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Zahájíme letošní turistickou sezonu

Turistickou sezonu zahájíme v sobotu 25.
dubna v 9 hodin na náměstí Míru u staré radnice. Při této příležitosti bude slavnostně otevřena nová půjčovna a úschovna kol a zavazadel (více na str. 12). Letos vám chceme představit nejen přírodu v bezprostředním okolí,
ale blíže vás seznámit s městem Březová nad
Svitavou.
Tentokrát bude zhruba 17 km dlouhá trasa stejná pro pěší i pro cyklisty. Ve 14 hodin se sejdeme v Březové nad Svitavou, kde

bude součástí programu i oslava Dne Země.
Na tomto posledním stanovišti mohou účastníci navštívit prameniště podzemní vody,
I. a II. březovský přivaděč vodáren s komentovanou prohlídkou v časech 14:15, 15:15
a v 16:15 hod. V Březové budete mít také
možnost navštívit informační centrum, lanový park nebo se rozhlédnout z rozhledny Járy
Cimrmana. Pro děti bude zajištěn doprovodný program. Mikroregion Svitavsko se na
akci podílí postavením partystanu, ve kterém

se bude možné schovat před případným nepříznivým počasím. Na březovském náměstí si
návštěvníci budou moci poslechnout hudební
vystoupení, zakoupit něco dobrého ve stáncích a odpočinout si.
Po cestě ze Svitav do Březové si můžete udělat zastávku v Hradci nad Svitavou, kde bude
otevřen od 11 do 13 hodin kostel sv. Kateřiny.
Účastníci si jej mohou bezplatně prohlédnout.
Mapy budou k dispozici v informačním
centru od 20. dubna. Všechny podrobnosti najdete také na webových stránkách: www.ic.svitavy.cz nebo na facebooku města Svitavy.
Organizátoři pro vás zajistili i autobusovou dopravu. Budou vypraveny dva spoje ze
Svitav do Březové nad Svitavou v 11:30 a ve
12:15 hod. Autobus bude odjíždět z parkoviště u Majáku, další nástupní stanoviště bude
u sportovní haly Na Střelnici a z parkoviště
u restaurace Družba. Autobus, který bude vyjíždět v 11:30, bude mít v Hradci nad Svitavou
třicetiminutovou zastávku na prohlídku kostela. Autobusem se bude možné dopravit i z březovského náměstí k vodárně na všechny tři plánované prohlídky.
Cestu zpátky můžete zvládnout po svých,
na kole, nebo budete mít možnost jet vlakem
v 15:47, 17:14 a 17:47 hod. Pro ty, kteří se
chtějí zdržet déle, jede poslední vlak v 19:47
hod. Přijďte strávit příjemný den spolu s námi.
Alice Štrajtová Štefková

Velikonoce už ve středu 1. dubna na náměstí Míru
Na svitavském náměstí ve středu 1. dubna
od 13:00 do 16:30 hod se uskuteční akce Velikonoce ve Svitavách.
Organizací je pověřeno SKS a SVČ Tramtáryje, které při organizaci úzce spolupracují
s Bonanzou – nízkoprahovým klubem Díra, firmou Sportes, Květnou zahradou a Mateřským
centrem Krůček.
V rámci akce bude zajištěn stánkový prodej, který bude zaměřen na velikonoční tradice, prodej proutěného zboží, trdelníky, cukrovinky apod. Další aktivitou pro návštěvníky
bude pletení pomlázek, budou zřízeny stano-

viště SVČ pro děti a MC Krůček a nízkoprahový klub Díra zajistí dílničky s tvorbu zaměřenou
na velikonoční tradice. Květná zahrada zajistí
u morového sloupu zoo koutek pro děti.
V rámci programu vystoupí na malém pódiu se svým koncertem od 14:30 do 14:45 hod.
Flétnový soubor, od 15:00 do 15:15 hod. Žesťový soubor pod vedením Lukáše Moravce
a od 15:30 do 16:00 hod. vystoupí Jazzové
combo Petra Jeníčka. Soubory vznikly pod
ZUŠ ve Svitavách. Od 19:00 hod vystoupí ve
Fabrice Spirituál kvintet, cena vstupenky je
250 Kč. Těšíme se na vaši účast. Robert Snášil
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Miroslav Sychra vstupuje do síně slávy Nový kropicí vůz
Svitavský klub Laurus na březnové valné hromadě volil již 17. laureáta výroční ceny
klubu, jež se uděluje každoročně osobnosti, která se zasloužila o slávu a věhlas města,
o rozvoj, propagaci a reprezentaci Svitav. Laureátem ceny se za rok 2014 stal svitavský fotograf Miroslav Sychra.
Narodil se ve Svitavách v roce 1950. Fotografovat začal ve svých 14 letech pod vedením svitavského fotoamatéra Zdeňka Holomého. V letech 1965 až 1970 studoval na Střední
uměleckoprůmyslové škole v Brně. Po absolvování FAMU (obor umělecká fotografie) v roce

1978 začal pracovat jako svobodný výtvarník.
Několik let žil a pracoval v Ostravě, fotografování ho především živilo, občas však připravil
kolekci fotografií pro výstavu. Vystavoval u nás
i v zahraničí (Havana, Sofie, Varšava, Luzern).
Po roce 1989 dostával fotografické zakázky
z oblasti architektury, stavebnictví, technických
památek, ale i gastronomie. A začal také intenzivně fotografovat naše město. Zabývá se in-

dustriální tematikou: mizejícím světem starých
továrních technologií, výrobních hal. Fotografuje krajinu v okolí Svitav, řeku Svitavu, kostely, památky, zajímavé interiéry, dění ve Svitavách. Získává ocenění za své pohlednice, vydává stolní i nástěnné kalendáře s motivy Svitav,
Poličky, Litomyšle a Moravské Třebové.
S minulým režimem si Miroslav Sychra nerozuměl, odmítl vstoupit do SSM, odmítal chodit k volbám, podepisuje Několik vět, zapojuje se do revolučního dění na konci roku 1989,
je jedním z aktérů demokratických změn. Stává se poslancem Federálního shromáždění,
společně s hudebníkem a poslancem M. Kocábem iniciuje odsun sovětských vojsk z naší
země a jako místopředseda parlamentní komise na odsun vojsk dohlíží. Následně vyjednává se sovětskými generály o náhradách škod,
které zde vojska způsobila. Po několika letech
se vrátil k fotografování. Věnuje se opět volné
tvorbě. Velké výstavy připravil, např.: v Pardubicích, Trutnově, Svitavách, Poličce, Rýmařově,
Hradci Králové, Jindřichově Hradci. Miroslav
Sychra se zapojil do dalších sfér svitavského
kulturního dění. Zpívá v pěveckém sboru Červánek a je členem divadelního spolku Zaklep.
Miroslav Sychra získal výroční cenu klubu Laurus za celoživotní umělecké ztvárňování Svitav a pevné morální postoje. Slavnostní předání výroční ceny proběhne v pátek
10. dubna v 18 hodin v Ottendorferově domě,
kde také zazpívá sbor Červánek. Cenu předá
prorektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové
v Praze prof. Jiří Pelcl.
Milan Báča

Firma Sportes zakoupila v rámci projektu
Snižování prašnosti nový kropicí vůz.
V praxi se běžně používá ke dvěma účelům, k mytí komunikací a v některých případech je možné kropicím vozem nahradit i zametací vůz. Okrajově slouží k mytí různých nedostupných zákoutí a ploch, dopravního značení, čekáren, zdí apod.
Druhý účel použití je kropení, při této technologii je rovněž část prachu odstraněna do
kanalizace, ale především se použije menší tlak

a voda slouží ke zvlhčení vzduchu, provádí se
zejména za velmi vysokých teplot, slouží k vytvoření lepšího mikroklimatu a rovněž k ochlazení vozovek.
V provozu bude od konce března 2015.
Celková investice je necelé tři miliony.
Alice Štrajtová Štefková

Setkání k regeneraci

Regenerace zeleně pokračuje
Od listopadu loňského roku probíhá ve
městě projekt Regenerace veřejně přístupné zeleně města Svitavy. Jejím primárním cílem je zajištění komplexní regenerace stromového patra
jako nejdůležitějšího prvku městské veřejné zeleně. V rámci projektu je řešeno především ošetření a výsadba stromů, keřů a zelených ploch.
Na spolufinancování akce se podařilo získat významnou podporu z Operačního programu životní prostředí, ze kterého má město čerpat dotaci ve výši 11,8 mil. Kč.
Nejvýznamnější položkou je ošetřování
dřevin. Na sto šesti lokalitách má být ošetřeno 2 350 stromů. Jedná se o různé typy udržovacích řezů. Jde o bezpečnostní, zdravotní,
redukční, stabilizační řezy (obvodové redukce, stabilizace korun) a v menší míře i řezy tvarovací. V sedmi případech byla provedena přístrojová tahová zkouška, která prověřila odolnost stromů proti vývratu či zlomení kmene.
U čtyř stromů zkouška prokázala sníženou
odolnost stromů proti vývratu, proto musí být
stromy pokáceny. Na téměř sto stromech budou instalovány bezpečnostní vazby, u dalších desítek stromů budou zkontrolovány vaz-

by nainstalované v dřívějších letech a případně
i vyměněny. Ke konci března již bylo ošetřeno
přes 700 stromů. Všechny stromy, které mají
být v rámci projektu ošetřeny, jsou anebo postupně budou označeny zelenou tečkou. Toto
označení tedy neznamená, že stromy mají být
pokáceny. Občané tak mohou sledovat, které stromy jsou nebo budou předmětem ošetření. Před zahájením ošetření jsou jednotlivé
stromy zkontrolovány pracovníky odborné firmy. Ve výjimečných případech může být zaznamenán zhoršený zdravotní stav stromů, neboť
mezi přípravou podkladů pro realizaci projektu a současným stavem uplynulo i několik let.
V těchto případech bude posouzeno, zda je
provedení ošetření ještě adekvátní, nebo zda
bude nutné předmětné stromy pokácet.
V zimním období bylo na různých lokalitách
ve městě pokáceno 19 neperspektivních stromů, včetně odstranění pařezů. V březnu 2015
pak bylo odstraněno sedm drobných neperspektivních stromů v areálech svitavských škol.
Jednou z dotačních podmínek je pokácené
stromy nahradit novými ve stejné lokalitě. Další výsadby stromů a keřů budou zahájeny v jar-

Setkání občanů k regeneraci ploch
sídliště u nádraží se koná 16. dubna
v 16:30 hod. ve velké zasedací místnosti městského úřadu (T. G. Masaryka 25,
Svitavy). Tématem bude řešení dopravy
a její regulace v území.
Pavel Čížek
ním období tohoto roku. Celkem bude vysazeno 470 nových stromů a 3 800 keřů. Z tohoto počtu budou necelé dvě stovky stromů vysazeny v zastavěné části města. Ostatní stromy
a keře budou vysazovány v městském extravilánu, například u polních cest. Doposud již bylo
vysazeno na 110 stromů.
Celý projekt bude ukončen v říjnu letošního
roku. Tím však práce zdaleka neskončí, následovat bude několikaletá péče o vysazené dřeviny,
která má připravit vhodné podmínky pro jejich
zdravý růst v dalších desetiletích.
Radim Klíč, Marek Antoš
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Informace z úřadu
Výstavba závodu INA
Svitavy schválena
V minulém čísle jsme vás informovali
o podpisu smlouvy o smlouvě budoucí se společností INA Lanškroun ze skupiny Schaeffler
Group. Jedním z důležitých kritérií pro podpis kupní smlouvy bylo schválení novely zákona o vynětí ze zemědělského půdního fondu.
Dne 6. března byla novela vyhlášena ve Sbírce zákonů a od 1. dubna 2015 je účinná. Díky
tomu 10. března vedení společnosti Schaeffler
Group definitivně rozhodlo o koupi pozemku
v průmyslové zóně Paprsek a schválilo výstavbu závodu ve Svitavách. Výrobní hala by měla
být vybudována do konce letošního roku a zahájení kompletní výroby je zamýšleno od podzimu 2016. Věřím, že tímto krokem napomůžeme ke snížení nezaměstnanosti a zvýšení
kupní síly na území města. O dalších krocích
vás budeme průběžně informovat.
David Šimek

Park Patriotů
opět podpořen

V letošním roce pokračujeme s rozšířením
parku Patriotů. Na podzim byl vyhlášen další
prodej zeleně, v rámci kterého bylo nabízeno
celkem 29 stromů a 694 keřů. Ke dni uzávěrky
zpravodaje (k 12. březnu) jsou téměř všechny
stromy prodány a zbývá ještě prodat 682 keřů.
Město přihlásilo projekt parku do dotačního řízení Nadace ČEZ, která projekty vyhodnotila
a náš projekt se rozhodla podpořit částkou 100
tis. Kč. Díky tomu bude v jarních měsících osázena další část parku nejen zelení od jednotlivých donátorů, ale i zelení podpořenou právě
z nadačních prostředků. Věřím, že postupným
zazeleněním tohoto území vznikne nová plocha
pro příjemný odpočinek občanů města. Zároveň děkuji všem donátorům za zakoupení jednotlivých stromů i keřů.
David Šimek

Oznámení
o záměru prodeje
nemovitého a movitého majetku
tvořící funkční celek v arálu Čenkovice
Zastupitelstvo města Svitavy na svém zasedání dne 18. března schválilo záměr prodeje nemovitostí v katastrálním území Čenkovice,
které jsou ve vlastnictví města Svitavy. Nedílnou součástí záměru prodeje je i záměr prodeje nemovitého a movitého majetku společnosti SPORTES, který společně s nemovitým majetkem města Svitavy tvoří funkční celek nacházející se v obci Čenkovice. Záměr prodeje nemovitého majetku města Svitavy byl zveřejněn
na úřední desce města Svitavy 24. března 2015.
Termín pro podání nabídek končí 14. dubna
2015 v 10 hodin. Bližší informace o nabízeném majetku podá Ing. Jaroslav Kytýr, jednatel SPORTES Svitavy s.r.o., mob.: 602 419 271,
e-mail: jaroslav.kytyr@svitavy.cz.
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Rozpočet města na rok 2015
Zastupitelstvo města na svém zasedání
18. března schválilo rozpočet města na rok 2015
včetně rozpočtového výhledu na období 2016
- 2017. S ohledem na výnos daňových příjmů
v loňském roce a s přihlédnutím k očekávanému ekonomickému vývoji jsou daňové příjmy
na rok 2015 (s výjimkou daně z příjmů právnických osob placenou obcí) rozpočtovány ve stejné výši jako v rozpočtu pro rok 2014, což představuje 206,4 mil. Kč. Rozpočet i letos předpokládá přebytek běžného rozpočtu ve výši
36,3 mil. Kč, ze kterého budou pokryty všechny splátky úvěrů a částečně i kapitálové výdaje. Na bankovních účtech a termínovaných vkladech zbývá 74,9 mil. Kč. Část těchto prostředků
bude využita v letošním roce k předfinancování
akce Kanalizace města Svitavy - III. etapa a část
jako rezerva k využití v dalších letech především

k spolufinancování akcí v nadcházejícím programovacím období. Největší objem kapitálových
výdajů je směrován do oblasti vodního hospodářství, kde bude v letošním roce dokončena
III. etapa kanalizace a intenzifikace čistírny odpadních vod. V oblasti dopravy je počítáno s rekonstrukcí ulice Slunečná a další částí ulice Zadní, regenerací veřejných ploch ulic U Stadionu
a U Kojeneckého ústavu a vybudováním cyklostezky Svitavy - Vendolí. Rovněž bude dokončeno snížení energetické náročnosti budov MŠ
Pražská, MŠ ČSA, MŠ Marie Majerové a kina
Vesmír. Další významnou investiční akcí je vybudování připojení elektrické energie do průmyslové zóny. V případě schválení dotací bude realizována VI. etapa regenerace panelového sídliště Lány a II. etapa bezbariérových chodníků.
Helena Koudelková, odbor financí

Výdaje celkem (v tis. Kč)
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje

471 099,1
307 553,4
163 545,7

Běžné výdaje (v tis. Kč)
Vzdělávání a školské služby
Kultura, církve a sdělovací prostředky
Tělovýchova a zájmová činnost
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Ochrana životního prostředí
Sociální služby a pomoc
Bezpečnost, požární ochrana
Územní samospráva
Finanční operace
Doprava
Ostatní

307 553,4
22 324,5
33 136,5
23 493,0
30 489,8
41 604,0
14 266,6
11 292,5
69 734,0
40 419,3
15 429,0
5 364,2

Kapitálové výdaje (v tis. Kč)
Doprava
Sociální služby a pomoc
Vodní hospodářství
Vzdělávání
Kultura
Tělovýchova a zájmová činnost
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Ochrana životního prostředí
Bezpečnost, požární ochrana
Územní samospráva
Cestovní ruch

163 545,7
26 606,8
336,0
72 807,0
22 382,6
14 872,1
1 836,0
10 956,5
4 640,6
1 736,0
7 232,1
140,0

Projekt kraje na sociální služby III
Na konci roku 2014 azylový dům pro muže
(Sociální služby města Svitavy) uspěl se žádostí o finanční dotaci ve veřejné zakázce, kterou
vypsal Pardubický kraj. Jedná se již o třetí individuální projekt na sociální služby evropského sociálního fondu z operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost. Veřejná zakázka je zaměřena na zajištění vybraných sociálních služeb v azylových domech – konkrétně
službu pobytovou.
Náš azylový dům na ulici Máchova alej 16
je od ledna do konce září 2015 z větší části fi-

nančně dotován ze zmíněného operačního programu. Objem finančních prostředků na toto
období činí 781 872 Kč.
Předmětem programu je poskytnout v co
největší míře dočasné ubytování pro muže,
kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Prostřednictvím takto získaných finančních prostředků
bude možno naše služby dále zkvalitňovat, ale
také rozvíjet. Chceme, aby se klienti v našem
zařízení cítili co nejlépe, za pomoci pracovníků
AD se stali soběstačnými a zapojili se do běžného života.
Vladimír Stupka
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Poplatek za komunální odpad
Poplatek za komunální odpad je pro rok
2015 stanoven ve výši 570 Kč za osobu a jeho
splatnost je do 30. června 2015. Poplatek lze
zaplatit pouze jednorázově na celý kalendářní rok v hotovosti (v budově městského úřadu na ul. T. G. Masaryka 25), platební kartou
nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet města (bližší informace: Jana Alexová nebo Pavla Boucníková, tel.: 461 550 253
a 461 550 254).
Pro rodiny, které žijí ve společné domácnosti se třemi a více nezaopatřenými dětmi, byl Radou města Svitavy schválen peněžitý dar (příspěvek) na třetí a každé další nezaopatřené
dítě v plné výši poplatku. O příspěvek je možné
požádat přímo na odboru životního prostředí
MěÚ po zaplacení poplatku za komunální odpad v řádném termínu do 30. června.
Poplatek za komunální odpad platí fyzické
osoby s trvalým pobytem ve městě a také vlastníci
bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena

k pobytu žádná fyzická osoba, dále fyzické osoby, kterým byl podle zákona upravujícího pobyt
cizinců na území České republiky povolen trvalý nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90
dnů a osoby pobývající na území ČR přechodně po dobu delší tří měsíců. Upozorňujeme, že
za nesplnění ohlašovací povinnosti může správce místního poplatku udělit pořádkovou pokutu.
Pavla Boucníková, Jana Alexová
Poradna pro spotřebitele a podnikatele, kterou pořádá Česká obchodní inspekce – Inspektorát Královéhradecký a Pardubický ve spolupráci s Obecním živnostenským úřadem ve Svitavách, se koná každý
první čtvrtek v měsíci v budově Městského úřadu Svitavy (T. G. Masaryka 25) vždy
od 9 do 13:30 hodin. Nejbližší termín je
2. dubna. Poradenství je bezplatné.
Rudolf Grim

Pozvánka na farmářské trhy
Farmářské trhy si už ve Svitavách vybudovaly svoji tradici, budou tedy organizovány
i v letošním roce a to již po páté. Jsou stále oblíbenější a stávají se běžnou součástí nákupních
pochůzek. Budou opět pokračovat každou
středu v týdenních intervalech od 29. dubna
do konce října vždy od 9 do 16 hodin na náměstí Míru u kašny sv. Floriána.
Farmářské trhy nabízejí pěstitelům a výrobcům ze Svitav i bližšího okolí možnost prodeje svých výrobků, výpěstků i přebytků z vlastní zahrádky. Svitavané zase oceňují výběr čerstvého ovoce a zeleniny, rádi nakupují i med,
koření, pečivo, mléčné nebo masné výrobky,
či sazenice zeleniny, květin a bylinek, ovocné
stromky, hrnkové rostliny, proutěné zboží, výrobky ze dřeva, ruční keramiku, mýdla, masti,
krémy i šperky a mnoho dalších výrobků. Cílem farmářských trhů je také přispět k osvětě mezi spotřebiteli. Zamysleli jste se nad tím,
jaké potraviny vlastně kupujeme, jaká je jejich

nutriční hodnota či celková kvalita? Zajímá vás
i země původu? Přijďte tedy ochutnat a nakoupit kvalitní místní i tuzemské produkty, dostanete možná také zdarma nedocenitelné rady přímo od výrobců a snad si i pěkně popovídáte
s přáteli.
Rudolf Grim, Zuzana Pustinová

Zápis do MŠ
První kolo zápisu dětí do mateřských škol
ve Svitavách proběhne ve středu 15. dubna
opět ve velkém sále Fabriky od 13:00 do 17:00
hodin. Zde rodiče obdrží tiskopis přihlášky a po
jeho vyplnění ho budou moci odevzdat s originálem zdravotního potvrzení od dětské lékařky
ředitelce pouze té mateřské školy, do které budou chtít své dítě zapsat. V případě, že výsledkem správního řízení bude nepřijetí dítěte, budou mít rodiče možnost zúčastnit se druhého
kola zápisu. O jeho termínu budeme včas informovat.
Jiří Petr

Městská policie informuje
Tísňové volání 156

Komu vadí?
V poslední době bylo zaregistrováno ničení mysliveckých zařízení, zejména v okolí Svitav
– Lačnova. Sami myslivci jistě budou nápomocni stav změnit. MP přispěje záznamovou technikou, případně reagováním na okamžité oznámení. Připomínáme, že odpovědnost za škody
způsobené nezletilými osobami nesou rodiče.

Požár
Dne 26. 2. krátce před polednem přijali strážníci oznámení o hustém dýmu a plamenech šlehajících z komína domu na ul. Nerudova. Na místo ihned přivolali hasiče a vyslali hlídku. Bylo zjištěno, že v komíně došlo ke vznícení
sazí. Hasiči požár uhasili. Strážníci po zajištění
potřebného, dopravili na místo majitele domu,
který byl v tu dobu v práci.

Plynovka, potom záchytka
Dne 28. 2. v 12:08 hod. požádala PČR o součinnost strážníků při výjezdu do místní restaurace, kde se má nacházet opilý host, jenž má
u sebe zbraň. Strážníci asistovali zasahující
hlídce PČR, která muži (50) odebrala plynovou zbraň. O několik desítek minut později vyjížděli strážníci spolu s hlídkou PČR do baru
na náměstí k témuž muži, který tentokrát vhodil židli do barového pultu. Muž byl transportován do protialkoholní stanice v Pardubicích.
Oba případy evidovala PČR.

Veselá řidička?!
Dne 1. 3. v 01:53 hod. zaregistroval strážník obsluhující monitorovací kamerový systém
dvě opilé ženy, které přistoupily k vozidlu zaparkovanému na náměstí a vzápětí s ním odjížděly. Hlídka využila svých zákonných oprávnění a vozidlo zastavila v Máchově aleji. Řidička
(42) nadýchala 2,51 promile alkoholu. Strážníkům spontánně přiznala, že v baru slavila narozeniny a pila hodně vína a „panáky“. Případ si
převzala k šetření přivolaná hlídka PČR.

Vozidlo přes celou republiku

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

Dne 3. 3. požádal o pomoc strážníků zástupce firmy z Frenštátu pod Radhoštěm. Uvedl, že na jejich parkovišti stojí již třetí měsíc automobil občana Svitav a požádal o jeho kontaktování. Strážníci zjistili telefonní číslo majitele auta žijícího v Ústí nad Labem a poskytli ho
pracovníkovi firmy.

RLP nemusela vyjet
Dne 8. 3. v 18:08 hod. požádal dispečink
lékařské záchranné služby strážníky o ověření
oznámení o polonahém starším muži ležícím
v parčíku mezi bytovkami na ul. Olbrachtova.
Opilého, avšak nezraněného muže (68) s francouzskými holemi si na místě převzal přivolaný syn. S ohledem na omezenou pohyblivost,
zapříčiněnou tělesným postižením seniora, převezli strážníci oba muže do místa bydliště. Výjezdu RLP nebylo třeba.
Karel Čupr
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Ze zastupitelských lavic

Zpřístupnění
Vodárenského lesa
Na počátku mohl být dobrý záměr, ovšem
výsledek vnímám dost rozporuplně. Přesto, že
mám kladné i záporné ohlasy, považujte laskavě uvedené, za názor ryze osobní. Dlouho byl
Vodárenský les pro veřejnost jako areál oplocen, někteří však pamatují, že okolo vedla stezka s lavičkami podél. Časem vše zarostlo a plot
zchátral. Projekt zpřístupnění považuji, zejména pro přírodu, za velmi neprospěšný. Od zahájení první etapy vzalo v této lokalitě za své
už mnoho stromů. Některé musely být pokáceny, některé díky svému stavu spadly samy,
další budou bohužel následovat. Došlo k vytlačení některých druhů fauny. Tento přístup
hovoří o tom, že jde o další příklad „vítězství“
člověka nad přírodou. Zbudování pozorovatelny s výhledem na křoviny, padlé stromy, spíše
však „do nikam“, je rovněž důkazem výše uvedeného. Nic na tom nemění ani naučné tabule nebo herní prvky. Někteří si les zpřístupňují tím, že zaparkují vůz na stezce u vstupu do
lesa nebo na louce poblíž. Atraktivita přírody
je v její ojedinělosti, zásahy do přírody tohoto typu a rázu krajiny (včetně vzniku Parku P)
dlouhodobě odmítám. Jednoho si však vážím.
Smekám před jedním z mých sousedů, který
přidává do popelnice, své i těch druhých, posbírané odpadky v tomto lese.
Dotačních milionů je mi v tomto případě
líto, mohly posloužit člověku i přírodě mnohem účelněji. Rád bych věřil, že Vodárenský
les nestihne osud toho Langerova a všichni
s úctou k přírodě vstoupí a zdrávy vyjdou rovněž ven.
Miroslav Sedlák

Vážení spoluobčané,
jaro už doopravdy otevřelo svoje brány
a my se začínáme zase pozorněji dívat kolem
sebe. Sledujeme probouzející se přírodu, ale
také bohužel mnohdy i to nepěkné, co je ve
Svitavách - neúctu k zeleným plochám, ničení
veřejných prostranství, nekázeň při procházkách s našimi čtyřnohými miláčky.
Myslím si, že všichni stojíme o to, aby Svitavy byly pěkným městem, které má dostatek
zeleně a pěkné životní prostředí. Pochvalujeme
si rekreační oblast u Rosničky, přibyl i Vodárenský les, pokud se podaří společnými silami
prosadit chodník v Lačnově a úpravy na sídlišti
u nádraží, budeme zase o kousek dál.
Zajímá vás, jak to s životním prostředím vypadá v Evropě? Budete mít možnost se na to
zeptat, protože naším hostem bude poslankyně Evropského parlamentu Ing. Kateřina Konečná, která se životním prostředím zabývá
a má velké zkušenosti. Beseda s ní se bude konat v zasedací místnosti OV KSČM, Milady Horákové 25 v úterý 7. dubna od 16 hodin.
Lidmila Kružíková,
městská zastupitelka za KSČM

str. 5

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.

Děje se ve městě

Pivovárek
Na Kopečku

Již po třetí se náš svitavský pivovárek Na
Kopečku ve dnech 20. – 22. února zúčastnil
25. ročníku největší a nejstarší soutěže v České
republice o Českou pivní pečeť 2015 v Táboře.
Ze 165 českých a zahraničních pivovarů
jsme si přivezli dvě stříbrná místa, a to za piva
12 % světlý nefiltrovaný ležák Škopeček a 15 %
tmavé speciální pivo IRISH STOUT.
Přijďte ochutnat pivo, které se během své
tříleté existence může pochlubit i dalšími dvěma stříbrnými medailemi za pivo české republiky a třikrát dostalo zlaté ocenění návštěvníky
na svitavských pivních slavnostech.
„ Dej Bůh štěstí“
Jiří Karlík, sládek

Svitavský Den Země
Každoročně se po celém světě při příležitosti Dne Země koná v druhé polovině dubna velké množství akcí, jež se snaží pomáhat
životnímu prostředí nebo upozornit na dopady jeho ničení. Jednou s organizací, jež se snaží chránit námi stále ohrožované zbytky přírody a pomáhat zacelovat rány, jež jsme přírodě
zasadili, je Zvonečník.
V letošním roce připravil Zvonečník akci
oslav Dne Země v neděli 19. dubna v prostoru u rybníku Rosnička (u plechárny) od 14. do
17. hodiny. K dispozici budou zajímavé činnosti pro dospělé i děti. Bude možné zjistit kvalitu
vody, jež si návštěvníci mohou s sebou donést,
na různé parametry kvality. Návštěvníci se také
mohou dozvědět nové informace o možnostech hospodaření s dešťovou vodou, zabezpečení skelných ploch proti nárazům ptáků

prostřednictvím UV polepů, o nových technologiích a přístupech v odpadovém hospodářství
a o mnoha dalších novinkách a problémech
v životním prostředí. Pro děti budou připraveny soutěže v poznávání přírodnin a ve znalostech přírody. Lákadlem pro malé i velké pak
bude možnost vyzkoušet si pilotování dronu
k mapování ptačích hnízd. Samozřejmě budou
návštěvníci moci debatovat o tématech životního prostředí i jiných a bude připraveno mnoho
propagačních materiálů o možnostech k přírodě šetrnějšího života. Těšíme se na shledání se
všemi občany.
Petr Zobač

Podpora
podnikání
Představíme vám možnosti podpory podnikání v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP
PIK).
Krajská hospodářská komora Pardubického kraje, Oblastní kancelář Svitavy, ve spolupráci s Agenturou pro podporu podnikání
a investic CzechInvest, si vás dovolují pozvat
na seminář Aktuální možnosti podpory podnikání v rámci OP PIK. Termín a místo konání:
v úterý 14. dubna ve Fabrice, Wolkerova alej
92/18, Svitavy. Účast na semináři je bezplatná.
Registrace účastníků na adrese: svitavy@
khkpce.cz, mob.: 724 613 968. Pozvánku naleznete také na: www.khkpce.cz.
Lenka Báčová

ZŠ a MŠ Sokolovská
vás zve na akci Den Země s veřejností
23. dubna od 9:00 do 12:00 hod. pro
školky a žáky 1. stupně a od 13:00 do
16:00 hod. pro širší veřejnost v areálu
školy - Sokolovská 1.
Těšit se můžete na: fenologická měření,
tvorba výrobků z odpadních materiálů,
stanoviště se zajímavými ekologickými
pokusy. Marcela Rusková
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Nabídka příměstských i pobytových táborů Seniorcentrum
SVČ Tramtáryje

MC Krůček

Termíny příměstských táborů:
• 6. - 10. 7. (skocovsky@seznam.cz)
• 13. - 17. 7. (ppadyasek@seznam.cz)
• 20. - 14. 7. (skocovsky@seznam.cz)
• 17. - 21. 8. (lwaltova@svitavy.cz)
Cena: 1450 Kč

• 13. 7. - 17. 7.
Téma Letíme do Vesmíru, Jaruška Herbrichová, Katka Krausová
• 27. 7. - 31. 7.
Téma Farmář a řemesla, ekologický tábor, Terča Veitová, Míša Luňáčková
• 10. 8. - 14. 8.
Téma Hobit, Monika Čuhelová, Jaruška Herbrichová
• 17. 8. - 21. 8.
Téma Asterix a Obelix a Olympijské hry – sportovní tábor, Katka Krausová, Andrea Spíchalová.
Cena: 1 100 Kč / členové MC Krůček, 1300 Kč
/ nečlenové MC Krůček + sleva 100 Kč na každého (druhého) sourozence

Pobytový tábor:
• 26. 7. - 7. 8. – Svratouch 2015 (734 287 285,
ppadyasek@seznam.cz)
Cena: 2 990 Kč

Nízkoprahový klub Díra
Pořádá v letních měsících dva příměstské tábory pro děti a mladé ve věku 6 – 20 let.
Termíny příměstských táborů:
• 6. – 10. 7.
• 10. – 14. 8.
Každý den od 8:00 do 16:00 hodin. Cena tábora činí 1 200 Kč (možnost dítě přihlásit jen na
určité dny, platí se poměrná část). V ceně tábora je vstupné, doprava, teplý oběd.
Více informací na mob.: 733 598 577, e-mail:
tadydira@seznam.cz, www.osbonanza.cz (Michaela Kopová, Radka Pražanová)
Příměstský sportovní tábor, termíny:
• 13. - 17. 7.
• 20. - 24. 7.
• 27. - 31. 7.
Pro děti z prvního stupně ZŠ. Cena 2 200 Kč
za jeden turnus, 4 000 Kč za dva turnusy, 5 800
Kč za tři turnusy. Více informací: www.sportkemp.cz, facebook.com/sportkemp. Kontakt:
Petr Sezemský, tel.: 461 310 226, mob.: 777
153 428, e-mail: info@sportkemp.cz

TOM Zálesáci Svitavy
• 4. - 11. 7.
Táborová školička na Tučkově hájence ve Svratouchu, která je určena pro mladší děti, co nikdy nebyly na táboře. Letošní téma je Stroj
času. Cena 2 100 Kč. Bližší informace na mob.:
775 300 422 (Daniel Veselý).

Ze společné jídelny bylo slyšet vyhrávání
harmoniky a linula se příjemná vůně čerstvé
tlačenky, jitrnic, škvarků, právě nakrájené cibule či nakládaných okurek. To si uživatelé Seniorcentra chtěli připomenout tradici zabijaček,
které byly kdysi mnohem rozšířenější. Samotnou zabijačku jsme v seniorcentru uspořádat
nemohli, uživatelům jsme ale připravili bohatnou nabídku zabijačkových pochoutek, každý
zkusil dle své chutě. Pro dobré trávení se vše
zapíjelo 10° pivem. K poslechu zahrála v domově již velmi oblíbená hudební skupina Heligonkáři Svitavy.
Leoš Pivoňka

Táboření s Raráškem
• 3. - 7. 8. Táboření s Raráškem
Cena: 1 400 Kč (celodenní výlet + přespání
v hracím centru).
Bližší info.: Kavárna Rarášek, mob.: 606 474
063, e-mail: raraseksvitavy@seznam.cz
• 10. - 14. 8. příměstský tábor s dramatickým
zaměřením - zakončený divadelním vystoupením dětí. Cena: 1 400 Kč (příprava divadelního představení, výroba kostýmů...).
Bližší info: kavárna Rarášek, mob.: 606 474
063, e-mail:raraseksvitavy@seznam.cz

Klub přátel esperanta
• 17. - 21. 8. příměstský tábor s muzeem
esperanta
Cena: 1 300 Kč
Program každý den od 8:00 do 16:00 hodin
v Muzeu esperanta Svitavy, Ottendorferova
knihovna - náměstí Míru 1. Tábor je určen pro
děti od 8 do 12 let. Přihlášky a informace najdete na www.esperanto.webz.cz. Přihlášky je
možno zasílat na: adresu dvor.libuse@seznam.
cz nebo na adresu Muzeum esperanta, náměstí Míru 1, Svitavy

Předání daru
V úterý 17. března navštívil domov pro seniory Stanislav Vodička, jednatel společnosti Qanto CZ, aby předal výtěžek z pořádaného 17. reprezentačního plesu. Symbolický šek
na 51 250 Kč převzala jednatelka společnosti Seniorcentrum města Svitavy Lenka Jurenová. Finanční prostředky společnost použije na
nákup zdravotních a rehabilitačních pomůcek.
Velmi si vážíme podpory vyjádřené touto formou a je nám ctí, že jedna z místních firem
projevila vůli zlepšit podmínky ubytovaným
seniorům.
Lenka Jurenová

PS Vysočina
• 27. 7. - 9. 8. letní tábor Ostrý Kámen
Cena: 3 300 Kč
Alena Petrželová, mob.: 731 441 557,
e-mail: alenapetrželova@seznam.cz

Tábor TOM Brontíci Svitavy
• 18. 7. - 1. 8.
Na břehu Sázavy v Horce II. Cena 3 200 Kč,
HARRY POTTER ANEB PRÁZDNINY V BRADAVICÍCH. Více info na: www.sybrontici.net
a e-mail: tabory@sybrontici.net
• 2. – 15. 8.
LT Damašek na motivy Pána prstenů. Cena pro
nečleny oddílu 3 600 Kč.
Bližší informace na mob.: 739 584 332 (Jan
Rusek). Na táborech se účastníci naučí různé
zálesácké dovednosti. Nebudou chybět výlety, soutěže a napínavá celotáborová hra. Přihlášky lze stáhnout na internetových stránkách
www.zalesaci.net.
Pavel Dědič

English Camp
Obsah: letní kemp s výukou angličtiny.
• datum: 11. - 18. 7.
Místo: Vysoké Pole u Dětřichova, pořadatel: Církev bratrská Litomyšl (stanice Svitavy) a Carney Free Evangelical Church, USA. Cena je
3 390 Kč pro dospělé a 2 390 Kč pro studenty. Více info na: www.eclive.cz nebo na mob.:
732 499 692

Akce Klubu seniorů
Výroba velikonočních ozdob a dekorací
2. dubna od 14:30 hod v předsálí Fabriky. Zahájení turistické sezony 25. dubna.
Více na str. 1
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Kultura
31. 3. Út / 11:00 a 18:00 / Ottendorferův dům

Přednáška Löw-Beerovy vily s autory publikace a výstavy o vilách Vladimírem Velešíkem
st. a ml. Přednášky jsou koncipovány pro školy (dopoledne) a pro veřejnost. Doplněno projekcí dokumentárního filmu.

1. St / 8:30 a 10:30 / Fabrika
Zpívat nás baví

(8:30 h - MŠ, 1. st. ZŠ ) Osvobozené divadlo
a Semafor, (10:30 h – 2. st. ZŠ, SŠ) Koncerty
s odborným výkladem pro školy - skupina
MARBO Dobrochov.
Vstupné: 40 Kč
 10:00 / park Jana Placha

Hon na velikonočního zajíce
Zábavné dopoledne pro předškolní děti. Předem je nutné se nahlásit nejpozději do 30.
března na e-mail: lwaltova@svitavy.cz nebo
na mob.: 734 287 286. Vstupné 30 Kč
 13:00 – 16:30 / náměstí Míru

Velikonoce ve Svitavách

Velikonoční program na Škaredou středu, vystoupení svitavských kapel, stanoviště SVČ
Tramtáryje, nízkoprahového klubu Díra a MC
Krůček, pletení pomlázek, zoo koutek, stánkový prodej, více na straně 1
 19:00 / Fabrika

Spirituál Kvintet
Do Svitav se po několika letech vrací jedna
z prvních českých folkových skupin založená
v roce 1960. Předprodej od 16. 2.,
vstupné: 250 Kč
 19:00 / čajovna Namasté

Djembe workshop

Kurz bubnování s muzikoterapeutem Andrejem Kolářem. Nástroj si vezměte pokud možno vlastní, případně je možno zapůjčit.
Vstupné dobrovolné

2. Čt / 16:00/ městská knihovna

Účet od Google – to není jen email
Poznejte, co Google umí (email, elektronický kalendář, jak ukládat data). Prostředím a funkcemi provede novinář, konzultant Janek Wágner.
 18:30 / Ottendorferův dům
– muzeum esperanta
154. cestovatelský večer Asociace Brontosaura

Izrael - cesta za památkami i přírodou
Přednáší Jakub Vrána.

3. Pá / 20:00 / klub Tyjátr

10. - 12. Pá - Ne / Fabrika

• LoudHill (Šumperk)
• Cocain Party (Opava)
• Dirty Way (Litomyšl)
Vstupné: 50 Kč

Postupové kolo celostátní přehlídky experimentujícího divadla Šrámkův Písek, přehlídky
studentských divadelních souborů Mladá scéna Ústí nad Orlicí a divadel poezie Wolkerův
Prostějov.

LoudHill + Cocain Party + Dirty Way

4. So / 8:00 – 16:00 / muzejní dílny
Řezbářský workshop pro děti

Zájemci od 8 do15 let se mohou hlásit v muzeu
na tel.: 461 532 704 nebo e-mail: lektor@muzeum.svitavy.cz. Cena workshopu je 350 Kč /osobu
 20:00 / klub Tyjátr

Svitavský Fanda

11. So / 8:00 / Brno
Laser game

Adrenalinová sobota při akční hře. Cena 400 Kč.
Předem je nutné se nahlásit nejpozději do 7. dubna na e-mail: lwaltova@svitavy.cz nebo mob.:
734 287 286

Křest nového alba kapely Personal Signet
(progressive-metal / Mohelnice) + host kapela Proximyty! (metal-metalcore / Praha, Fundamental Human Instinct).
Vstupné: 100 Kč (fans, kteří přijdou s novým
cd F.H.I. mají vstupné za polovic)

5. Ne / 17:00 - 18:00 / čajovna Namasté

 8:00 – 16:00 / muzejní dílny

Řezbářský workshop pro dospělé
Zájemci nad 15 let se mohou hlásit v muzeu
na tel.: 461 532 704 nebo e-mail: lektor@muzeum.svitavy.cz.
 20:00 / klub Tyjátr

Meditace pro pohodu těla a mysli

Rockotéka

Každou neděli se v čajovně konají meditační
setkání v jednoduchém stylu rozvíjející vnitřní
harmonii a osobní transformaci.
Je nutné se přihlásit osobně v čajovně nebo na
mob.: 736 619 384. Čajovna bude otevřena od
16:30 - 18:30 hod. Vstupné: 50 Kč

Rockové hity minulosti i současnosti s akcí na
baru. Vstupné dobrovolné

12. Ne / 17:00 / Fabrika
Na muzice ve Fabrice

Poetický večer na téma Záhady a tajemství (2)

K dobré náladě a tanci vám zahraje DO ASTRA Svitavy pod vedením Pavla Pospíšila a se
zpěváky Liborem Cupalem a Janem Dvořákem.
Předprodej od 30. 3. Vstupné: 50 Kč

 19:00 / Ottendorferův dům

13. Po / 19:00 / Fabrika

8. St / 19:00 / čajovna Namasté
Avonotaj

Koncert v rámci Měsíce holocaustu – Hledání
hvězdy Davidovy. Avonotaj je pěvecký soubor
s instrumentálním doprovodem, který se zabývá interpretací tradičních židovských písní
v hebrejštině a jazycích jidiš a ladino. Předprodej od 25. 3.
Vstupné: 160 Kč (členové KPH: 80 Kč)

9. Čt / 18:00 / Fabrika
Koncert orchestrů

pořádá Základní umělecká škola Svitavy

10. Pá / 18:00 / Ottendorferův dům

Slavnostní předání výroční ceny klubu Laurus uměleckému fotografovi Miroslavu Sychrovi. Vystoupí pěvecký sbor Červánek. Vstupné
dobrovolné
 Pá / 21:00 /klub Tyjátr

DRUM N BASS® X.MORPH
Djs: X. Morph (redrum), MidiCrookZ (dnb
dezert), KARPA (fleshpot), BTTU (fleshpot),
PornZ (b2m)
Vstupné: 69 Kč

Klicperovo divadlo Hradec Králové

David Drábek: Jedlíci čokolády

Divadelní abonentní cyklus jaro/léto 2015.
Předprodej od 30. 3. Vstupné: 300 Kč

15. St / 18:00/ klub Tyjátr

Autorské čtení Natálie Kocábové s hudebním doprovodem Vladivojny La Chia
Čtení z autobiografické knihy Natálie Kocábové Tohle byl můj pokoj (2014) prokládané autorskými písněmi skladatelky, zpěvačky, malířky Vladivojny La Chia. Vstupné: 50 Kč

16. Čt / 16:00 / městská knihovna

Umění kopírování trojrozměrných objektů
Knihovna se změní v tiskárnu ( jak funguje 3D
tiskárna, základy práce s modelovacím softwarem). 3D tiskárnu představí Tomáš Feltl
 17:30 / koncertní sál ZUŠ

Žákovský hudební večer

 19:00 / čajovna Namasté

Mirka Miškechová:

Koncert slovenské písničkářky.
Vstupné: 80 Kč
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17. - 19. Pá - Ne / Fabrika
Svitavský Dýchánek

Krajská postupová přehlídka dětského divadla Pardubického kraje - Dětská scéna+ krajská loutkářská přehlídka.

17.

Pá / 9:00 – 11:00 / dopravní hřiště či park

Dopoledne s koly a odrážedly
 20:00 / klub Tyjátr

Oldies Party
Nejlepší party s hity 60. až 80. let.
Vstupné dobrovolné u obsluhy na baru

18. So / 9:00 - 12:00 / čajovna Namasté
Škola čaje

Čajový workshop, kurz neformální přípravy
čaje. Ochutnáte 12 druhů čaje, jejichž přípravu si sami vyzkoušíte. Na kurz je třeba se objednat v čajovně, nebo si rezervovat místo do
16. 4. na mob.: 736 619 384.
Cena kurzu: 650 Kč včetně čajů
 19:00 / restaurace Pod Hodinami

 16:00 - 17:00 / MC Krůček

Divadlo JoJo:

Trampoty čarodějky Čarymury

23. 18:00 / Ottendorferův dům
Absolventský koncert
 19:00 / Fabrika

Rádobydivadlo Klapý
Šolom Alejchem, Ladislav Valeš: Všechno není
košér. Divadelní abonentní cyklus jaro/léto
2015, bonusové představení. Předprodej od
9. 4. Vstupné: 300 Kč

24. Pá / 13:00 / kino Vesmír
62. český videosalon 2015

Krajská soutěž amatérského filmu, ve které
máte šanci i vy. Přihlaste svůj film, nebo přijďte jako diváci!
 19:00 / Fabrika

Veselá Trojka Pavla Kršky (vyprodáno)
 20:00 / klub Tyjátr

Rockotéka

Kapela ABC

Rockové hity minulosti i současnosti.
Vstupné dobrovolné

 19:00 / klub Tyjátr

24. – 26. Pá - Ne / TZ Svratouch

BB-TOUR 2015 Svitavy
Vystoupí:
BAJONET, 1000BOMBS, VENDETA, KAAR,
TWISTED TRUTH
Vstupné: 60 Kč

19. Ne / 16:00 - 17:00 / park J. Palacha

kouského novináře Daniela Glattauera. Předprodej v knihovně. Vstupné: 80 Kč, 90 Kč na místě
 19:30 / Fabrika

Screamers

Předprodej v Informačním centru Svitavy.
Vstupné: 260 Kč

28. Út / 8:30 a 10:15 / Fabrika

Divadlo Scéna Zlín: O kocouru Mikešovi
Vstupné: 40 Kč
 16:00 / náměstí Míru

Kameny zmizelých

Pietní položení Kamene zmizelých před domem č. 8 na náměstí, v němž žil do roku 1938
Alfred Neustadtl. Jde o třetí místo ve Svitavách,
na kterém vzpomeneme židovských obyvatel
Svitav deportovaných do koncentračních táborů. Zazpívá Pěvecký sbor ZUŠ pod vedením
Dany Pražákové, modlitbu za zemřelé přečte
člen Židovské obce v Brně Boris Selinger.
 19:00 / Divadlo Trám

Král zbojníků

Představení muzikálu v nastudování studentů
svitavského gymnázia.

Vyhánění čarodějnic ze skal

29. St / 17:00 / klub Tyjátr

Pobyt na Svratouchu pro děti. Hraní her a procházky v krásné přírodě. Více informací na
e-mail: lwaltova@svitavy.cz, mob.: 734 287 286.
Cena: 500 Kč.

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

Piškotéka

25. So / 9:00 / u staré radnice na náměstí Míru

 18:00 / Fabrika

Oslava svátku dne země.

vření půjčovny a úschovny kol. Více na str. 1 a 12

Pořádá Základní umělecká škola Svitavy.

20. Po / 19:00 / Fabrika

 14:00 / vedle kavárny V Parku

30. Čt / 8:30 a 10:00 / Fabrika

Cesta do hlubin země

Mandrage - O(d) Začátku
Akusticko-divadelní turné. Mandrage vyráží
na akustické turné. Zahrají písně v divadelním
aranžmá s doprovodem orchestru. Koncert na
sezení. Předprodej od 2. 2. Vstupné: 350 Kč

21. Út / 9:00 Fabrika / 10:30 divadlo Trám
Theatre Fortissimo: Popelnice

Vlado Kulíšek – pantomima, Radek Michalko
- hudební doprovod. Vstupné: 40 Kč
 18:00 / čajovna Namasté

David Bulva: přednáška
Regresní terapie (hlubinná abreaktivní psychoterapie) v praxi, její principy a možnosti; práce
s dušemi zemřelých. Doplňující informace a rezervaci získáte na mob.: 736 619 384.
Vstupné dobrovolné
 19:00 / Fabrika

Monology vagíny
Předprodej v recepci Fabrika od 2. 3., pořádá
Mamut Agency. Vstupné: 299 Kč

22. St / 19:00 / Ottendorferův dům

Dominika Weiss Hošková a Jiří Hošek
Židovská hudba pro violoncello. Koncert
v rámci Měsíce holocaustu – Hledání hvězdy
Davidovy. Předprodej od 9. 4.
Vstupné: 160 Kč (členové KPH: 80 Kč)

Zahájení turistické sezony a slavnostní ote-

Koncert sborů

Umělci Napísku

Výchovný koncert pro MŠ a ZŠ

Benefiční festiválek na podporu Lesního klubu
Napísek (dříve Brlenka). Vystoupí: PARAPET(acoustic, Svitavy), BASOVÉ DUO PAVLY ŠEFRNOVÉ (acoustic, Svitavy), HUGO A JÁ (lo-fi-acoustic, Roztoky), FLY FISH (rock, Moravská Třebová), WASABI (cross-over rock, Ústí nad Orlící), WAIT (cross-over rock, Hradec Králové), Citizen37 (alternative-indie rock, Česká Třebová),
DJ DevyB (Rajjagunjle Rockers, Svitavy). Divadlo Jójo a další doprovodný program pro děti.
Vstupné: 90 Kč

Pořádá Základní umělecká škola Svitavy.

 19.00 / Fabrika

České a světové swingové evergreeny
Více na str. 13

 16:00 / Cihelna

Čarodějnice z Krůčku na cihelně
 19:00 / Fabrika

Pavel Šporcl a Gipsy Fire
Pavel Šporcl vystoupí po boku cikánské skupiny Gipsy Way, kde se premiérově představí se
zcela novým projektem Gipsy Fire, ke kterému
Šporcl natočil i stejnojmenné CD. Předprodej
od 1. 12. 2014. Vstupné: 390 Kč

Kino Vesmír

 19:00 / klub Tyjátr

Davdi Dragoun band + Kaderus Blues
+ Z-band
Koncert na stání. Předprodej v klubu Tyjátr
a Fabrice Svitavy od 1. 4. 2015
Vstupné: 120 Kč, 150 Kč na místě

26. Ne / 19:00 / Fabrika
Koncert Věry Martinové

Přeložený koncert z 18. března

27. Po / 17:30 / klub Tyjátr

Listování s Lukášem Hejlíkem
Akční zábava s knihou Dobrý proti severáku ra-

2. / Čt / 19:30
Město 44 Polsko 2014
Láska za časů apokalypsy. Píše se rok 1944
a jsme v Němci okupované Varšavě… Válečné
drama. Scénář a režie: Jan Komasa
Vstupné: 110 Kč / titulky / 127 minut
2. - 5. / Čt, Pá, So, Ne / 15:00 a 17:00

Ovečka Shaun ve filmu
GB, Francie 2015 PREMIÉRA!
Shaun se rozhodne vyhlásit volný den a užít
si nějakou zábavu. Animovaný rodinný dobro-
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družný film. Scénář a režie: Mark Burton, Richard Starzack
Vstupné: 100 Kč / dabováno / 85 minut
3. - 5. / Pá, So, Ne / 19:30
50 odstínů šedi USA 2015
Nech se ovládat. Příběh, který se stal celosvětovou literární senzací. Erotický příběh studentky
literatury Anastasie a tajemného podnikatele
Christiana Greye. Režie: Sam Taylor – Johnson
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky / 124 minut
8. / St / 19:30

Rychle a zběsile 7 USA 2015
Pomsta se vrací domů. I auta můžou létat. Akční drama. V hlavní roli: Vin Diesel. Režie: James Wan
Vstupné: 120 Kč / titulky
9. / Čt / 19:30

Druhý báječný hotel Marigold USA 2014
Hotel Marigold leží v indickém Jaipuru a je obsazen sedmi trochu noblesními a trochu potrhlými britskými penzisty. Hrají: Richard Gere,
Bill Nighty, Judi Dench a další. Komedie i drama. Režie: John Madden
Vstupné: 110 Kč / titulky / 122 minut
10. - 11. / 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. Oscar 2015 – nejlepší animovaný film!
Režie: Don Hall, Chris Williams
Vstupné: 80 Kč / dabováno / 108 minut
10. / Pá / 19:30

Čarovný les USA 2014
Vtipný a dojemný muzikál představuje klasické pohádkové příběhy Popelky, červené Karkulky, Jacka a fazolového stonku a Locinky.
V hlavní roli: Meryl Streep. Režie: Rob Marshall
Vstupné: 120 Kč / titulky / 125 minut
11. / So / 19:30
Chappie USA 2015
V nepříliš vzdálené budoucnosti dohlíží na dodržování pořádku mechanické policejní jednotky. Lidé se začínají bránit. Chappie je první robot se schopností samostatného myšlení a cítění. Akční sci-fi. Scénář a režie: Neill Blomkamp
Vstupné: 100 Kč / titulky / 121 minut
14. / Út / 17:00
Ida Polsko 2013
Speciální představení v rámci: duben - Měsíc holocaustu. Mladá novicka navštíví svou
jedinou příbuznou, aby odhalila rodinné tajemství… Originální a poetický černobílý příběh hledání vlastní identity je moderní poctou
klasické kinematografii 60. let. Snímek získal
mnoho cen na významných světových filmových festivalech Oscar 2015 – nejlepší neanglicky mluvený film! Scénář a režie: Pawel Pawlikowski
Vstupné: 80 Kč / titulky / 80 minut
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15. / St / 19:30

Svatý Mikuláš ČR 2015
Skupina studentů FAMU točí absolventský dokument o bývalém ústavu u Svatého Mikuláše.
Zde prý bloudí duše pacientů dodnes… Scénář
a režie: Petr Smazal
Vstupné: 80 Kč / 60 minut
16. / Čt / 19:30

Danielův svět ČR 2015
Příběh lásky, v němž hlavní hrdiny dělí od hněvu společnosti méně než jediný polibek. Daniel je mladý muž, student a spisovatel. Daniel je
pedofil… Dokument. Režie: Veronika Lišková
Vstupné: 90 Kč / 75 minut

va… je jí diagnostikovaná Alzheimerova choroba… Scénář a režie: Richard Glatzer, Wash
Westmoreland
Vstupné: 100 Kč / titulky / 99 minut
28. / Út / 17:00

Fénix
Německo 2014
Speciální představení v rámci: duben - Měsíc
holocaustu. Vizuálně podmanivý thriller z poválečného Berlína. Bývalá úspěšná zpěvačka
se vrací z koncentračního tábora se znetvořeným obličejem a po plastické operaci se stává
svojí vlastní dvojnicí… Scénář a režie: Christian Petzold
Vstupné: 70 Kč / titulky / 98 minut

17. - 18. / Pá / 17:00, So / 15:00 a 17:00

Konečně doma USA 2015

29. / St / 19:30

Sraz světů se blíží. Animovaná komedie o přátelství a také střetu kultur, které vyústí v neuvěřitelné porozumění, důvěru, legraci i přátelství… Režie: Tim Johnson
Vstupné: 100 Kč do 15 let, ostatní 125 Kč / dabováno / 92 minut

S tváří anděla GB, Itálie, Španělsko 2014
V roce 2007 byla v Perugii nalezena zavražděná
britská studentka. Jednou z obviněných se stala její spolubydlící. Drama inspirované skutečnými událostmi. Režie: Michael Winterbottom
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky / 101 minut

17. - 18. / Pá, So / 19:30

Králova zahradnice GB 2014
Romantické drama z doby krále Ludvíka XIV,
krále Slunce. Co všechno skrývají zahrady ve
Versailles? Režie a role francouzského krále se
ujal Alan Rickman.
Vstupné: 110 Kč / titulky / 116 minut
21. / Út / 19:30

Noční běžec USA 2015
Žádný hřích nezůstane bez trestu. Liam Neeson jako brooklynský gangster a zabiják, přezdívaný Hrobník a Ed Harris jako mafiánský
boss. Akční kriminální drama. Režie: Jaume
Collet – Serra
Vstupné: 100 Kč / od 15 let titulky / 114 minut
22. / St / 19:30
Neutečeš USA 2014
Prožijte nejděsivější orgasmus. Jaké by to bylo,
kdyby vás po nezávazném sexu místo lehkých
výčitek svědomí začaly pronásledovat podivné
démonické přízraky, které vás budou chtít zabít? Horor. Scénář a režie: David Robert Mitchell
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky / 100 minut
24. / Pá / Český videosalon:
Krajská přehlídka amatérského filmu 2015
25. / 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
25. / So / 19:30

Pořád jsem to já USA 2014
Julianne Moore – Oscar 2015 – za nejlepší ženskou roli… jednoho dne začne zapomínat slo-

Výstavy
Městské muzeum a galerie
31. 3. – 3. 5.

LÖW-BEEROVY VILY
Putovní výstava o významných stavbách a rodinných rezidencích této významné židovské
podnikatelské rodiny 19. a 20. století, která má
přímou souvztažnost s naším regionem, stejně jako s funkcionalistickou vilou Tugendhat
v Brně.
22. 3. – 9. 5.

DVA SVĚTY
Výstava Dva světy je zajímavým spojením dvou
svitavských umělců - fotografa Pavla Juříka
a keramika Honzy Vostřela.
1. 2. – 30. 5.

HUDBA VE SPIRÁLE
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 vstup pro obyvatele Svitav volný
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4. So/ 9:00 / UMT v Lánech

Fabrika
Foyer

Charita Svitavy: Proměny IV
Název Proměny vyjadřuje proměny pocitů
a nálad. Autory prací jsou klienti Světlanky
– centra denních služeb, kteří vystavují své obrazy vytvářené různými technikami.
3. podlaží

Občanské sdružení KLUS Svitavy:
Cesta k sobě
10. ročník výstavy fotografií, obrazů, grafiky,
veršů a jiné tvorby lidí, kteří překonali svou závislost a kteří berou uměleckou tvorbu jako
prostředek k uzdravení.

Kopaná: turnaj KS přípravek

 17:00 / Svitavský stadion

TJ SY A - Moravská Třebová
Kopaná: KP muži

 16:00 / UMT v Lánech

Českomoravské
pomezí

TJ SY B - Srch
Kopaná: I. A tř. muži

5. Ne / 10:00 a 11:45 / Svitavský stadion
TJ SY - Dolní Újezd

Litomyšl
22. - 26 .4.

Kopaná: KP žáci

Zahájení 4. litomyšlské lázeňské sezony

11. So / 9:00 / UMT Lánech

25. 4. / 19:30 / Smetanův dům

Kopaná: turnaj OP mladších přípravek

Koncert: Dasha & Láďa Kerndl
& Jan Smigmator s velkým swingovým or-

4. podlaží

 10:00 a 11:45 / Svitavský stadion

chestrem Česká Třebová.

FK OKO Ústí n. Orlicí:
Cherchez la femme
– fotografie ženskýma očima

TJ SY – Lanškroun

Stále větší počet žen proniká do mužských profesí, ale i do jejich zálib a koníčků.

 14:00 / Svitavský stadion

Venkovní galerie u Alberta - Živá zeď
Pavel Juřík - fotografie
Výstava mladého svitavského fotografa – absolventa Ateliéru reklamní fotografie na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně
Více na www.muzeum.svitavy.cz/aktualne

ČAJOVNA NAMASTÉ
CESTA ZA DUHOU
Kresby Petry Jakubcové
Více na www.cajovnanamaste.cz

Kopaná: KP žáci

TJ SY - Olympia HK

1.- 6. 4. /10:00 – 17:00 / státní zámek Litomyšl

Výstava: Květina – symbol i inspirace
Květinová výstava k otvření zámecké sezony.

Kopaná: VčP U19

Polička
2. 4. / 19:00 / Tylův dům

12. Ne / 13:30 / Svitavský stadion

Koncert: Elán kontra Band

TJ SY B - Horní Jelení
Kopaná: KP dorostu
 16:30 / Svitavský stadion

TJ SY A – Holice
Kopaná: KP muži

18. So/ 9:00 / UMT v Lánech

KAVÁRNA V PARKU
JAN VANĚČKA

Kopaná: turnaj přípravek - KS

Absolvent Střední uměleckoprůmyslové školy
v Ústí nad Orlicí, obor průmyslový desing. Výstava kombinuje velkoformátové kresby a malby.

 14:00 / Lačnov

20. 4. / 19:00 / Tylův dům

Koncert: Inflagranti + Josef Vojtek
22. 4. / 19:00 / Tylův dům

Minipárty:
Karel Šíp a Josef Náhlovský
Moravská Třebová
16. - 20. 4.

Dny slovenské kultury v Moravské Třebové
1Hbc Sy - Delta Pardubice

16. 4. / 19:00 / dvorana muzea

Hokejbal: 2Nhbl - muži

Zahajovací koncert: Szidi Tobias

KAFÉ ROŠAMBO
OSUDOVÁ

 17:00 / UMT v Lánech

18. 4. / 18:00 / náměstí T. G. Masaryka

Fotograf Tomáš Flégl z Dobrušky zachycuje na
svých snímcích momentky svatebního dne.

TJ SY B - Heřmanův Městec

Koncert: NO NAME

Kopaná: I. A tř. muži

Trám
Radovan Selinger: Čekání na jaro
Upozornění!
Divadelní abonentní představení Návštěvy
u pana Greena (19. 5. 2015) se ze zdravotních
důvodů posouvá na září 2015. Děkujeme za
pochopení. O přesném termínu vás budeme
informovat na internetových stránkách:
www.fabrikasvitavy.eu, www.kultura-svitavy.cz

19. Ne / 9:00 / UMT v Lánech

2. Čt / 16:00

Divadlo: Shirley Valentine

Kopaná: turnaj mladších přípravek - OP

(v hl. roli Z. Kronerová).

25. So / 10:00 a 11:45 / Svitavský stadion

Vysoké Mýto
18. 4. / 18:00 / M-klub

TJ SY - Jablonné n. O.
Kopaná: KP žáci		
 14:00 / Svitavský stadion

TJ SY B - Dolní Újezd
Kopaná: KP dorostu

SPORT

19. 4. / 19:00 / kinosál muzea

26. Ne / 9:00 / UMT v Lánech
Kopaná: turnaj OP smíšených přípravek

Přehlídka: Kujebácký kvítko
3. ročník folkové přehlídky.
20. 4. / 19:30 / Šemberovo divadlo

Show: Hvězdy, jak je neznáte
J. Kraus, M. Absolonová a V. D. Kosík vyprávějí, zpívají a odpovídají na otázky posluchačů v sále.
22. 4. / nám. Přemysla Otakara II.

 14:00 / UMT v Lánech

Den Země

TJ SY - Lanškroun

TJ SY - Letohrad

Kopaná: VčP U19

Kopaná: VčP U19

Přehlídka možností alternativního způsobu života.

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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MPO (40)

V průběhu měsíce dubna můžete v galerijních prostorách muzea zhlédnout výstavu dvou svitavských mladých výtvarníků. Fotograf Pavel Juřík se zde představuje několika cykly - dokumentuje smrkové monokultury, proměny části Liverpoolu, život vesnického fotbalu, záchranu hraničních kamenů a jednotlivé fáze exploze. Keramik Honza Vostřel potěší svým typickým minimalistickým projevem - keramickými obrazy s násobnými motivy, z nichž vystupuje individualita jedince,
a také jeho cyklem z kočičího světa.
Blanka Čuhelová

Hledání hvězdy Davidovy - Psáno do kamenů
Tradiční dubnový cyklus akcí s tématikou židovství a holocaustu dostal podtitul „psáno do
kamenů“. Stejně tak se mohl jmenovat i kamenná paměť, protože kámen je součást našeho dědictví. A nemusí to být pouze epitafy vyryté na
náhrobních stélách. Je to třeba i architektura
synagog a modliteben, rodinných vil, továren
a v přeneseném slova smyslu i Kamenů zmizelých. A toto vše bude součástí sedmého ročníku
projektu, na němž se organizačně podílejí svitavské muzeum a SKS společně se zdejší knihovnou, brněnská židovská obec a pedagogové gymnázia R. Oblouková a V. Velešík.
31. 3. – 3. 5. / muzeum
Výstava Löw-Beerovy vily – putovní výstava deseti panelů o unikátních stavbách a rodinných rezidencích Löw-Beerů, významné židovské podnikatelské rodiny 19. a 20. století, která má přímou souvztažnost s naším regionem,
stejně jako s funkcionalistickou vilou Tugendhat v Brně. Výstava dokumentů a fotografií.
31. 3. / 11:00 a 18:00 / Ottendorferův dům
Přednáška Löw-Beerovy vily s autory publikace a výstavy o vilách Vladimírem Velešíkem
st. a ml. Přednášky jsou koncipovány pro školy (dopoledne) a pro veřejnost. Doplněno projekcí dokumentárního filmu.
8. 4. / 19:00 / Ottendorferův dům
Koncert pěveckého souboru AVONOTAJ,
který se zabývá interpretací tradičních židovských písní v hebrejštině a jazycích jidiš a ladino. V rámci KPH.
14. 4. / 17:00 / kino Vesmír
Film IDA - polský koprodukční film z roku
2013 nominovaný na Oscara o traumatu dějin

a hledání vlastní minulosti a kořenů (více v kulturním kalendáři).
18. – 19. 4. Poznávací zájezd SLOVENSKO
Dvoudenní poznávací zájezd pro zájemce o historii a o tématiku holocaustu z řad
veřejnosti povede přes hrad Strečno do Liptovského Mikuláše s prohlídkou města, synagogy a přednáškou o historii holocaustu na
Slovensku. Dalším cílem budou dvě památky
UNESCO - Spišský hrad a synagoga v Podhradí a město Levoča.
22. 4. / 19:00 / Ottendorferův dům
Koncert Dominika Hošková a Jiří Hošek.
Židovská hudba pro violoncello. V rámci KPH.
23. 4. / 19:00 / Fabrika
Divadelní představení Rádobydivadlo Klapý – Šolom Alejchem, Ladislav Valeš:
VŠECHNO NENÍ KOŠÉR. Inscenace na motivy knihy spisovatele Šoloma Alejchema „Tovje vdává dcery“, která byla zdramatizována
do světoznámého amerického muzikálu Šumař na střeše.
28. 4. / 16:00 / náměstí Míru
Kameny zmizelých. Pietní položení Kamene zmizelých před domem č. 8 na náměstí,
v němž žil do roku 1938 Alfred Neustadtl. Ten
se před nacisty odstěhoval do Jimramova, ale
odtud byl přes tábor Dachau deportován do
Mauthausenu, kde byl 27. listopadu 1940 zavražděn.
28. 4. / 17:00 / kino Vesmír
Film FÉNIX – podmanivý thriller z poválečného Berlína. Ocenění: MFF San Sebastián
- Cena FIPRESCI, MFF Paříž - Cena diváků (více
v kulturním kalendáři).

Kolébkou nového uměleckého slohu a posledního slohu celistvého, který zasáhl všechno lidské konání a myšlení, byla Itálie. Sloh
a vlastně i životní styl dostal název baroko, snad
podle portugalského pojmenování pro perlu
nepravidelných tvarů. Právě tehdy v polovině
16. století se začíná formovat „katolická reformace“, jejímž výsledkem byl nebývalý rozvoj
estetického vnímání, slovesného umění, divadla i architektury. Baroko se ihned rozšířilo celou Evropou a jeho konec zachytíme v polovině
18. století. Ale v myšlení lidí až o století později,
a to u nás třeba ve formě tzv. baroka selského,
což není hanlivý výraz, ale vyznání úcty. Právě
z období selského baroka se dochovalo největší množství soch, kapliček, božích muk a křížových cest, mariánských, trojičních a světeckých
sloupů. Stojí (a stály) všude kolem nás, jsou
dnes nedílnou součástí krajiny a našeho světa.
K následujícím dílům našeho putování jsem
si přizval kolegu Mojmíra Fadrného, se kterým
jsem se setkal na univerzitě třetího věku. Když
jsem o několik let později dostal jeho příspěvek k působení sochaře Johanna Sturmera ve
Svitavách, bylo by mi velice líto, kdyby se jeho
postřehy a poznatky nedostaly vám všem. Nejen proto, že Mojmír napravuje některé tradované omyly historiků (a tedy i mé vlastní), ale
proto, že svá tvrzení podkládá titěrnou prací pozorovatele. Dějiny sochařského umění se
dnes velmi dynamicky vyvíjejí. Máme k dispozici nové technologie, digitální fotoaparáty, které umožňují porovnávat sochařskou práci starých mistrů. Čekají nás tři desítky památek rozesetých po celém městě, od začátku Čtyřiceti Lánů po konec Moravského Lačnova. Některé bezejmenné a bez nápisů a některé s jasnými texty i historií. A některé v takovém stavu, v jakém se nacházejí. Věříme, že by vás
jejich osudy mohly zajímat. A třeba získáte
i inspiraci pro nedělní procházku.
Radoslav Fikejz a Mojmír Fadrný
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Absolventský ples

Umělci Napísku s benefičním festiválkem

Dne 24. ledna se uskutečnil první Absolventský ples Gymnázia ve Svitavách. V rámci
plesu se podařilo díky vaší pomoci vybrat částku ve výši 35 030 Kč. Tato částka bude použita na pomoc zdravotně postiženým dětem ze
Speciální základní školy ve Svitavách, konkrétně na aktivity podporované školou, jako jsou
ozdravné pobyty, práce v tvořivých dílnách, canisterapie, kondiční plavání a jiné. Pořadatelé
plesu tímto všem děkují za účast a za podporu a srdečně vás zvou na příští ročník plesu.
Simona Votřelová

Lesní klub pro děti Napísek (dříve Brlenka)
a kavárna V Parku pořádají v sobotu 25. dubna od 14 hodin benefiční festiválek na podporu aktivit lesního klubu. Přijďte s celou rodinou strávit den s umělci na písku a podpoříte
dobrou věc. Na prostranství vedle kavárny vystoupí akustické formace Parapet, Basové duo
Pavly Šefrnové, Hugo a já a cross-over a indierockové kapely Fly Fish (Moravská Třebová),
Wasabi (Ústí nad Orlicí), Wait (Hradec Králové) a Citizen37 (Česká Třebová), DJ DevyB
(Rajjagunjle Rockers, Svitavy). Nebude chybět

Mirka Miškechová: koncert písničkářky

16. 4. / 19:00 / čajovna Namasté
Slovenská písničkářka z Povážské Bystrice.
Vycházející hvězda folkové hudby s jedinečným hlasem. Minulý rok vydala debutové album. Spolupracovala s Xindlem X na poslední desce Čecháček Made a nazpívali spolu hit

Velikonoční
bohoslužby
Přijměte pozvání (nejen) na velikonoční
setkání:
Českobratrská církev evangelická
• 2. 4. Zelený čtvrtek, 17:30 Sederová večeře (z organizačních důvodů je nutno se předem přihlásit).
• 3. 4. Velký pátek, 9:30 bohoslužby s večeří Páně ve Svitavách (v 17:30 v Radiměři).
• 5. 4. Velikonoční neděle, 9:30 bohoslužby
s večeří Páně ve Svitavách (ve 14:00 v Radiměři). Více na: www.svitavy.evangnet.cz.
Filip Keller, evangelický farář
Římskokatolická církev
Bohoslužby ve farním kostele Navštívení Panny
Marie (na náměstí)
•
•
•
•
•

2. 4. Zelený čtvrtek v 18:00 mše
3. 4. Velký pátek v 18:00 mše
4. 4. Bílá sobota ve 20:00 začátek Veliké noci
5. 4. Neděle (Vzkříšení) v 9:30 velikonoční mše
6. 4. Pondělí velikonoční v 9:30 mše.
Václav Dolák, katolický farář

Pravoslavná církevní obec
Pravoslavné Velikonoce letos oslavíme v neděli 12. 4. od 9 hodin ve svitavské pravoslavné kapli sv. Jiří.
prot. Jiří Kolář, duchovní správce

Cizinka. Hudbě se věnuje odmalička, když působila v dětské kapele Friends. Za nějaký čas
přešla od pouhého zpívání k autorské tvorbě,
která ji vystihuje nejvíce – „Nerada sa prezentujem len ako spievajúce dievča, ktoré otvára
ústa tak, ako mu diktujú ostatní. Ide mi o to,
aby som tou piesňou dala verejne najavo svoje
názory. Dnes si už ani neviem predstaviť, že by
som to nerobila. Jednoducho musím.“ Autorských písní má už pěknou řádku. Do Svitav přijede Mirka Miškechová už potřetí. Před dvěma
lety vystoupila v klubu Tyjátr jako předskokanka Xindla X na jeho akustickém turné a v srpnu minulého roku se zúčastnila akce Písničkáři
v parku. Tedy do třetice všeho dobrého přiveze cestou na Slovensko svoji usměvavou náladu do čajovny Namasté.
Vstupné: 80 Kč

Půjčovna
a úschovna
kol a zavazadel
Se zahájením nové turistické sezony ve
Svitavách bude také otevřena nová půjčovna
a úschovna kol a zavazadel. Pro tento účel byl
upraven nevyužitý dvorek mezi starou radnicí a veřejnými záchodky v ulici Pod Věží. Turisté a návštěvníci města, stejně tak jako místní, si budou moci od 25. dubna oproti kauci
vypůjčit dvě elektrokola, dvě trekkingová kola,
šest koloběžek a vozík za kolo, tzv. cruiser.
Slavnostní otevření se bude konat v sobotu
25. dubna v 9 hodin za přítomnosti představitelů města na náměstí Míru před starou radnicí. Vystoupí Žesťový soubor ZUŠ Lukáše Moravce.
Návštěvníci, kteří si budou chtít prohlédnout krásy našeho města a okolí, si budou
moci také svá zavazadla odložit v úschovně
a pak si, neobtěžkáni taškami a batohy, třeba
i vypůjčit kolo či koloběžku a podívat se k rybníku Rosnička, na Brand nebo do Vodárenského lesa. Půjčovnu a úschovnu bude provozovat Informační centrum města Svitavy na náměstí Míru č. 48. Informace na tel.: 461 534
300 nebo na: www.ic.svitavy.cz v sekci Turistické odkazy.
Renata Pavlíková

program pro děti (Divadlo Jójo, zábavná hra
v parku, písek, tvoření a jiné), masové i bezmasé občerstvení. Výtěžek festiválku půjde na realizaci uměleckého sympozia, při kterém budou vznikat venkovní herní prvky v přírodě,
kde si děti lesního klubu hrají. Místo je přístupné všem. Za podporu akce děkujeme městu
Svitavy, starostovi Davidu Šimkovi, středisku
kulturních služeb, firmě SPORTES a interpretům. Děláme to pro děti, aby mohly vyrůstat
v přírodě a s přírodou!
Olga Šánová

Dětské centrum

Po dvouleté přestávce, kdy se změnil nejenom název a z kojeneckého ústavu je dětské
centrum, ale proběhly i mnohé stavební úpravy
našeho zařízení, bychom opět rádi přivítali svitavskou veřejnost na tradiční akci Dny otevřených dveří, které se budou konat 1. a 2. dubna
v Dětském centru Svitavy. Oba dny vás po celém zařízení provedou a na otázky odpoví zkušení průvodci z řad našich pracovníků v době
od 9 do 17 hodin.
Drahomíra Votřelová
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Duben – měsíc festivalů,
přehlídek, příjemných setkání…
…takový bude letošní čtvrtý měsíc v našem městě. Bez přehánění. Ostatně – posuďte sami:

10. - 12. dubna: Svitavský Fanda
- krajská přehlídka mladého
amatérského divadla
Postupové kolo na celostátní přehlídky experimentujícího divadla Šrámkův Písek, přehlídky studentských divadelních souborů Mladá scéna Ústí nad Orlicí a divadel poezie Wolkerův Prostějov.
Svitavský Fanda je s námi už šestým rokem a myslím, že je nám spolu dobře. Přichází
vždy na začátku dubna. Potkáte ho ve Fabrice
a v Trámu. Jezdí za ním mladé soubory z Pardubic, Brna, Jevíčka, Hradce Králové i odjinud… Porota letošního Fandy bude opravdu
hvězdná! Potkáte v ní Petra Vášu – muzikanta,
osobitého herce, básníka a performéra. A taky
Vladimíra Hulce – uznávaného divadelního kritika a velkého příznivce alternativního divadla.
Porotu doplní mladý divadelník z Roztok u Prahy – Adam Krátký. Vše doprovodí znělka australských AC/DC!

24. dubna:
Český videosalon
– krajské kolo soutěže neprofesionální
filmové tvorby
Tak jako každý rok zveme nadšené amatérské filmaře všech žánrů - dokument, reportáž,
hraný film, experiment, animovaný film - do Svitav. V devadesátých letech minulého století jsme
v kině Vesmír pořádali Národní soutěže amatérského filmu. Přehlídka se opět vrací do kina:
digitálního, s šedými a modrými křesly, modrým kobercem a oslnivě bílým plátnem. Tedy
– stejně jako před dvaceti lety, ale přesto jinak… Věřím, že se letos zúčastní mladí filmaři. Vždyť Svitavská klapka nám dává velkou naději, že amatérský film v našich končinách žije,
a to naplno! Dobré světlo a ostrý střih!

17. – 18. dubna:
Svitavský dýchánek
– krajská postupová přehlídka
dětského a loutkového divadla
Pardubického kraje

25. dubna:
České a světové swingové
evergreeny
– swingový večírek ve Fabrice

Letos ve Svitavách pošesté! Fabrika, Trám.
V tuto chvíli deset dětských a loutkových divadel.
Tak takový bude letošní Svitavský dýchánek. Letos poprvé to bude zároveň krajská
přehlídka loutkářských souborů Pardubického
kraje. A zároveň krajská přehlídka dětských divadelních souborů. Pro nás pořadatele je důležité, že Svitavský dýchánek je nadechnutím
k Dětské scéně – národní přehlídce dětských
divadelních souborů. Vloni byla ve Svitavách
počtvrté a letos pátý rok v našem městě… od
12. do 18. června! V tuto chvíli máme na Dýchánek přihlášeno deset souborů nejen z našeho kraje. A v porotě: Jakub Hulák, Daniela
Weissová, Zuzana Jirsová a Michal Drtina – co
jméno, to výrazná osobnost dětského a loutkového divadla! Hezké jaro s (nejen) dětským
a loutkovým divadlem.

Pěvecké sbory: umělecké sdružení Virtuosi
Di Mikulov, komorní smíšený sbor Kantila Křtiny, smíšený sbor Kantiléna Brno, Dalibor Svitavy, Iuventus Svitavy, Gaudium Gymnázium
Svitavy za doprovodu big bandového orchestru The Swingin‘ 17! Setkání pěveckých sborů,
které se potkaly před rokem na Festivalu pěveckých sborů ve Svitavách. Tehdy nad Carminou Buranou Carla Orffa. Letos se potkají s Jiřím Šlitrem, Duke Ellingtonem, Jaroslavem Ježkem, George Gershwinem a dalšími… Vše (tak
jako před rokem) pod vedením svitavského rodáka, dirigenta a odchovance našeho Iuventusu – Martina Franzeho! Čeká nás skvělý hudební zážitek. Těšme se!
A tak přejme všem mladým divadelníkům
a filmařům hodně štěstí na přehlídkách a zpěvákům swingovou pohodu. A hlavně: příjemné
setkání ve Svitavách!
Petr Mohr

Knihovna zve
Co Google umí?
2. 4. / Čt / 16:00 / městská knihovna
Přijďte se naučit efektivní práci s emailem, plánovat v elektronickém kalendáři, ukládat data tak, abyste je měli vždy k dispozici
z kteréhokoliv počítače či chytrého mobilu.
A ještě mnohem více. Zkrátka, poznejte, co google účet umí. Prostředím a funkcemi, o kterých možná ani netušíte, je můžete využívat
a zadarmo vás provede novinář, pedagog, ICT
konzultant Janek Wágner.
Umění kopírování trojrozměrných objektů
16. 4. / Čt / 16:00 / městská knihovna
Knihovna se změní v tiskárnu. Buďte
u toho, když se dělá 3D tisk. Na besedě s počítačovými nadšenci poznáte, jak funguje 3D
tiskárna, a dozvíte se základy práce s modelovacím softwarem. Nejste-li fanoušci nul a jedniček, nevadí, i tak se vám bude určitě líbit, jak
vznikají kopie věcí, či se z modelu na obrazovce narodí předmět. 3D tiskárnu do Svitav přiveze původně učitel poličského gymnázia Tomáš Feltl.
Kontakt na pořadatele: GXG, Josef Cabrnoch, josef.cabrnoch@gmail.com, mob.: 605
924 103, na akci je nutné se zaregistrovat na
stránkách knihovny, občerstvení zajištěno.

Autorské čtení Natálie Kocábové
Městská knihovna ve Svitavách a alternativní klub Tyjátr zvou na vystoupení spisovatelky Natálie Kocábové a skladatelky a zpěvačky Vladivojny La Chia. Natálie Kocábová je autorkou básnických sbírek i prozaických textů,
v rámci čtení představí svůj poslední román Tohle byl můj pokoj (2014), v kterém popisuje jeden rok svého života poznamenaný zejména
rozvodem rodičů a smrtí nejlepšího kamaráda. Čtení proloží autorskými písněmi Vladivojna La Chia, během vystoupení zazpívá společně i s Natálií Kocábovou.
Akce se koná ve středu 15. dubna v 18:00
hodin v klubu Tyjátr. Vstupné: 50 Kč

Listování s Lukášem Hejlíkem
Po úspěšném představení Gottland přiveze Lukáš Hejlík se svým projektem Listování
knihu Dobrý proti severáku od rakouského novináře Daniela Glattauera. Vtipný text o tom,
jak se může rozvíjet emailová korespondence
mezi mužem a ženou, kteří se nikdy neviděli,
se stal bestsellerem. Listování s knihou Dobrý
proti severáku se uskuteční v pondělí 27. dubna v 17:30 hodin v klubu Tyjátr.
Vstupné: 80 Kč, předprodej v knihovně

Velikonoční prázdniny v knihovně
Ve čtvrtek 2. dubna a v pátek 3. dubna
si děti mohou přijít vyrobit jarní a velikonoční
ozdoby, kterými pak vyzdobíme dětské oddělení. V pátek 3. dubna bude dětské oddělení
otevřeno od 9:00 do 18:00 hodin. Během celého týdne si děti mohou připomenout velikonoční zvyky prostřednictvím testu, přichystány budou knihy s velikonoční a jarní tematikou.
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MC Krůček

Akce SVČ

Baby club pro nejmenší
v Krůčku

Tongo. Výlet do zábavného parku Tongo

Do Krůčku můžete přijít také již s miminky. Pro těhotné maminky či již s miminky máme
školu baby masáží - individuálně ve středu od
12 do 15 hod. po předchozí domluvě s lektorkou - mob.: 733 539 810, e-mail: k.krausova@email.cz. Masáže ve skupině probíhají ve
středu dopoledne od 9:15. Na ty se objednávat nemusíte a navazuje na ně Baby club s myškou - cvičení miminek od 3 měsíců. Těší se na
vás certifikovaná lektorka Baby masáží a zdravotní sestra Kateřina Krausová.

Kurz Rodina a profese
- dvě strany téže mince
Členíte životní období na rodičovství a zaměstnání? Strávil/a jste několik let doma péčí
o dítě či blízkou osobu a děsíte se návratu do
práce? Mají vás za krkavčí matku? Vzdělávací
seminář odpoví na otázky, co všechno mohu
získat na rodičovské dovolené pro svůj profesní život a přitom být dobrou mámou/tátou.
Nabídne prostředky ke svobodné volbě, pozitivní pohled na smysl snažení v rodině i na to,
jak obstát v nárocích trhu práce a zvýšit úspěšnost návratu do zaměstnání a současně pokračovat v „projektu rodina“. Kurz se skládá ze
3 seminářů v termínech 20. 4., 27. 4. a 4. 5.
s možností hlídání dětí. Cena celého kurzu
(3 setkání) je 200 Kč pro členy a 300 Kč pro
nečleny MC Krůček. Přihlašujte se na: terca.
veit@seznam.cz či na mob.: 737 236 152.

Být členy MC Krůček
se vyplatí
Zlepšili jsme ještě více výhody pro členské rodiny. Mezi výhody členství patří výrazně
nižší ceny na pravidelné i nepravidelné aktivity MC Krůček, na vzdělávací kurzy i příměstské tábory. Nabízíme také 10% slevu na nepravidelné akce pro členy Klubu pevného zdraví – VZP a slevy u mnoha partnerů MC Krůček (př. Zahradnictví Marcela Poulová, Nová
lékárna, Pelz sport, cukrářství Lucie Kropfová, půjčovna kostýmů Dráček, kosmetička Jitka Novotná, manikúra-pedikúra Markéta Dobešová aj.). Členství stojí 400 Kč/rok. Více informací na mckrucek@gmail.com a na mob.:
737 236 152.

Sobotní drátování na Riegrovce
Na sobotu 18. dubna 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 e-mail:
prazanova@riegrovka.cz. Poplatek: 50 Kč
na materiál.

3. / Pá / 8:00 / Hradec Králové

Cesta myšáků
bludištěm

v Hradci Králové. Odjezd od restaurace Astra
v 8:00 h., příjezd v 16:00 h. Cena 350 Kč
(v ceně doprava autobusem, vstupné do Tonga a pojištění účastníků).
4. / So / 14:00 – 18:00 / Městský plavecký
bazén Litomyšl
Aquashow. Vstupné bude rozděleno na
2 časy, a to od 14:00 do 16:00 a od 16:00 do
18:00 hod. Na akci je nutné zakoupit vstupenky. Předprodej 120 Kč/2 hodiny, na místě 150
Kč/2 hodiny. Vstupné pro doprovod a veřejnost 90 Kč/2 hodny. Předprodej vstupenek:
Městský plavecký bazén Litomyšl, kanceláře
SVČ Tramtáryje Svitavy a DDM Litomyšl.
Kontaktní osoba: Pavlína Šmerdová e-mail:
psmerdova@svitavy.cz, mob.: 734 287 284
8. / St / 16:00 / SVČ Tramtáryje

Fimo zrcátko. Dílnička pro všechny holčičky,
dívky či slečny. Nazdobíme si zrcátko do vaší
kabelky. Vstupné 149 Kč. Předem je nutné se
nahlásit nejpozději do 7. dubna na e-mail: lwaltova@svitavy.cz nebo mob.: 734 287 286
12. 4. / Ne / střelnice SVČ - IV. ZŠ
Střelecká soutěž: jarní cena SSK Pomezí,
vzduchová pistole 60, 40, startovné: pro nečleny 50 Kč
15. / St / 16:00 / SVČ Tramtáryje

Hodiny. Chtěli byste, aby se vaše děti naučily
hodiny? Nebo jen chcete nový doplněk do vašeho bytu? Přijďte si ozdobit hodiny, které vám
budou dělat radost vždy, když se na ně podíváte. Vstupné 149 Kč. Předem je nutné se nahlásit nejpozději do 10. dubna na: e-mail: lwaltova@svitavy.cz nebo mob.: 734 287 286
18. / So / 14:00 / SVČ Tramtáryje
Žonglování. Sobotní žonglování pro všechny, co si rádi hrají. Vyrobíme si vlastní žonglovací pomůcky, se kterými se naučíme zacházet.
Začínáme ve 14:00 hod a končíme v 18:00 hodin. Cena kurzu 99 Kč.

Snad každý obyvatel Svitav má přehled
o tom, že se jedné ze zdejších škol přezdívá Myšárna. Troufám si ale tvrdit, že nyní se
o existenci svitavské Myšárny dozví v podstatě
celé Česko! S osmáky jsme si totiž v únoru udělali dvoudenní výlet do Ostravy, kde jsme se zúčastnili natáčení populárního soutěžního pořadu Bludiště pro Českou televizi, a teď v dubnu
se odehraje naše trojnásobná televizní premiéra. Proč trojnásobná? Náš tým totiž v Bludišti dvakrát postoupil do dalšího kola a nakonec
se nám dokonce podařilo dosáhnout hattricku! To znamená, že Myšáky z Myšárny budete moci sledovat hned ve třech po sobě jdoucích dílech pořadu. Naši borci (Martin Spěvák,
Darja a Jonáš Navrátilovi, Veronika Jiráčková
a Vojtěch Patrovský) bojovali jako o život a se
stejným nasazením je podporovalo 30 nadšených fanoušků. Samotné nás překvapilo, jak
moc jsme se během natáčení nechali strhnout
atmosférou nabitou emocemi a jak obrovský
adrenalin v nás tento zážitek vyvolal. Poradili jsme si s deváťáky z Havířova i z obce Náklo u Olomouce, stejně jako s týmem z Gymnázia Uničov. Který ze soupeřů nám dal nejvíce
zabrat a kterého jsme naopak doslova převálcovali? Které ze soutěžních úkolů nás pořádně
potrápily a kde jsme naopak nejvíce zabodovali? To už prozrazovat nebudeme. Naše tři díly
bude Česká televize na ČT :D v 15 hodin vysílat v sobotu 11., 18. a 25. dubna. Tak si nás nezapomeňte pustit!
Jana Maděrová

22. / St / 14:00 / SVČ Tramtáryje

Odpoledne deskových her. Nové i staré
hry, které tu pro vás budou nachystané, si můžete naplno užít. Cena 30 Kč. Nutné se předem
přihlásit. Více informací na: e-mail: lwaltova@
svitavy.cz, mob.: 734 287 286
Zaměstnanci SVČ Tramtáryje
Ke Dni Země pořádá Základní škola
Svitavy, Riegrova 4 s podporou odboru životního prostředí Městského úřadu ve Svitavách Ekojarmark, který se uskuteční ve
středu 22. dubna od 9:00 do 12:00 hod.
v budově a areálu školy. Čeká na vás řada
dílen, kde si můžete vyzkoušet výrobu
předmětů z přírodního materiálu a osvěžit si znalosti z oblasti ekologie.

autobaterie
pneuservis
pneuservis
Nekvinda – Zemědělská technika a.s.
Průmyslová 2157/4
568 02 Svitavy (areál za celnicí)
pneu tel.: 461 530 135
baterie tel.: 461 616 670

www.nekvinda.cz
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Tenisové přebory - babytenis a minitenis

Informace ze sportu

První liga florbalu
pokračuje

V sobotu 14. února se konaly ve Vysokém
Mýtě východočeské oblastní přebory devítiletých chlapců. Velkou radost nám udělal Jakub
Vrtěna, který prošel turnajem bez jediné porážky a během šesti zápasů ztratil pouze pět gamů.
Ve finále porazil Josefa Havlíka z Hlinska. Stal
se tak zaslouženě přeborníkem Pardubického
a Královéhradeckého kraje v kategorii babytenis pro rok 2015. Navázal tak na vítězství Dominika Rouchala z loňského roku. V semifinále Jakub vyřadil dalšího svitavského tenistu Jana
Růžičku, který nakonec po jediné prohře vybojoval výborné 3. místo. Další svitavský zástupce
Daniel Drápela obsadil 9. místo.
Pořadí turnaje:
1. Jakub Vrtěna (TO TJ Svitavy)
2. Josef Havlík (TK Hlinsko)
3. Jan Růžička (TO TJ Svitavy)

Prvoligová příslušnost FbK Svitavy je zachráněna. Místní florbalisté porazili v play down
sérii Opavu 3:1 na zápasy. Základem vítězství
byly dvě domácí výhry (3:1 a 4:3) před více než
500 fanoušky, kteří patří v konkurenci 24 top
týmů v ČR k šestým nejlepším, co se týká návštěvnosti jednotlivých zápasů. Svitavy poté
v sérii hrané na tři vítězná utkání padly v prvním
vzájemném duelu na hřišti Opavy 5:7, a to i přesto, že měly v průběhu utkání nadějný náskok
5:2. Další den ale srdnatě bojovaly a vyhrály 5:4.
„Série byla ohromně těžká. Oproti Play off
jsme nehráli o trofeje, ale o přežití, a o to je to
podle mě těžší a náročnější. Je to jiná soutěž,
jak se už tisíckrát řeklo a body ze základní části
byly k ničemu. Jsem rád, že jsme to zvládli. Opava byla hodně houževnatý soupeř a každou
naši chybu nebo zaváhání nemilosrdně trestala. Na tým jsem nesmírně hrdý,“ hodnotí vyhranou sérii trenér FbK Svitavy Roman Kalhous.
Marek Vomočil
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ZO kardio Svitavy
V dubnu připravujeme:
• 11. dubna – sobota - VÍRSKÁ PŘEHRADA
- pěší středně náročná vycházka 5 km. Odjezd ze Svitav v 8:00 hod. z autobusového
nádraží. Cena 100 Kč. Závazné přihlášky:
Jana Hikadeová, mob.: 737 636 184. Vedoucí: M. Pokorná a P. Brokl.
• 22. dubna – středa - v 15 hod. ČLENSKÁ
SCHŮZE ZO KARDIO - velký sál Fabriky Svitavy.
• 25. dubna – sobota – Zahájení turistické sezony – Svitavy – Březová nad Svitavou - možnost pěšky nebo autobusem, více na str. 1.
• JARNÍ POLIČKA - odjezd vlakem v 8:01 hod.
do Poličky. Vycházka (4 km) bude zakončená na stadionu kulturním programem.
Neseďte doma, jarní příroda na nás čeká.
Udělejte něco pro své zdraví. Uzávěrky akcí týden před zahájením.
Jan Pokorný

O týden později 21. února uspořádal náš
oddíl ve svitavské hale přebory Pardubického
a Královéhradeckého kraje v minitenisu. V kategorii do sedmi let patří svitavští tenisté tradičně do východočeské i republikové špičky.
Nejlepšího výsledku ze svitavských zástupců
dosáhla Nikola Snášilová, která po vyrovnaných výkonech v průběhu celého turnaje nestačila pouze na vítězku Barboru Bartošovou
ze Dvora Králové. Obsadila tak v konkurenci nejlepších Východočechů vynikající 2. místo. Dařilo se však i dalším Svitavákům. Samuel
Šejnoha skončil těsně pod stupni vítězů na
4. místě, Eriku Růžičkovi patří díky jediné prohře ve čtvrtfinále 5. místo a Ema Šejnohová
skončila na 9. místě. Tyto výsledky nás řadí
mezi favority soutěží družstev východních
Čech, kde budou Svitavy opět bojovat o postup na MČR družstev.
Pořadí turnaje:
1. Barbora Bartošová (TC Dvůr Králové)
2. Nikola Snášilová (TO TJ Svitavy)
3. Martin Holub (TK Kvasiny)
4. Samuel Šejnoha (TO TJ Svitavy)
5. Erik Růžička (TO TJ Svitavy)
Martin Lipenský
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Klub pejskařů
pozitivního
tréninku, z. s.
Jako nově vzniklý spolek ve Svitavách bychom všechny majitele pejsků rádi přivítali
na našich akcích, které se zaměřují na výchovu psů pozitivními metodami. Tedy žádný křik
a žádné tresty. Výcviky jsou vhodné pro všechny věkové skupiny, bez ohledu na stáří psa.
Jako další aktivity provozujeme agility, dogdancing, canisterapii, túry se psy po okolních
krásách Svitavska. Nabízíme také školení a semináře a vítáme jakoukoliv spolupráci s jinými
organizacemi.
Více informací o našem spolku: e-mail:
kppt@email.cz, mob.: 773 552 419, www.kppt-z-s.webnode.cz. Těšíme se na viděnou!
Helena Krejčí

Silový trojboj
Oddíl TJ Svitavy se zúčastnil v Praze 23.
mistrovství ČR mužů a žen, kde z 50 soutěžících město Svitavy zastupovali dva členové ve dvou váhových kategoriích. V kategorii muži do 74 kg získal zlatou medaili Tomáš Lacko (D-250 kg, BP-170kg, MT-240kg)
a v kategorii muži do 93 kg vybojoval bronzovou medaili Libor Zerzánek (D-245kg,BP190kg, MT-287,5 kg). Vzhledem ke zdravotní indispozici se nemohl účastnit soutěže další
skvělý reprezentant silového oddílu ve váhové
kategorii muži do 105 kg Jan Binko.
Vladěna Janků

35. ročník Zimní ligy házedel

Páté kolo jubilejního ročníku této soutěže proběhlo 7. března, kdy nám opravdu přálo počasí. Tuto sportovní soutěž pořádanou
v rámci akcí - Svitavy – město sportu 2015
- pořádá Modelklub a SVČ Tramtáryje.
Liga obsahuje pět soutěží a s házedly se začalo létat již 10. ledna.
V pravidelných čtrnáctidenních cyklech
ožila louka u Schindlerova háje, kde se létalo.
Již pravidelní účastníci ze Svitav, Litomyšle, Jevíčka, Šumperka, Uničova a Tišnova mnohdy
bojovali i s nepřízní počasí. Nakonec se vše podařilo a všech pět kol soutěže se uskutečnilo.
Vyhodnocení proběhlo 7. března v klubovně modelklubu v Cihelně a ti nejlepší si odnesli
ceny, diplomy a propagační materiály našeho
města. Ligy se účastnilo celkem 58 soutěžících

z řad žáků, juniorů a seniorů. V konečném vyhodnocení se počítají tři nejlépe odlétaná kola.
Na prvním místě v kategorii házedel skončil v kategorii seniorů Tomáš Jáně ze Šumperka výkonem neuvěřitelných 1558 bodů, druhý
Aleš Vítek ze Žamberka se 1497 body a třetí
Michal Gryc se 1475 body z Uničova.
V kategorii žáků zvítězila Kateřina Čepelková ze Svitav výkonem 408 bodů, druhý skončil Jindřich Šimek z Tišnova výkonem 353 bodů
a na třetím místě Martin Čepelka ze Svitav
s 270 body. Vítězům blahopřejeme.
Nyní se můžeme těšit na další akce, které bude modelklub pořádat a které naleznete
v modelářském kalendáři nebo ve vývěsce
před informačním centrem na náměstí ve Svitavách.
Zdeněk Uher

Nejlepší sportovci roku 2014

Krytý plavecký bazén
pondělí

-

13:00 - 20:00

úterý

5:00 - 7:30

13:00 - 16:00

středa

-

13:00 - 20:00

čtvrtek

-

13:00 - 16:00

pátek

5:00 - 11:00

15:30 - 21:00

sobota

10:00 - 12:00

13:00 - 19:00

neděle

-

13:00 - 20:00

Vyhlašování nejlepších sportovců roku má
ve městě dlouhou tradici. V poslední době se
přestěhovalo do prostor svitavské Fabriky
a získalo tím ještě více na společenské prestiži.
Ve čtvrtek 12. března se odměňovali sportovci
roku 2014. Na pódiu defilovali jednotlivci a zástupci družstev, kteří v uplynulém roce zazářili dosaženými výkony a výsledky a byli navrženi svými oddíly a kluby. Celkem bylo vybráno
5 družstev a 24 jednotlivců. Ocenění přebíra-

li z rukou starosty města Davida Šimka, místostarosty Pavla Čížka a předsedkyně TJ Svitavy Marcely Sezemské. Na společném snímku jsou všichni ocenění. Foto E. Hromadník.
Jiří Petr
Distribuci zajišťuje firma L. Pospíšila. S nesrovnalostmi v doručování se obracejte na mob.:
608 024 585 (www.lubomirek.cz).
Příští číslo vyjde 26. dubna 2015
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