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Zveme vás
na Svitavský ples
Vážení přátelé dobré hudby,
tance a zábavy,
po roce vás všechny opět zveme na Svitavský
ples, který se koná v pátek 27. února ve 20 hodin
v prostorách Fabriky.
Ples bude zahájen předtančením Ireny
a Františka Pokorných z TK Style Svitavy. Po
loňském úspěchu zahraje k tanci a poslechu
v hlavním skupina LUCKY BAND z Hradce Králové a DJ Jarda Marcal z Českých Heřmanic. V předsálí již tradičně vystoupí ve Svitavách známá o oblíbená cimbálová kapela Slovácko mladší z Mikulčic. Součástí plesu bude soutěž o ceny. Cena vstupenky zůstává na úrovni minulých let - tedy 250 Kč.
V ceně je výše uvedený bohatý program, uvítací
drink, malé občerstvení a opět tradiční půlnoční guláš. Vstupenky na zajímavou akci, která je

První svitavské miminko letošního roku - Natálie Neyová - se narodilo v neděli 4. 1. ve 4:14 hod.
(2,80 kg/48 cm). Malé Natálce, kterou doma očekávají tři sourozenci, i mamince Veronice Neyové přišel v úterý 6. ledna popřát hodně štěstí starosta města David Šimek za přítomnosti médií.
Předal jí finanční částku a drobné dárky.
Zuzana Pustinová

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou 2015
První lednové dny patřily opět v celé republice Tříkrálové sbírce. Letos koledovalo ve
městech a obcích Svitavska celkem 87 skupinek, tj. kolem 350 koledníků. V tuto chvíli je
Tříkrálová sbírka v té viditelné podobě za námi.
Počítání obnosu proběhlo na Městském úřadě
Svitavy a opět se ukázalo, že sbírka má již ve
společnosti své pevné místo. Jubilejní 15. ročník ve Svitavách přinesl krásný výsledek 213
164 Kč. V ostatních obcích (Brněnec, Březová

n. Sv., Hradec n. Sv., Javorník, Kamenná Horka, Koclířov, Opatov, Opatovec, Pohledy, Radiměř, Rudná, Sklené, Vendolí, Želivsko) se podařilo nashromáždit celkem 191 570 Kč. Dohromady se tedy ve Svitavách a okolních obcích spadajících do působnosti Charity Svitavy vybralo 404 734 Kč, což je o 17 160 Kč
více než v roce 2014. Pokrýt celý úsek se úplně nepovedlo díky nedostatku vedoucích skupinek. Někteří tedy vzali na sebe tu oběť
a přes bolavé nohy a odsunutí vlastních záležitostí odchodili třeba dva či tři úseky. Někdo
měl možnost měnit malé koledníčky, aby je neznechutil dlouhým chozením, ale některé větší děti zvládly i takovýto nápor. Díky ochotnému sponzorovi mohou všichni koledující využít
během celého února jednorázově volný vstup
do bazénu. Další část poděkování proběhne
v sobotu 16. května od 14 hodin ve farní stodole. Jako každý rok se mohou děti i dospělí
těšit na příjemné odpoledne s programem pro
všechny.
Pokračování na straně 2

určena pro všechny přátele dobré hudby, tance
a zábavy, lze zakoupit od 26. ledna v Informačním centru města Svitavy, náměstí Míru 48.
Eva Huschková, Rudolf Grim
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Mohlo by vás zajímat

Příprava severojižního
obchvatu města
pokračuje
Začátkem ledna nového roku proběhlo
další pracovní jednání k pokračujícím pracím
na projektové dokumentaci budoucího obchvatu silnice I/43.
Jednání se zúčastnili i zástupci Ředitelství
silnic a dálnic ČR Praha, se kterými byly dořešeny technické problémy na určitých částech budoucího obchvatu. Jednalo se o křižovatku a napojení na silnici směrem na Kamennou Horku, možnost oboustranného odbočení do průmyslové zóny a křižovatku se stávající silnicí I/35 (Litomyšl – Moravská Třebová),
kde je do budoucna nutné uvažovat i s napojením na rychlostní komunikaci R35. Vše bylo
dohodnuto tak, že by při aktualizaci projektové dokumentace ke stavebnímu povolení neměl být problém.
Aktualizace bude ukončena do konce první poloviny tohoto roku a z ní také vychází
upravené zábory pozemků. V této souvislosti
se již podle nových předpisů zpracovává ocenění všech potřebných pozemků, jež budou
vykoupeny pro možnost realizace stavby. Jakmile budeme vědět cenu pozemků, bude naším zájmem pomoci Ředitelství silnic a dálnic
ČR při jednání s vlastníky, aby se co nejvíce
urychlily výkupy. Zde si dovolím poznamenat,
aby se vlastníci pozemků, na kterých má být
komunikační obchvat umístěn, neunáhlovali
při jejich prodeji či převodu.
Podle informací, které jsme získali od státních organizací připravujících stavbu, jsou finanční prostředky připravené nejen pro dokončení přípravy, ale i pro vlastní realizaci (viz
webové stránky: www.sfdi.cz).
Pokud nedojde k nějakým nepředvídaným okolnostem, je pravděpodobnost zahájení stavby na přelomu let 2016 - 2017 opravdu velká.
Pavel Čížek, místostarosta města Svitavy
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Zvony kostela sv. Josefa opět zvoní!
Milí spoluobčané města Svitav
a nejbližšího okolí,
kostel svatého Josefa s klášterem redemptoristů byl založen v r. 1894. Je největší dominantou města. Když jsme se přestěhovali
s manželkou do Svitav v r. 1998, pořád nám
zde něco chybělo. Teprve po letech jsme přišli
na to, že je to zvonění. Vždyť zvony jsou tradice a mohou pomoci tomu správnému pocitu
opravdového domova. Nejvíce se mi touha po
zvonění vrátila před čtyřmi lety, kdy jsme byli
v jednom lázeňském městě v Polsku a tam se
v 18 hodin rozezvučela siréna. V nás vyvolala
pocity náletu a ostatní si v klidu kolem chodili,
děti hrály. Místní nám sdělili, že zvony nezvoní
a místo nich je siréna.
Mnoho let jsme se společně snažili v naší
katolické farnosti zřídit automatické zvonění od
sv. Josefa (vždyť zvony byly), aby okolí vědělo: je
poledne… je večer… děti mají jít do školy… občané do kostela… je svátek… je něco mimořádného. Nyní je projekt konečně zrealizován. Jeho
střední zvon Neposkvrněné početí Panny Marie bude zvonit v 18 hodin každý den, společně
s malým sv. Alfonsem bude zvonit v pravé poledne a dále o nejen historických a církevních
svátcích déle, ale také na Silvestra o půlnoci. Sv.
Alfons by mohl zvonit i v 7:30 hodin ráno dětem
do školy - takový školní zvon by to byl a dále můžeme zkusit zazvonit při svítání a zapadání slunce dle astronomického kalendáře, uvidíme váš
zájem. Moc věcí to umí, krásné zařízení, přijďte
se podívat na Noc kostelů v květnu.

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou 2015
Pokračování ze str. 1
Nejde však jen o výsledky materiální. Tři
králové nám připomenou i napovědí, že jsme
lidé v té nejdůležitější podobě. Není nám lhostejné, co se děje kolem nás, nezavíráme oči
před cizím neštěstím - ani v Čechách, ani na
celém světě. Jsme zodpovědni za podobu živo-

Grantový
program města
pro rok 2015
Do pátku 27. února 2015 lze posílat
žádosti do grantového programu města
Svitavy v oblastech Sociální služby a humanitární pomoc, Kultura, Sport a turistika, Životní prostředí a Prevence kriminality, sociální patologie a primární prevence drogových závislostí.
Potřebné informace společně s formuláři najdete na webu města (Úřad - Grantové programy).
Jiří Petr

V plánu máme ještě zprovoznit věžní hodiny a sv. Alfonsem zazvonit, jak je zvykem každou čtvrthodinu a v celou čtyřikrát. Na základě této úvahy vás tedy žádáme o přijetí této
nové skutečnosti a věříme, že na to budete časem pyšní. Ten, kdo je blíže kostela, bude mít
tu výhodu, že to krásné zvonění uslyší lépe,
a zajisté bude mít radost, že to slyší i lidé zdaleka. Touto formou všechny zdravíme a přejeme
všem, aby se zde cítili všichni jako doma a čím
dál lépe. Tento dárek byl na začátku roku 2015
pro nás tím nejlepším. Manželé Kolečkářovi

ta, který jsme obdrželi jako dar. Je proto hezké podělit se o to, co máme s těmi, kteří nemají. Dávání povznáší i toho, kdo dává, nejen obdarovaného. Jestliže jsme ochotni podle svých
možností pomoci těm, kteří neměli to štěstí narodit se ve vyspělé zemi v dobrých poměrech,
nemají dobře placené zaměstnání nebo se jim

nevyhnula přírodní katastrofa, znamená to, že
na tom lidstvo stále ještě není tak špatně, jak se
nám mnohokrát zdá. Radost působili Tři králové osobně i tam, kde někdy schází; například
na dětském oddělení nemocnice nebo LDN.
Přišli potěšit a zazpívat obyvatele Domova na
rozcestí a chráněného bydlení. Pravděpodobně nejmladším koledníkem „králíčkem“ je osmiměsíční Anežka, nejstarším pak obdivuhodná 85 letá paní Emílie.
„Posvěcený“ pes, který loni spolkl posvěcenou křídu při úprku koledníků ze dvorka (kam
je nechal sice záludně vstoupit, ale odejít stihli
jen tak tak), si letos nekousl ani do křídy, ani do
koledníků. „Králové“ se také seznámili s mladým vlkem a orlem u nadšeného chovatele.
Lačnovem zase zněla koleda v doprovodu kytary a miniaturních koledníčků. Na foukací harmoniku zahrála koledu malá Anička. „Tříkrálovka“ prostě opět přinesla spoustu zážitků všem
zúčastněným. Těm s korunami i těm, kteří laskavě přispěli. Dík patří vám všem, kteří jste se
na této sbírce jakýmkoli způsobem podíleli. Ať
už organizací, koledováním, nebo poskytnutím
občerstvení pro koledníky. Rok 2015 ať všem
přinese hodně štěstí a zdraví.
Miriam Holubcová,
koordinátorka Tříkrálové sbírky
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Informace z úřadu

Ze zastupitelstva
Zastupitelstvo města Svitavy na svém zasedání 10. prosince 2014 schválilo:
• pravidla rozpočtového provizoria do doby
schválení rozpočtu na rok 2015
• vydání Změny č. 1 Územního plánu Svitavy
• poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 4,12 mil.
Kč Seniorcentru města Svitavy na poskytování sociálních služeb v roce 2015 a investiční dotaci ve výši 400 tis. Kč na pořízení elektrické zvedací vany a mobilního zvedacího
zařízení ve středisku osobní hygieny
• podání žádosti o dotaci do programu Podpora terénní práce na rok 2015
• účast města Svitavy v Programu prevence
kriminality vyhlášeném Ministerstvem vnitra ČR pro rok 2015
• investiční projekt Cyklostezka Svitavy – Vendolí k realizaci
• projekt Kanalizace města Svitavy – III. etapa k realizaci
Vzalo na vědomí:
• zprávu o situaci ve školství na území města
za období školního roku 2013 - 2014 a o zahájení školního roku 2014 - 2015
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. 2015. Další zasedání zastupitelstva bude 4. února v 16 hodin.
Zuzana Pustinová

Vodné a stočné 2015
Rada města Svitavy na svém zasedání 16.
prosince 2014 schválila výši ceny vody dodané
(vodné) a vody odvedené k čištění (stočné) na
rok 2015 ve výši 72,65 Kč/m3, včetně 15% DPH.
Oproti ceně vodného a stočného, která v roce
2014 činila 69,37 Kč/m3, včetně 15% DPH, zaplatí odběratelé o 3,28 Kč/m3 více, včetně 15%
DPH. Při průměrné roční spotřebě na jednoho odběratele 37 m3 zaplatí za vodné a stočné
oproti roku 2014 o 121 Kč více. Důvodem zvýšení ceny je především nárůst nájemného, které slouží vlastníkům infrastruktury pro financování obnovy kanalizací a vodovodů v jejich majetku, rovněž zvyšující se náklady, počet oprav
a havárií na řadech a přípojkách na veřejném
prostranství.
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Město a úřad v číslech - porovnání tří let
Myslím, že nejdůležitějším číslem v tomto
souhrnu bude počet obyvatel. S potěšením musím konstatovat, že nás přibývá! Zatímco k poslednímu dni roku 2012 nás bylo 17 109, koncem roku 2013 už 17 139 a k 31. prosinci 2014
bydlelo ve Svitavách 17 320 občanů. To je určitě vypovídající hodnota a o něčem svědčí. Letos vám proto nabízím porovnání čísel za poslední tři roky - jedná se tedy o stav ve Svitavách
k 31. prosinci za rok 2014 (údaje v závorce jsou
za rok 2013 a 2012):
• celkem 17 320 (17 136, 17 109) obyvatel
bylo ve Svitavách hlášeno k trvalému pobytu, z toho 257 (164, 169) cizinců
• ve Svitavské nemocnici se narodilo 774 (667,
552) miminek, z toho 158 (122, 170) malých
Svitavánků, nových Svitavánků je ale celkem
192 (153, není známo)
• ve Svitavách se uzavřelo 85 (89, 74) manželství a dalších 5 (5, 2) bylo církevních
• do pamětní knihy bylo zapsáno celkem 70
(76, 72) nových občánků města, 1 manželský
pár oslavil diamantovou svatbu (3 a 3 manželské páry oslavily v předchozích letech zlatou svatbu)
• navždy odešlo 133 (163, 179) svitavských
občanů, celkem ve Svitavské nemocnici zemřelo 329 (368, 360) občanů
• přistěhovalo se 328 (292, 244) občanů a pro odstěhování se rozhodlo 296 (278, 297) občanů
• do svitavských ZŠ nastoupilo 1. září celkem
1 721 (1 668, 1 653) dětí, počet dojíždějících
je 335 (332, 330)
• do MŠ chodí 665 (655, 638) dětí
• do programu podpory pracovníků s mládeží
bylo zapojeno 53 (55, 47) trenérů a vedoucích dětských skupin
• na odboru financí bylo přihlášeno cca 1550
(1500, 1470) psů a vybráno cca 491 tis. (513
tis., 507 tis.) Kč za poplatek ze psa
• ve Svitavách je 3486 (3 465, 3 359) domů
a máme 210 (210, 206) ulic

2015
(Kč včetně
15% DPH)

vodné

29,27

33,66

stočné

33,90

38,99

vodné
+ stočné

63,17

72,65

Jaromír Hurych, Vodárenská Svitavy s.r.o.

V našem správním obvodě:
• celkový počet podnikatelských subjektů, které zde měly místo podnikání či sídlo,
byl 5352 (5 263, 5 194), z toho bylo 4854
(4 805, 4 753) fyzických osob a 498 (458,
441) právnických osob
• celkem bylo vydáno 4837 (4 619, 4 541) občanských průkazů a 1610 (1 569, 2 162) občanů požádalo o cestovní doklad
• z 22 666 (22 401, 22 149) řidičů jich 1655
(1 690, 1 433) obdrželo body, s 12 body
přišlo o řidičský průkaz 80 (74, 89) řidičů,
bylo vydáno 1 160 (1 350, 1 555) řidičských
oprávnění, z toho bylo 290 novým řidičům,
provozovaných vozidel v evidenci bylo 20
786 (20 420, 20 021) a počet přestupků předaných k šetření dosáhl 598 (613, 718), černým dnem pro řidiče byl 5. březen, kdy řidiči
spáchali 27 přestupků a celkem jim bylo připsáno 44 bodů.
• Odbor sociálních věcí a zdravotnictví vykonával funkci opatrovníka 75 (73, 62) osobám zbaveným způsobilosti k právním úkonům, vydal 232 (295, 542) parkovacích průkazů označujících vozidla přepravující osobu
těžce zdravotně postiženou, evidoval 52 (58,
31) osob bez přístřeší, 40 (35, 34) dětí v náhradní rodinné péči a 15 (19, 18) dětí v ústavní výchově, ve výkonu trestu odnětí svobody
evidoval: 60 (69, 70) osob, z toho 2 (8, 10)
ženy, uspořádal 5 setkání seniorů – jubilantů
s vedením města a pozvaných bylo 558 (533,
469) seniorů.
Z mnoha ukazatelů se vývoj města jeví
jako příznivý a nevyplývá to jen z posledních
tří let, které zde předkládáme.
Zuzana Pustinová

Hasiči převzali od města defibrilátor

Cena vodného a stočného pro rok 2015
2015
(Kč bez DPH)

• na 37 (42, 39) zasedáních Rady města Svitavy bylo projednáno 532 (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).

Zastupitelstvo města Svitavy schválilo na
svém zasedání 3. září 2014 darování defibrilátoru (včetně speciálního příslušenství) Hasičskému záchrannému sboru Pardubického kraje pro účely požární ochrany, integrovaného
záchranného systému a ochrany obyvatel ČR.
Speciální zařízení je určeno pro potřeby územního odboru Svitavy.

Defibrilátor Lifepak 1000, včetně nabíječky,
náhradních defibrilačních elektrod a defibrilačních dětských elektrod s regulací energie v hodnotě 78 166 Kč, převzali z rukou starosty Davida Šimka a místostarosty Pavla Čížka 22. prosince členové HZS Pardubického kraje, ředitel HZS územního odboru Svitavy Oldřich Jedlička a vedoucí oddělení IZS a služeb Jaroslav
Čermák.
Ocenili vzájemnou spolupráci s integrovaným záchranným systémem při dovybavování technikou, která má zlepšit rychlost záchrany lidských životů. Defibrilátor má pomoci nejen obětem, ale i záchranářům samotným, neboť
i oni jsou při zásazích vystaveni nebezpečí úrazu
s nutnou defibrilací. Pro záchranu života je rozhodující rychlost defibrilace, respektive podání
výboje. S každou minutou bez defibrilace se naděje na záchranu života snižuje o 10 % a po deseti minutách je téměř nulová. Ilona Kociánová
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Sleva na dani pro
rodiče předškoláků

Nejoblíbenější jména
loňského roku

Při podání daňového přiznání může rodina s dítětem předškolního věku dostat slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení.
Slevu je možné využít již letos za uplynulý rok
2014. Stačí vyplnit žádost a nechat si ji potvrdit v dané MŠ.

Ve svitavské porodnici se v roce 2014 narodilo celkem 774 dětí, z toho bylo 405 chlapečků a 369 holčiček. Z celkového počtu je také
osm párů dvojčátek a maminky z našeho města
přivedly na svět 158 nových Svitavánků.
A jaká byla nejoblíbenější jména? Jakub
a Eliška. Zatímco Eliška se drží na první příčce oblíbenosti již několik let, loňské prvenství
Jana bylo letos pokořeno Jakubem. I další místa obsadila dnes již běžná jména - Ondřej, Štěpán, Šimon, Tomáš, David a mezi děvčaty Tereza, Veronika, Karolína a Viktorie. Volba jmen naštěstí příliš nepodléhá módním trendům, přece
jen si asi rodiče uvědomují, že se svým jménem
bude jejich potomek žít celý život. Před bujnou
fantazií rodičů chrání děti zákon, který nepovolí zapsání jmen zcela nových, smyšlených. Pojmenovat potomka podle pohádkové postavy
nebo předmětu u nás není možné. Zákon také
zapovídá pojmenovat dítě ženského pohlaví
mužským jménem a naopak. Žádoucí nejsou
ani zdrobněliny či domácí podoby jmen.
Renata Johanidesová

Zákon o poskytování služby péče o dítě
v dětské skupině byl definitivně schválen.
Vzhledem k tomu, že by měl nabýt účinnosti
již letos, bude možné uplatnit slevu již za rok
2014. Rodiče si budou moci snížit daň o náklady, které vydávají za pobyt dítěte v mateřském anebo jiném zařízení určeném pro péči
o dítě předškolního věku. Maximální výše roční slevy na jedno dítě je ohraničena částkou minimální měsíční mzdy. Pro rok 2014 jde tedy
o 8 500 Kč, pro rok 2015 o 9 200 Kč. Slevu si
budou moci uplatnit rodiče, jež za daný rok
prokazatelně doloží náklady na dítě v zařízení pro děti předškolního věku (mateřská škola, ale i dětská skupina). Aby rodič slevu mohl
uplatnit, musí s ním dítě žít ve společně hospodařící domácnosti. Od daně se nebude odečítat stravné nebo náklady na dopravu, úleva
platí jen na školné. Abyste mohli slevu uplatnit,
musí vám školka anebo dětská skupina vystavit
potvrzení o výši zaplacených poplatků. Ty pak
přiložíte k daňovému přiznání, nebo je odnesete do mzdové účtárny zaměstnavatele, pokud
dělá daňové přiznání za vás. Novinka má formu slevy na dani, tedy částky odečítané přímo
z daní, nikoliv „jen“ ze základu daně, ale pokud
je daňová povinnost nižší než nárok na slevu,
nevyužijí slevu celou. Stejně jako stávající „slevu na dítě“ ji bude moci využít vždy jen jeden
z rodičů. Má jít přitom o roční slevu, kterou
by si lidé mohli uplatnit až po skončení kalendářního roku, nikoliv průběžně v každém měsíci. Oproti dosavadní „slevě na dítě“ ji nebudou moci uplatnit prarodiče na vnuka či vnučku (s výjimkou péče nahrazující péči rodičů).
Živnostníci nejsou v novém zákoně nijak
omezeni, dokonce ani ti, kteří si nyní nemohou odečíst slevu na dítě, protože uplatňují výdajový paušál. Sleva na školku je platná i pro
ně. Slevu nemůže uplatnit pouze ten, který si
výdaje za předškolní zařízení uplatní ve svých
daňových nákladech, tedy v nákladech vynaložených na dosažení a udržení příjmů. Podrobnější informace získáte na webu města v aktualitách.
Jiří Petr

Poplatek ze psa

Městská policie informuje
Tísňová linka 156
Nepochopitelné jednání
Dne 6. 1. krátce po poledni ověřovala hlídka oznámení mladíka, že byl ve vstupních prostorách multifunkčního centra Fabrika napaden
rómským mladíkem, který mu bezdůvodně „dal
hlavičku“. Strážníci informovali PČR a napadeného mladíka odvezli na ošetření s tím, že poté
událost oznámí policistům. Policistům byl předán i kamerový záznam z události.

Je nutná zvýšená pozornost!
Dne 9. 1. v 20:03 hod. přijali strážníci oznámení o povaleném přenosném dopravním značení na křižovatce ul. Gorkého a Sokolovská,
k němuž mělo dojít vlivem silného nárazového větru. Strážníci dopravní značení instalovali
zpět a upravili jej tak, aby nemohlo dojít k ohrožení bezpečnosti provozu, popř. zranění osob.
Také asistovali u zlomeného stromu nebo při
povaleném plotě apod. I v jiné dny si počasí zahrálo - několik aut mimo vozovku, zapadlé kamiony a celkově zbržděný provoz. Mimoto desítky „naježených“ řidičů, kteří se nedostali včas
do práce, „poveselení“ školáci, kteří nebyli včas
ve škole. Sněhové srážky v oblasti udeřily velkou
silou. Ledovka sužovala řidiče hlavně na dvou
dlouhodobě nebezpečných úsecích u Mikulče
a také těsně před vjezdem do Květné, na „Vendoláku“, případně nad Březovou. Policisté a hasiči zaznamenali několik nehod, byla nasazena
technika. Strážníci na žádost PČR usměrňovali
provoz ve městě a na výjezdech z města podle
aktuálních potřeb.

Snad se našla?

Držitelům psů sdělujeme, že poplatek ze
psa je splatný do 31. března 2015. Veškeré
změny související s držením psa je třeba nahlásit
na městském úřadu (Ilona Svobodová, odbor financí, tel.: 461 550 444).
Ilona Svobodová

Info z OŠK
První kolo zápisu dětí do mateřských škol
ve Svitavách proběhne 15. dubna opět ve velkém sále Fabriky od 13 do 17 hodin. O dalších
podrobnostech zápisu budeme informovat
v březnovém a dubnovém čísle.
Zápis dětí do prvních tříd se bude konat ve
středu 4. února od 14 do 18 hodin ve všech
základních školách ve Svitavách. Podrobnější informace byly zveřejněny v lednovém čísle.
Městské zastupitelstvo v loňském roce novelizovalo Zásady pro poskytování finanční
podpory z Fondu regenerace památek města
Svitavy. Úpravy spočívají v uvolnění možnosti žádat o podporu v průběhu roku. Všechny
podklady a dokumenty jsou k dispozici žadatelům na webových stránkách města a v kanceláři vedoucího odboru.
Jiří Petr

Dne 12. 1. v odpoledních hodinách prováděli strážníci dohled nad dodržováním veřejného pořádku na autobusovém nádraží. Chlapec
je požádal o pomoc a sdělil, že v autobuse zapomněl peněženku s doklady, což zjistil až po jeho
odjezdu. Strážníci telefonicky vyrozuměli chlapcova otce a poskytli mu telefonní kontakt na dispečera autobusové dopravy.

Nesplnění povinnosti
Dne 13. 1. informovali strážníci příslušný
správní orgán o zanedbání povinnosti chovatele přihlásit svého psa. Tuto skutečnost strážníci
zjistili, když po upozornění občana odchytili volně pobíhajícího psa. Po jeho převzetí majitelka
nesplnění ohlašovací povinnosti strážníkům přiznala a přislíbila učinit nápravu. Nesplnění povinnosti se může prodražit.

Opakované krádeže
Dne 13. 1. v 19:23 hod. požádala PČR o výjezd strážníků ke krádeži zboží v jedné z prodejen. K naplnění skutkové podstaty krádeže však
nedošlo. Přestože si mladá žena, strážníkům
i personálu prodejny dobře známá, uložila zboží do batohu, prostorem pokladny je už nepronesla. Ještě před tím vydala zboží prodavačce.
„Zkušeně“ podala vysvětlení. Je nemocná či nepřizpůsobivá?
Karel Čupr

naše město / únor 2015 / www.svitavy.cz

Ze zastupitelských lavic

Vážení spoluobčané,
zahájili jsme nové období, s naším volebním programem jste měli možnost se seznámit, víte, že chceme řešit Vaše problémy a starosti.
Nezapomínáme na sídliště u nádraží, nyní
se zamýšlíme i nad tím, že by bylo zapotřebí
vytvořit seznam priorit, co nás ve městě trápí,
a podle toho usilovat o dotační tituly, zatím je
situace spíše obrácená.
Vyvstal opětovně rovněž problém zastřešení zimního stadionu, usilujeme o to už hodně dlouho, ale zatím se nedaří záměr prosadit.
Doufejme, že budeme ve svém úsilí úspěšní, už
také proto, že Svitavy se staly pro rok 2015 Evropským městem sportu.
Nechceme zapomenout ani na Lačnov,
znovu budeme prosazovat tolik potřebný
chodník a omezení kamionové dopravy.
Když nás přijdete na jednání zastupitelstva
podpořit, budeme velmi rádi.
Lidmila Kružíková, zastupitelka za KSČM
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Burza filantropie 2014 se osvědčila
Uplynulý ročník tradiční Burzy filantropie
zaznamenal několik výjimečných momentů.
Tím hlavním je především nová rekordní hodnota darů ve výši 1 392 000 Kč, kterou donátoři rozdělili mezi 47 neziskových organizací
z celého Pardubického kraje! Díky této podpoře se mohlo zrodit mnoho projektů, z nichž
bude mít prospěch široká veřejnost.
Burzu filantropie pořádá Koalice nevládek Pardubicka a Pardubický kraj ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje. V roce 2014 opětovně proběhla ve všech čtyřech okresech kraje – Pardubice,
Chrudim, Ústí nad Orlicí, Svitavy. Doplnila je
i jedna místní burza v Letohradě. Burza filantropie je obdobou známého televizního pořadu „Den D“, své projekty zde však před zraky
donátorů z řad veřejného i soukromého sektoru prezentují neziskové organizace. Projekty,
které prokáží svou potřebnost a prospěšnost,
jsou poté od donátorů podpořeny finančně,
materiálně, nebo jinou formou pomoci. Díky

Město Svitavy bylo vidět na Regiontouru v Brně

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.

Mohlo by vás zajímat

Bydlet, pracovat,
žít samostatně
Bydlet, pracovat, žít samostatně. Pro mnoho z nás zcela běžná záležitost. Mají tuto možnost i lidé s mentálním postižením? Co když
pečujícím příbuzným dojdou síly? Musí se jejich blízký přestěhovat do ústavního zařízení?
A co když se dospělí lidé s mentálním postižením prostě chtějí jen osamostatnit a žít „ve
svém“?
Alternativu, jak žít samostatně, a přece alespoň zpočátku s podporou nabízí na Svitavsku
také po Domově na rozcestí obecně prospěšná společnost Rytmus Chrudim. Terénní služba Podpora samostatného bydlení je určena
dospělým lidem s mentálním postižením. Co
všechno služba zahrnuje? Podporu ve všem,
co se samostatného života týká, tj. při úklidu
domácnosti, nákupech, obsluhování domácích spotřebičů, ale také v oblasti hospodaření s penězi, prevence a řešení krizových situací
v bytě, samostatného cestování, budování mezilidských vztahů a podobně. Více informací vám
sdělí vedoucí služby Eva Sládková (mob.: 777
222 139, e-mail: sladkova@rytmuschrudim.cz).
Petra Langerová

podpoře donátorů také existuje u Litomyšle
lesní školka Brlenka, kterou zřizuje občanské
sdružení Lidé v lese. Letos se můžeme těšit na
čtyři okresní burzy, do jejichž průběhu se prostřednictvím internetového hlasování zapojí
opět také veřejnost. Na webu budou vyvěšeny
projekty, které se ucházejí o podporu.
Michal Chlumský

Město Svitavy se opět, jako každoročně,
od 15. – 18. ledna prezentovalo na největším
veletrhu cestovního ruchu se zaměřením na
regiony ve střední Evropě Regiontour 2015.
Tento veletrh je nosným projektem na podpo-

ru domácího cestovního ruchu a incomingu
v České republice. Pardubický kraj měl po několikaleté odmlce v Brně opět vlastní stánek,
který tvořily expozice jednotlivých turistických
oblastí. Město Svitavy se prezentovalo pod záštitou turistické oblasti Českomoravské pomezí, která zde poprvé nabízela materiály s vícedenními programy pro rodiny s dětmi, cyklisty či seniory. Díky právě realizovanému projektu se s turistickou nabídkou regionu na pomezí Čech a Moravy budou moci seznámit také
návštěvníci veletrhů v Praze, Bratislavě, Olomouci, Ostravě či Hradci Králové, kde bude
mít Českomoravské pomezí vlastní expozici. Turistům a návštěvníkům stánku jsme nabízeli také propagační materiály Svitav a lákali je
k nám, např. na cyklo a pěší výlety. Mimo jiné zde
byla představena nová brožura Naučné stezky
a volnočasové areály ve Svitavách a okolí.
Renata Pavlíková

centrum estetické medicíny
C.E.M. je špičkové laserové lékařské centrum zaměřené na estetickou medicínu s dalšími doplňkovými
službami. Centrum estetické medicíny je vybaveno přístroji s nejmodernějšími technologiemi, které
umožňují provádět výkony dle nejnovějších metod se skvělými výsledky v oblasti estetických zákroků pod
odborným lékařským dohledem.
Nabízené zákroky:

 odstranění rozšířených žilek v obličeji a na končetinách pomocí laseru (IPL, YAG−LumenisOne)
 odstranění pigmentových skvrn (IPL,CO2 laser)
 permanentní depilace, odstranění ochlupení u žen i mužů laserem (LightSheer LumenisOne)
 odstranění bradavic a kožních výrůstků laserem (CO2, IPL)
 korekce jizev, léčba akné, korekce strií (CO2, YAG, IPL)
 fotorejuvenace − vyhlazení a barevné sjednocení pokožky obličeje, dekoltu a hřbetu rukou (IPL−LumenisOne, MicroXel CO2)
 resurfacing − omlazení pokožky obličeje, dekoltu a hřbetu rukou (IPL−LumenisOne, MicroXel CO2)
 neinvazivní nebolestivá liposukce (UltraContour)
 odstranění celulitidy přístrojem U−lift pro Ultracontour
 zpevnění a zformování postavy přístrojem NEW−LIFE B.E.A.M.
 intenzivní lymfodrenáže přístrojem NEW−LIFE B.E.A.M. nebo PNEUVEN
 aplikace BOTOXU a výplňových materiálů ke korekci vrásek
 aplikace BOTOXU k omezení nadměrného pocení
 mezoterapie krku, dekoltu a hřbetu rukou
 Radiofrekvence přístrojem ContrAge Dual Plus − neinvazivní facelifting, výrazná redukce strií (poporodní strie), formování
paží, odstranění tzv. druhé brady
 chemický peeling obličeje, dekoltu, hřbetu rukou, zad (u akné a drobných vrásek)

C.E.M. centrum estetické medicíny
U Nemocnice 4
Svitavy 568 02

www.cemcz.cz

e-mail: info@cemcz.cz
tel: +420 733 388 212
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Montessori centra
v Krůčku

Čtvrteční klub pro rodiče s dětmi
Každý čtvrtek od 8 do 17 hodin můžete využít Montessori hernu, kde vy a vaše dítě
naleznete příjemnou formu vzdělání a aktivit
podporující správný vývoj vašeho dítěte. Dítě
si po celou dobu pobytu vybírá činnosti podle
svých potřeb a představ (pracuje s Montessori
pomůckou, uklízí, odpočívá ve čtecím koutku…
dle věku dítěte). Lektorka je vám k dispozici po
celou dobu vašeho pobytu. V průběhu programu k vám bude průběžně přistupovat. V Montessori centru se především věnujeme vzdělávání, a to nejen dětí, ale i dospělých. Program
je vytvořen pro děti od jednoho roku.
Jedno z center je využito jako centrum poradenské, vždy dle programu nepravidelných
akcí MC Krůček. O jarních prázdninách bude
speciální prázdninový čtvrtek 19. 2. - sportovním dnem pro děti i rodiče Ve zdravém těle
zdravý duch v Krůčku. Dopolední cvičení pro
děti, odpoledne obohacené o cvičení i pro maminky, ochutnávky zdravého jídla a jiné.
Barbora Hávová

Oslovujeme,
voláme aktivní děti,
teenagery a seniory!
Jste zapálení mladiství do IT technologií
(notebook, tablet, apod.) a chtěli byste pomoci starší generaci jim porozumět? Nebo jste aktivní senioři a seniorky a rádi byste předávali své manuální a tvořivé zkušenosti mladší generaci?
Zveme vás do projektu „Učíme se navzájem“, který dává prostor pro vzájemné učení
seniorů i dětí a mezigenerační výměnu zkušeností. Veškeré aktivity pro zúčastněné jsou
zdarma. Zapojení senioři dostanou možnost
bezplatně se účastnit kurzu počítačových dovedností. Těšíme se na vás již na druhém setkání v úterý 17. února od 15 do 18 hodin, kdy
proběhne dílna tvořivosti i IT dílna v prostorách MC Krůček, Fabrika, 4. patro. Sponzoři:
Pardubický kraj a firmy Medesa, Saint-Gobain
(Adfors) a OR-CZ. Více informací na: brezinovamarket@gmail.com.
Barbora Hávová
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Akce SVČ Svitavy

Mrňouskova cesta
za bájnou příšerkou
a pokladem

7. / So / 9:30 / louka naproti restauraci U Jelena

Zimní liga házedel - III. kolo
Soutěž leteckých modelářů

V pátek 27. února od 16. do 17. hodiny
budeme společně v prostorách Krůčku a Fabriky hledat klíč od pokladu ukrytého v parku
za bývalým DDM, který hlídá bájná příšera. Po
17. hodině, až budeme společně připraveni na
souboj s příšerou a budeme mít nalezený klíč,
se přesuneme do parku, kde společnými silami
příšerku přemůžeme a získáme bájný poklad.
Připravujeme: Od konce února v Krůčku
opět začínají oblíbené kurzy – Kurz efektivního
rodičovství a Kurz emoční inteligence s psycholožkou a lektorkou Mgr. Monikou Čuhelovou.
Přihlášky a informace: e-mail: vzdelavaniskruckem@seznam.cz; volejte na mob.: 730 521 648
Barbora Hávová

Zprávy z Riegrovky

8. / Ne / 9:00 / střelnice SVČ Svitavy - IV. ZŠ

Střelecká soutěž: Zimní cena - 23.ročník
Vzduchová pistole 60, 40. Startovné: pro nečleny 50 Kč
21. / So / 9:30 / louka naproti restauraci U Jelena

Zimní liga házedel - IV. kolo
Soutěž leteckých modelářů
22. / Ne / střelnice SVČ - IV. ZŠ

Střelecká soutěž:
Cena předsedy SSK Pomezí - 42. ročník
Vzduchová puška, mládež do 12, 14 a 16 let,
startovné: pro nečleny 50 Kč
24. / Út / 16:15 / ČEZ ARENA Pardubice

Zájezd na utkání hokejové extraligy

Valentýnský večer
Valentýnský taneční večer pro žáky 6. až
9. ročníku ZŠ Riegrova proběhne ve Fabrice
v úterý 24. února od 18 hodin. Přijít mohou
také rodinní příslušníci, bývalí žáci a kamarádi. Výuku tanců povedou taneční mistři manželé Pokorní.
Sobotní drátování na Riegrovce
Na sobotu 14. února od 10 do 12 hodin
zveme všechny, kteří rádi zaměstnávají své
ruce. Vzhledem k velkému zájmu a omezenému počtu míst je nutné, aby zájemci svou účast
nahlásili předem na mail e-mail: prazanova@
riegrovka.cz. Poplatek: 50 Kč na materiál. Pozor, změna e-mailové adresy.

Den otevřených
dveří v MŠ
MŠ Svitavy - Lány, Úvoz 93/1
25. 2. 2015, 14:00 - 16:00 h.
MŠ Svitavy, Milady Horákové 27
10. 2. 2015, 8:00 - 10:00, 14:00 - 16:00 h.

Pardubice – Karlovy Vary
Zvou zaměstnanci SVČ Tramtáryje
Støedisko volného èasu Svitavy
Purkyòova 284/1, 568 02 Svitavy
tel.: 731 605 950
www.svc.svitavy.cz

Zimní pøímìstský tábor
SVÈ TRAMTÁRYJE Svitavy
Termín: 16. 2. – 20. 2. 2015
Program od 8,00 do 16,00 hodin.

Cena : 1250,- Kè

zahrnuje 4 x OBÌD, pojištìní,cestovné pøi výletech,
vstupné a výdaje na program

Podmínky úèasti :
1. vìková hranice 6 – 13 let
2. dobrý zdravotní stav
Pøihlášky
SVÈ Svitavy, Purkyòova 284/1
e-pøihláška:
skocovsky@svitavy.cz, ppadyasek@svitavy
info: 734 287 285, 737 525 576

POZVÁNKA NA ZÁPIS

zveme Vás k zápisu do 1. třídy
dne 4. 2. 2015 od 14:00 do 18:00,
ve druhém patře ZŠ Svitavy, Felberova 2,
zapisovány budou děti narozené
od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009
s sebou: občanský průkaz rodičů a rodný list dítěte

Pozvanka na zapis Felberova 2015 noviny_fin.indd 1
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Kultura
31. 1. So / 15:00 / městské muzeum a galerie
Hudba ve spirále
Vernisáž výstavy historických gramofonů ve
spolupráci s Národním technickým muzeem
v Praze

Přehlídka 2015
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.

1. Ne / 15:00 / Fabrika

- kapesní kapela ve složení Petr Šimáček
a Dana Sokolová, známí z televize Šlágr. Bohatý repertoár tanečních skladeb v tom nejkvalitnějším provedení a zvuku.
Vstupné: 50 Kč
 19:00 / klub Tyjátr

GET UP! Crazy Rock´n´Roll!

Poetický večer

Zveme všechny příznivce poezie a krásné literatury, aby se přišli podělit o zážitky ze svých
knih. Vlastní autorská tvorba je vítána. Téma:
knihy moudrosti. Akce se koná ve spolupráci
s SKS Fabrika a Divadelní školičkou Trám.
Vstupné dobrovolné

5. Čt / 17:30 / koncertní sál ZUŠ
Žákovský hudební večer

 18:30 / Ottendorferův dům
– muzeum esperanta
152. cestovatelský večer Asociace Brontosaura

MEXIKO A GUATEMALA
Pestré putování po Mexiku a Guatemale, zblízka nakoukneme do podivuhodného světa mořských želv, do indiánské chýše i pod pokličku
ekologického dobrovolnického projektu. Přednáší Michaela Poborská.

6. Pá / 17:00 / Fabrika
Na muzice ve Fabrice
K tanci a poslechu zahraje tentokrát KAPKA

Vzdělávání pro veřejnost i odborníky

Poznej internet, abys ho uměl využít a také, aby
ses uměl bránit. Být v obraze je tou nejlepší strategií pro vlastní ochranu. Setkání s por. Mgr. Hanou Kaizarovou přímo u počítačů.

Ples Papera

 20:00 / klub Tyjátr

4. St / 19:00 / čajovna Namasté

12. Čt / 13:00 – 14:00 / MC Krůček

7. So / 19:00 / Fabrika
Vstupné 350 Kč (vyprodáno)

Srdečně vás zveme na společný bubnovací
kruh vedený muzikoterapeutem Andrejem Kolářem (bubeník bývalé kapely Nerez). V rámci tohoto workshopu se naučíte základní rytmy
na africký buben djembe. Vlastní nástroje vítány. Kurz je vhodný pro začátečníky i pro pokročilé. Vstupné dobrovolné

Je jedním z předních smyčcových kvartet.
Vstupné: 160 Kč (členové KPH: 80 Kč),
více na str. 13

Děti a násilí v rodině – seznámení s norským
přístupem k řešení problematiky + promítání
krátkého filmu. Informace na e-mail: vzdelavaniskruckem@seznam.cz; mob.: 730 521 648

Pro malé i velké je připravený bohatý program
ve velkém sále Fabriky.

Kurz hry na djembe

Wihanovo kvarteto

Kapely:
UPSIDE DOWN - cz (Rock´n´ Roll - punk - Litomyšl), ONSET (hardcore-rock´n´roll - Brno)
WERGLŮV PJOS (punk-rock - Moravská Třebová), ReGen (big-beat-rock - Lanškroun)
Vstupné: 80 Kč

Karneval

3. Út / 19:00 / čajovna Namasté

 19:00 / Ottendorferův dům

Rockotéka
Rockové hity minulosti i současnosti + hrajeme
na vaše přání, s akcí na baru.
Vstupné: dobrovolné u obsluhy na baru

8. Ne / 15:00 / Divadlo Trám
Divadlo Loutky bez hranic Praha
Bramborové království. Král Brambor Bramborovič I. a jeho choť královna Brambora Bramborovna II. vyhlašují, že kdo zneškodní strašného draka Friťáka, který se usadil na Bramborovém kopečku, dostane ruku princezny Bramborky a půl bramborového pole k tomu. Akční
bramborová pohádka s loutkovou bramborovou dílnou - pro děti od 3 let.

9. Po / 20:00 / klub Tyjátr
Listování s Lukášem Hejlíkem
Knihu Gottland, bestseller Mariusze Szczygiela, představí se svým projektem Listování herec Lukáš Hejlík. Hodina akční zábavy s knihou o Češích a české historii z pohledu polského novináře.
Vstupné: 80 Kč, více na str. 12

10. Út / 9:00 - 12:00 / MC Krůček

 15:00 / dětské oddělení knihovny

Bezpečné brouzdání po síti

 17:30 / koncertní sál ZUŠ

Žákovský hudební večer
 19:00 / Fabrika

Bratři Ebenové
Vstupné: 300 Kč, více na str. 13

13. Pá / 19:00 / Fabrika

Ples Gymnázia Svitavy, Oktáva
120 Kč předprodej, 140 Kč na místě
 20:00 / klub Tyjátr

FRIDAY, THE 13th NIGHT
Výsměch? + Schwarzprior + Phosgene Girls
Kapely:
VÝSMĚCH? (gothic-post rock / Půda)
SCHWARZPRIOR (gothic-industrial / Ostrava)
PHOSGENE GIRLS (electronica / darkwave /
Přelouč, Pardubice)
Vstupné: 120 Kč předprodej (v klubu Tyjátr),
150 Kč na místě

14. So / 16:00 - 17:00 / kavárna Rarášek
Rarášek slaví narozeniny

Balónková show Aleše Krejčíře, klaun a soutěže pro děti, nutná rezervace vstupenek, mob.:
606 474 063

Workshop – umění slaďování
– já, práce, rodina.

 17:00 / Fabrika

Přihlášky a informace na e-mail:
vzdelavaniskruckem@seznam.cz;
mob.: 730 521 648

Začátečníci a mírně pokročilí od 17:00 do 20:30.
Těšit se můžete na taneční lektory manžele Pokorných z TK Style. Vstupné: 180 Kč pro pár

11. St / 16:00 - 17:00 / MC Krůček

 21:00 / klub Tyjátr

Interaktivní divadélko Jo-Jo:
Pohádka o pejskovi a kočičce v rámci cyklu
Pohádkohrátky.

Taneční večer pro páry

HOUSE JUICE® Bloody Valentine 2
Djs: NANCY, Skais, Lexinger, DJ Calim, Peter
Script, PornZ. Vstupné: 50 Kč

str. 8

17. Út / 10:00 / dětské oddělení knihovny
Turnaj ve hře Dobble

Máš dobrý postřeh a rychlé reakce? Pokud
si myslíš, že ano, přijď vyzkoušet hru dobble
a přihlas se na turnaj. Nejlepší hráče čeká sladká odměna.
 18:00/ klub Tyjátr

Kateřina Dubská
Autorské čtení a beseda s autorkou knihy Otec
Gabriel, románu z doby kočovných Romů
a prostředí Bílých Karpat. Vstupné dobrovolné

19. Čt / 13:00 - 18:00 / Fabrika
Valentýnský ples
Domova na Rozcestí

20. Pá / 19:30 / klub Tyjátr
REMAINS OF FORCE tour 2014/2015
+ hosté. Vstupné: 80 Kč

21. So / 17:00 / Fabrika
Taneční večer pro páry
Začátečníci a mírně pokročilí od 17:00 do 20:30.
Těšit se můžete na taneční lektory manžele Pokorných z TK Style. Vstupné: 180 Kč pro pár

23. - 26. Po - Čt / Fabrika
Genesis

naše město / únor 2015 / www.svitavy.cz

letec Ferdinand Knöttig narodil v Udánkách?
Kolika sestřelů dosáhl Josef Siegel? A proč přiletěl v listopadu 1918 Otto Schrimpl do Lanškrouna? Na tyto a jiné otázky se pokusí ve své
přednášce odpovědět PhDr. Pavel Petr.

Od 1. 1.
6. 3. / Kouzelná školka, 155 Kč, 140 Kč

Koncert legendární rockové kapely
Zveme vás na večerní ROCK VIDEO SHOW
– hudební projekce oblíbených i méně známých rockových hitů. Přijďte si prožít atmosféru vystoupení skupin, které už nikdy neuvidíte na živo, zavzpomínat na lety prověřené hudební nahrávky rockových kapel od jejich začátku, přes zlatou éru hardrocku a metalu až po dnešní hity. Velkoplošná projekce vás vtáhne do atmosféry nezapomenutelné éry, která má své kořeny ve WOODSTOCKU, na níž navazují všechny druhy rockové
a metalové hudby od 70tých let až dodnes.
Vstupné: 50 Kč

27. Pá / 16:00 / kavárna Rarášek
Závody odrážedel

Discotéka pro všechny holky a kluky od 8 let,
kteří rádi tančí. Spoustu zábavy, her a muziky
na přání. Vstupné: 30 Kč

25. St / 19:00 / čajovna Namasté
Michal Horák: koncert
Srdečně vás zveme na koncert písničkáře Michala Horáka, který si v lecčems nezadá s Tomášem Klusem! Vstupné 80 Kč

26. Čt / 8:30 a 10:15 / kino Vesmír
Divadýlko Andromeda Praha:
O čarodějné krčmě
Kouzla, čáry, víly, ale také spousta písniček čeká
děti v naší hudební pohádce o záchraně Lesněnky ze strašidelné krčmy. Bude zachráncem silák
Divobij či Chytrolín, nebo to dokáže drvoštěp
Kuba? Určeno pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. Vstupné: 40 Kč
 17:00 / městské muzeum a galerie

STŘÍPKY HŘEBEČSKÉ AVIATIKY
Víte, že se Svitavy těsně před první světovou
válkou mohly stát jedním z center aviatiky
v monarchii? Že se rakouskouherský válečný

Od 5. 1.
12. 2. / Bratři Ebenové, 300 Kč
1. 3. / Čtyři dohody, 350 Kč
13. 3. / Irská taneční show, 330 Kč
Od 28. 1.
11. 2. / Wihanovo kvarteto, 160 Kč / 80Kč
Od 2. 2.
20. 4. / Mandrage, 350 Kč
Od 18. 2.
4. 3. / Pražský komorní balet, 200Kč / 100Kč
Od 26. 2.
12. 3. / Lukáš Klánský, 160Kč / 80Kč

Kino Vesmír

(děti 1 - 4 roky), nutné přihlášení dítěte.

Škola čaje

Piškotéka

Předprodej

 19:00 / klub Tyjátr

24. Út / 18:00 / Fabrika
25. St / 17:00 / klub Tyjátr

Vstupné: 200 Kč

Žákovský hudební večer

 20:00 / Fabrika

ZŠ Riegrova

Ples pěveckého sdružení Dalibor

Od 1. 12.
5. 3. / Divadlo La Fabrika (Praha): LORDI
30. 4. / Pavel Šporcl a GIPSY FIRE

 17:30 / koncertní sál ZUŠ

Putovní vzdělávací výstava s filmovou projekcí
a veřejnými vědecko-populárními přednáškami
Do Svitav zavítá vůbec poprvé unikátní mezinárodní vědecko-historická vzdělávací výstava
GENESIS. Více na str. 12

Valentýnský taneční večer

 20:00 / Fabrika

Svitavský ples
Vstupné 250 Kč

28. So / 9:00 -12:00 / čajovna Namasté
Čajový workshop, kurz neformální přípravy
čaje. Naučíte se profesionálním způsobem připravit základní druhy čaje. Ochutnáte 12 druhů čajů, jejichž přípravu si sami vyzkoušíte. Dozvíte se taky o správném výběru čajového náčiní, vlivu a působení čaje na lidský organismus
a zdraví člověka a jeho vhodném užívání.
Cena kurzu: 650 Kč včetně čajů. Na kurz je třeba se objednat v čajovně, nebo si rezervovat
místo do 25. 2. na mob.: 736 619 384
 20:00 / klub Tyjátr

ĎÁBLICKÝ VEČÍREK – OPĚT PO ROCE
Koncert pražských kapel a jejich přátel
TOM KIKS
- punk rocková kapela z pražských Ďáblic, jež
vznikla v roce 1996. Kapela je složena z bývalých kytarových techniků známých skupin (Lucie, Čechomor, Killing Joke, Žlutý pes, Wanastowi Vjecy, Bonfire, Kabát, Chinaski) a kytaristy skupiny Atari Terror.
LUCKY LOSERS
- výrazně melodická česky zpívající kapela z východních Čech, která se postavila k rock‘n‘rollu přesně podle svého gusta a za bicí posadila
bývalého člena kapely Ready Kirken.
JOLANA SZAJEWSKA
- talentovaná mladá houslistka se zaměřením
na pop, rock i klasiku v moderním podání.
Vstupné: 70 Kč

1. / Ne / 17:00 a 19:30
Babovřesky 3 ČR 2015
Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvným obrázkem ze života současné vesnice, která s nadhledem a komediální nadsázkou sleduje kupící
se nedorozumění a souhry náhod, které zamotají hlavu jejím obyvatelům.
Vstupné: 130 Kč / 103 minut
2. / Po / 19:30

Fotograf ČR 2014
Dámy, radím vám ke klidu… Příběh volně inspirovaný osudy světoznámého fotografa Jana
Saudka - v hlavní roli Karel Roden. Tragikomedie. Scénář a režie: Irena Pavlásková
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / 133 minut
3. / Út / 19:30

96 hodin: Zúčtování Francie 2014
Bývalý člen elitních jednotek Liam Neeson se
proti své vůli ocitá znovu v akci. Akční thriller
Režie: Oliver Megaton
Vstupné: 110 Kč / titulky / 108 minut
4. / St / 19:30

Projekt 100: Okno do dvora USA 1954
Jeden z vrcholů filmové tvorby Alfreda Hitchocka je stejně strhující cestou za odhalením vraždy jako mistrovskou studií voyeurismu, který
s hlavním hrdinou sdílí každý z fascinovaných
diváků. V hlavních rolích: James Steward a Grace Kelly
Vstupné: 70 Kč / titulky / 112 minut
5. / Čt / 19:30

E. A. Poe: Podivný experiment USA 2014
Kde je hranice mezi zdravým rozumem a šílenstvím? Kdo najde odpovědi v děsivé atmosféře
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viktoriánského ústavu pro chromyslné? Thriller podle povídky Edgara Allana Poea. Režie:
Brad Anderson
Vstupné: 110 Kč / titulky / 112 minut
6. - 7. / Pá / 17:00, So / 15:00 a 17:00
Velká šestka USA 2014
Akčně - dobrodružná animovaná komedie
o geniálním konstruktérovi a nafukovacím robotovi nadměrných rozměrů. Režie: Don Hall,
Chris Williams
Vstupné: 100 Kč do 15 let / 120 Kč od 15 let /
dabováno / 108 minut
6. / Pá / 19:30

Nezlomný USA 2015
Přežití. Odhodlání. Vykoupení. Životní příběh
Louise Zamperiniho. Olympijský běžec na
olympiádě 1936 v Berlíně, člen posádky amerického válečného bombardéru, zajatec v japonském zajateckém táboře… Válečné drama.
Scénář: Joel a Ethan Coenové. Režie: Angelina Jolie
Vstupné: 120 Kč / titulky / 137 minut
7. / So / 19:30

Kód Enigmy GB, USA 2014
Každý kód ukrývá záhadu. Příběh matematického génia, který se spolu s týmem podílel
na prolomení kódu legendárního německého
šifrovacího stroje Enigma. Příběh génia, který díky svému úžasnému talentu pomohl zkrátit 2. světovou válku a zachránil tisíce lidských
životů. V hlavní roli válečného životopisného
thrilleru Benedict Cumberbatch ( Sherlock Holemes). Režie: Morten Tyldum
Vstupné: 120 Kč / titulky / 114 minut
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ba, která nosí kalhoty, bydlí v ananasu a dělá
úžasné krabí hrbáče. Animovaná komedie pro
všechny. Režie: Paul Tibbit, Mike Mitchell
Vstupné: 100 Kč do 15 let / 125 Kč od 15 let /
dabováno / 84 minut

přičemž podléhají vlastním představám o krásném životě. V hlavních rolích Matěj a Kryštof
Hádkové. Režie: Jan Prušinovský ( Okresní přebor, Čtvrtá hvězda)
Vstupné: 130 Kč / od 15 let / 111 minut

Program na jarní prázdniny v kině Vesmír:

27. - 28. / Pá 17:00, So / 15:00 a 17:00
Zvonilka a tvor Netvor USA 2015
Další ze strhujících dobrodružství Zvonilky a jejích vílích kamarádek. Animovaný film pro celou rodinu. Režie: Steve Loter
Vstupné: 100 Kč / do 15 let / 120 Kč od 15 let
/ dabováno/ 76 minut

17. / Út / 17:00

Noc v muzeu: Tajemství hrobky
USA, GB 2014
Ještě jedna noční směna a Země bude zachráněna. Připravte se na nejdivočejší a nejdobrodružnější Noc v muzeu všech dob! Ben Stiller,
Robin Williams, Owen Wilson, Ben Kingsley
v rodinné dobrodružné komedii. Režie: Shawn Levy
Vstupné: 100 Kč / dabováno / 89 minut
18. / St / 17:00

Exodus: Bohové a králové

11. / St / 19:30
Whiplash USA 2014
Mladý jazzový bubeník sní o slávě. Potká skvělého dirigenta, proslaveného učitelským talentem. Dostane se do jeho kapely a to navždy
změní jeho život… Drama. Scénář a režie: Damien Chazelle
Vstupné: 100 Kč / titulky / 106 minut
12. - 18. / Čt, Pá, So, Ne, Po, Út, St / 19:30
50 odstínů šedi USA 2015 PREMIÉRA!
Nech se ovládat. Příběh, který se stal celosvětovou literární senzací. Podle stejnojmenného
bestselleru E. L. Jamese. Erotický příběh studentky literatury Anastasie a tajemného podnikatele Christiana Greye. Režie: Sam Taylor
– Johnson
Vstupné: 130 Kč / od 15 let / titulky / 124 minut
13. - 14. / Pá / 17:00, So / 15:00 a 17:00

SpongeBob ve filmu: Houba na suchu
USA 2015
Budou dělat vlny v našem světě. Mořská hou-

Městské muzeum a galerie
1. 2. – 30. 4.

HUDBA VE SPIRÁLE

GB, USA, Španělsko 2014
Vzbouřil se proti impériu a změnil svět. Vyrostli jako bratři, ale stali se z nich nepřátelé na život a na smrt – egyptský faraón Ramses a Mojžíš, nalezenec, který se stal legendou. Historické drama. Režie: Ridley Scott
Vstupné: 100 Kč / dabováno / 142 minut

Výstava ze sbírek Národního technického muzea přibližuje návštěvníkovi vývoj gramofonové techniky v českých zemích v letech 1890 až
2014. Kromě gramodesek představí i nahrávací a reprodukční stroje – fonografy, gramofony, hudební skříně a příslušenství jak české,
tak pro srovnání i světové výrobní provenience.

19. / Čt / 17:00

1. 2. – 15. 3.

Hobit: Bitva pěti armád USA 2014

PŘEHLÍDKA 2015

Závěrečná část filmové trilogie podle románu
spisovatele J. R. R. Tolkiena Hobit. Budoucnost
Středozemě visí na vlásku a v epické bitvě pěti
armád bojuje Bilbo o život svůj i svých přátel.
Režie: Peter Jackson
Vstupné: 60 Kč / dabováno / 144 minut

Výstava amatérských výtvarníků z regionu
svitvského okresu. Obrazy, grafika, keramika,
dřevořezby, tapisérie....

10. / Út / 19:30

Mortdecai: Grandiózní případ USA 2014
To chce knír a nohy v teple. Johny Depp se vrhne do velkolepého pátrání po ukradeném obraze, procestuje celý svět a bude čelit mnoha protivníkům… Akční komedie. Režie: David Koepp
Vstupné: 110 Kč / titulky / 97 minut

Výstavy

21. - 22. / Pá, So / 19:30
Jupiter vychází USA 2015
Výpravné akční sci-fi dobrodružství Lany a Andyho Wachovských. V hlavních rolích Chaning
Tatum a Mila Kunis. Z uklizečky toalet dědičnou královnou vesmíru. Toto neobvyklé následnictví by však mohlo ovlivnit rovnováhu ve vesmíru. Výpravná space opera.
Vstupné: 100 Kč / titulky / 128 minut
24. / Út / 19:30
Vetřelec USA 1979
Režisérská verze. Obnovená digitální premiéra
kultovní sci-fi se Sigounrey Weaver v roli statečné Ripleyové! Režie: Ridley Scott
Vstupné: 100 Kč / titulky / 117 minut
25. / St / 19:30

Kingsman: Tajná služba USA, GB 2014
Moderní pocta všem špionážním filmům, ale
vyprávěná bez respektu, zábavnou formou.
Akční komedie. Hrají: Colin Firth, Samuel
L. Jackson a další. Režie: Matthew Vaughn
Vstupné: 120 Kč / od 15 let / titulky / 129 minut
26. - 28. / Čt, Pá, So / 19:30
Kobry a užovky ČR 2015
Hlavní je mít plán… Drama o lidech, kteří ze
zoufalství své existence kupí chybu za chybou,

STÁLÉ EXPOZICE

LABYRINT SVITAVSKÝCH PŘÍBĚHŮ
PŘÍBĚH SVITAVSKÉHO BETLÉMA
Z HISTORIE PRANÍ
HLEDÁNÍ HVĚZDY DAVIDOVY
Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy
MUZEUM ESPERANTA / Ottendorferův dům

Aktuální výstava: Esperanto a sběratelství
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

FABRIKa
Foyer

Gymnázium Svitavy:
6. výstava výtvarného oboru
Studenti svitavského gymnázia představí kolekci maleb a kreseb, která vznikla pod vedením
profesorky výtvarné výchovy Mgr. Evy Bulvové.
3. podlaží

Děti patří domů, o. s. Svitavy: Výstava děl
dětí a mladých lidí z pěstounské péče
V lednu proběhla v prostorách Fabriky vernisáž děl dětí a mladých lidí z pěstounské péče.
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Přijďte se podívat na fotografie, kresby, básně
talentovaných mladých lidí s úryvky připravované knihy Dagmar Zezulové.

8. Ne / 9:00 / hala Na Střelnici
Fotbalová přípravka – U11

10. Út / 17:00 / hala Na Střelnici

4. podlaží

Impuls Hradec Králové: Premiéra 2014
Výstava oceněných fotografií XXV. ročníku
soutěže neprofesionálních fotografů.

TJ Svitavy – Agel Prostějov
Volejbal: kadetky – 1. liga

14. So / 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – Sok. Kylešovice

ŽIVÁ ZEĎ
Venkovní galerie u Alberta

PODZIMNÍ EKZÉM
Výstava obrazů Radovana Selingera. Na podzim vlivem ubývajícího slunečního svitu se mi
na rukou každoročně objeví protivná vyrážka.
Také by se výstava mohla jmenovat „Čekání na
jaro“. V ten čas totiž opět slunko mou kožní
chorobu opět zažene a ta do příštího podzimu
opět zmizí. Nechám však název první. Většinu
nových obrazů jsem vytvořil v říjnu a listopadu.
Práce s barvami, fixativem a laky ekzému nepřidává... A tak čekám na jaro.

ČAJOVNA NAMASTÉ
MANDALY

Volejbal: 1. liga – juniorky

21. So / 9:00 / ZŠ Felberova
Basketbal TJ Svitavy – BK Ústí nad Orlicí
Basketbal: oblastní přebor U 12
 17:00 / hala Na Střelnici

Basketbal TJ Svitavy C – Spartak Rychnov
nad Kněžnou

22. Ne / 9:00 / hala Na Střelnici
Basketbal: VČL muži		

Basketbal: oblastní přebor U 17

25. St / 17:00 / hala Na Střelnici

Basketbal TJ Svitavy – TJ Jiskra Havl. Brod
Basketbal: oblastní přebor U 12
 10:00 / hala Na Střelnici

Basketbal TJ Svitavy B – Renocar Podolí
Basketbal: 2. liga muži
 14:00 / hala Na Střelnici

Minivolejbal v barvách – turnaj

7. So / 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – Sokol Letovice

Výstava je přehlídkou rozsáhlé tvorby Šárky Váchové, především scény z jejího autorského večerníčku Chaloupka na vršku.
Polička
5. 2. / 19:00 / Tylův dům

Kino: Babovřesky 3
16. 2. / 19:00 / Tylův dům

Kino: 50 odstínů šedi
24. 2. / 19:00 / Tylův dům

Moravská Třebová
4. 2. / 19:00 / dvorana muzea

Koncert: Nezmaři

Basketbal: Kooperativa NBL

Česká hudební skupina, patřící ke stálicím hudební scény. Jejich stylem je folk, trampská píseň a country.

28. So / 8:00 / Fabrika

7. 2. / 19:00 / kinosál muzea

Šachový turnaj

Krajský přebor družstev mladších žáků
 9:00 / hala Na Střelnici

KP ml. žáků – turnaj
Volejbal: žáci

1. Ne / 10:00 / ZŠ Felberova

Výstava: Večerníček
- Chaloupka na vršku

Koncert: Inflagranti – Josef Vojtek

Tuři Svitavy – BK Lions Jindřichův Hradec

SPORT

Do 6. 4. / regionální muzeum

 11:00 / hala Na Střelnici

KAVÁRNA V PARKU
MALOVÁNÍ SE STÁŇOU

Výstava fotografií Olgy Vytlačilové.

Velká výstava umělkyně a pedagožky, která
oslavila významné životní jubileum. Navazující výstava v regionálním muzeu představí díla
více jak šedesáti jejích žáků.

Basketbal TJ Svitavy C – SK Týniště nad Orlicí

Basketbal TJ Svitavy – TJ Jiskra Havl. Brod

KAFÉ ROŠAMBO
FRAGMENTY

Výstava: Šárka Hrouzková a její žáci

Basketbal: VČL muži		

Mandaly malované na hedvábí, vystavuje Jitka Macenauerová. Více na www.cajovnanamaste.cz

Výtvarné práce v podání dětí výtvarného kroužku nadace Josefa Plívy (6 až 15 let).

30. 1. – 22. 3. / regionální muzeum
a dům U Rytířů

 Čenkovice

Divadlo: R. Cooney / J. Chapman – Do ložnice vstupujte jednotlivě
Uvádí divadelní společnost Háta O. Želenské.
9. 2. / 18:00 / dvorana muzea

Gottland
– Mariusz Szczygiel

Druhé veřejné závody
na svitavské sjezdovce

Cyklus scénických čtení LISTOVÁNÍ s hercem
L. Hejlíkem.

 10:00 / hala Na Střelnici

Vysoké Mýto
7. 2. / 20:00 / Klubová scéna M-klubu

TJ Svitavy – Happy Sport Opava
Volejbal: junioři – 1. liga

Špejbl´s Helprs – AC DC Revival

 19:30 / hala Na Střelnici

Jeden z nejlepších tuzemských revivalů AC/DC
se vrací do M-klubu.

Basketbal TJ Svitavy B
– BK Žďár nad Sázavou

24. 2. / 19:30 / Šemberovo divadlo

Basketbal: 2. liga muži

Českomoravské
pomezí

Volejbal: ženy - KP I. tř.

Studio Ypsilon: Škaredá středa aneb Teta
z Halifaxu (J. Schmid)
Trochu zběsilá komedie o absurdnostech dnešního života.
28. 2. / 20:00 / Klubová scéna M-klubu

 19:30 / hala Na Střelnici

Litomyšl
9. 2. / 18:00 / Lidový dům

Tuři Svitavy – Sluneta Ústí nad Labem

Koncert : Veselá trojka Pavla Kršky

Basketbal: Kooperativa NBL

Pro velký zájem přidaný druhý koncert.

Koncert: Poletíme?
Koncert kapely, která klade důraz na vtipné,
poetické a současně přímočaré texty.
Více na www.mklub.cz

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.ic.svitavy.cz, www.kultura-svitavy.cz, www.muzeum.svitavy.cz, www.sportes.svitavy.cz, www.booksy.cz, www.svc.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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Workshopy
v muzejních
Historie gramofonů v České republice dílnách
Informace z kultury

Výstava Hudba ve spirále v muzeu si klade
za cíl představit návštěvníkovi vývoj gramofonového průmyslu v Čechách a na Moravě v letech 1890 až 2014 prostřednictvím sbírek Muzea elektrotechniky a médií Národního technického muzea v Praze. Hlavní akcent výstavy je kladen na individuální reprodukční stro-

Fonograf Edison Home model „C“,
Edison Company, USA, 1908–1910

je, tedy gramofony a fonografy. Výstava hravou formou také přibližuje technologický vývoj média od nejstarších záznamů do cínové fólie, voskových válečků a šelakových desek, přes vinylové singly a dlouhohrající desky
k deskám s digitálním záznamem. Autoři výstavy René Melkus a Jan Hosťák též poukazují na
současný pozoruhodný návrat klasické analogové gramofonové desky a také na skutečnost,
že Česká republika je dnes světovou jedničkou
ve výrobě gramofonů a gramodesek.
Domácí fonografy a gramofony, oděné do
skříněk kopírujících vkus své doby, měly často
líbivé tvary. Dnes jsou vnímány jako svým způsobem podmanivá umělecká díla, která zrcadlí technologickou vyspělost jejich tvůrců. Vývoj designu gramofonu je na výstavě nastíněn
přehledně v časové ose, a to za pomoci dobových reálií i hodnověrně vypadajících interiérů a exteriérů. K navození autentické atmosféry přispívají i ukázky dobové hudby, která jednotlivé epochy doprovází. Společným vývojem
prošly nejen gramofony a gramodesky, ale také
záznamové stroje. Proto je nedílnou součástí
výstavy i technologické zázemí záznamového
a výrobního procesu. Pomocníkem prodejce,
zprostředkovatelem a často i dobrým rádcem
zákazníka byla vkusná reklama. Vystavené exponáty jsou tedy doplněny i o soubor plakátů
a reklamních tisků. Opomenuty nezůstaly ani
hezké a ceněné plechové krabičky s hracími
jehlami.
René Melkus, kurátor výstavy

Výstava regionálních výtvarníků
Výstavní síně v muzeu tak jako každý rok
začátkem února zaplní výtvarné práce umělců
ze svitavského okresu. Výstava, která je charakteristická svou rozmanitostí, se koná každoročně již více než čtyřicet let. I letos si určitě
každý z návštěvníků najde díla, která jej osloví. Možná proto, že se výstava koná ve Svitavách, pochází polovina výtvarníků právě z našeho města a blízkého okolí. Uvidíte díla Petra
Biliny, Šárky Brázdové, Lubomíra Čecha, Pavla a Ivany Fialových, Táňi Galikové, Josefa Gestingera, Jiřího Jurky, Václava Košnara, Tomáše
Krásy, Romana Kučery, Bohumily Leinweberové, Vladana Macků, Miroslava Moučky, Antonína Nováka, Libora Nováka, Olgy Polákové,
Jiřího Prudila, Zuzany Pustinové, Ley Sehnalové, Zdeňky Semecké, Moniky Šplouchalové,
Jana Vostřela, Vlada Zezuly. Nechybí ani výtvarníci z ostatních koutů našeho okresu – po
Svitavách má největší zastoupení Moravskotřebovsko. Těšit se můžete nejen na obrazy, ale
také grafiku, dřevořezby či keramiku. K výstavě budou připraveny programy pro školní skupiny vhodné pro výuku výtvarné výchovy, ale
i ukázkový ateliér pro běžné návštěvníky muzea s dětmi.
Blanka Čuhelová

Nevíte, co podniknout o jarních prázdninách? Můžete je strávit v Městském muzeu
a galerii ve Svitavách ve společnosti výtvarníků
a řemeslníků. Workshopy jsou určeny pro děti
od 8 do 15 let, pro které je připraven program
v muzejních dílnách od 8 do 16 hodin. Ten výtvarný, který se bude pod vedením Ley Sehnalové konat v pondělí a úterý 16. a 17. února,
je už poté, co se informace o něm objevila na
webu muzea a města, obsazen. Ale od středy
do pátku je ještě několik míst na řemeslných
dílnách volných. Ve středu 18. února se dětem
bude věnovat umělecký kovář František Bečka,
ve čtvrtek 19. února kamenice Víťa Morávková a v pátek 20. února sklář Vladimír Gracias.
Výsledkem celodenní činnosti bude vždy výrobek – z kovu, pískovce, skla, který si děti odnesou domů. Cena za jeden den je 350 Kč a v ní
je zahrnuta mzda odborného lektora, materiál,
zapůjčení všech pracovních a ochranných pomůcek, oběd a pitný režim.
Protože zájem o výuku řemesel byl v loňském roce i ze strany dospělých, připravujeme nejen pro děti, ale i pro dospělé cyklus
jednodenních sobotních workshopů. V březnu proběhnou dva – 14. března pro dospělé
a 28. března pro děti. Přihlášeným se bude věnovat umělecký kovář František Bečka. Pokud
se chcete naučit pracovat s kovářským nářadím a ukout si vlastnoručně předmět dle svého uvážení, máte jedinečnou možnost. Cena
workshopu je 500 Kč na osobu, každý účastník
obdrží zdarma publikaci Řemesla našich předků, kterou vydalo svitavské muzeum v rámci
projektu Muzejní animace.
Kontaktní adresa: Městské muzeum a galerie ve Svitavách, Máchova alej 1, lektorka muzejních programů Jitka Olšánová, tel.: 461 532
704 nebo e-mail: lektor@muzeum.svitavy.cz.
Blanka Čuhelová

Poznávací zájezd
tentokrát na Slovensko

Z diskuze na Poradenském dnu pro výtvarníky, který vždy předchází výstavě.

Poznávací zájezd z cyklu Hledání hvězdy
Davidovy se uskuteční 18. a 19. dubna a jeho
trasa povede přes hrad Strečno do Liptovského Mikuláše. Tam nás čeká prohlídka města,
muzea a synagogy. Pak ubytování v překrásné
krajině Nízkých Tater. Neděle bude ve znamení dvou památek UNESCO – Spišského hradu
(a opravené synagogy v podhradí) a historického města Levoča s kostelem sv. Jakuba
a opraveným oltářem Mistra Pavla. Cena zájezdu je 1900 Kč a zahrnuje dopravu, pojištění, ubytování s večeří a snídaní, vstupy a služby tamějších průvodců.
Důležité: vzhledem k velkému zájmu o zájezd volejte na mob.: 777 137 875, nebo pište na e-mail: r.fikejz@seznam.cz, čím dříve, tím
lépe, včetně víkendů.
Radoslav Fikejz
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Městská knihovna Listování s Lukášem Hejlíkem

Den bezpečnějšího
internetu
Městská knihovna ve Svitavách se každoročně připojuje ke Dni bezpečnějšího internetu, který letos připadá na úterý 10. února
a jeho cílem je upozornit na rizika v online prostředí. Akce se zaměřují především na cílovou
skupinu dětí a mládeže. V pátek se koná pro
školy přednáška s Lenkou Eckertovou z Národního centra bezpečnějšího internetu, která je
autorkou knihy Hustej INTERNET. Ve čtvrtek
12. února v 15 hodin pak do dětského oddělení přijde por. Mgr. Hana Kaizarová a dětem
připomene, jak „brouzdat“ po síti bezpečně.
Celý únor bude k dispozici test, kterým si děti
mohou ověřit své znalosti.
Marta Bauerová

Kateřina Dubská
– autorské čtení

Městská knihovna ve Svitavách vás zve na
autorské čtení a besedu s Kateřinou Dubskou,
autorkou knihy Otec Gabriel, která je označována jako snový román z prostředí Bílých Karpat a zobrazuje zaniklý svět kočovných Romů.
Kateřina Dubská patří k zakladatelům nakladatelství Computer Press a vydavatelství ERA
specializující se na architekturu. Je veřejně aktivní, v Brně spoluzakládala občanská sdružení, v roce 2000 založila Nadační fond Verda,
který se zaměřuje na podporu nadaných romských studentů. V současné době žije v Bílých
Karpatech, věnuje se psaní a ekologickému
zemědělství. Autorské čtení s Kateřinou Dubskou se uskuteční v úterý 17. února v 18 hodin
v klubu Tyjátr.
Marta Bauerová

Projekt Listování je cyklus scénického čtení, který představuje zajímavé knihy formou
akční zábavy. Jde o hodinové představení, prostřednictvím kterého se diváci seznámí s dějem, jazykem i atmosférou knihy. Oslovuje nejen mladou generaci, ale získal si i dospělé publikum (na šíření čtenářství po školách má projekt záštitu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy). Autorem projektu je herec Lukáš
Hejlík. Městská knihovna ve Svitavách vás srdečně zve na Listování s knihou Gottland, která se v době svého vydání stala bestsellerem.
Autor - polský novinář Mariusz Szczygiel - v ní
přináší netradiční pohled na české dějiny. Listování s knihou Gottland se uskuteční v pondělí 9. února ve 20 hodin v klubu Tyjátr, vstup-

né je 80 Kč. Vstupenky si můžete zakoupit
v předprodeji v Městské knihovně ve Svitavách
Marta Bauerová

Putovní vzdělávací
Otevírací doba
výstava s přednáškou městské knihovny
Genesis - putovní vzdělávací výstava s filmovou projekcí a veřejnými vědecko-populárními
přednáškami.
Zeptali jste se už někdy: Jak vznikl svět? Co
drží hmotu pohromadě? Odkud se vzal život
a člověk? Proč umíráme? Odkud se vzalo na
světě tolik zkamenělin? …či zda má vědecké poznání nějaké hranice? Zajímavé otázky, viďte?
Jeden moudrý muž kdysi řekl, že otázky, které
nejsou správně zodpovězeny, mají tendenci se
neustále vracet…
Proto vznikla putovní výstava GENESIS, jejímž cílem je “odtajnit” a zprostředkovat vám,
odborníkům i laikům, lidem všech věkových kategorií, nevšední, provokativní otázky… a fundované odpovědi týkající se původu a skutečné “neoficiální” historie vesmíru, života a člověka, odpovědi podložené rozsáhlými výzkumy na
poli přírodních i historických věd.
Přijďte do Fabriky kdykoliv od pondělí 23.
do čtvrtka 26. února mezi 13. a 19. hodinou,
kde se na vás těší autoři výstavy a přednášející
absolvent oboru fyzika na Matematicko-fyzikální fakultě UK Praha Libor Votoček a absolvent
oboru genetika na Přírodovědecké fakultě MU
Brno Pavel Kostečka.
Kromě nekomerčních filmových představení (po - čt vždy od 16:30) a večerních odborných přednášek (po - čt vždy od 18:00) na
vás čeká téměř 30 informačních panelů plných
skvělých informací o geniálním uspořádání přírody a historie světa, dále jedinečná sbírka více
než padesáti zkamenělin z celého světa, lebky
tzv. předchůdců člověka v životní velikosti a téměř 200 světově ojedinělých knižních a DVD titulů z oblastí vědy, historie, ekologie, sociologie
a náboženství vztahujících se k tématu výstavy. Pro děti je pak připravena expozice unikátních obrazů puzzle a krásná pexesa k zakoupení. Každý návštěvník kterékoliv večerní přednášky pak obdrží zdarma jako dárek dvě brožurky
a DVD. Vstupné je dobrovolné, aby mohl přijít skutečně každý! Jste všichni srdečně zváni!
Patrik Slezák

Oddělení
pro dospělé

Oddělení
pro děti

Pondělí

9 - 18

Pondělí

12 - 18

Úterý

9 - 18

Úterý

12 - 18

Středa

9 - 18

Středa

9 - 18

Čtvrtek

12 - 18

Čtvrtek

12 - 18

Pátek

9 - 18

Pátek

12 - 18

Sobota

9 - 12

Sobota

9 - 12

Neděle

zavřeno

V době jarních prázdnin od 16. do 20. února bude otevřeno dětské oddělení knihovny
i v dopoledních hodinách (kromě čtvrtka).
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Divadelní
abonentní cyklus
Všechna představení se konají ve Fabrice vždy
od 19:00 hodin. Abonentní vstupenka na sezonu stojí 800 Kč. Předprodej abonentek bude
zahájen 23. února do 10. března v recepci Fabriky (otevřeno: pondělí - pátek 6:00 - 17:00 hodin). Stávající abonenti mají možnost výměny
své abonentky od 2. do 20. února také v recepci Fabriky. Změna programu vyhrazena.
10. března / Út / 19:00 / Fabrika

Východočeské divadlo Pardubice
David Seidler: KRÁLOVA ŘEČ
13. dubna / Po / 19:00 / Fabrika

Klicperovo divadlo Hradec Králové
David Drábek: JEDLÍCI ČOKOLÁDY
23. dubna / Čt / 19:00 / Fabrika

Rádobydivadlo Klapý
Šolom Alejchem, Ladislav Valeš:
VŠECHNO NENÍ KOŠER
19. května / Út / 19:00 / Fabrika

Agentura KS
Jeff Baron: NÁVŠTĚVY
U PANA GREENA
19. června / Pá / 19:00 / Fabrika

Divadlo Járy Cimrmana
Cimrman / Smoljak / Svěrák:
Hospoda Na mýtince

Michal Horák - koncert
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Wihanovo smyčcové kvarteto
11. / St / 19:00 / Ottendorferův dům
WIHANOVO KVARTETO je jedním z předních smyčcových kvartet, jež v nedávných letech
vznikla z velké české interpretační školy. Kvarteto je tvořeno čtyřmi původními členy (Leoš
Čepický - housle, Jan Schulmeister – housle, Jakub Čepický – viola, Aleš Kaspřík – violoncello). Těleso si získalo mimořádný věhlas za interpretaci jak domácího českého repertoáru, tak
i mnoha nejpřednějších děl kvartetního repertoáru období klasicismu a romantismu i děl
moderních. Členové tohoto kvarteta jsou nositeli mnoha soutěžních ocenění. V roce 1990
zvítězilo Wihanovo kvarteto v mezinárodní soutěži komorní hudby v Trapani na Sicílii.
V Londýně v dubnu roku 1991 udělila souboru
porota jednomyslně 1. cenu. Vstupné 160 Kč
(členové KPH: 80 Kč).

Bratři Ebenové vystoupí v holinkách?
12. / Čt / 19:00 / Fabrika
Bratři Ebenové, synové skladatele Petra
Ebena a synovci Ilji Hurníka, vlastně do žádného hudebního proudu nepatří. Spojení Markovy kytary, Kryštofova klavíru či flétny, Davidova klarinetu a sopránsaxofonu vytváří ojedinělý
ebenovský sound, obohacený dalšími nástroji. Již koncem sedmdesátých let, kdy Ebenové
vstupovali na scénu, se v jejich hudbě proplétaly vlivy klasiky, folku, rocku či jazzu a prvky
vytříbeného hudebního humoru.
V roce 2014 vydali bratři Ebenové nové album Čas holin a zároveň oslavili 30 let od vydání prvního alba Malé písně do tmy (1984).
Kromě tria bratří Ebenových – tedy Marka, Kryštofa a Davida - tvoří kapelu rytmika působící mimo jiné v kapele ETC Vladimíra Mišíka – Jiří Veselý (basová kytara, akordeon), Jiří

Zelenka (bicí, perkuse) a Pavel Skála (akustické a elektrické kytary). Kapelu dnes již neodlučně doplňuje vynikající jazzový kontrabasista Jaromír Honzák.

Pomáhat druhým nám opravdu není cizí...

Středa 25. 2. / 19:00 / čajovna Namasté
Michal Horák, písničkář, který má našlápnuto
na skvělou kariéru. Do Svitav zavítá už potřetí. Naposledy byl hostem Ivo Šmoldase, taktéž
v čajovně.
Michalova vlastní slova o sobě: „Skládám, zpívám, hraji na kytaru, klavír, ba občas i na foukací harmoniku. Zpívám snad o všem, co mě
napadne a v čem mám alespoň kořeny inspirace - především taková civilní, originální, ba dokonce humorná témata. Též se mohu pyšnit titulem několikanásobného předskokana Tomáše Kluse na jeho turné Ani si nesedejte. Ovšem
mezi svůj zřejmě největší úspěch řadím rozbrečení smíchy našeho fyzikáře písní Volejte věštce, bylo to nadpřirozené!“

…o tom jsme se přesvědčili 27. prosince na
Vánočním benefičním bigbítu. Jeho návštěvnost určitě mile překvapila. Můžeme se jenom
dohadovat proč? Že by datum? Nebo hlavní
tahák na podiu? Skupina AC/DC Czech Revival? To se asi nedozvíme. Nicméně částka,
která poputuje na konto spolku Pes pomůže
(www.pes-pomuze.com), činí neuvěřitelných
55 830 Kč! Touto cestou bychom chtěli poděkovat především Středisku kulturních služeb města Svitavy pod vedením ředitele Petra
Mohra, který celý koncert zaštítil, Evě Chlubnové za perfektní organizaci a propagaci této
akce. Dále pak nejmenovaným zaměstnancům
kulturního střediska, kteří se podíleli na hladkém průběhu celé akce, a dobrovolníkům, kteří obětovali svůj volný čas až do pozdních ranních hodin. Boxerům z Box Clubu Dynamo
Svitavy za klidný průběh bez šarvátek, obsluze
u všech barů a v neposlední řadě Františku
Černému za udržení tradice, která nám umožnila celý projekt benefice uskutečnit, a za zajištění vystupujících kapel. Poděkování ovšem

patří i kapelám a všem, co přišli a tím tuto
dobrou věc podpořili. Aby toho všeho nebylo málo, oslovili jsem tři svitavské firmy, které
taktéž přispěly na spolek Pes pomůže. Jedná se
o firmu Nekvinda - Zemědělská technika, která přispěla částkou 3 tis. Kč. Dále Svitap J.H.J.
s částkou 5 tis. Kč. Jeden nejmenovaný sponzor věnoval 2 tis. Kč. Ještě jednou vám všem
děkujeme!
Dana a Jiří Šmardovi
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Setkání kardiaků

Rekonstrukce haly a zastřešení kluziště

Základní organizace kardio Svitavy a Polička připravila pro své členy zábavné posezení
před Silvestrem. Setkání kardiaků se uskutečnilo v sále Fabriky. Občerstvení bylo obohaceno vánočními dobrotami, které donesli přítomní z domova. Kulturní program zahájil předseda ZO kardio Svitavy Jan Pokorný. Přivítal hosty - vedení města, vedoucí odborů MěÚ Svitavy Šárku Řehořovou a Jiřího Petra a předsedkyni krajské organizace kardio Vlaď ku Morkesovou. Poděkoval členům výboru za celoroční práci na přípravě zdravotních vycházek
a organizaci kulturních akcí a všem členům za
účast na výšlapech. Rok 2014 byl velice úspěšný - účast na jednu akci dosáhla průměru
53 lidí.
Kulturní program zahájila skupina Country klub Srdíčko tancem s deštníky. V dalším
vystoupení ženy předvedly Black and White
- efektní černo bílou fantazii. Přestože se nedařilo sladit všechny pohyby, vystoupení si vysloužilo aplaus. Další povedené taneční číslo
bylo na hudbu New York a opět velký aplaus.
Také vystoupení jednotlivých žen v rolích ročního období se líbilo. Každý měsíc byl předveden odpovídajícím kostýmem a taneční kreací. Vystoupení uváděla Jana Hikadeová. Ženy si
zaslouží vřelé poděkování za krásný program
zvláště proto, že ač jsou ve skupině Country
klub Srdíčko již babičky, tančí, zpívají a rozdávají radost. Poté došlo na volnou zábavu - hrálo se, tancovalo a zpívalo. Kardiaci opět potvrdili, že pravidelný pohyb a dobrá zábava jsou
nejlepším lékem pro zdraví.
V podvečer jsme se rozloučili s kamarády
z Poličky a spokojeně odešli domů připravit
se na následující silvestrovský večer a uvítaní
roku 2015. Přítomno bylo 86 členů ze Svitav
a Poličky.
Jaromír Lahodný

Svitavy - Evropské město sportu 2015 v letošním roce toto ocenění oslaví velkým množství sportovních událostí, které by měly zapojit
širokou veřejnost do sportovních aktivit. O jednotlivých akcích vás budeme průběžně informovat. Kromě toho bychom rádi zlepšili stav
dvou sportovišť ve městě, proto byly v průběhu ledna podány žádosti o dotaci do dotačních
titulů ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a ministerstva financí.
Prvním projektem je rekonstrukce textilní
haly na Svitavském stadionu. Nová hala bude
mít oválný tvar a kromě 125 m dlouhého atletického oválu zde vznikne víceúčelová herní
plocha pro míčové sporty. Velmi důležitým aspektem plánované rekonstrukce je modernizace a ekologizace stávajícího zdroje tepelné

Valentýnská vycházka
ZO kardio – Svitavy zve členy a příznivce na
zimní kondiční vycházku. Sraz účastníků je v sobotu 14. února v 10 hodin na vlakovém nádraží ve Svitavách. Trasa zimní nenáročné vycházky vede po zajímavostech Svitav. V případě nepříznivého počasí navštívíme Městské muzeum
a galerii ve Svitavách. Vycházku zakončíme posezením v salonku restaurace Astra.
Jan Pokorný

Příměstské tábory
o jarních prázdninách
16. – 20. 2. / 8:00 – 16:00 / SVČ Tramtáryje

Příměstský tábor
Pro děti od 6 do 13 let, cena 1 250 Kč
Kontakt: mob.: 734 287 285,
e-mail: skocovsky@svitavy.cz, mob.: 737 525 576
16. - 20. 2. / 8:00 - 16:00 / kavárna Rarášek

Příměstský tábor
Pro děti od 3 let, cena: 1 000 Kč, mob.: 606
474 063, e-mail: raraseksvitavy@seznam.cz

Oba projekty získaly doporučující stanoviska od jednotlivých centrálních sportovních
svazů. Nyní nám už nezbývá nic jiného, než

čekat na výsledky dotačního řízení. Věřím, že
v případě získání dotací budou na území města
připraveny kvalitní podmínky pro rozvoj všech
sportovních aktivit.
David Šimek

Kupte si tričko
a kšiltovku

energie, která povede ke značným provozním
úsporám. Celkové náklady na rekonstrukci činí
34 mil. Kč a požadovaná dotace je 24 mil. Kč.
Druhým projektem je dlouhodobě diskutované zastřešení zimní ledové plochy. V rámci
projektu by mělo dojít ke stavbě lehké kovové
konstrukce. Boční stěny jsou navrženy ze síťoviny tak, aby v průběhu roku byla hrací plocha
vzdušná a bylo využito přirozeného slunečního
svitu. V zimním období by byly bočnice osazeny silnostěnnou plachtou, která by chránila ledovou plochu před klimaticky nepříznivými vlivy. V rámci projektu je také počítáno s výměnou technologie chlazení. Celkové náklady na
rekonstrukci činí 20 mil. Kč a požadovaná dotace je 14 mil. Kč.

V rámci projektu Svitavy - Evropské město
sportu 2015 jsme pro vás připravili trička a kšiltovky. K dostání jsou v informačním centru na
náměstí Míru a v recepci Svitavského stadionu.
Trička v modré a bílé variantě jsou za 50
Kč, trička s rozhalenkou a kšiltovky v tomtéž
barevném provedení jsou k dostání za 100 Kč.

Z redakční pošty

Poděkování
Letos opět jsme byli my, osaměle žijící senioři a zdravotně postižení občané, pozváni
Střediskem sociálních služeb Salvia na Vánoční setkání. Sešli jsme se 11. prosince v 15 hodin
ve velkém sále Fabriky, který jsme zcela zaplnili. Přivítáni jsme byli vedoucí Salvie Ludmilou
Benešovou, místostarostou města Pavlem Čížkem a vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Šárkou Řehořovou. Kulturní program
zahájil pěvecký sbor Svitaváček při MŠ Větrná.
Děti byly roztomilé! Dobrou náladu nám udržovala dechová hudba pod vedením Jaroslava Dvořáka. Během programu jsme byli zdarma pohoštěni. Také dopravu z místa bydliště
a zpět jsme měli zajištěnu. Všem organizátorům patří veliký dík.
Helena Fochlerová
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Fotbalový turnaj mladších přípravek U8

Discgolf v roce 2014
Rok 2014 byl pro discgolfové hřiště v lačnovském poldru úspěšný a potvrdil celorepublikový trend vzrůstající obliby discgolfu. Po celé
republice vzniklo v posledních letech více než
40 discgolfových hřišť, vznikají první poloprofesionální kluby a čeští hráči si již připsali první
mezinárodní úspěchy. Turnajů na svitavském
hřišti se loni zúčastnila i úplná česká špička tohoto sportu. V roce 2015 začneme již 21. března Hunters Tour, pokračujeme 18. dubna turnajem pro rodiče s dětmi. Finále školní ligy
proběhne 22. května a den na to, 23. května pak kvalifikační turnaj z prestižní série HrajDiscgolf tour. Od jara do podzimu bude probíhat i městská discgolfová liga, zájemci se mohou hlásit na e-mail: discgolf.svitavy@seznam.
cz. Ať to lítá i v roce 2015! Přeje SK Discgolf
Svitavy.
Vojtěch Sýs

Ohlédnutí za svitavským
Štěpánským krosem

Po předloňském úspěšném zkušebním
ročníku se 26. prosince 2014 znovu konal terénní běh pro veřejnost. Pořadatele z Bike clubu Svitavy a Atletiky Svitavy příjemně překvapila účast, když se na start u Svitavského stadionu postavilo úctyhodných 82 běžců různých
věkových kategorií. Trasa dlouhá 7,8 km směřovala do lokality Vodárenského lesa a první
sníh ji udělal velmi technicky zajímavou, neboť
na ní nechyběla ledovka, šotolina, asfalt i bláto.
Hlavním cílem akce bylo sportovní zpestření vánočních svátků, ale pochopitelně nechybělo ani vyhlášení nejrychlejších. Celkovým vítězem se stal opět po roce Jáchym Kovář z TJ Jiskra Litomyšl, na druhém místě doběhl Tomáš Fliedr F-Bike klub Sádek a třetí
skončil Martin Berka z AK Moravská Třebová.
Nejrychlejšími svitavskými zástupci byl osmý
Adam Dvořáček, devátý Jakub Budina z Dynama Svitavy a desátý Ondřej Klička z atletického oddílu TJ Svitavy.
Lenka Suchánková

Distribuci
zajišťuje firma L. Pospíšila. S nesrovnalostmi
v doručování se obracejte na mob.: 608 024
585 (www.mestosvitavy.webnode.cz).
Příští číslo vyjde 1. března 2015

V neděli 4. ledna byl ve sportovní hale Na
Střelnici ve Svitavách zorganizován fotbalový turnaj nejmladších přípravek U8 (ročník
2007). Akce proběhla pod záštitou města Svitavy, Evropského města sportu 2015. Zúčastnila se mužstva z Poličky, České Třebové, Moravské Třebové, Lanškrouna, Bystrého a domácí TJ
Svitavy. Patrony turnaje byli Pavel Čížek (místostarosta města Svitavy, předseda oddílu kopané) a Jiří Petr (vedoucí odboru školství města Svitavy, sekretář oddílu kopané).
Svitavští trenéři U8 Petr Hořínek a Luděk Hnát k turnaji řekli: „Naším hlavním cílem
bylo udělat kvalitní regionální turnaj. Podařilo
se nám oslovit široké spektrum přátel, kteří se
nám postarali o pořadatelskou službu a speciální role, jako jsou moderace, foto, IT, video
a zdravotní dohled. Byl to pro nás také test naší
současné výkonnosti a porovnání s mužstvy
v regionu, i když nám nešlo v zásadě o výsled-

z Lanškrouna s 19 góly, který se také stal nejlepším hráčem turnaje. Nejlepším brankářem byl
svitavský Kuba Hnát. Cenu fair play získal Adam
Bartošek z Bystrého.
David Nedoma

Kuželkářská liga

Koncem loňského roku proběhlo vyhlášení
výsledků městské kuželkářské ligy. Celkem se
zúčastnilo 11 týmů a 75 hráčů odehrálo 110
utkání. Celkovým vítězem se stalo družstvo
KACHLE, v mužích se na prvních třech místech umístili M. Kotala, V. Krátký a R. Černý,
mezi ženami byly nejlepší J. Pišínová, P. Báčová
a I. Jetmarová.
Jiří Petr

Výjezd aut v Čenkovicích

ky. Je pro nás v této fázi vývoje týmu nejdůležitější rozvíjet pohybové a fotbalové dovednosti
všech hráčů, na což se intenzivně soustředíme
v tréninku. Proto jsme také nominovali náš celý
čtrnáctičlenný kádr U8 tak, aby si zahráli všichni naši borci. Měli jsme tak zdaleka nejširší soupisku na turnaji. Samozřejmě do všech zápasů
jsme však vstupovali s tím, abychom podali co
nejlepší výkon a zdravě se porvali v duchu fair
play o vítězství.” Mužstvo TJ Svitavy nakonec
obsadilo v turnaji 2. místo. Pořadí týmů: 1. Lanškroun (15 bodů), 2. Svitavy (12 bodů), 3. Moravská Třebová (6 bodů), 4. Polička (6 bodů),
5. Bystré (3 body), 6. Česká Třebová (0 bodů).
Nejlepším střelcem turnaje byl Josef Tareš

V pořadí již 4. ročník výjezdu aut do svitavské sjezdovky proběhl 17. ledna. Díky velké
účasti a darům od sponzorů se vyšplhala celková darovaná částka na 51 tis. Kč. Ta se rozdělí mezi projekt Karolínka a dětské oddělení
Orlickoústecké nemocnice.
Alice Štrajtová Štefková
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Novoroční vyjížďka cyklistů

S úderem první odpolední hodiny, prvního dne roku 2015, se již podesáté sešli svitavští cyklisté, aby příchod další sezony symbolicky společně uvítali v sedlech svých bicyklů.
Cíl novoroční výjížďky byl tradiční - kóta Roh
660 m. n. m. v pásmu hřebečského hřebenu.
Počasí přálo, nebyla veliká zima a cesty
byly pokryté uježděným sněhem, a tak bylo potřeba vnést do jízdy, zejména pak v lesních partiích Hřebče, i trochu toho technického umu.
Nakonec se všem zúčastněným zdárně podařilo zdolat Roh, zapózovat při společné foto-

grafii a poté se rozhodnout, kterou cestou se
vydat zpět. Někteří jeli přímo do Svitav, jiní to
brali přes Hřebeč a Koclířov, ti nejzdatnější si
vyjížďku protáhli až na Strážný vrch.
Letos poprvé také došlo ke společnému setkání s moravskotřebovskými cyklisty, kteří se
vydali ze své strany Hřebče různými cestami
na stejné místo.
Z hřebečských lesů dýchala naplno zimní romantika, a tak se všichni vraceli spokojení
a nabití novou energií do svých domovů.
Pavel Křivka

Plavecká škola
I v novém roce plavecká škola přivítala
malé i velké plavce do krytého bazénu. Výuka
plavání základních a mateřských škol probíhala již od 2. září, naopak odpolední zdokonalovací kurzy startovaly v říjnu. Kromě svitavských
škol se plaveckého výcviku zúčastňují například základní školy z Jevíčka a Jaroměřic nebo
mateřská školka z Letovic. V odpoledních kurzech se plavci zdokonalují v plaveckých dovednostech, neplavci si osvojují základy plavání.
V těchto kurzech se někteří připravují na
zkoušky při studiu vysoké školy nebo na přijímací testy. Od začátku tohoto školního roku
u nás nově působí dvě instruktorky plavání,
z Boskovic a Poličky. Naši instruktoři jsou
dlouholetí praktičtí cvičitelé a mají zkušenosti i z jiných plaveckých škol. Certifikát instruktora plavání je u nás samozřejmostí, stejně
jako pitný režim (iontový nápoj) pro děti zcela zdarma.
Od úterý 10. února otevíráme další odpolední kurz plavání pro děti do 18 let a samozřejmě kurzy plavání pro dospělé. Tak neváhejte
a pojďte se s námi učit plavat.
Lubomír Kocourek

Silový trojboj opět zabodoval
rů s mezinárodní účastí. Celkem 57 závodníků zde poměřilo své síly. V kategorii juniorů
do 96 kg získal 3. místo Patrik Krušina (1994),
4. místo ve sloučené kategorii dorostenců do
83 kg Patrik Janků (1998). Závodníkům blahopřejeme a budeme se s nimi těšit na další soutěže, na které se všichni členové klubu připravují
s velkým odhodláním.
Vladěna Janků

Krytý plavecký bazén
o jarních prázdninách
Dalším úspěchem se může pochlubit klub
silového trojboje TJ Svitavy, který si na své konto připsal další mimořádná vítězství z řad svých
závodníků. Na 23. mistrovství Moravy v benčpresu mužů a žen reprezentovali město Svitavy v prosinci Libor Zerzánek v kategorii mužů
do 93 kg a Jan Binko v kategorii mužů do 105
kg. Oba naši závodníci získali stříbrné medaile. Klub silového trojboje TJ Svitavy se rovněž účastnil v Praze 3. mistrovství ČR v klasickém (RAW) silovém trojboji dorostu a junio-

Ledová plocha
o jarních prázdninách
14. 2.

so

10:00 - 12:00; 14:00 - 16:00;
večerní 19:00 - 21:00

15. 2.

ne

10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00

16. 2.

po

10:00 - 12:00, 15:00 - 17:00

17. 2.

út

10:00 - 12:00, 15:00 - 17:00

14. 2.

so

10:00 - 12:00, 13:00 - 19:00

18. 2.

st

10:00 - 12:00, 15:00 - 17:30

15. 2.

ne

13:00 - 20:00

19. 2.

čt

10:00 - 12:00, 15:00 - 17:00

16. 2.

po

9:00 - 20:00

20. 2.

pá

10:00 - 12:00, 16:30 - 19:00

17. 2.

út

5:00 - 11:00, 13:00 - 20:00

21. 2.

so

18. 2.

st

9:00 - 20:00

10:00 - 12:00; 14:00 - 16:00;
večerní 19:00 - 21:00

19. 2.

čt

9:00 - 20:00

22. 2.

ne

10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00

20. 2.

pá

5:00 - 11:00, 13:00 - 21:00

21. 2.

so

10:00 - 12:00, 13:00 - 19:00

V případě špatného počasí a kvality ledu bude
bruslení zrušeno. V ostatních dnech platí běžná otevírací doba.
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