlanka – centrum denních služeb.
Všem dobrovolníkům, vedoucím skupinek
i samotným králům děkuji za nesmírnou ochotu a nasazení a těším se na shledání s vámi na
tradiční akci Poděkování tříkrálovým koledníkům. Ta letos proběhne 24. května, jako vždy
v areálu farního úřadu Římskokatolické církve
na Školní ulici ve Svitavách. Děkuji svým kolegům, koordinátorce letošní sbírky Miriam Holubcové a jejímu zástupci Davidu Šmídovi. Poděkování také patří za pomoc při zapečeťování, rozpečeťování a samotném sčítání obsahů
kasiček Pavle Velecké z odboru vnitřních věcí
městského úřadu.
Blanka Homolová

Víte,že...
...máme nový chléb?

le plánu odborné přípravy a účastí na cyklické
odborné přípravě pro velitele, strojníky, techniky jednotek a nositele dýchací techniky, které organizuje Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje.
Zájemcům o členství v jednotce budou podány podrobnější informace na nezávazné informativní schůzce po předchozí domluvě
s velitelem jednotky (kontakt: Petr Lédl – velitel
JSDH, e-mail: petr.ledl@svitavy.cz , mob.: 721
851 194 ).
Petr Lédl

Zveme vás na Svitavský ples
Vážení přátelé dobré hudby, tance a zábavy,
svitavský ples se bude konat v prostorách Fabriky v pátek
21. února ve 20 hodin. Navazuje na tradici úspěšných plesů
města Svitavy. Bude zahájen vystoupením taneční skupiny Gamilla ze Svitav. K tanci a poslechu v hlavním sále zahraje skupina LUCKY BAND z Hradce Králové, která se bude střídat
s DJ Jardou Marcalem z Českých Heřmanic. V předsálí nás potěší již ve Svitavách známá cimbálová muzika Slovácko mladší z Mikulčic. Součástí plesu bude i tradiční bohatá Soutěž
o ceny. Cena vstupenky zůstává na úrovni roku 2013, tedy
250 Kč. V ceně je výše uvedený bohatý program, uvítací drink,
malé občerstvení a půlnoční guláš. Vstupenky na akci měsíce
února 2014 lze zakoupit již od 15. ledna v Informačním centru města Svitavy, náměstí Míru 48.
Eva Huschková

Před koncem roku zaznamenali mnozí kolemjdoucí čilý ruch u pekárny NOPEK. Uvnitř
probíhala kompletní výměna technologie na
výrobu chleba za nejmodernější, jaká v oboru
existuje. Od prvního pečení se potvrzuje, že unikátní spojení hi-tech vybavení s tradiční poctivou recepturou přineslo výborné výsledky. Věřím, že brzy budou všichni Svitaváci na „svůj“
chléb tak pyšní, jak jsou už dnes místní pekaři.
Jiří Sobol

...KO-TOUR zavádí novou službu?
Cestovní kancelář KO-TOUR ve své pobočce na ulici T. G. M. 5, Svitavy zavádí pro občany
novou službu. Od 3. února zde můžete uhradit
vaše složenky a také ostatní platby SIPO se slevou až 25%.
Ladislav Cacek

...v restauraci Coolna je mnoho novinek?
V restauraci Coolna během posledních pár
měsíců proběhla spousta změn a další novinky plánujeme ještě na měsíc únor a začátek letních prázdnin. Začali jsme s projekcí filmů, rozšířili jsme sortiment o stáčená vína a obměnili
jídelní lístek. Na vybrané dny v týdnu a víkendy pro vás připravujeme spoustu volnočasových aktivit od slevových akcí, Happy Hours,
soutěží o pizzu zdarma každý den, až po vystupování živých kapel nebo DJ‘s. Po stížnostech z minulých let na nízkou teplotu v hospodě v zimním období jsme se rozhodli instalovat nová kamna. Pravidelně doplňujeme informace na Facebooku a webových stránkách
www.coolnasy.cz. Přijměte naše pozvání a zastavte se u nás na denní menu, víno či pizzu
a vyzkoušejte si naše prostředí z pohodlí dřevěných lavic naší restaurace. Těšíme se na vás.
Marcel Veselý
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Ze svitavské matriky...

str. 3

Město a úřad v číslech - údaje za rok 2013
S čísly si hrají nejen děti, ale s oblibou i dospělí. Letos vám proto opět nabízíme porovnání s loňskou statistikou. Jedná se o stav ve Svitavách k 31. prosinci za rok 2013 (údaj v závorce je za rok 2012):

V našem správním obvodě:
•

•
•

•

•

První letošní Svitaváček Ondřej Šimperský
přišel na svět 3. ledna – přesně na den maminčiných narozenin.

•

•

Český Honza vítězí
Jak se dočtete v článku Město a úřad
v číslech, narodilo se v roce 2013 ve svitavské
porodnici celkem 677 dětí, z toho bylo 342
chlapců a 335 děvčat. A také sedm párů dvojčátek. Matrikářky zapsaly celkem 85 různých
chlapeckých a 130 dívčích jmen. A jaké je pořadí oblíbenosti? Vítězství patří Honzíkům
(Jan) a Eliškám. Další medailové pozice obsadila jména Tomáš a Ondřej, Adéla a Natálie.

•

•
•

•

Svatby lze objednat přes internet
Na městském úřadu bylo v loňském roce
oddáno 89 párů snoubenců. Nejvíce svateb
je tradičně uzavíráno v letních měsících, stále oblíbenější jsou svatební obřady pod širým
nebem, nejčastěji v parku Jana Palacha. Od
ledna letošního roku přinášíme další novinku – snoubenci si mohou termín svatebního
obřadu objednat přes internet! Na webových
stránkách města www.svitavy.cz vpravo nahoře - v sekci Objednejte se - najdete nově
agendu Svatby.
Marcela Górecká

Poplatek ze psa
Všem držitelům psů sdělujeme, že poplatek ze psa je splatný do 31. března 2014. Veškeré změny související s držením psa je třeba
nahlásit na městském úřadu (Ilona Svobodová, odbor financí, tel.: 461 550 444).
Ilona Svobodová

•
•

celkem 17136 (17109) obyvatel bylo
ve Svitavách hlášeno k trvalému pobytu,
z toho 164 (169) cizinců
ve svitavské nemocnici se narodilo 667
(552) miminek, z toho 122 (170) malých
Svitaváčků, nových Svitaváčků je ale celkem 153
ve Svitavách se uzavřelo 89 (74) manželství
a dalších 5 bylo církevních
do pamětní knihy bylo zapsáno celkem 76
(72) nových občánků města, 3 (3) manželské páry oslavily zlatou svatbu
navždy odešlo 163 (179) svitavských občanů, celkem ve svitavské nemocnici zemřelo
368 (360) občanů
do svitavských ZŠ nastoupilo 1. září celkem 1668 (1653) dětí, počet dojíždějících
je 332 (330)
do MŠ chodí 655 (638) dětí
přistěhovalo se 292 (244) občanů a pro odstěhování se rozhodlo 278 (297) občanů,
v rámci obce se přestěhovalo 564 (622) lidí
na odboru financí bylo přihlášeno cca
1 500 (1 470) psů a vybráno cca 513 tis.
(507 tis.) Kč za poplatek ze psa
ve Svitavách je 3 465 (3 359) domů a máme
210 (206) ulic
na 42 (39) zasedáních Rady města Svitavy
bylo projednáno 506 (564) materiálů, (pro
srovnání : v roce 2000 to bylo 180 materiálů na 15 zasedáních, v roce 2005 se projednalo 330 materiálů na 22 zasedáních).

•

•

•

•

celkový počet podnikatelských subjektů,
které zde měly místo podnikání či sídlo, byl
5 263 (5 194), z toho bylo 4 805 (4 753) fyzických osob a 458 (441) právnických osob
celkem bylo vydáno 4 619 (4 541) občanských průkazů a 1 569 (2 162) občanů požádalo o cestovní doklad
z 22 401 (22 149) řidičů jich 1 690 (1 433)
obdrželo body, s 12 body přišlo o řidičský
průkaz 74 (89) řidičů, bylo vydáno 1 350
(1 555) řidičských oprávnění, provozovaných vozidel v evidenci bylo 20 420 (20 021)
a počet přestupků předaných k šetření dosáhl 613 (718), černým dnem pro řidiče byl
11. červenec kdy řidiči spáchali 38 přestupků
městskému úřadu bylo celkově oznámeno
1 317 (1 385) přestupků a na pokutách bylo
uloženo 1 692 650 (1 606 200) Kč.
amnestie prezidenta republiky ze dne
1. 1. 2013 se týkala 19 osob správního obvodu, z toho 10 svitavských osob, 54 občanů správního obvodu bylo ve výkonu trestu odnětí svobody, z toho 36 občanů Svitav
odbor sociálních věcí a zdravotnictví vykonával funkci opatrovníka 73 osobám zbaveným způsobilosti k právním úkonům, vydal 295 parkovacích průkazů označujících
vozidla přepravující osobu těžce zdravotně
postiženou, zajišťoval v 9 rodinách sanaci,
doporučil pro 11 matek a 16 dětí umístění
v Azylovém domě pro matky s dětmi, evidoval 41 osob bez přístřeší, 39 dětí v náhradní
rodinné péči a 17 dětí v ústavní výchově, ve
12 případech rozhodoval o zvláštním příjemci důchodových dávek, uspořádal 5 setkání
seniorů – jubilantů s vedením města (pozvaných 218, účast 88).
Zuzana Pustinová

Ze zasedání městského zastupitelstva
Zastupitelstvo města Svitavy 11. prosince 2013 kromě majetkoprávních úkonů schválilo:
• záměr převedení části společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. tvořené střediskem kanalizace ve dvou krocích (odštěpení a následně převod jmění na společníka) na město
Svitavy
• poskytnutí investiční dotace ve výši 240 tis.
Kč ZO ČSOP Zelené Vendolí na realizaci přístavby a stavebních úprav stodoly, kde budou umístěny kotce pro psy
• záměr účastnit se v roce 2014 Programu
prevence kriminality vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR
• poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. ve výši
4, 018 mil. Kč na úhradu provozních nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb v roce 2014
• názvy nových ulic: v části Lány: Josefa Kainara a v části Předměstí: Lipová, Habrová
a Jasanová
• projekt Pořízení kontejnerů pro svoz bioodpadů ve městě Svitavy k podání žádosti o do-

taci z Operačního programu životní prostředí pro léta 2007 – 2013
• projekt Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav k podání žádosti o dotaci z národního programu Zeleň do měst a jejich okolí
s náklady projektu ve výši 4,2 miliony korun
a spoluúčastí města ve výši 1 mil. Kč.
• projekty Zahrad mateřských škol jako součást EVVO (Speciální, Úvoz a Marie Majerové) k podání žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí v oblasti podpory Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů s celkovými náklady 4, 228 mil. Kč a spoluúčastí
města ve výši 430 tis. Kč
• jmenování členů dozorčí rady valné hromady společnosti Vodárenská Svitavy s. r. o

Zastupitelstvo dále vydává:
obecně závaznou vyhlášku města Svitavy
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od
1. 1. 2014 (570 Kč na osobu a kalendářní rok).
Termín příštího zasedání je 5. února
v 16 hodin.
Zuzana Pustinová
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Středisko kulturních služeb města
Svitavy a Univerzita třetího věku
pořádají

Nový občanský
zákoník pro občany
Dne 20. 2. 2014 v 16:00
v aule Fabriky ve Svitavách
Kontakt
Tel.: 739 044 832
Email:
marcela.duchackova@seznam.cz

naše město / únor 2014 / www.svitavy.cz

Kulatý stůl
o transformaci
nemocnic
Kulaté stoly se již staly tradicí a dávají
občanům možnost se vyjádřit k různým oblastem života města. Tentokrát jde o téma
velmi závažné a odpovídat na vaše dotazy bude nejen vedení města, ale i předseda představenstev pěti krajských nemocnic Pavel Havíř a 1. náměstek hejtmana
PK Roman Línek. Pokud vás zajímá, jak
bude transformace dále probíhat a co čeká
Svitavskou nemocnici, přijďte v pondělí
17. února v 16 hodin do velké zasedací místnosti městského úřadu (T. G. Masaryka 25).
Starosta David Šimek, Jana Pernicová,
Dagmar Baťová - krajské zastupitelky

Stali jste se obětí
trestného činu?
Při středisku Probační a mediační služby
ČR ve Svitavách nabízí své služby občanům,
kteří se stali obětí trestné činnosti, Poradna
pro oběti trestních činů. Pracovníci Poradny
se zaměřují zejména na:
• provázení oběti při vyrovnání se s dopady
trestného činu,
• poradenství a pomoc při orientaci v trestním řízení,
• poradenství o možnostech náhrady škody.
Oběti nebo jejich rodinní příslušníci mohou pracovníky Poradny kontaktovat osobně
na středisku Probační a mediační služby ve
Svitavách, Lanškrounská 2, tel.: 461 616 952
nebo mob.: 734 362 972, případně e-mail:
vpaar@pms.justice.cz nebo zhejdova@pms.
justice.cz.
Veškeré služby Poradny jsou poskytovány bezplatně a oběti mohou vystupovat i anonymně.
Jaroslava Šabrňáková, vedoucí střediska
Probační a mediační služby

Oznámení
o změně názvu
Příspěvková organizace Pardubického
kraje Kojenecký ústav a dětský domov Svitavy mění od 1. 1. 2014 název na Dětské centrum Svitavy. Jeho součástí zůstává Zařízení
pro děti vyžadující okamžitou pomoc a resocializační centrum pro matky s dětmi.
Dětské centrum Svitavy poskytuje komplexní léčebně-preventivní, ošetřovatelskou,
výchovnou a rehabilitační péči dětem ohroženým prostředím, zanedbávaným, případně týraným, které jsou zde umisťovány na základě
rozhodnutí příslušných soudů. Dále poskytuje
komplexní péči dětem zdravotně postiženým,
nabízí krátkodobé pobyty maminkám a jejich
dětem v případě svízelné situace v rodině jak
z důvodů zdravotních, tak i sociálních.
V dětském centru je také možné realizovat utajený či tzv. diskrétní porod, případně je
tuto službu vedení centra schopno zprostředkovat i v zařízeních stejného typu v rámci celé
republiky.
Jana Kučerová

Městská policie informuje
Tísňová linka 156

Registrace jízdního kola
Občané hledají možnosti, jak si správně zabezpečit svůj majetek. Na portále www.cerek.
cz si nyní mohou zaregistrovat jízdní kolo. CEREK byl vytvořen jako prevence proti krádežím
jízdních kol. Jejich registrací se výrazně zkomplikuje nebo úplně zabrání prodeji odcizeného
kola. Každé jízdní kolo má své jedinečné výrobní číslo (číslo rámu), a proto je možné jej okamžitě identifikovat. V případě nálezu soukromou osobou, Policií ČR, nebo městskou policií
je tedy možné okamžitě, v případě zaregistrování, dohledat majitele nalezeného kola. Strážníci budou mít do databáze vstup zabezpečený. Další možnosti zabezpečení majetku najdete na webu www.krimistop.com.

Pult centralizované ochrany
V rámci ochrany majetku osob, města, lékařů, právníků i podnikatelů strážníci provozují pult centralizované ochrany (PCO) města.
Připojení objektu může být nejen přes pevnou
telefonní linku, ale i přes GSM bránu nebo internet. Na PCO je připojeno cca 120 objektů.

A zaplatí ještě škodu
Dne 4. 1. kolem osmé hodiny večer přijala stálá služba oznámení o rozbití skleněné výlohy v horní části náměstí. Pomocí kamerového systému byl monitorován pohyb podezřelých osob odcházejících z místa. Vyslaná hlídka skupinku dostihla a zjistila totožnost. K rozbití skleněné výplně dveří se přiznala mladá
žena (24). S ohledem na její podnapilost byly
důsledky jejího jednání dořešeny dodatečně.
O poškození dveří byl informován správce
domu.

Kam složit hlavu
Dne 7. 1. večer požádal o pomoc strážníků
muž s tím, že se nachází v tíživé životní situaci
a společně s družkou nemají kde přečkat nadcházející noc. Hlídka je nasměrovala do zařízení pro osoby bez přístřeší, kde přenocovali.

Pejskaři a (ne)bariéry
Jak je patrné ze statistik a dokumentace
činnosti hlídek, strážníci se soužitím psů a lidí
zabývají téměř denně. V minulých dnech kontrolovali desítky „pejskařů“. Zjistili, že někteří nemají psa v evidenci města. Více však šlo
o to, aby byla připomenuta základní povinnost, slušnost - úklid po svém pejskovi na veřejném prostranství. Vždy se tento nešvar objeví v plné „kráse“, když roztaje sníh. Výjimka nebyla ani tentokrát v prosinci. Společenská nebezpečnost tohoto přestupku, „znečištění veřejného prostranství“ není velká, ale je vidět.
Dlouho!!! Svědčí o nevychovanosti některých
pejskařů a nemůžeme se divit lidem, kteří psa
nemají nebo jsou slušní, že jim chování některých pejskařů vadí!
Karel Čupr

naše město / únor 2014 / www.svitavy.cz

str. 5

ztotožňuje i ředitel Obchodní akademie a Vyšší
odborné školy ekonomické Libor Pavlík.

Ze zastupitelských lavic

MVDr. Lubomír Horák, zastupitel za TOP 09

Milí spoluobčané,
pokud stejně tak jako já patříte k milovníkům zimních sportů, pak vás musí dosavadní průběh letošní zimy hodně mrzet. Většinou
v tuto roční dobu brázdíme s rodinou svahy
v okolí. Vzhledem k letošní jarní zimě musíme
však se ženou vymýšlet náhradní víkendový program pro naše děti. Rozhodli jsme se tudíž, že
druhý lednový víkend strávíme sportovně, ale
pouze ve Svitavách. V pátek jsme zahájili „rozplavbou“ v krytém bazéně. Zde je třeba podotknout, že i když by si svitavský bazén zasloužil investici řádu milionů, odcházeli jsme s dětmi naprosto spokojeni. Dalším, mnohdy často kritizovaným sportovištěm, které jsme navštívili, byl zimní stadion. I přesto, že se nezastřešený zimní stadion stává v Pardubickém
kraji raritou, musím přiznat, že jsem byl mile
překvapen počtem návštěvníků na odpoledním bruslení. Jako klient jsem byl s úrovní služby opět velice spokojen. Je pravdou, že přímo
v areálu chybí stánek s občerstvením, ale vše
ostatní, včetně pomůcek pro začínající bruslaře a odděleného prostoru pro malé děti, bylo
v rámci možností v naprostém pořádku. Sobotní
a nedělní podvečer jsme pak strávili v hale Na
Střelnici fanděním dvěma špičkovým sportovním klubům, které reprezentují naše město.
Bylo skvělé sledovat plnou halu, jak žene florbalisty či svitavské Tury do útoku. Utvrdil jsem se,
že Svitavy nejsou „mrtvým městem“, jak se někdy říká, ale místem, které má svým obyvatelům
co nabídnout. Příjemně prožitý víkend byl toho
důkazem.
Ondřej Komůrka (SPMS)

Vážení spoluobčané,
chtěli bychom Vám prostřednictvím Našeho města poděkovat za účast ve volbách a za
hlasy, které naši kandidáti v předčasných volbách do Parlamentu dostali.
Zároveň chceme popřát hodně zdraví
a osobní i pracovní pohody v roce 2014.
Víte, že se snažíme o to, abychom řešili
Vaše problémy a připomínky, ne vždy se nám
to však daří. Konkrétním příkladem byl náš

opakovaný požadavek na snížení poplatku za
komunální odpad pro spoluobčany starší 80
let. Opět neprošel, ale my se Vám budeme snažit pomoci alespoň tak, že ti, kteří mají problémy s placením, se na nás mohou obrátit a my
se pokusíme Vaši situaci řešit.
Byli bychom rádi, kdybyste se mohli zúčastnit jednání zastupitelstva, abyste věděli, co řešíme a abyste také mohli bezprostředně reagovat. I když jsme pouze tři, snažíme se
Vám pomoci.
Dlouhodobě se zasazujeme o řešení dopravní situace v Lačnově, protože jsme si vědomi nebezpečí na zdejší silnici, rovněž nám
není jedno, jak vypadá sídliště u nádraží. Problémy neprojednáváme jen na zastupitelstvu,
ale jsme častými návštěvníky jednotlivých odborů městského úřadu.
Přivítali jsme možnost informovat Vás
o naší práci, každý měsíc se s námi na stránkách Našeho města můžete setkat.
Klub zastupitelů KSČM – Petr Němec,
Libor Zelinka, Lidmila Kružíková

Vážení spoluobčané,
místní organizace TOP 09 Svitavy podporuje zachování středního školství v našem
městě ve stávající podobě. Jsme za zachování
všech oborů a středních škol, které v současné
době ve Svitavách působí. Jsme přesvědčeni,
že ředitelé a zaměstnanci jednotlivých škol by
měli sami zvážit, zda je pro ně výhodné splynutí s jinou školou či nikoliv. Informace o tom, že
má dojít ke splynutí Obchodní akademie a Vyšší odborné školy ekonomické a Střední zdravotnické školy v období, kdy se žáci základních škol rozhodují, kam půjdou dále studovat, může mít pro obě školy katastrofální důsledky. Jsme toho názoru, že obě školy dokáží překonat toto nelehké období, najdou možnosti vzájemné spolupráce tak, aby snížily provozní náklady a samostatně se rozvíjely i nadále jako školy nadregionálního významu. Doufáme, že tento názor s námi sdílí i ostatní zastupitelé města Svitav. S uvedeným vyjádřením se

Děje se ve městě

Chceme mít nové hřiště? Hlasujme!
V roce 2012 byl představen projekt společnosti Lidl Rákosníčkova hřiště. Jeho cílem
je rozšířit možnosti, kde si děti mohou bezpečně hrát. Při realizaci konceptu se společnost
spojila s autorem oblíbené kreslené postavičky
Zdeňkem Smetanou, který byl nápadem nadšen a podpořil ho. Během první fáze, v roce
2012, vznikla dětská hřiště v celkové hodnotě
16,5 miliónu Kč v jedenácti městech po celé ČR.
V roce 2013 o umístění hřišť rozhodlo hlasování veřejnosti, na jehož základě postupně vzniká
celkem 19 Rákosníčkových hřišť po celé repub-

lice. Do konce roku 2014 plánují postavit ještě
celkem padesát. Do projektu se můžete zapojit i vy tím, že pošlete svůj hlas. Vloni se Svitavy
také o hřiště ucházely, ale měli jsme malou podporu od občanů - málo hlasů. Proto vás nyní
o ni prosíme. Nestojí vás to nic a můžeme mít
nejen další krásné dětské hřiště, ale každý hlasující může zároveň vyhrát jednu ze sta atraktivních cen - dětská pískoviště, odrážedla a koloběžky, stolní hry a další hodnotné ceny. Hlasovat budete moci od 3. do 28. února na webu
města.
Zuzana Pustinová

Otevřená radnice
Všichni velice dobře víme že vzájemná komunikace je základem každého, dobře fungujícího, vztahu. Komunikace v rodině, v zaměstnání a v neposlední řadě i ve vztahu politik/občan. Je skutečností že i v menších městech, jako
jsou Svitavy, se někteří politici řídí heslem: „tohle jim říci můžeme a tohle už vědět nemusí“.
Mlžení, polopravdy a zájmy menší skupiny lidí
často vítězí nad otevřeností a transparentností. K otevření tématu informovanost nás vedly některé skutečnosti z poslední doby: plánované slučování středních škol bez komunikace
především s odbornou veřejností, prodej či neprodej lyžařského areálu v Čenkovicích, další
investice do, podle našeho názoru, problematického projektu Parku patriotů, plánovaný nákup luxusního automobilu pro jednatele Vodárenské Svitavy s.r.o. apod. K mnohým z těchto informací se občan ani nedostane, pokud se
nezúčastní jednání zastupitelstva. Zápis ze zastupitelstva, které tyto věci projednává, je zpravidla statistickým výkazem ve stylu ano-ne-zdržel se apod. Od začátku volebního období prosazujeme nutnost podrobnější informovanosti (zápis z jednání, on-line přenos ze zasedání
zastupitelstva atd.). Přesto, že koalice vidí tento problém dosud jako nepodstatný, budeme
heslo „Otevřená radnice“ prosazovat i nadále.
Jsme přesvědčeni o tom, že informovat občany
je základní povinností. Vážení občané, zeptejte se svých zastupitelů, u nás se Vám odpovědi dostane vždy.
Pavel Strniště, zastupitel za o.s. Naše Svitavy,
www.nasesvitavy.cz

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

str. 6

naše město / únor 2014 / www.svitavy.cz

Akce Domu dětí a mládeže Svitavy
1. / So / 9:00 / louka naproti restauraci
U Jelena
Zimní liga házedel - III. kolo, soutěž leteckých
modelářů
5. / St / 9:00 / 3. ZŠ Litomyšl
Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce
6. / Čt / 8:00 / hala Na Střelnici
Obvodní kolo ve florbalu žáků 4. – 5. třídy
6. / St / 9:00 / ZŠ náměstí Míru
Okresní kolo olympiády v českém jazyce
7. / Pá / 8:45 / gymnázium
Okresní kolo olympiády v německém jazyce
2013/2014
9. / Ne / 9:00 / střelnice DDM - IV. ZŠ
Střelecká soutěž: Zimní cena - 22. ročník
vzduchová pistole 60, 40, startovné: pro nečleny 50 Kč
15. / So / 9:00 / louka naproti restauraci
U Jelena
Zimní liga házedel - IV. kolo, soutěž leteckých
modelářů
18. / Út / 12:30 / ZŠ Felberova
Obvodní kolo ve stolním tenisu jednotlivců
19. / St / 8:00 / gymnázium
Obvodní kolo v basketbalu dívek 8. – 9. tříd
19. - 20. / St, Čt / 9:00 / klub Tyjátr, Divadlo Trám

Karneval na ledě

Oblastní kolo přehlídky dětských recitátorů
21. / Pá / 8:00 / gymnázium
Obvodní kolo v basketbalu chlapců 8. – 9. tříd
23. / Ne / 9:00 / střelnice DDM - IV. ZŠ
Střelecká soutěž: Cena předsedy SSK Pomezí - 16. ročník - VzPu mládež do 12, 14 a 16 let,
startovné: pro nečleny 50 Kč
26. – 27. / St, Čt / 8:00 – 13:00 / Fabrika
II. kolo – přírodovědná soutěž - Mineralogie,
geologie a biologie člověka
Zvou zaměstnanci DDM Tramtáryje Svitavy

Informace
z Krůčku

V Krůčku se ohlížíme…
… a vidíme, že v roce 2013 našich služeb
využilo 659 unikátních rodin. Některé přišly
pouze párkrát, jiné chodí každý měsíc pravidelně, celková návštěvnost byla 12 570 rodičů a dětí. Podařilo se nám v rámci Flexi projektu zaměstnat 19 žen u svitavských zaměstnavatelů, za podpory Mám rodinu a podnikám
založilo živnost 9 osob. To je jen malý střípek,
který ukazuje, že práce, která nás všechny tak
těší a baví, má zároveň viditelné výsledky. Krůček jede dál a moc se na vás s vašimi miminky, batolaty, předškoláčky a velkými dětmi těšíme. Děkujeme!
Za tým MC Krůček Monika Čuhelová

Naše akce
6. / čt / 9:00 / Gender - seminář
7. / Pá / 15:00 / Základy profesní image
17. / Po / 9:30 / Slaďování rodinného
a pracovního života
18. / Út / 9:00 / Pracovně právní seminář
19. / St / 10:30 / Prezentace na téma Vývoj dítěte v novorozeneckém a kojeneckém
období (0 – 1 rok)

Centrum pro rodinu – vzdělávání, poradenství a kluby rodičů každý den. Informace
vám předáme osobně v MC Krůček, budova
Fabriky, na mob.: 737 236 152, e-mail: mckrucek@gmail.com, www.mckrucek.cz
Nabízíme hlídání dětí od kojeneckého věku
a vzdělávací programy pro větší děti v Hlídacím centru - BabyKrůček – mob.: 604 509 421,
hlidaci.centrum@seznam.cz

20. / Čt / 16:00 / Klub rodičů dětí s poruchami autistického spektra
21. / Pá / 16:00 / Večerní EKO dílna tvořivosti s Terkou
25. / Út / 11:00 / Rozhovory o výchově
28. / Pá / 16:00 / Cesta za pokladem s tajemnou pohádkou
28. / Pá / 17:00 / Klub deskových her

Cesta za pokladem s tajemnou pohádkou

Dne 1. února se uskuteční již tradiční akce
DDM Tramtáryje Svitavy ve spolupráci s firmou SPORTES Karneval na ledě na zimním
stadionu ve Svitavách.
Celý program bude zaměřený na soutěže
pro děti. Akce je plánována od 14:00 do 16:00
hodin.
Budou připraveny různé hry jak pro děti
předškolního věku, tak pro školáky. Užijeme
plno legrace a celý karneval zakončíme společným bruslením ve „vláčku“ a rozdáváním
drobných dárků každému soutěžícímu. Doporučujeme menším dětem, v rámci bezpečnosti, aby si přinesly přilbu na hlavu (cyklistickou,
lyžařskou).
Vstupné: děti v maskách zdarma, děti bez
masek v doprovodu dospělých 20 Kč, bruslaři bez masek a dospělí 25 Kč. Budeme se těšit
na vaši návštěvu.
Robert Snášil

Pojďme si vytvořit svou pohádku, která vás
v pátek 28. února zavede k vysněnému cíli. Od
16 hodin v MC Krůček (4. patro Fabriky) si děti
vytvoří svůj pohádkový příběh a od 17 hodin
se vydáme na cestu za pokladem s lampionky
a lampiony. Všechny účastníky další krůčkov-

ské akce pořádané ve spolupráci s knihovnou
určitě nadchne báječný poklad, který naleznou. Vhodné pro děti od jednoho roku. Vítáni jsou i starší sourozenci s rodiči i prarodiči.
Cena za rodinu 30 Kč pro členy a 50 Kč pro nečleny MC Krůček.
Tým MC Krůček
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Kultura
1. So / 14:00 / zimní stadion
Karneval na ledě, více informací na str. 6
 15:00 / městské muzeum a galerie

Přehlídka 2014

certní scéně od roku 1997, kdy vzniklo z iniciativy členů Státní filharmonie Brno Jiřího Jahody a Rudolfa Mrazíka.
Vstupné: 160 Kč / členové KPH 80 Kč. Předprodej od 24. 1. v recepci Fabriky

7. Pá / 8:30 a 10:30 / Divadlo Trám
DOcela MAlé divadlo Svitavy: R.U.R. aneb
Děsivý sen.

 17:00 / čajovna Namasté

Známý příběh o světě, kterému technika přinesla zkázu civilizace, nekončí temně. Karel
Čapek věří, že jedinou nadějí pro budoucnost
je láska, zázrak nového života. Ve hře divadla
DOMA se láska objeví v nečekané podobě. Po
představení následuje povídání o cestě divadla na Island.
Doporučeno pro SŠ a 7. – 9. roč. ZŠ / vstupné: 30 Kč

Vernisáž výstavy šitých obrazů Světlany
Mackové s názvem Příběhy - šité záznamy

 19:30 / Fabrika

Vernisáž výstavy výtvarníků našeho regionu, na
které se už více než třicet let setkávají autoři
různých výtvarných žánrů a různého věku ze
všech koutů našeho okresu. V kulturním programu vystoupí členové Dramatické školičky při SKS ve Svitavách, zahraje Tomáš Mohr
a Iva Táborská.

z mého rodinného života.

Maturitní ples SOU Svitavy

 20:00 / Fabrika

 20:00 / čajovna Namasté

LASER FANTAZIJA

Café Industrial: koncert

Speciální taneční párty s top laserovými efekty
a Dj ASS, MIKE FILL, Von der Heide...
Vstupné: 80 Kč

Nadžánrová kapela mísící prvky jazzu, rocku,
elektroniky a ambientu s filozofickými texty se
ráda přizpůsobuje místu, kde hraje, a vytváří
tak originální interakci s místem a publikem.
Vstupné dobrovolné

2. Ne / 16:00 / Fabrika
Karneval
Veselý karneval pro malé i velké pouze v maskách! Pořádá: MC Krůček a DDM. Vstupné: za
rodinu 110 Kč pro nečleny, 90 Kč pro členy.
Předprodej v recepci Fabriky

3. Po / 15:00 / Fabrika
Karneval školní družiny. Pořádá: ZŠ Riegrova

5. St / 19:00 / čajovna Namasté
Poetická čajovna Muži II. Společně budeme
číst z knih, které si sami přinesete na předem
zadané téma. Vlastní autorské texty jsou také
vítány!

6. Čt / 18:00 / klub Tyjátr
Vladivojna La Chia – autorské čtení a recitál. Zpěvačka, skladatelka, výtvarnice Vladivoj-

9., 23. Ne / 15:00 / Divadlo Trám
POHÁDKOVÉ NEDĚLE V TRÁMU
Martin Hak Brno: O Červené Karkulce
Byla jednou jedna malá holka a kromě toho,
že měla moc ráda červenou barvu na všem, co
nosila, taky si ráda hrála na zahrádce pod oknem do kuchyně.
Vstupné: 50 Kč / rodinné pasy

12. St / 13:00 / Fabrika
Valentýnský ples
Domov Na Rozcestí

14. Pá / 10:00 / Svitavský stadion
(nad kurty)

Ledové sněhové sochaření. Jedinci i skupiny, povolte uzdu své fantazii a kreativitě
a přijďte vytvořit originální sněhovou sochu.
Vaše výtvory oceníme originální cenou.
Vstupné 40 Kč
 17:00 / Fabrika

Na muzice ve Fabrice
K tanci i poslechu zahraje Dechový orchestr
Astra Svitavy pod vedením kapelníka Pavla Pospíšila.
Vstupné: 50 Kč
 21:00 / klub Tyjátr

HOUSE JUICE Bloody Valentine
 20:00 / klub Tyjátr

DEATHWARD + RECYCLER ZZ TOP + LADY
KATE
• DEATHWARD / progressive-death / Turnov
• RECYCLER ZZ TOP /southern rock / Liberec I - Staré Město
• LADY KATE /gothic-heavy / Jihlava
• Vstupné: 100 Kč

8. So / 9:00 - 12:00 / čajovna Namasté
Čajové taneční - tříhodinová lekce salsy pro
začátečníky i mírně pokročilé s Lantem Ravonjisonem. Na kurz je třeba se přihlásit předem
buď osobně (v čajovně), nebo na mob.: 736
619 384.
Vstupné 200 Kč

na La Chia bude číst ze svých zábavných povídek, zpívat a hrát na akustickou kytaru a elektrickou basu.
Vstupné 50 Kč

 17:00/ čajovna Namasté

 19:00 / Ottendorferův dům

 20:00 / Fabrika

Moravské klavírní trio

Ples pěveckého sdružení Dalibor

Moravské klavírní trio se objevuje na naší kon-

Vstupné: 120 Kč. Předprodej v recepci Fabriky

Zpívání indických manter a jiných písní
s Davidem Breiterem
Vstupné dobrovolné

Čeká vás velkoplošná projekce + laser show
Djs:
• Mylo Glenn / Houseland
• Lexinger / sy-tech
• Zetes / sy-tech
• Jeanlige / sy-tech
• BTTU / Fleshpot
• PornZ / b2m
Vstup od 15 let. Vstupné: 50 Kč

15. So/ 9:00 - 12:00 / čajovna Namasté
Čajové taneční - Bellydance s Pavlínou
Skalskou
Zveme vás na tříhodinový kurz Základy orientálního tance. Naučíte se několik základních prvků tohoto tance, dozvíte se něco málo
z jeho historie a čeká vás také jedno profesionální vystoupení. Součástí bude minikurz arabštiny a krátké povídání o Káhiře, současném
srdci orientálního tance. Na kurz je třeba se
přihlásit předem buď osobně (v čajovně), nebo
na mob.: 736 619 384.
Vstupné 200 Kč
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 19:00 / čajovna Namasté

Úplňkové bubnování s workshopem Andreje Koláře
Vezměte s sebou krom kamarádů také bubny
nebo i jiné nástroje. Workshopem nás provede muzikoterapeut Andrej Kolář.
Vstupné dobrovolné
 20:00 / klub Tyjátr

KADERUS BLUES + YESBLUES
KADERUS BLUES / blues-acoustic / Moravská Třebová. Muzikanti úročí roky strávené
v bigbítových kapelách a zkušenosti jim dovolují
s nadhledem vyjádřit expresivitu, dynamiku, cit
a vše, co interpretace blues potřebuje.
YESBLUES / kapela z Jeseníku, která působí na
bluesové scéně od roku 2001.
Vstupné: 70 Kč

18. Út / 18:00 / Fabrika
Valentýnský taneční večer ZŠ Riegrova
 18:00 / klub Tyjátr

Trička s dekorací z voskové batiky
S novým rokem se hodíme do parády a vytvoříme si originální slušivá trička. Materiál zajištěn,
jen si s sebou doneste bavlněné tričko.
Cena 199 Kč

19. St / 17:00 / klub Tyjátr
Piškotéka
Discotéka pro všechny holky a kluky od 8 let,
kteří rádi tančí. Spoustu zábavy, her a muziky na přání.
Vstupné: 30 Kč

20. Čt / 8:30 a 10:15 / Fabrika
Divadelní společnost J. Jurištové Praha:
O medvědu Ondřejovi
Na zámku potřebují krále, ale princezna se nechce vdávat. Jediný Ondřej v přestrojení za
medvěda najde cestu k princezně a k jejímu
srdci. Doporučeno pro MŠ, 1. st. ZŠ / vstupné: 45 Kč
 16:00 / Fabrika – aula

Přednáška - Nový občanský zákoník pro
občany
 19:00 / čajovna Namaté

naše město / únor 2014 / www.svitavy.cz

havka, Fanánek, Vilém Čok, Vojta Dyk a další.
Předprodej od 3. 2. vstupné 100 Kč (Fabrika
a klub Tyjátr), na místě 120 Kč

tavští fotografové v průběhu 19. a 20. století.
Vstupné dobrovolné

 20:00 / Fabrika

Věra Špinarová & Adam Pavlík BAND

Městský ples

Vstupné: 390 Kč. Předprodej v recepci Fabriky
a v informačním centru

Vstupné: 250 Kč. Předprodej v informačním
centru.

22. So / 18:00 / čajovna Namasté
Čína: cestopisné vyprávění Honzy Mazáka a projekce fotek ze Sichuanu (Sečuanu)

21. Pá / 20:00 / klub Tyjátr
Abraxas
Rok 2014 je pro skupinu Abraxas nabitý novinkami. I přesto, že funguje na scéně už 38 let, vydává na podzim nové album a hned začátkem
roku 2014 dvojalbum Tribute Abraxas, kde více
jak 24 skladeb od Abraxas hrají spřátelení hudebníci jako Tata Bojs, Roman Holý, Kamil Stři-

 19:00 / čajovna Namasté

Škola projektování srdcem. O permakultuře a tvorbě osobního životního prostoru:

Součástí bude ochutnávka několika čajů z proslavených čínských oblastí.
Vstupné dobrovolné

Přednáška Ing. architekta Petra Hájka o přírodní architektuře a principech permakulturního
stavitelství.
Vstupné dobrovolné

 18:00 / klub Tyjátr

 19:00 / klub Tyjátr

Filmový festival EXPEDIČNÍ KAMERA

Filmový klub dokumentu Vzdám to až zítra

Expediční kamera je pásmo filmů o skutečném životě, o dobrodružství, divoké přírodě,
extrémních zážitcích i sportech. Přijďte si užít
příjemné odpoledne a večer s vůní dálek a dobrodružství.
Vstupné: 80 Kč, děti do 15 let vstup volný, důchodci a studenti: 50% sleva

Nízkoprahový klub Díra vás zve na filmový
klub. Dokument vypráví osobní příběh mladého muže odsouzeného k trestu smrti na filipínském ostrově Cebu. Ukazuje také, jak absurdních, až groteskních podob může nabýt zkorumpovaný a zmanipulovaný právní a soudní systém, navíc podpořený rozsáhlou účelovou mediální kampaní a všeobecnou hysterií.
Vstup volný

23. Ne / 15:00 / Divadlo Trám
Divadlo Já to jsem, Drahotěšice:
Kolotoč pohádek
Dvě klasické (lidové) pohádky (O Jeníčkovi
a Mařence, O velké řepě) a třetí na požádání
(O kohoutkovi a slepičce) propojené a v celku
tradičně zpracované Divadlem Já to jsem vás
přivedou do světa loutek (marionet), hrajících
své příběhy na našem kolotoči. Hrají: Adam
Berger a Vítězslav Marčík ml.
Vstupné: 50 Kč / rodinné pasy
 18:00 / čajovna Namasté

27. Čt / 18:30 / Ottendorferův dům – Muzeum esperanta
145. cestovatelský večer AS Brontosaura
Japonsko
Země vycházejícího slunce, kulturních tradic
a nádherné přírody. Cestopisné vyprávění z pobytu Libora Lněničky.
 19:00 / Fabrika (přeloženo z prosince 2013)

DIVADELNÍ ABONENTNÍ CYKLUS PODZIM
- ZIMA 2013 - 2014

24. Po / 8:30 a 10:15 / Divadlo Trám

Divadlo Kalich Praha: Don Quijote
Miguel De Cervantes – Milan Lasica – Julius Satinský – Vladimír Strnisko
Klasika, jak ji neznáte. Slovenská premiéra se
uskutečnila 10. listopadu 2006 ve Štúdiu L+S.
Hrají: Jiří Lábus a Oldřich Kaiser
Vstupné: 300 Kč

Divadlo Já to jsem, Drahotěšice: Kolotoč
pohádek

28. Pá / 16:00 / MC Krůček

Doporučeno pro MŠ, 1. st. ZŠ / vstupné: 35 Kč

Cesta za pokladem s tajemnou pohádkou

 16.00 / Fabrika- aula

– zábavné setkání všech od jednoho roku zakončené cestou s lampiony.

Jana Bauerová – Koncert písničkářky a multiinstrumentalistky z Beskyd
Jana Bauerová zahraje své autorské písně s doprovodem harfy, lyry a severské kantele.
Vstupné: 80 Kč

Být skvělou mámou
Přednáška terapeutky AFT Jitky Studénkové.
Tématem podvečerního setkání bude, jak elegantně zvládnout pocity bezmoci, vzteku, lítosti (a pochopitelně dalších), které nás v roli maminek potkávají.
Vstupné dobrovolné

26. St / 19:00 / Fabrika

Kyberšikana
Přednáška o nebezpečích internetu. Více na
straně 13

 19:00 / Fabrika

 19:00 / Fabrika

 20:00 / klub Tyjátr

Czech Virtuosi a Esther Yoo
Vstupné: 160 Kč / členové KPH 80 Kč. Předprodej od 10. 2. v recepci Fabriky

25. Út / 17:00 / Fabrika - aula
Zmizelé Svitavy
Další historické putování s Radoslavem Fikejzem po zaniklých částech města a jeho zákoutích, budovách a památkách, které zachytili svi-

Ples Obchodní akademie Svitavy 4. A

KOPJAM + SVĚTLO SVĚTA
KOPJAM
Kapela KOPJAM se začala scházet v Jevíčku na
podzim roku 2010. Repertoárově se odrazila
od cover verzí zásadních bigbítových skladeb
a přes nové úpravy původních autorských věcí
skládá a vytváří skladby vlastní, rockové s českými texty.

naše město / únor 2014 / www.svitavy.cz

SVĚTLO SVĚTA
Bigbít z Moravské Třebové, hrající výhradně
vlastní repertoár.
Vstupné: 60 Kč
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Vstupné: 50 Kč v 17:00 - dabováno / ve 20:00
- titulky / 164 minut
12. / St / 17:00 a 20:00

Hobit: Šmakova dračí poušť USA 2013

Kino Vesmír
1. / So / 19:30

Já, Frankenstein USA 2013 PREMIÉRA!
Adam je monstrum vytvořené šíleným doktorem Frankensteinem před 200 lety. Přežil do
dnešní doby, kdy může ovládnout celý svět…
Akční fantasy podle komiksové předlohy.
Režie: Stuart Beattie
Vstupné: 120 Kč / od 12 let / titulky / 92 minut
4. / Út / 19:30

Jack Ryan: V utajení USA 2014
Jack Ryan patří do elitní ligy tajných agentů,
kteří zachraňují svět. Hrdina, který má skvělý
mozek, ale jinak je zcela normální. O to výjimečnější jsou jeho skutky. Akční thriller.
Režie: Kenneth Branagh
Vstupné: 120 Kč / od 15 let / titulky / 100 minut
5. / St / 19:30

Zpátky do ringu USA 2013
Dva soupeři, dva boxeři. V dobách největší slávy se vzájemně porazili, ale k rozhodujícímu zápasu v roce 1983 nedošlo… O třicet let později
má konečně dojít k velkému finále…
Sylvester Stallone a Robert De Niro v hlavních
rolích komedie ze sportovního prostředí.
Režie: Peter Segal
Vstupné: 90 Kč / titulky / 113 minut
6. / Čt / 19:30
Špinavý trik USA 2013
Jeden z nejpozoruhodnějších skandálů v dějinách USA. Špičkový podvodnický pár spolupracuje s agentem FBI, který se úplně vymkl
kontrole… Kriminální film.
Režie: David O. Russell
Vstupné: 120 Kč / od 15 let / titulky / 129 minut
7. - 8. / Pá / 19:30, So / 17:00 a 19:30

Krásno ČR 2013
Osobitá černá komedie. Krásno je jezero nad
Šumperkem. Sem přijíždí dva přátelé a rozjíždí se spirála cynických, vtipných i zamotaných
situací. Krimi komedie.
Režie: Ondřej Sokol
Vstupné: 110 Kč / 119 minut
11. / Út / 17:00 a 20:00

Hobit: Neočekávaná cesta USA 2012
Od režiséra trilogie Pán prstenů. Filmová událost roku! Fantasy film – Středozemí 60 let před
Pánem prstenů. Bilbo Pytlík na dobrodružné
výpravě. Cílem cesty je si znovu nárokovat ztracené trpasličí království Erebor, o které hobity
připravil drak Šmak… Jednoduchý zlatý prsten
je spojen s osudem celé Středozemě takovým
způsobem, jaký Bilbo nemůže zatím ani tušit…
Podle J. R. R. Tolkiena, režie: Peter Jackson

Další dobrodružství hobita Bilbo Pytlíka na
jeho společné pouti s čarodějem Gandalfem
a třinácti trpaslíky. Vydali se na výpravnou cestu, jejímž cílem je získat zpět Osamělou horu a
ztracené království trpaslíků Erebor.
Režie: Peter Jackson
Vstupné: 100 Kč / 17:00 - dabováno / 20:00
- titulky / 161 minut
13. - 16. / Čt, Pá, So, Ne / 17:00 a 19:30
Dědictví aneb Kurvaseneříká ČR 2014
Poračování komedie Dědictví aneb Kurvahošigutntag z roku 1992. Vrací se opět Bohuš
v podání Bolka Polívka, Arnošt Goldflam, Jiří
Pecha a další. Podle scénáře Bolka Polívky, režie: Robert Sedláček
Vstupné: 130 Kč / 106 minut
18. / Út / 19:30
Zlodějka knih USA 2014
Odvaha ukrytá mezi řádky. Příběh dívky, která
se během 2. světové války dostane do německé pěstounské rodiny… setká se s židovským
uprchlíkem… Válečné drama o hledání krásy
i v těch nejošklivějších časech! Režie: Brian Percival
Vstupné: 100 Kč / titulky / 131 minut
19. / St / 19:30

Prodloužený víkend USA 2013
Romantické drama od tvůrců filmů Lítám v tom
a Juno. Příběh ženy, kterou opustí muž. Ona
potká zločince na útěku… Kate Winslet, Josh
Brolin, Tobey Maguire a další
Scénář a režie: Jason Reitman
Vstupné: 110 Kč / titulky / 111 minut
20. / Čt / 19:30

Blízko od sebe USA 2013
Taková normální rodinka, prolezlá alkoholismem, různými závislostmi a starými konflikty.
Když se všichni sejdou, není to poklidný dýchánek… Meryl Streep, Julia Roberts, Ewan McGregor a další v komedii i dramatu navrženém na
dvě nominace Zlatý Glóbus. Režie: John Wells
Vstupné: 100 Kč / titulky / 130 minut

nejnebezpečnějším stvůrám…
Režie: Renny Harlin
Vstupné: 100 Kč / titulky / 90 minut
25. / Út / 19:30

Životní šance GB 2013
V televizní soutěži Británie hledá talent se postavil před porotu Paul Pots. Zazpíval árii z Pucciniho opery Turandot a jeho život se ve vteřině změnil! Komedie, která má sílu Popelky
a humor Billy Eliota. Režie: David Frankel
Vstupné: 100 Kč / titulky / 103 minut
26. / St / 19:30

V nitru Llewina Davise USA 2013
Drama o kytaristovi, který ovlivnil folkovou scénu v New Yorku šedesátých let dvacátého století. Režie: Ethan a Joel Coenové
Vstupné: 100 Kč / od 15 let / titulky / 105 minut
27. 2. – 2. 3. / Čt, Pá / 19:30, So, Ne / 17:00 a 19:30

Babovřesky 2 ČR 2014
Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvným obrázkem ze života současné vesnice, která sleduje kupící se nedorozumění a souhry náhod,
které zamotají hlavu jejich obyvatelům. Pokračování komedie. Scénář a režie: Zdeněk Troška
Vstupné: 130 Kč / 120 minut

Výstavy
2. 2. – 16. 3.

PŘEHLÍDKA 2014
Výstava obrazů, grafiky, keramiky, dřevořezeb
a dalších výtvarných technik umělců svitavského okresu.
22. 1. – 23. 3.

O ČETNICKÝCH HUMORESKÁCH
Výstavní projekt O Četnických humoreskách,
navazuje na úspěšný televizní seriál z tvorby
České televize - Televizního studia Brno, Četnické humoresky. Na výstavě jsou prezentovány nejen informace o seriálu, ale i ze zákulisí
natáčení. K vidění jsou slušivé četnické uniformy i líbivé společenské kostýmy s množstvím
módních doplňků, vybavení četnické stanice,
továrníkovy pracovny, jídelny a dalších dobových zákoutí.
STÁLÉ EXPOZICE

21. / Pá / 19:30
RoboCop USA 2013
Remake úspěšného akčního filmu. Nyní jde
o příběh nové generace. Rok 2028. Příběh policisty, který získá neuvěřitelné schopnosti, aby
mohl bojovat proti zlu.
V hlavní roli: Samuel L. Jackson
Režie: José Padilha
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky / 121 minut

LABYRINT SVITAVSKÝCH PŘÍBĚHŮ
PŘÍBĚH SVITAVSKÉHO BETLÉMA
Expozice je věnována vám všem, kteří chtějí 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
22. / So / 17:00 a 19:30

Herkules: Zrození legendy USA 2013
Výpravná akční podívaná. Ohromující scény na
moři, pevnině i v aréně… Starověká antická legenda ožívá! Půl bůh, půl člověk bojuje proti

Unikátní expozice praček a historie praní ve svitavském muzeu. Součástí expozice je prádelna,
kde si můžete vyzkoušet, jak se pralo na valše,
vymandlovat si prádlo na historickém mandlu
a potěžkat, jak těžké bylo žehlení našich babiček.
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HLEDÁNÍ HVĚZDY DAVIDOVY
Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy
Expozice o holocaustu na pozadí života světově známého svitavského rodáka Oskara
Schindlera. Výstava je doplněna projekcí dokumentů o osobnosti O. Schindlera a pracovními listy jako doplněk učebních programů pro
všechny typy škol.

MUZEUM ESPERANTA / Ottendorferův dům
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DIVADLO TRÁM		
Jindřich Pevný: Jsem podivný pták
Výstava obrazů

23. Ne / 9:00 / tělocvična ZŠ Riegrova
KP starších žákyň – turnaj
Volejbal: 3 družstva

Českomoravské
pomezí

SPORT
1. So / 9:30 / Čenkovice
2. veřejné závody o Pohár Bukové hory

Litomyšl

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.

 10:00 / hala Na Střelnici

Aktuální výstava: Esperanto a múzy

Volejbal: KP I. tř. – ženy

Na programu: J. Haydn, B. Martinů, B. Smetana.

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 obyvatele Svitav vstup volný

 10:00 / hala Na Střelnici

25. / 17:00 / Husův sbor

TJ Svitavy A – TJ Sokol Letovice

TJ Svitavy – ČZU Praha B
Volejbal: 1. liga – junioři
 10:00 / gymnázium

Tiskový servis:
Blanka Čuhelová, tel.: 461 541 710, 777 579 859,
cuhelova@muzeum.svitavy.cz
www.muzeum.svitavy.cz

TJ Svitavy - Baskeťáci TJ Sokol Josefov

Fabrika:

Basketbal: Mattoni NBL

foyer

8. So / 14:00 / hala Na Střelnici

Jiří Křiklava: Obrazy a fotografie z cyklu
Zrození, Doteky a Poezie opuštěnosti
Autor ve svých obrazech postupně dospěl od
poetických námětů k abstraktní malbě ovlivněné zážitky z cest a poslechem hudby. Druhou
částí jeho práce jsou umělecké fotografie, pro
které hledá inspiraci při svých toulkách Českomoravskou vysočinou. Na obrazech i fotografiích pracuje v cyklech.

Basketbal: oblastní přebor U 15
 19:30/ hala Na Střelnici

Qanto Tuři Svitavy - BK Děčín

TJ Svitavy B - BK Valašské Meziříčí
Basketbal: 2. liga muži

9. Ne / 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy B- Spartak Uherský Brod
Basketbal: 2. liga muži

15. So / 9:00 / hala Na Střelnici
Český pohár st. žáků – turnaj

17. / 19:30 / Smetanův dům

Koncert : 527. litomyšlský hudební večer
– Trio Martinů

Divadlo: Malý princ
Divadelní představení Víti Marčíka ml.
1. - 2. 3. / Zámecké návrší

Vyvalte sudy, narodil se nám Bedříšek
V rámci oslav 190. výročí narození B. Smetany – rekonstrukce událostí z r. 1824, kdy dal
sládek Smetana po narození syna vyvalit na zámecké nádvoří sud piva.
Polička
4. / 19:00 / Tylův dům

Koncert: Miro Žbirka s doprovodem
18. / 19:30 / Tylův dům

Divadlo: Komici s.r.o.
Divadelní podoba skvělé televizní stand-up comedy show.
Moravská Třebová

Volejbal: 8 družstev

8. / 19:00 / kinosál muzea

IMPULS H. Králové: Premiéra 2013

 10:00 / hala Na Střelnici

Oceněné fotografie z XXIV. ročníku fotografické soutěže, každoročně vyhlašované Volným
sdružením východočeských fotografů ve spolupráci s IMPULSem Hradec Králové. Je určena
pro všechny zájemce o fotografii a není omezena věkově ani žánrově, jen fotografie nesmí být
dosud vystaveny ani publikovány.

TJ Svitavy – ŠSK Šlapanice

Divadelní komedie ze zákulisí vysoké politiky.
Uvádí divadelní společnost HÁTA O. Želenské.

3. podlaží

4. podlaží

Fotoklub Svitavy: Fotografie
Svitavský fotoklub oslavil deset let obnovené
činnosti, v jejichž průběhu zaznamenal mnohá významná vítězství v soutěžích Czech Press
Photo a Národní soutěži amatérské fotografie. Připravil nespočet společných i autorských
výstav, také jednu reprezentativní knihu, velké
množství publikovaných fotografií v časopisech
atd. Své fotografie vystaví M. Báča, J. Beneš,
T. Hartman, P. Horák, P. Juřík, J. Kovářová, H.
Kratochvílová, T. Kukaň, J. Mareš, K. Netolický, S. Odvářka, P. Snoha, J. Sotona a Z. Špelda.

Divadlo: Vztahy na úrovni

Volejbal: 1. liga – juniorky
18. / 19:00 / dvorana muzea
 17:00 / hala Na Střelnici

Koncert: Dan Bárta a Illustratosphere

Basketbal: Mattoni NBL

Koncertní vystoupení v rámci Maratonikatour
2014.

16. Ne / 9:00 / hala Na Střelnici

Vysoké Mýto

Český pohár st. žáků – turnaj (pokračování)

1. - 16. 2. / regionální muzeum

Qanto Tuři Svitavy - BK Opava

Volejbal: 8 družstev

22. So / 10:00 / tělocvična ZŠ Felberova
TJ Svitavy – Sokol Česká Třebová II

Výstava: Na stopě
Unikátní interaktivní výstava věnovaná vědeckým metodám v kriminalistice.
Více na: www.muzeum-myto.cz

Volejbal: 1. liga – junioři
8. / 20:00 / Klubová scéna
 10:00 / gymnázium

Špejbl´s helprs – AC DC Revival

TJ Svitavy - BK KARA Trutnov
Basketbal: oblastní přebor U 15

Po velkém loňském úspěchu se nejlepší tuzemský revival AC/DC vrací.

 15:00 / Čenkovice

25. / 19:30 / Šemberovo divadlo

Výjezd aut na sjezdovku Svitava

Koncert: Karel Plíhal

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: MPO (30)

Jarní prázdniny u pátračky v četnické stanici
Měsíc únor bývá měsícem jarních prázdnin. A také časem zimních radovánek, kdy většina dětí střídá lyže, brusle, sáně. Co ale dělat,
když je sněhu málo, na rybníku je místo ledu
stále voda a od počítače nás už bolí oči? Přijďte do muzea!
V loňském roce jsme právě v tomto čase
zahájili spolupráci s Letohrádkem Mitrovských v Brně a jejich pohádkovou Arabelou.
A protože se tato spolupráce osvědčila, rozhodli jsme se v ní pokračovat a nabídnout
vám výstavu o dalším velmi oblíbeném seriálu z produkce České televize. Výstava přibli-

žuje prostředí brněnské četnické pátrací stanice, která byla předchůdkyní nynější kriminální služby. Při vykreslování interiérů bylo dbáno na pravdivé vybavení tehdejší doby. Ocitnete se přímo v dobových interiérech, které jste
měli možnost vidět v televizi, a stejně jako četníci pod vedením svého velitele Karla Arazíma
v podání Tomáše Töpfra se můžete i vy stát na
pár chvil kriminalistou a vyřešit kriminální zločin – vraždu.
Výstavu O četnických humoreskách můžete v muzeu navštívit v průběhu měsíců února
a března.
Blanka Čuhelová

Přehlídka 2014 - obrazy, dřevořezby, keramika

V měsíci únoru se můžete opět těšit na tradiční výstavu výtvarníků svitavského okresu. Sešli
jsme se už v polovině ledna na poradenském dnu, tehdy jsme za účasti lektora Petra Kmoška diskutovali nad přinesenými díly a vybírali některé z nich na výstavu. Jak jsme si s tím úkolem poradili, se můžete přesvědčit již v sobotu 1. února v 15 hodin, kdy za účasti mnoha autorů tuto výstavu slavnostně zahájíme.
Blanka Čuhelová

Muzejní animace – řemeslné dílny v provozu
Ve druhé polovině ledna jsme v řemeslných dílnách na muzejní zahradě zahájili výukové programy vybraných řemesel, prozatím pouze pro školní skupiny. Dílny „pokřtili“
řezbáři s lektorem Jiřím Kosinou, 17. ledna
vstoupili do dílen první žáci svitavských škol,
vzali do rukou dláta a paličky a pod vedením

lektora si vyzkoušeli, že „zkrotit“ dřevo není vůbec jednoduché. Praxi doplnila teorie - dozvěděli se také mnohé o typech dřeva, jeho vlastnostech, o nářadí. V dalších lednových dnech
následovala výuka kovářské práce s Františkem
Bečkou, práce se sklem s Vladimírem Graciasem a předposlední den v měsíci patřil práci
s kamenem pod vedením Vítězslavy Morávkové.
V průběhu čtyř lednových dnů se v muzeu vystřídalo jedenáct tříd a co je potěšující, rychle se plní i termíny vypsané pro školy pro měsíc únor.
Průvodcem a pomocníkem řemeslné výuky je vydaná publikace Řemesla našich předků. Je zpracována přitažlivou, jednoduchou,
hravou formou, ale čtenáři v ní najdou vše
podstatné. V knize jsou u každého oboru také
odkazy na ukázky umění významných řemeslníků historie i dneška, a to nejen ve světě, ale
i v okolí našeho města.
Blanka Čuhelová

Téměř ve středu hřbitova, nedaleko společného hrobu svitavských obyvatel z roku
1945, se nachází další z výrazných hrobek.
Masivní žulový náhrobek na hrobovém místě
1129–1131 patří rodině Josefa Sponera.
Před časem se mi dostaly do rukou paměti rodiny Sponerovy. Bohužel, pouze výňatky, ale i tak velmi zajímavé. O rodině Sponerů toho příliš nevíme. Odkud přišli do Svitav nevíme, ale v roce 1826 zaznamenáváme ve městě Franze Sponera, zakladatele továrny na zpracování bavlny. Možná to bylo
v domě na Kostelním náměstí č. 4, na jehož
místě se rozkládá malý parčík s fontánou, tedy
pod mariánským kostelem. Majitel domu,
v němž nocoval roku 1866 Otto von Bismarck,
se ale rozhodl přesídlit na dnešní ulici Milady
Horákové - a jako by Sponery Prusové pronásledovali, protože i nový dům přilákal roku
1866 k noclehu náčelníka pruského generálního štábu Helmuta von Moltkeho st. V obou nemovitostech se horečně jednalo o příměří. To
se již setkáváme s pokračovatelem rodiny Sponerů – Josefem a rok 1866 byl pro rodinu veledůležitý - na svět poprvé vykřikl Robert Sponer, budoucí majitel jedné z největších textilek
ve městě. Ta stála v Moravském Lačnově a spíše ji znáte pod názvem TOS 01. Kdeže ty loňské sněhy jsou...
V době, kdy Robert byl studentem na brněnské reálce, se rozhodl Josef a jeho syn Anton k expanzi firmy do Chornice. Štěstí a železnice jim přály a roku 1886 se rodina rozhodla
k výstavbě rezidenční vily – znáte ji dobře jako
sídlo okresního úřadu. Rodina, známá svým
nadšením k myslivosti, si v parku zřídila i medvědárium. Ale o tom až jindy...
Na svitavském hřbitově se tedy nachází trojhrob s nově opraveným textem. Podle
nápisu se zde nacházejí ostatky Josefa (11. 8.
1822 – 16. 8. 1884), manželky Karoliny (10.
1. 1827 – 9. 10. 1886), dětí Hildegardy (7. 8.
1853 – 22. 6. 1893) a Roberta Sponera (20. 7.
1866 – 3. 7. 1941). A jen tak pro zajímavost:
v roce 1911 žilo ve městě celkem 14 dospělých
nositelů jmen Sponer!
Radoslav Fikejz
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6. / Čt / 19:00 / Ottendorferův dům

Moravské klavírní trio (KPH)
Moravské klavírní trio se objevuje na naší
koncertní scéně od roku 1997, kdy vzniklo
z iniciativy členů Státní filharmonie Brno - vedoucího skupiny II. houslí Jiřího Jahody a violoncellisty Rudolfa Mrazíka, kteří přizvali ke
spolupráci pianistku Janu Ryšánkovou. Hned
v následujícím roce se soubor úspěšně prezentoval na soutěži v italském Vercelli. V roce 1999
usedl k violoncellovému pultu Miroslav Zicha.
Nepřehlédnutelnou činností souboru je též
spolupráce tria s operními sólisty všech hlasových kategorií, pro něž vznikla z pera violoncellisty nápaditá aranžmá téměř kompletního
koncertně prováděného světového operního
a operetního repertoáru.
Soubor tvoří již vyzrálé umělecké osobnosti, díky čemuž dospěl k charakteristickému hudebnímu projevu - dokonalé souhře a nezaměnitelnému expresívnímu výrazu, což je vysoce hodnoceno nejen odbornou kritikou, ale
setkává se i s živým ohlasem široké hudební
veřejnosti. O tom svědčí opakovaná pozvání
k vystupování na významných koncertních pódiích.
Vstupné: 160 Kč (Pro členy KPH: 80 Kč)
Předprodej vstupenek od 24. ledna v recepci Fabriky

Jarní prázdniny v knihovně
V průběhu jarních prázdnin bude rozšířena provozní doba dětského oddělení knihovny (10. 2. – 14. 2.):
Pondělí 9:00 – 18:00
(Soutěž o nejhezčí záložku do knihy)
Úterý
9:00 – 18:00
(Úkoly z krabičky)
Středa 9:00 – 18:00
(Uhodni a zazpívej písničku)
Čtvrtek 12:00 – 18:00
(Odpoledne se stolními hrami)
Pátek
9:00 – 18:00
(Valentýnský test – pro všechny příchozí za
drobnou odměnu)
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6. 3. / Čt / 19:00 / Fabrika

Pavel Liška a kolegové vystoupí ve Fabrice

Dne 6. 3. 2014 v 19 hod. se v multifunkčním centru Fabrika v divadelním představení
(mimo předplatné) s názvem Milostný trojúhelník objeví vedle Josefa Poláška a Martina Zbrožka oblíbený herec Pavel Liška. Trojice herců vstupuje na jeviště vždy bez předem
daného scénáře. Průběh představení tak připomíná chůzi po laně, kde hrozí nebezpečí

pádu a zároveň, když se vše daří, máte pocit,
že se dotýkáte hvězd. Situace, postavy, zápletky, charaktery, písničky i tance, to vše se rodí
až na jevišti přímo ve světlech právě vznikajícího představení. Herci a publikum se najednou
v roli scénáristů i režisérů propadají do světa
fantazie, do společného tvoření hry. Příběhy,
které se takto vynoří z přítomnosti a atmosféry daného okamžiku, ožijí jen pro tento jediný
večer a už se nikdy nezopakují. Milostný Trojúhelník tematicky čerpá ze života samotného,
ale i z různých snových a intuitivních zážitků,
noří se do nekonečného a neuchopitelného
světa fantazie. Proběhne drama, několik srdceryvných scén, komických paradoxů, absurdních až snových výjevů a nakonec vás překvapí, že na jevišti byli jen herci, světla a několik
rekvizit...
Pořádá agentura LKF
Předprodej vstupenek v recepci Fabriky
a Informačním centru Svitavy, vstupné 280 Kč

24. / Po / 19:00 / Fabrika

CZECH VIRTUOSI & SÓLISTKA ESTHER YOO - od baroka po současnost
Komorní orchestr Czech Virtuosi vznikl
a zahájil svou koncertní činnost právě před
dvanácti lety. Anglicko-italský název představuje zemi původu jakož i úroveň, kterou soubor hodlá reprezentovat.
Za období své bohaté koncertní činnosti
má ansámbl na kontě 300 koncertů, z nichž
dobrá třetina patří pódiím zahraničním. Členy
souboru jsou koncertní mistři a sólisté na dechové nástroje dvou brněnských těles – Filharmonie a Janáčkovy opery. Doménou orchestru
je hudba Mozartova, čemuž odpovídá i základní obsazení orchestru – 33 hráčů. V širokém repertoáru tělesa jsou však zastoupena – v odpovídajícím obsazení - i díla světových mistrů
od baroka po současnost, a to nejen skladby
symfonické, ale i duchovní (kantáty a oratoria)
a závažná díla operní - každoročně se účastní
festivalu Pocta Verdimu v Brně.
S Czech Virtuosi přijede do Svitav Esther
Yoo. Poprvé jako sólistka stála před orchest-

rem již v osmi letech, v prestižních světových
soutěžích vybojovala řadu prvních a druhých
cen. Letos bezmála desetkrát vystoupí s věhlasnými evropskými orchestry, mj. s Filharmonickým královským orchestr a dirigentem
Lorinem Maazelem. Vstupné: 160 Kč (Pro členy KPH: 80 Kč)
Předprodej vstupenek od 10. února v recepci Fabriky

26. / St / 19:00 / Fabrika

Věra Špinarová & Adam Pavlík BAND - rocková stálice u nás
Věra Špinarová patří ke stálicím naší rockové i populární hudby a pro svůj nenapodobitelný sytý hlas i pro temperamentní a vitální vystupování na koncertech se stala jednou z nejoblíbenějších zpěvaček.
Má celou řadu krásných hitů, například
Meteor lásky, Music box, Bílá jawa 250, Raketou na Mars nebo Měj mě rád.
Jako prestižní záležitostí v roce 2007 bylo
pozvání na koncert Joe Cockera, který nemá
nikdy na svých koncertech hosty ani předskokany. Věru Špinarovou doprovodí skupina Adam Pavlík BAND. Adam Pavlík - klávesy,
zpěv; Petr Žůrek – bicí; Ivo Šindel – kytara, klávesy, zpěv; Jiří Hrabovský – basa, zpěv; Milan
Sýkora – kytary, zpěv
Vstupné: 390 Kč. Předprodej vstupenek od
2. prosince 2013 v recepci Fabriky.
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Navrhněte svitavskou
šestnáctou osobnost
Během uplynulých patnácti let volil klub
Laurus svitavskou osobnost. Jak nám sdělil
prezident klubu Josef Čáp, klub také letos na
začátku března na své výroční valné hromadě
zvolí již šestnáctou osobnost, která se zasloužila o slávu a věhlas města, o rozvoj, propagaci a reprezentaci Svitav a která převezme výroční cenu, pro niž se vžilo označení Svitavský
vůl. „Do svitavské síně slávy jsme v minulosti uvedli historičku Drahomíru Šustrovou, divadelníka Karla Šefrnu, chirurga Karla Kiliána,
fotografa Zdeňka Holomého, muzikanta Františka Černého, ředitele nadace Františka Plívu, předsedu okresního výboru zdravotně postižených Otmara Cvrkala, sbormistryni Věru
Burešovou, fotografa Josefa Čermáka, sportovce Vlastibora Zvingera, sbormistryni Miroslavu Ducháčkovou, historika Radoslava Fikejze, pracovníka s mládeží Mario Kučeru a vloni
zakladatele svitavské turistiky Viléma Sticha,“
dodal Josef Čáp.
Klub Laurus se opět obrací na spoluobčany s nabídkou spolupráce při nominování
osobností, přivítá návrhy veřejnosti na udělení výroční ceny. Návrhy, ze kterých klub vždy
vycházel, lze poslat na adresu: Svitavský klub
Laurus, Nádražní 7, Svitavy, elektronicky na
adresu: bc@gy.svitavy.cz, telefonicky (nebo
SMS) na mob.: 603 511 743. Návrh lze předat
také osobně u prezidenta klubu Josefa Čápa.
Milan Báča

Zmizelé Svitavy
Další historické putování městského historika Radoslava Fikejze vás provede po zaniklých částech města a jeho zákoutích, budovách a památkách, jež byly zachyceny objektivy svitavských fotografů v průběhu 19.
a 20. století.
Jak vypadal kostel sv. Floriána, kde stával
hostinec U Bílé holubice či hotel Modrá hvězda? To vše uslyšíte v úterý 25. února v 17 hodin v aule Fabriky.
Milada Vacková

SPINNING
S V I TAV Y

Každou sobotu první lekce pro začátečníky ZDARMA! Pozvěte své známé, ať začnou s pravidelným pohybem! Instruktoři se začátečníkům věnují individuálně, aby vše zvládli bez
problémů a odešli s dobrým pocitem.

www.spinning.cyklofaltynek.cz
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Architekt Petr Hájek a jeho filozofie projektování

V rámci vzdělávacích pořadů ve svitavské
čajovně vás zveme na přednášku Ing. arch. Petra Hájka, Škola projektování srdcem, o permakultuře a tvorbě osobního životního prostoru. Existuje spousta receptářů o zahradničení

a o stavění domu. Chybí dovednost projektovat. Projektování jsme ze zákona svěřili autorizovaným projektantům, kteří tvoří naše osobní životní prostory podle zákonů, vyhlášek,
norem, nabídek výrobců stavebních materiálů
a především podle vlastního vkusu. Kdo projektuje váš dům, projektuje také váš život...
V popředí filozofie architektury Petra Hájka
jsou především pojmy osobní dům a rodový
statek. Setkáte se se zajímavou a silnou osobností na poli moderní i alternativní architektury, jehož projekty a stavební koncepce zohledňují mimo jiné také principy přírodního stavitelství a posvátné geometrie. Přednáška se
uskuteční v čajovně (přízemí Ottendorferova
domu) ve středu 26. února v 19:00 hodin. Na
ni bude navazovat jednodenní seminář stejného názvu Osobní dům a rodový statek, který
proběhne rovněž v čajovně v březnu. Informace budou zveřejněny v příštím čísle měsíčníku
Naše město.
Barbora Steinbauerová

Český rozhlas Pardubice mediálním partnerem
Také v letošním roce bude mediálním partnerem mnoha akcí ve Svitavách Český rozhlas
Pardubice. Ten od 2. ledna vysílá podle zbrusu
nového programového schématu, ve kterém
nabízí oproti minulým letům více hudby, zábavy i setkávání se zajímavými osobnostmi.
První podstatnou změnou je navýšení podílu hudby. To znamená, že během vysílání
uslyšíte mnohem víc písniček než doposud.
A určitě to budou takové, které znáte, které si
rádi připomenete, které vám přirostly k srdci.
ČRo Pardubice nabízí i více zábavy. Například každý všední den mezi 16. a 17. hodinou je to pořad plný vlídného humoru a ne-

Svitavský fotoklub
vystavuje ve Fabrice
Svitavský fotoklub, který vloni oslavil deset let obnovené činnosti, se po
dvou letech představí svitavským příznivcům fotografie na své nové klubové výstavě ve Fabrice. Za těch 10 let zaznamenal
fotoklub mj. dvě kolektivní vítězství v Národní soutěži a přehlídce amatérské fotografie, několik individuálních vítězství
mnohých členů v této soutěži, tři medaile z Czech Press Photo (P. Juř ík dvakrát
a D. Hlaváč), desítky cen z mnoha soutěží, několik workshopů, společných i autorských výstav, jednu reprezentativní knihu,
velké množství publikovaných fotografií
v časopisech atd.
Během února ve 4. poschodí vystaví
své fotografie Milan Báča, Jindřich Beneš,
Tomáš Hartman, Petr Horák, Pavel Juřík,
Jana Kovářová, Hana Kratochvílová, Tomáš Kukaň, Jaroslav Mareš, Karel Netolický, Stanislav Odvářka, Pavel Snoha, Josef
Sotona, Zdeněk Špelda.
Milan Báča

zapomenutelných scének „Humoriáda“. ČRo
Pardubice také nabízí setkání se zajímavými osobnostmi. Host, který usedá k mikrofonu po půl deváté ráno, přináší informace
k aktuálnímu dění a aktuálním tématům. Podruhé dostávají hosté prostor v Radioporadně, která začíná v 11:20. Jak název napovídá,
v pořadu pomohou posluchačům odborníci
v mnoha oblastech života.
Český rozhlas Pardubice samozřejmě i nadále přináší aktuální informace z celého Pardubického kraje. Naladit ho můžete na frekvenci 104,7 FM a na Svitavsku také na 102,4 FM.
Alice Štrajtová Štefková

Den bezpečnějšího
internetu
– kyberšikana
Mezinárodní síť INSAFE organizuje každoročně Den bezpečnějšího internetu (Safer Internet Day), jehož cílem je podnítit bezpečnější a zodpovědnější užívání online i mobilních technologií především začínajícími a mladými uživateli. Motto letošního ročníku je „Vytvořme společně lepší internet…“ a připadá
na 11. února.
Městská knihovna společně s Mateřským
centrem Krůček se připojují ke Dni bezpečnějšího internetu přednáškou por. Mgr. Hany
Kaizarové na téma kyberšikana. Beseda je
určena pro rodiče, konat se bude v pondělí
24. února v 16 hodin v aule Fabriky.
V dětském oddělení knihovny bude po
celý únor k dispozici test, ve kterém si mohou děti ověřit své znalosti. Ve středu
12. března v 15 hodin pak přijde Hana Kaizarová mezi děti do knihovny a upozorní na
různá nebezpečí, které jim hrozí při využívání
online technologií a sociálních sítí.
Milada Vacková
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Českomoravské pomezí mezi vítězi
Velké ceny cestovního ruchu
Již posedmé byly v Brně v rámci veletrhu
Regiontour oceněny výjimečné a vysoce kvalitní počiny v oblasti cestovního ruchu. Soutěž Velká cena cestovního ruchu 2013/2014
byla již tradičně vyhlášena společnostmi Veletrhy Brno a C.O.T. media s cílem přispět ke
zkvalitnění nabídky a služeb cestovního ruchu v České republice. Ocenění byla předá-

na v celkem šesti kategoriích, např. Nejlepší
jednotná kampaň, Nejlepší turistický portál,
Nejlepší cestovní kancelář či Nejlepší lázeňský
a wellness balíček.
Turistická oblast Českomoravské pomezí dosáhla výrazného úspěchu, když v konkurenci mnoha dalších krajů, regionů a destinačních managementů získala 3. místo v kategorii Nejlepší jednotná kampaň. Jako třetí nejkvalitnější propagační kampaň byly pod sloganem Českomoravské pomezí hraje všemi

barvami oceněny marketingové aktivity, mezi
kterými nechyběla prezentace pomocí tištěných materiálů, animovaných filmů, mobilní
aplikace, internetové i tištěné inzerce, soutěží
nebo sociální sítě Facebook. V odborné porotě zasedli zástupci České centrály cestovního
ruchu – CzechTourism, Asociace krajů České
republiky, Ministerstva pro místní rozvoj ČR,
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, Svazu léčebných lázní ČR a dalších subjektů.
Pro Českomoravské pomezí je to v poslední době již třetí velký úspěch. Propagační aktivity oblastního destinačního managementu byly nedávno oceněny také v rámci festivalu Tour Region Film v Karlových Varech
(3. místo v kategorii Multimédia) a národní
přehlídky propagačních materiálů Tourpropag
v Písku (2. místo v kategorii Tištěné materiály
a elektronická média).
Českomoravské pomezí se na brněnském
veletrhu představilo v rámci expozice Pardubického kraje. Na stánku byly odborníkům
i návštěvníkům z řad veřejnosti k dispozici nejen nové materiály s vícedenními programy
pro rodiny s dětmi, seniory či zájemce o městskou turistiku, ale také propagační tiskoviny
jednotlivých měst a zajímavých míst regionu.
Od 20. do 23. února bude atraktivní nabídka oblasti vymezené městy Litomyšl, Moravská Třebová, Polička, Svitavy a Vysoké
Mýto prezentována na největším českém veletrhu cestovního ruchu Holiday World. Kromě již zmiňovaných materiálů bude v Praze
představena také tiskovina pro všechny příznivce cyklistiky nebo nové propagační DVD.
Jiří Zámečník

Z redakční pošty

OA a VOŠE Svitavy zůstává
Jsme pro zachování Obchodní akademie
a Vyšší odborné školy ekonomické ve Svitavách v současné právní podobě, školy se
sedmdesátiletou tradicí, která má aktuálně
13 tříd (OA 7, VOŠE 6). Jde nám o zachování
školy, jejíž žáci úspěšně zvládají státní maturitu,
o zachování VOŠE, předloni nejlepší VOŠ
v Pardubickém kraji a třetí nejlepší v ČR.
V případě výpočtu z reálné kapacity OA
při zachování VOŠE je naplněnost naší školy
75-90%. Proto nás překvapilo, že Pardubický kraj, jako zřizovatel škol, oznámil v prosinci 2013 záměr - splynutí OA a VOŠE se SZŠ.
Věříme, že je prestiží města poskytovat
nejen střední, ale i vyšší vzdělání. Že město
je empatické ke studentům, kteří si vysokoškolské vzdělání nemohou dovolit a VOŠE ve
Svitavách je pro ně ekonomicky únosná. Že
není vše o jen penězích. Zřízení VOŠE ve Svitavách bylo moudrým počinem, studují zde

lidé z celé republiky. Ve svých bydlištích šíří
i dobré jméno města Svitavy. Jsme si vědomi
evidentního úbytku žáků středních škol. Ale
jsme si vědomi také zvýšení počtu žáků za pár
let. To se budou zase střední školy zakládat?
V současné podobě určitě ne, protože deklarovaný záměr kraje je nevratný.
Jsme přesvědčeni o nutnosti podpory
ekonomického školství ve Svitavách. Nechceme, aby na nekoncepčnost rozvoje školství
dnes doplácely školy s tradicí.
Z jednání s představiteli Pardubického kraje 22. 1. 2014 jednoznačně vyplynulo, že pro školní rok 2014/15 zůstane zachován současný stav a v dalších letech jistě obor
obchodní akademie. VOŠE má akreditaci do
roku 2018 a budeme žádat o novou. Dobrá zpráva pro naše současné i budoucí žáky
a studenty.
Osmnáct zaměstnanců OA a VOŠE Svitavy

Svitavský Kardio klub
hodnotil svoji činnost

Slavnostní akce, která proběhla koncem
prosince v poličské restauraci Na Jordánu, se
zúčastnilo osmdesát členů svitavského a poličského klubu. Přišli i hosté - starosta Poličky
Jaroslav Martinů a místostarostka Marie Kučerová. V roce 2013 klub připravil devět kondičních vycházek, pět zájezdů spojených s vycházkou do turistických lokalit a rekondice
v termálních lázních v Maďarsku. Účast na akcích se zvýšila v průměru na 45 příznivců a nachodili jsme více než 100 km. Předseda klubu
Jan Pokorný poděkoval zástupcům poličského klubu - E. Navrátilové a P. Broklovi - za spolupráci v organizování společných vycházek
a M. Pokorné a J. Hikadiové za práci ve výboru
klubu. Za propagaci klubu poděkoval Ladislavě Morkesové, manželům Chvojsíkovým a Lahodným. Starosta a místostarostka Poličky přítomným popřáli do nového roku vše nejlepší
a mnoho šťastných kilometrů. O zábavu se postaraly milé ,,Růženky“ - mladší mažoretky. Své
taneční umění předvedly rozkošné starší mažoretky ,,Třpytky“ a úspěch sklidily ženy s řeckými tanci provedenými s noblesou jim vlastní. Poté následovala volná zábava. O hudbu
a zpěv se postaral F. Hladík a V. Otepka. Rok
2013 se stal nejúspěšnějším rokem činnosti
Kardio klubu. Za dobrou organizaci a vedení
Kardio klubu děkujeme manželům Pokorným.
Kardio klub přeje všem příznivcům do roku
2014 pevné zdraví a radost ze života. Pojďte
s námi do přírody za zdravím!
Jaromír Lahodný
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Vzpomínka
Poděkujme a věnujme tichou vzpomínku
Marcele Jakubcové, která již není mezi námi, za
vykonanou práci pro zdravotně postižené. Svůj
volný čas věnovala všem, kteří projevili zájem
navštěvovat cvičení pod jejím vedením, účastnili se kurzů a přednášek, kde se dozvěděli, jak
pečovat o své zdraví. Byla to právě ona, která
se podílela na organizování rekondičních pobytů pro zdravotně postižené. Její přínosná cvičení nezapadla, protože si průběžně vychovávala
další cvičitelky.
SPCCH Svitavy

Poděkování
Starat se o milovaného nemocného člověka
není jednoduché a péče rodiny někdy přes veškerou snahu nestačí. Nemoc naší maminky byla
natolik vážná, že postupně potřebovala nepřetržitou péči 24 hodin denně. Nebylo v naší moci
takovou situaci zvládnout vlastními silami, a tak
jsme s vděčností využili nově otevřeného Domova se zvláštním režimem - Seniorcentra ve Svitavách. Chtěla bych velmi poděkovat všem zaměstnancům tohoto zařízení, kteří celé dva roky poskytovali mamince nejen kvalitní a profesionální
péči, ale především jí zajistili pocit bezpečí a domácí pohody. Starat se o takto nemocné klienty
je práce velmi náročná, ale i přesto jsme se vždy
setkávali s pochopením a úsměvem na tváři ošetřovatelek a zdravotních sestřiček. Úsměv zaměstnanců provázel všechny naše návštěvy a opravdu
jsme za maminkou chodili jako domů.
Milé sestřičky, děkuji Vám za vše, co jste pro
naši maminku udělaly. Velmi si vážím Vaší náročné práce a přeji Vám hodně sil a spokojené rodiny Vašich klientů. My se mezi ně rozhodně řadíme a na to, co jste pro naši maminku udělaly, nikdy nezapomeneme.
Petra Judová

Veřejné bruslení o prázdinách
8.2. so
		
9.2. ne
10.2. po
11.2. út
12.2. st
13.2. čt
14.2. pá
15.2. so
		
16.2. ne

10:00 - 12:00; 14:00 - 16:00;
večerní 19:00 - 21:00
10:00 - 12:00, 15:00 - 17:00
10:00 - 12:00, 15:00 - 17:00
10:00 - 12:00, 15:00 - 17:00
10:00 - 12:00, 15:00 - 17:30
10:00 - 12:00, 15:00 - 17:00
10:00 - 12:00, 15:00 - 17:30
10:00 - 12:00; 14:00 - 16:00;
večerní 19:00 - 21:00
10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00

Běžci bojovali s větrem

Na Štěpána uspořádaly Bike club Svitavy
a Atletika Svitavy tzv. nultý ročník Štěpánského běhu. Na startu se nečekaně sešlo kolem 50 závodníků v různých kategoriích, kteří se srdnatě prali s velmi větrnými úseky na
trati, jež měřila 7,8 km. Převážná trasa běhu
byla směřována do lokality Vodárenského lesa
s využitím nově vybudované naučné stezky. Nikdo neměl problémy s orientací, běhu se zúčastnila i dvojice běžec-pes a všichni si pochvalovali termín závodu. Trať byla vzhledem k povětrnostním podmínkám převážně suchá, jen
některé úseky proti větru prověřily dokonale
běžecké schopnosti závodníků. Celkovým vítězem v mužské kategorii se stal Jáchym Kovář z TJ Jiskra Litomyšl, druhý skončil Petr Nechvíl AC Choceň a na třetím místě doběhl Josef Šutera Atletika Polička. Mezi ženami získala prvenství Gabriela Hejtíková z Prahy, druhá skončila Jana Matyášová z Dolní Dobrouče
a na třetím místě doběhla Kateřina Švecová z TJ
Svitavy. Potěšitelná byla hojná účast běžců ze
Svitav, kteří doběhli v tomto pořadí. První Petr
Horký, za ním Čestmír Nakládal Bike club Svitavy a třetí Michal Kolář Dynamobox Svitavy. Ženy
doběhly v tomto pořadí. První Kateřina Švecová TJ Svitavy, druhá Ladislava Marková SC Orbea Svitavy a třetí Lenka Botošová z Bike club
Svitavy. Podrobné výsledky s běžeckými časy
dle kategorií naleznete na www.bikesvitavy.cz
a www.atletikasvitavy.cz
Čestmír Nakládal

Kardio klub vás zve
Kardio klub Svitavy zve příznivce kondičních vycházek v sobotu 15. února na Valentýnský pochod. Sraz účastníků je na vlakovém
nádraží a v 10:02 hodin odjíždíme do Poličky.
Projdeme se oceněným stromořadím Na Valech (získalo 3. místo v celostátní anketě Alej
roku 2013) do lyžařského areálu v Liboháji.
Délka nenáročné vycházky je 4 km. Neseďte
doma, zimní příroda nám připraví překvapení
a čeká na nás.
Jan Pokorný
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Sportovní úspěchy na svitavském gymnáziu Vánoční cena
Vysokého Mýta
Naši závodníci plaveckého klubu se zúčastnili koncem prosince prvního ročníku Vánoční ceny Vysokého Mýta. V ohromné konkurenci 250 závodníků se rozhodně neztratili. Naopak dominovali a ukázali, že plavání ve Svitavách je na skvělé úrovni a máme být na co hrdí.
Z nejlepších závodníků je nutné vyzvednout Josefa Meluzína (4 x 1. místo) a Jakuba Marka (3
x 1. místo a 2 x 2. místo), z děvčat pak Sáru Palatkovou (3 x 1. místo a 1 x 3. místo) a Míšu
Koutnou ( 2x 1. místo, 2 x 2. místo, 1 x 3. místo). I ostatní závodníci z oddílu obsadili medailové pozice a všichni si zlepšili osobní rekordy.
Jakub Marek

Studenti gymnázia uspěli v uplynulých týdnech v řadě soutěží. Zejména v krajské olympiádě dětí a mládeže dělali svým příznivcům radost. Volejbalistky a volejbalisté se stali olympijskými vítězi, následně oba týmy bojovaly v kvalifikaci o účast v celostátním finále. Florbalisté
také vyhráli krajskou olympiádu, florbalistky získaly stříbrnou medaili. Z plavecké části olympiády družstvo dívek přivezlo také stříbro. V soutěži „basketbal 3x3“ se gymnazisté probojovali
až do celostátního finále a budou usilovat o titul mistrů ČR.
Gymnázium vedle vlastního sportování
podporuje také svitavské sportovce. V posilovně školy trénuje řadu let úspěšný oddíl v silovém trojboji. V tělocvičně trénují denně členové svitavských oddílů od fotbalu přes basketbal až po florbal, hrají se v ní mistrovské zápasy, trénovat chodí badmintonisté. Několik skupin neorganizovaných sportovců vyplňuje naprosto všechna volná místa v týdnu až do pozdních večerních hodin. Zejména z ekonomických

důvodů byly ukončeny pouze pronájmy v neděli večer. I tak je nad rámec výuky dvou škol
využívána jen v týdnu v podvečerních a večerních hodinách třicet hodin, k tomu je nutné přičíst řadu nepravidelných sportovních akcí. Tělocvična projde v roce 2014 velkou rekonstrukcí.
V sezoně je celý týden beznadějně zaplněn tenisový kurt, sportuje se na minihřišti s umělým
povrchem, které také sloužilo šest let pro městskou fotbalovou ligu, a to do doby, než vzniklo
nové hřiště v Lánech. Minihřiště i tělocvičnu využívá mj. také oblíbená fotbalová školička pro
nejmenší fotbalisty, jejíž fungování více než 10
let gymnázium spoluorganizuje. Bezplatně (ale
po domluvě) je k dispozici travnaté hřiště či lehkoatletický ovál s umělým povrchem, venkovní
prostory jsou využívány pro testování také policisty nebo hasiči. Volný přístup má veřejnost na
asfaltovou sportovní plochu nebo k tréninkové
tenisové zdi. A to kdykoliv. Na gymnáziu se tedy
sportuje a sportování nejen studentů je podporováno.
Milan Báča

Fotbalová přípravka první v Trnávce!
Dalšího úspěchu dosáhla svitavská fotbalová přípravka, konkrétně ročník 2006 na halovém turnaji v Městečku Trnávka. Tento turnaj pořádal oddíl kopané Moravská Třebová
za účasti týmů z Pardubického, Olomouckého
a Jihomoravského kraje. O to potěšitelnější je,
že svitavské fotbalové naděje dokázaly tento
turnaj vyhrát. V semifinále lehce přehrály Troubelice 3:0 a mohly se právem těšit na finále.
V něm nastoupily proti silnému a houževnatému týmu Čelechovic na Hané. Tři minuty před
koncem naši srovnali skóre zásluhou Máti Hájka. Vítěznou trefu si schoval na konec Martin Bureš a půl minuty před koncem k radosti hráčů,
trenérů a rodičů rozhodl o triumfu Svitavských
v tomto turnaji, který vyhráli bez ztráty bodu
a se skóre 16:3. Do střelecké listiny se zapsali

téměř všichni hráči a autor vítězné branky Martin Bureš byl po zásluze vyhlášen nejlepším hráčem turnaje. Závěrem nutno říci, že tento ročník je velkým příslibem pro svitavský fotbal,
a doufejme, že to tak bude pokračovat i nadále.
Petr Tomšů

Qanto cup U11
Koncem prosince byl v hale Na Střelnici
k vidění turnaj nejmladších fotbalových nadějí. Jednalo se o turnaj smíšených přípravek, který zaštítila firmy Qanto. V turnaji mohli startovat mladí fotbalisté v rozmezí ročníků 2003
- 2007. Svitavští, coby pořádající oddíl, sestavili tři smíšená družstva, ve kterých se představili jak borci, kteří mají již ligové zkušenosti
z kategorie U12, tak i nejmladší hráči, kteří jsou
v přípravce teprve od podzimu. Osmičku
účastníků, kteří hráli každý s každým, doplnila Radiměř, Březová, Městečko Trnávka, Bystré a Jaroměřice. A svitavští trenéři byli spokojeni nejen s výsledky.
Konečné pořadí turnaje ve Svitavách:
1. TJ Svitavy žlutí, 2. Sokol Bystré, 3. TJ Radiměř, 4. TJ Svitavy červení, 5. TJ Jaroměřice,
6. Sokol Březová nad Svitavou, 7. TJ Sokol
Městečko Trnávka, 8. TJ Svitavy modří.
Nejlepší jednotlivci: střelec Miloslav Ovad
(Svitavy), hráč David Bauer (Radiměř) a brankář Tomáš Svoboda (Bystré).
Jiří Petr

Distribuci
zajišťuje firma L. Pospíšila. S nesrovnalostmi
v doručování se obracejte na mob.: 608 024 585
(www.mestosvitavy.webnode.cz).
Příští číslo vyjde 2. března 2014
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webu města u elektronické podoby zpravodaje.
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Mimořádná školní příloha

Ubuntu v Modré škole
Antropolog navrhl dětem z jednoho afrického kmene hru. Položil koš plný ovoce pod
strom a řekl, že všechno ovoce vyhraje ten, kdo
ke stromu doběhne jako první. Když dořekl,
děti se chytly za ruce, běžely ke stromu spolu a na ovoci si pochutnaly. Ptal se, proč utíkaly společně, když mohl mít někdo všechno
ovoce pro sebe. „UBUNTU,“ odpovídaly, „jak
může být někdo z nás šťastný, když jsou ostatní smutní.“ Na slovo UBUNTU neexistuje překlad. Znamená něco jako JÁ JSEM, PROTOŽE
MY JSME.
Tato příhoda je motivací našeho projektu
Ubuntu v Modré škole. Jsme přesvědčeni, že
inkluzivní prostředí vyžaduje pozitivní atmosféru ve škole. To pro nás znamená prostředí bez soutěží, srovnávání, posuzování a hodnocení navzájem. Rádi bychom dětem zprostředkovali dovednosti a zážitky, které tuto teorii podpoří. Děti by se mohly cítit v takovém
prostředí sociálně bezpečně. V rámci projektu
Ubuntu v Modré škole strávíme týden v přírodě - podpoříme u dětí pocit sounáležitosti. Naučíme je hrát si bez soutěží. Rozvineme u dětí
schopnost empatie, tolerance, prosociálnosti
a radost ze společných zážitků.
Projekt podpořila Nadace Open Society
Fund Praha.
Radka Renzová

Priority rozvoje na ZŠ TGM
I pro kalendářní rok 2014 stanovilo vedení Základní školy Svitavy, T. G. Masaryka 27
soubor priorit rozvoje školy, který uveřejnilo
v dokumentu nazvaném Plán 14. Mezi řešená
a rozvíjená témata budou patřit: dokončení realizace studovny, zlepšování podmínek pedagogů pro práci, školní družina a realizace komunikační politiky „otevřená škola“.
Plán 14 najdete společně s mnoha jinými
užitečnými dokumenty (Předzápisový manuál, Zajímavosti z kronik, Vyhodnocení Plánu 13
aj.) na webových stránkách školy (www.zstgm.
svitavy.cz) v sekci Pro rodiče/Dokumenty ke
stažení.
Jiří Sehnal

Chemie mě velmi baví
Možná se vám už také stalo, že jste se přihlásili do soutěže. Třeba jenom proto, abyste
získali nové zkušenosti, nebo se ulili ze školy.
Mně se něco takového stalo. Přihlásil jsem se
do celorepublikové soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR. Říkám si: „To bude
zázrak, jestli uspěji a postoupím.“ A on se ten
zázrak stal. Koncem ledna jedu prověřit své
praktické dovednosti do celostátního kola soutěže, které se koná v laboratořích SPŠCH v Pardubicích. Chtěl bych poděkovat nejen vedení
Gymnázia Svitavy, ale především panu učiteli
Jiřímu Machovi, který mi v laboratořích gymnázia pomohl s přípravou na praktickou část
soutěže. Tak mi držte palce.
Jiří Křištof, žák 9. třídy ZŠ Riegrova

Základní škola Felberova

POZVÁNKA
NA ZÁPIS
zveme Vás k zápisu do 1. třídy
dne 5. a 6. 2. 2014 od 14.00 do 16.00 hodin
druhé patro Základní školy Felberova,
ulice Felberova 669/2, 568 02 Svitavy
s sebou: občanský průkaz rodičů a rodný list dítěte

Zápis do 1.třídy Základní školy Svitavy, nám. Míru 73
Do začátku nového školního roku zbývá ještě mnoho času, ale již nyní je třeba zamyslet se
nad tím, kterou základní školu si vyberete pro
své dítě.
Naše škola nabízí kvalitní vzdělání, ke kterému přispívá věkově vyvážený plně kvalifikovaný učitelský sbor za podpory vybavenosti školy. Výuku povinného anglického jazyka startujeme již od 2. třídy (v 1. třídě využíváme metodu angličtina napříč předměty), výuka druhého povinného jazyka – jazyka ruského se přidává od třídy sedmé. Efektivně pracovat s počítačem se žáci učí již od páté třídy, k dispozici
jsou dvě moderně vybavené počítačové učebny. Vzdělávání - nejen na prvním stupni doplňuje - výuka prostřednicvím výukových programů a interaktivních tabulí. Ta se stává názornější, atraktivnější a snad i zábavnější. První stupeň

je již několik let zapojen do projektů Ovoce do
škol a Mléko do škol. Naši žáci mají možnost věnovat se mnoha odpoledním zájmovým činnostem. V rámci evropského projektu COP (Cesta objevování povolání) jsou to dvě s technickým zaměřením – Merkuráček (práce se známou českou stavebnicí) a ANIVID (animace, video). Dále to jsou různé pohybové kroužky, logopedie, hra na flétnu, jóga, dále pro starší žáky
vaření, recitační a výtvarný kroužek, zdravotnický kroužek a další. O odpolední pobyt dětí se
ve třech odděleních školní družiny starají vychovatelky. Činnost je velmi pestrá a rozmanitá. Na závěr vás srdečně zveme k zápisu do
1. třídy, který proběhne ve dnech 5. - 6. února vždy od 14:00 do 16:00 hodin na naší škole.
S sebou je nutné přinést rodný list dítěte.
Pedagogický sbor školy

Trička nejen pro radost…

Valentýnský taneční večer

U příležitosti oslav 60 let základního vzdělávání na ZŠ T. G. Masaryka byla vytvořena
i originální série triček s designem vycházejícím z nového loga naší školy.
Trička jsou nejen symbolem příslušnosti k naší alma mater, ale současně poslouží
pro dobrou věc. Rozhodli jsme se totiž pomoci těm, kteří naši pomoc rozhodně potřebují.
Úvahy o tom, co asi dělají žáci, kteří opouštěli školu někdy kolem roku 1953, a vzpomínky
na bývalé kolegy nás dovedly k úvahám o stáří. A tak jsme se rozhodli, že výtěžek z prodeje triček a dobrovolné vstupné věnujeme na
kompenzační pomůcky pro seniory oddělení
Léčebny dlouhodobě nemocných ve Svitavské nemocnici.
Ani jsme nevěřili, že tato akce bude mít takový úspěch. Podařilo se nám vybrat úctyhodnou částku 14 287 Kč a jsme moc rádi, že ji věnujeme tam, kde je jí opravdu zapotřebí. Věříme, že tento dar bude projevem lidství a porozumění, ke kterému vedeme i naše žáky. Učme
se pomáhat a všímat si života kolem nás.
Vlasta Kosková

Riegrovka pořádá v úterý 18. února od 18
hodin ve Fabrice Valentýnský taneční večer určený žákům školy, jejich sourozencům, rodičům
a bývalým žákům. Zúčastnit se mohou také žáci
z jiných škol, kteří se v průběhu večera chtějí naučit tancům a společenské etiketě pod vedením tanečních mistrů manželů Pokorných. Akce začíná
v 18 hodin. Vstupenky v hodnotě 80 Kč lze zakoupit na ZŠ Riegrova u J. Richtra. Doporučujeme zhlédnout fotogalerii z předešlých ročníků na
internetových stránkách naší školy. Jan Richtr
Drátování na Riegrovce
Na sobotu 22. 2. od 10 do 12 hod. zveme
všechny, kteří rádi zaměstnávají své ruce. Poplatek: 50 Kč na materiál, kontakt p. Pražanová na e-mailu prazanova@zsriegrova.svitavy.cz.
Školní karneval
ZŠ Riegrova pořádá v pondělí 3. 2. od 15 do
17 hod. ve Fabrice školní karneval. Přijďte si
v maskách zasoutěžit, vyhrát některou z cen
a především se pobavit!
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Testování znalostí a dovedností žáků na Sokolovské Spolu a jinak
Naše škola již tradičně porovnává úroveň
všech žáků z matematiky a OSP v Pardubic– učíme se s dětmi
znalostí a dovedností žáků s ostatními školami
ČR pomocí testů společnosti Scio. V letošním
školním roce budeme postupně testovat 3., 5.,
6., 7., 8., a 9. třídu. Za sebou již máme zářijové testování šesťáků a v listopadu testovali naši
nejstarší deváťáci. Obě třídy byly prověřovány z českého jazyka, matematiky a obecných
studijních předpokladů (OSP). Výsledky obou
tříd byly více než dobré.
Testování 6. třídy: z celé ČR se zapojilo celkem 6940 šesťáků. Výsledky naší 6. třídy patřily ve všech třech oblastech mezi 20 % nejlepších zúčastněných škol. Filip Vykopal obdržel od Scia ocenění za nejlepší výsledek ze

kém kraji. Za celou školu mu gratuluji. Testování 9. třídy: zapojilo se celkem 17 506 deváťáků. Výsledky byly nadprůměrné. V ČJ a OSP
jsme patřili mezi 20% nejúspěšnějších škol,
v matematice mezi 30 % nejúspěšnějších. V ČJ
tři žáci a v matematice čtyři žáci patřili mezi 5%
nejúspěšnějších deváťáků.
Dle hodnocení společnosti Scio v ČJ i M
je studijní potenciál žáků v obou třídách využíván optimálně.
Chtěla bych poděkovat všem vyučujícím,
kteří se podíleli na vzdělávání obou tříd. Je
zřejmé, že odvedli více než dobrou práci.
Alena Vašáková

Všechny obory zůstanou zachovány

V poslední době hýbe nejen pedagogickým světem transformace středních škol. Ve
Svitavách se týká Obchodní akademie a Vyšší odborné školy ekonomické ve Svitavách
a Střední zdravotnické školy ve Svitavách. Zástupci obou škol se 22. ledna sešli na radnici
se zástupem zřizovatele těchto škol s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým, náměstkyní hejtmana Janou Pernicovou a za přítomnosti vedení města jednali o budoucím vývoji škol. Výstupem z jednání byl podpis společného prohlášení, které po-

Zástupci samospráv i škol se shodli na
ustavení společné pracovní skupiny, která má
za úkol připravit okamžitá úsporná opatření
v obou školách a zároveň připraví varianty řešení pro zajištění výuky ve Svitavách ve střednědobém horizontu minimálně pěti let. Tato opatření, se zohledněním provozních nákladů a zajištění výuky plně aprobovanými učiteli, předloží zřizovateli do 31. srpna 2014. Společná pracovní skupina bude osmičlenná a bude složena
ze zástupců obou škol, zřizovatele – Pardubického kraje - a města Svitavy.
Následně byli se společným prohlášením
seznámeni i všichni pracovníci obou škol. Diskutovali nejen s hejtmanem a jeho náměstkyní,
ale i dlouho po ukončení mezi sebou.
Obracíme se na žáky devátých ročníků
a jejich rodiče s ubezpečením, že se na základě výše zmíněných záruk mohou děti bez obav
ucházet o studium na těchto školách.
Zuzana Pustinová

Nízkoprahový klub Díra
(Felberova 2, v budově ZŠ Felberova)

pořádá

Příměstský tábor
Termín: 10. – 14. února 2014

depsal hejtman, starosta města i oba ředitelé.
V prohlášení je zdůrazněno, že účastníci jednání jsou si vědomi závažnosti situace způsobené
poklesem počtu žáků v regionu a nepříznivým
demografickým vývojem, deklarují však zájem
na hledání společného východiska.
Zároveň ujišťují, že řešení bude garantovat
dokončení studia všem stávajícím žákům v jejich
oboru - pro školní rok 2014/2015 bude nabízena výuka ve stávajících akreditovaných oborech
a bez jakýchkoliv změn. Cílem všech zúčastněných subjektů je zachování poskytování vzdělávání s nezměněnou oborovou strukturou na
území města Svitavy i do budoucna.

(každý den od 8:00 do 16:00 hodin)
Připraven pestrý program (návštěva krytého bazénu Litomyšl, zámek Moravská Třebová a jiné). Možnost přihlásit dítě jen na
určité dny!
Podrobnosti a přihlášky u Michaely Kopové
(e-mail: tadydira@seznam.cz, www.osbonanza.cz; mob.: 725 246 743).

Cena tábora na pět dní činí 950 Kč

Výstava
Práce dětí výtvarného oboru Základní umělecké školy ve Svitavách inspirované nejen naší
královskou minulostí můžete zhlédnout v měsíci únoru 2014 ve 2. podlaží Fabriky.
Milada Vacková

Krůčku se podařilo získat finanční podporu Nadace Albert na odpolední učení se s dětmi. Každý den bude pro vás a vaše děti vytvořen prostor, kde se za podpory zkušených pracovnic můžete s dětmi učit jinak než doma.
Máme pro vás kvalitní pomůcky nejen klasické, ale také montessori a v průběhu února zakoupíme také interaktivní tabuli, která je dobrým pomocníkem pro vzdělávání. Novou službu nabízíme všem rodinám zdarma. Rádi bychom v rámci projektu zaměstnali maminky ze
sociálně slabého prostředí, máte-li zájem, kontaktujte nás. Těšíme se na to, že si spolu užijeme nejen zábavu, ale posuneme i svůj vztah ke
vzdělání.
Monika Čuhelová

Plavecká škola
Do konce I. pololetí školního roku 2013
/ 2014 zbývá už jen pár dní a s tím pomalu
končí 1. kurz plavání pro děti.
Ale ihned po jarních prázdninách otevíráme další kurzy plavání pro děti všech věkových kategorií. A nejen pro ně, ale i kurzy plavání pro dospělé. Kurzy začínají v úterý 18. února od 16 hodin. Děti jsou rozděleny do skupin dle dovedností od začátečníků po velmi pokročilé. Ti nejmenší začínají na malém bazénku a podle výkonnosti můžou i během kurzu pokračovat ve velkém bazénu. Větší děti už plavou ve skupinách dle
dovedností ve velkém bazénu. Dospělé plavce zdokonalíme ve všech plaveckých stylech.
A samozřejmě rádi přivítáme i dospělé neplavce. Ze zkušenosti víme, že se nemusí stydět
a plavecké základy se určitě naučí. Ve všech
kurzech zajišťujeme pitný režim od firmy Wellnesscentrum zdarma.
Za Plaveckou školu Svitavy přejeme do nového roku všem Svitavanům jen to nejlepší.
Lubomír Kocourek

Zimní příměstský tábor
Ve dnech 10. – 14. února bude DDM Tramtáryje Svitavy organizovat zimní příměstský tábor pro děti od 6 – 13 let. Cena tábora je 1000
Kč včetně obědů. Podrobnosti, včetně přihlášky naleznete na www.ddm.svitavy.cz.
Kontaktní osoba: Miroslav Skočovský
- mob.: 737 525 576, e-mail: skocovsky@svitavy.cz

