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Připomínka výročí konce
válečného konfliktu
Druhá světová válka v Evropě skončila
8. května 1945, tedy před sedmdesáti lety.
Definitivní konec konfliktu nastal až kapitulací Japonska na začátku září roku 1945. Válka svými rozměry, počtem obětí a škodami se
stala nejničivějším konfliktem v dějinách lidstva, proto je nezbytné si tuto tragédii stále připomínat. Mementem pro nás by mělo
být přes 60 milionů lidských obětí konfliktu,
nezměrné utrpení civilního obyvatelstva na
všech územích, jichž se válka dotkla. Stejně
jako použití nukleárních zbraní, hrůzné metody vedení války, etnická genocida systematicky prováděná na okupovaných územích.
Bezpodmínečnou kapitulací nacistického Německa však válka v Evropě neskončila, změnila formu a rozložení sil v nově utvářených
sférách vlivu. Důsledky konfliktu vlastně pociťujeme dodnes.
Výročí konce války si připomeneme pietním setkáním na schodech před „Bílým domem“. Sejdeme se v den sedmdesátého výročí konce druhé světové války – tedy v pátek
8. května ve 14 hodin. Studenti Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva
obrany ČR v Moravské Třebové pod velením

náčelníka štábu, podplukovníka Viliama Bekeho, budou držet čestnou stráž. Svitavské pěvecké sdružení Dalibor zazpívá národní písně
a naši hymnu – českou i slovenskou část. Promluví starosta města David Šimek a podplukovník Viliam Beke. Společně poté položí věnce k pomníku, aby uctili památku obětí druhé
světové války.
Radoslav Fikejz, Petr Mohr
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Den rododendronů a Voříškijáda

Již tradičně se v květnu scházíme v parku
Jana Palacha na TOP akci Den rododendronů.
Letos se koná v sobotu 23. května. Jeho součástí je Den zvířat se Záchrannou stanicí Zelené Vendolí a Voříškijáda.
Od třinácté hodiny bude pro návštěvníky
zahájen program u kavárny V Parku. Po parku
budou rozmístěny stánky s prodejem výpěstků
zahrádkářů, stanoviště her pro děti, prohlídky dravých ptáků až po stanoviště výcviku psů.
A opět nebudou chybět ani bleší trhy.
Po celou dobu se můžete radit s pěstiteli
a nakoupit si sazenice do své zahrádky. Chovatelé psů si mohou vyměnit cenné rady s odborníky u stánku Agility klubu. Zájemci si zde mohou vyzkoušet výcvik svého psa. Zajímat by vás
mohly ukázky tance se psem a práce asistenčního psa. Pro děti je připraveno několik stanovišť, kde si mohou hrát a zasoutěžit v různých
disciplínách a na závěr získají odměnu. Výtěžek akce bude věnován na podporu Záchranné stanice Zelené Vendolí.
Srdečně zveme všechny majitele psů s jejich miláčky s průkazem původu i bez něj na
každoroční Voříškiádu. Od 13 hodin vystoupí
kapela Hotovo z Pardubic, která vás bude provázet celým dnem. Na závěr vystoupí v 18 ho-

din kapela Poletíme?, se kterou se rozhodně
nudit nebudete. Už jen díky netradičnímu nástrojovému obsazení, se kterým kapela dobře zvládá
punk stejně jako jazz. Přijďte s námi strávit příjemný den.
Alice Štrajtová Štefková

Noc kostelů už popáté
Dne 29. května se už popáté otevřou
v 18 hodin v rámci mezinárodní akce Noc kostelů dveře tří svitavských chrámových staveb
– navíc i lánské mariánské kaple - pro širokou
veřejnost.
Pokračování na straně 2
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Mohlo by vás zajímat
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Dechovkáři slaví

Nová komunikace
pro cyklisty

Noc kostelů už popáté
Pokračování ze str. 1
Tajemný hřbitovní kostel sv. Jiljí z 12. století, farní kostel Navštívení Panny Marie – jen
o sto let mladší – nazývaný bílý a nejmladší
z nich, redemptoristický kostel sv. Josefa, známý všeobecně jako červený, mají své pozoruhodné příběhy, umělecké poklady a v neposlední řadě neopakovatelnou atmosféru posvátného
prostoru. Kulturní program pro všechny věkové
skupiny složený z vyprávění, historických prohlídek i hudebních minikoncertů bude včas oznámen. K dispozici budou i svitavští kněží. Nahlédnutí ke kořenům evropské křesťanské kultury
třeba prostřednictvím bohoslužebného náčiní,
či zamyšlení nad pohnutou minulostí vlastního
města může být cílem vaší podvečerní vycházky, k níž jste srdečně zváni naší římskokatolickou farností. Také pravoslavná církev otevře pro
veřejnost kapli sv. Jiří, církev evangelická svůj
sborový dům. Na webových stránkách www.
nockostelu.cz je navíc k dispozici program akce
v celé České republice.
Milan Štrych

Discgolf

Letošní rok přináší svitavským muzikantům
i ostatním příznivcům dechové hudby hned několik příležitostí k připomenutí historie tohoto
žánru v našem městě.
Už 70 let působí ve Svitavách hudební škola - 1. září 1945 zahájila svoji činnost
Hudební pěvecká škola výukou hry na klavír
a 1. prosince 1945 byl otevřen obor houslí
a dechových nástrojů. Vzpomínáme především
na Zdeňka Vrabce, Jana Nevěčného a Milana
Pařízka.
Od roku 1988 vládne dechovému oddělení Základní umělecké školy ve Svitavách učitel
Jaroslav Dvořák. V roce 1990 obnovil činnost
dětského dechového orchestru, který vede nepřetržitě už 25 let. Jaroslav Dvořák letos také
oslaví kulaté životní jubileum. Patříte–li k početné skupině jeho příznivců a přátel a máte-li
chuť mu při poslechu pěkných melodií v podání svitavských dechových orchestrů popřát
mnoho zdaru do dalších let, jste zváni v sobotu
30. května v 15 hodin do Fabriky.
Za svitavské dechovky Pavel Pospíšil

Na počátku května se pro cyklistickou veřejnost otevírají dvě nové trasy vedoucí v polích severojižním směrem po celé délce Hradce nad Svitavou. Čtyřmetrová asfaltová komunikace o celkové délce 4 km, lemovaná stromovou alejí, začíná na jižním okraji Svitav (ulice
Křemenákovo). Její první úsek vede kolem čistírny odpadních vod ke koupališti Žabka. Druhá, delší část, pokračuje u kostela ze silnice
k Radiměři a končí napojením na silnici III. třídy směrem do Březové nad Svitavou.
Účelová komunikace je primárně určena
pro obsluhu pozemků zemědělskou technikou,
je na ní zakázán vjezd ostatních motorových
vozidel a konstrukčně je připravená tak, aby
sloužila celoročně cyklistům. Projekt realizoval Pozemkový úřad Svitavy s finanční podporou evropských fondů obdobně jako u komunikace podél Lačnova. Nové úseky budou postupně označeny a začleněny do mezinárodního cyklokoridoru Svitava spojujícího Ústí nad
Orlicí s Brnem.
Miroslav Doseděl

Nabízíme tato volná místa
>> Seřizovač vstřikovacích lisů
>> Technik měřící laboratoře
>> Technik chemické laboratoře
>> Pracovník pro rozvoj kvality dodavatelů (SQE)
>> Technolog - specialista
Opět nám začíná sezona discgolfu. První návštěvníci si už určitě všimli nového vyřezaného zajíce s diskem. O snaze zlepšit celkové zázemí svědčí i možnost odpočinku na
nových lavicích. Těšíme se na vaši návštěvu.
O utkáních, která se budou konat v květnu, vás
informujeme v kalendáři akcí.
Alice Štrajtová Štefková

Poradna
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 7. května 2015. Poradenství je
bezplatné.
Rudolf Grim

INA Lanškroun s.r.o. je součástí koncernu Schäffler, sídlí ve východočeském

>> Technolog - Industrial Engineering

Lanškrouně a v roce 2015 zaměstná až 670

>> Vedoucí výroby montáží

lidí. Hlavní činností firmy je výroba kom-

>> Disponent/ka vstřikovny plastů

binovaných nástrojů, vstřikovacích forem
a náhradních dílů pro další výrobu ložisek

>> MOVE trenér

v závodech skupiny Schäffler. Pro svou

>> Referent/ka logistiky

výrobu využívá nejmodernější technologie, jako například roboty apod. Součástí
firmy je kromě nástrojárny také vstřikovna
plastů s moderními vstřikovací lisy Krauss
Maffei, Arburg, Demag s uzavírací silou od
250 kN do 6500 kN, konstrukční oddělení
a výroba modulů WMM, zajišťujících tepelný management motorů aut, jejich
rychlé zahřátí k optimálním provozním
podmínkám a snižování CO2, které firma dodává do Audi. Firma je držitelem
certifikátů ISO 9001 a 16949, 14001
a OHSAS 18001.

O aktuálně poptávané pozice v Lanškrouně
se mohou ucházet i osoby se zájmem pracovat
později ve Svitavách - budou zařazeni do databáze
uchazečů pro závod Svitavy.
Pokud máte zájem pracovat v silné rozvíjející
se firmě, neváhejte nás kontaktovat
na tel. čísle 465 355 112 nebo e-mailové adrese
jobs.cz@schaeffler.com, Ing. Jolana Chládková,
referentka personálního oddělení,
INA Lanškroun, s.r.o.
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Informace z úřadu

Ze zastupitelstva
Zastupitelstvo města Svitavy
18. března schválilo:
• rozpočet města na rok 2015 v objemu
471,0991 mil. Kč a rozpočtový výhled na rok
2016 – 2017
• záměr prodeje nemovitostí v Čenkovicích
Poskytnutí neinvestičních dotací:
−− 180 tis. Kč OS Bonanza na zajištění sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
v rámci projektu Drž se na uzdě a provoz
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
Díra
−− 100 tis. Kč OS Laxus z Nymburka na podporu projektu prevence závislostí - Terénní
program a ambulantní poradenství pro uživatele drog ve Svitavách
−− 100 tis. Kč OPS Centrum J. J. Pestalozziho
z Chrudimi na podporu projektu - Krizové
centrum ve Svitavách (služba krizová pomoc a odborné sociální poradenství)
−− 4,25 mil. Kč OS TJ Svitavy na provoz, činnost a úhradu za pronájem sportovišť
v roce 2015
−− 800 tis. Kč společnosti Basketbal Svitavy
• poskytnutí investiční dotace ve výši 120 tis. Kč
Květné Zahradě na úpravy a vybavení Květné
Zahrady v souvislosti s otevřením stacionáře
Střediska výchovné péče Svitavska
• uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace ve výši 4,12 mil. Kč Seniorcentru města Svitavy, jímž se upravuje výše
poukazovaných měsíčních plateb a prodlužuje termín jejího vyúčtování do 16. 2. 2016
Zastupitelstvo města neschválilo:
• obecně závaznou vyhlášku města Svitavy
č. 1/2015 o regulaci hlučných činností v neděli.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• zprávy o bezpečnostní situaci ve městě,
o činnosti městské policie a v oblasti prevence kriminality a rozbor přestupků zpracovaných na MěÚ Svitavy v roce 2014
• zprávy o činnosti kulturních organizací a IC
města Svitavy ve městě za rok 2014.
Zuzana Pustinová

Úpravy povrchů
Svitavy provádí od listopadu 2014 investiční akci Kanalizace města Svitavy – III. etapa.
Do konce dubna byly dokončeny kanalizační
stoky na ulicích Edvarda Beneše, Gorkého, Lázeňská, Palackého, Pavlovova a Tylova. Úpravy
povrchů komunikací na těchto ulicích budou
dokončeny nejpozději do konce května. Asfaltování je možné zajistit až po zahájení provozu obaloven živičných směsí, které mají v zimním období technologickou přestávku. V květnu budou probíhat stavební práce na ulicích
Vítězná, Olbrachtova (spodní část) a Uzavřená. Dokončení celé stavby je plánováno na polovinu listopadu 2015. Omlouváme se za komplikace v dopravě v průběhu provádění stavebních prací.
Marek Antoš
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SOU Svitavy má nového
silného partnera
V úterý 7. dubna byla slavnostně potvrzena spolupráce mezi Středním odborným učilištěm Svitavy a strojírenskou firmou INA Lanškroun ze skupiny Schaeffler Group. Záměrem
firmy je vybudovat nový závod ve Svitavách
– INA Svitavy, který bude vyrábět plastové části
ložisek, komponenty do automobilového průmyslu a zejména nejnovější produkt - WMM
Modul, v jehož výrobě a vývoji bude mít závod
v celosvětovém měřítku vedoucí úlohu.
Firma INA Lanškroun podporuje vzdělávání nejen u svých zaměstnanců, ale zajímá se
i o oblast středního školství v odvětvích přímo
navazujících na jejich výrobní portfolio. Je podle jednatele Jana Goláně firmou s největším počtem benefitů pro zaměstnance a o svůj dorost se také stará. Zahájení kompletní výroby
je zamýšleno od podzimu 2016, ale firma se
již nyní zajímá o výchovu budoucích pracovníků, proto navázala spolupráci se Středním odborným učilištěm Svitavy. Také učiliště, které

má vhodný obor plastikář zavedený jako první
v republice, nezahálelo a nechalo si vypracovat
pro obor nové učebnice. Na slavnostním zahájení spolupráce jejich vysokou odbornou úroveň ocenil i přítomný jednatel INY Lanškroun
Jan Goláň. Po prohlídce učeben školy se vyjádřil, že materiální a strojní vybavení SOU Svitavy je na vysoké úrovni a výuka ve škole přesně
odpovídá nárokům na jejich budoucí zaměstnance. Ředitel školy Leoš Říha vyjádřil spokojenost s tím, že škola získala silného a spolehlivého partnera s dobrým jménem ve světě, který může školu podpořit nejen finančně a strojovým vybavením (např. při odpisech strojů
z výroby v řádu milionů je může škola od firmy získat za symbolickou korunu), ale nabízí
také prospěchové stipendium až 2000 Kč měsíčně pro žáky maturitních oborů (Mechanik
plastikářských strojů a Mechanik seřizovač)
a tří učebních oborů (Nástrojař, Obráběč kovů
a Strojní mechanik). Žáci budou konat ve firmě odbornou praxi - hlavně ve vyšších ročnících. Spolupráci na setkání pochválili také vedoucí odboru školství a kultury Pardubického
kraje Martin Kiss, starosta města David Šimek
a místostarosta Pavel Čížek.
V nejbližších dnech bude pro ředitele a výchovné poradce základních škol uskutečněna
exkurze do závodu, aby se seznámili s výrobním procesem a portfoliem společnosti.
Zuzana Pustinová

Europoslanci
ve Svitavách

Nestává se často, aby se u starosty města
Davida Šimka střídali europoslanci. V dopoledních hodinách 7. dubna docestoval do Svitav
europoslanec za KDU-ČSL Tomáš Zdechovský, který se nejprve sešel se studenty druhého ročníku gymnázia. Povídal si s nimi o práci
europoslance, o budoucím povolání studentů,
o nutné motivaci při studiu i práci a zmínil se
i o tom, že nejen v Evropském parlamentu je
nedostatek odborníků technického zaměření
– strojních inženýrů i informatiků. Po besedě
jednal se starostou o prioritách města, možnosti získání dotace z Evropských fondů a problematice legislativy ČR. Navštívil i městské
muzeum, kde obdivoval zejména Svitavský
betlém a jednalo se i o možnostech získání dotace na jeho rekonstrukci i opravu dalších památek ve městě. V odpoledních hodinách přijal
David Šimek i europoslankyni za KSČM Kateřinu Konečnou. Také ona slíbila pomoc i informace v rámci svých kompetencí. Probírala se
témata týkající se dopravy, enviromentální výchovy i volného času mládeže, životního prostředí a podpory projektů. Zuzana Pustinová

Zlatá svatba manželů
Karlíkových

Padesát let společného manželského života oslavili dne 21. března manželé Naděžda
a Pavel Karlíkovi. Své ANO si zopakovali před
svými nejbližšími v obřadní síni svitavské radnice. Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, lásky a porozumění.
Renata Johanidesová
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Stoletá Růžena
Studená ráda zpívá

Na Velký pátek navštívili starosta David Šimek a další gratulanti stoletou občanku Svitav
Růženu Studenou, která své životní jubileum
oslavila na Velikonoční pondělí – 6. dubna. Jubilantka se narodila v Ludmírově, žila celý život
v Polomí (okr. Prostějov), poté se přistěhovala
k dceři do Svitav a od r. 2013 je v Domově pro
seniory v Moravské Třebové. Růžena Studená
je pořád velmi vitální, ráda si povídá, i když ji
příliš neslouží sluch, a pamatuje si všechny písničky z mládí. Vzpomínala na těžká léta okupace, socializmu... a konstatovala, že dnes se
máme dobře, že žijeme v blahobytu. Ona pracovala v zemědělství a životu na vesnici - v přírodě - přičítá svůj vysoký věk. Občas ji potrápí
nějaké zdravotní problémy, ale všechno se prý
musí vydržet. Všichni jsme jí přáli a zároveň záviděli její vitalitu, pohodu a smysl pro humor.
Ať zdraví slouží i nadále!
Zuzana Pustinová
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Jubilanti
První dubnový den oslavilo osmnáct jubilantů na radnici své narozeniny. Setkání probíhalo opět podle stejného scénáře. Senioři, kteří v daném čtvrtletí slaví 80, 85, 90 a další narozeniny posedí se starostou Davidem Šimkem
nebo místostarostou Pavlem Čížkem a pracovnicemi sociálního odboru. Po úvodních slovech a osobních gratulacích, předání pamětního listu a drobných dárků se rozproudí debata na různá témata. Senioři, s nadhledem
sobě vlastním, umí upozornit na nedostatky,
ale také upřímně pochválit. Tentokrát nejprve
místostarosta seniory seznámil s nejbližšími investicemi ve městě, potom už se diskutovalo
o úpravách chodníků, „mrtvém“ náměstí, o původně zamýšleném domově důchodců. Jako
vždy se srovnávaly Svitavy dříve a nyní (mimochodem dopadly velmi dobře), neušly ani srovnávání s Litomyšlí a jinými městy, i zde ale obstály se ctí. Senioři opět chválili rozvoj města
a všichni se těší na znovuotevření Slavie. Jindy třeba pochválí Svitavský stadion, probírá se
doprava po městě, Salvia a její služby, penzion
pro seniory a srovnávány byly i služby pro seniory u nás a v zahraničí. Zájem radnice o jejich starosti i radosti je velmi těší.
Zuzana Pustinová

Vítání občánků
Pravidelné vítání občánků proběhlo v sobotu 4. dubna, kdy se v obřadní síni svitavské radnice sešlo třináct dětí se svými rodiči.
Mezi nové občany Svitav byli uvedeni: Jindřich
Betlach, Laura Hartlová, Valentýna Richterová,
Karolína Odstrčilíková, Jindřich Březina, Matěj Škrabal, Jan Navrátil, Ondřej Kopřiva, Anna
a Jan Prokopovi, Jeremiáš Obr, Stella Ropková a Marie Kučerová. Starosta města David Šimek popřál jak dětem, tak i jejich rodičům pevné zdraví, štěstí a hodně radosti.
Renata Johanidesová

Na snímku jsou manželé Markéta a Jan Březinovi se synem Jindřichem.

Pytle se zelení
do kontejnerů nepatří
Po jarním úklidu zahrádek, posekání trávy a odstranění suchých částí porostu se objevují (v tom lepším případě) vedle popelnic
pytle plné biologického odpadu. Druhá varianta je ještě horší – odpad se vysype kdekoliv, kde mne nikdo nevidí. Existuje však i třetí varianta a ta je jediná správná – odvezu odpad ze zahrad do svitavského sběrného dvora na ulici Olomoucká 2094/4a a bezplatně ho
tam uložím (provozní doba: pondělí, středa:
8:00 – 15:30; úterý, čtvrtek: 8:00 – 17:30 (letní období) / 8:00 – 16:30 (zimní období); pátek: 8:00 – 14:30; sobota: 8:00 – 12:00; polední přestávka: 12:30 – 13:00 hodin). Protože biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu nepatří do sběrných nádob společně
s ostatním komunálním odpadem, ani vedle kontejnerů, společnost LIKO Svitavy nebude zmíněný odpad odvážet. Chcete-li mít kolem domu pořádek, dodržujte prosím daná pravidla.
Zuzana Pustinová, Michal Nedoma

Městská policie informuje

Tísňové volání 156
SOS - tlačítko
Službu osamělým seniorům a handicapovaným osobám na svém zasedání schválila
rada města. Jde převážně o zdravotní, sociální
a bezpečnostní pomoc. Klient v případě potřeby zmáčkne SOS – tlačítko na svém speciálním
telefonu, který komunikuje s pultem centralizované ochrany. Hlídka MP přijede na místo
a po prověření situace provede potřebné úkony k odstranění nebezpečí – např. pomůže
ohrožené osobě, uvědomí RLS, rodinu, případně sousedy nebo zaměstnance sociálních
služeb, či úřadu. Služba je finančně dostupná
a staví na věcné i osobní pomoci nejen strážníků, ale převážně příbuzných a sociálních pracovnic.

Poškozování cizí věci
- sprejerství
Po časech relativního několikaletého klidu v této oblasti se postupně objevovaly neklasické výtvory sprejerů, mající podobu výměny názorů mezi příznivci extrémistických skupin. Vyšetřování trestné činnosti spojené nejen
s poškozováním cizí věci, ale také s propagací hnutí směřujících k potlačování práv a svobod člověka je výhradně na PČR. Město průběžně a neprodleně policistům o každém takovém objeveném výtvoru podává informace
k jejich vlastním opatřením. Prosíme, pokud
někdo má poznatky vedoucí k pachatelům,
případně pokud přímo budete svědky této
činnosti, neprodleně ji oznamte na tísňové linky PČR (158) nebo MP (156). Město, kromě
jiných opatření, finančně ocení oznamovatele
této protiprávní činnosti částkou 5 000 Kč za
předpokladu, že oznámení povede k prokázání skutků pachateli.

Volejte neprodleně
Dne 3. 4. v 19:59 hod. požádala žena
o příjezd strážníků s tím, že ji navštívili „šmejdi“.
Na místo vyjela hlídka, které paní uvedla, že ji
údajně před čtyřmi hodinami navštívili prodejci z RWE. Vzhledem k časovému prodlení nebylo možné záležitost vyřešit. Oznamovatelka
byla informována, aby případné další obdobné jednání oznamovala okamžitě. Obecně platí, aby byl pachatel dopaden, šance se zvyšuje s rychlostí zavolání. Záleží v našem případě
na každé minutě.

Na psychiatrii
Dne 4. 4. ve 21:01 hod. a 5. 4. v 21:41 hod.
vyjely hlídky MP Svitavy na psychiatrické oddělení do nemocnice, kde následně asistovaly
při manipulaci s agresivními pacienty (upoutání na lůžko apod.). Někdy se těžko rozlišuje,
komu se více pomáhá - zda zdravotníkům, či
pacientovi.
Karel Čupr
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Ze zastupitelských lavic

Záměr prodeje areálu
v Čenkovicích
Na zastupitelstvu 18. března 2015 byl
schválen záměr prodeje nemovitostí v katastrálním území Čenkovice, které jsou ve vlastnictví města Svitavy. Je nutné si uvědomit, že
se jedná o veškerý nemovitý a movitý majetek, který zde vlastní město Svitavy a společnost SPORTES Svitavy s.r.o. Na zasedání zastupitelstva a jednání rady města Svitavy jsem
vysvětlil ekonomické důvody, které mě vedou
k doporučení tohoto záměru a hledání nového
vlastníka. Jsem si vědom, že občany Svitav tato
otázka rozdělí na příznivce a odpůrce, ale za
sebe doporučuji pohled lyžaře, který do Čenkovic jezdí a vidí nutnost koncepčních investic, které přivedou Bukovou horu mezi konkurenceschopné lyžařské areály. Dle průzkumu u návštěvníků areálu Čenkovice jsem zjistil, že preferují jednoduchý příjezd ke sjezdovkám, snadný nástup a doprovodné stravovací zázemí. Záměr prodeje Čenkovic čeká na
svoje kupce a v době, kdy čtete tyto řádky, je
již známo, zda byly podány přijatelné nabídky a zastupitelé města se mohou dále o prodeji rozhodovat. Jako zastupitel upřednostňuji investice na území města, které slouží svitavským občanům bez rozdílu generací. Vaše názory k této otázce mi zasílejte na jaroslav.kytyr@mujmail.cz.
Ing. Jaroslav Kytýr, zastupitel za hnutí ANO

Společně k lepšímu prostředí
V loňském roce byl nedaleko od našeho
města obnoven Památník včelích matek, který
připomíná téměř zapomenutou včelařskou tradici regionu. Hlavně v turistické sezóně se toto
místo stalo cílem mnoha vycházek nejen Svitavanů, ale i turistů z celé země, dokonce i zahraničních návštěvníků Svitav.

Členové Sdružení pro město Svitavy se rozhodli lokalitu kolem památníku ještě více zkrášlit. Letošní turistická sezóna už začala a přece
nás bude těšit, když k nám a do našeho okolí milovníci přírody při svých výletech zavítají a na pěkná místa se možná budou i vracet.
Naším plánem je zakoupit a vysadit v okolí památníku přes 200 ks medonosných bylin,
které toto místo svými květy celoročně zpříjemní.
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Proto v neděli 17. května, od 10 do 15
hodin, zveme všechny, kteří nám chtějí s výsadbou bylin pomoci, k vycházce či vyjížďce
k Památníku včelích matek. Drobné občerstvení zajistíme. Těšíme se na vás.
David Šimek za zastupitele SPMS
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.

Čtvrté kolo
aukce energií
Město Svitavy pořádá pro občany již
4. kolo e-Aukce se společností eCENTRE. Elektronická aukce funguje jako internetová dražba směrem dolů.
Výhodných cen se dosahuje díky sdružení
poptávky za více domácností či firem, oslovení všech dodavatelů a porovnání cen v daném
čase. Klient má zdarma zajištěn 100% administrativně právní servis. Smlouvu s vítězným dodavatelem uzavírá jen v případě, že v e-Aukci
dosáhne úspory v komoditách elektřina, zemní plyn a telekomunikace.
Společnost eCENTRE nyní nabízí novinku - Expres aukci - na základě vašich podkladů (smlouva a roční vyúčtování) stanoví na
místě úsporu z cen vzešlých z minulé e-Aukce
a umožní vám uzavřít ihned smlouvu s novým dodavatelem s garancí velmi výhodných
podmínek. Sběr podkladů k e-aukci: Fabrika
Svitavy, v úterý 12. a 19. května a ve středu
13. a 20. května 2015, vždy od 14 do 17 hodin.
Kontakt: Ing. Ladislav Přichystal, mob.:
778 205 550, e-mail: ladislav.prichystal@partnerecentre.cz, Lenka Trejbalová, mob.: 739
268 643, e-mail: lenka.trejbalova@partnerecentre.cz.
Ladislav Přichystal

ČSÚ hledá domácnosti
pro statistiku rodinných účtů
Český statistický úřad hledá zpravodajské
domácnosti, které by byly ochotny za čtvrtletní odměnu 855 až 1 355 Kč (podle počtu členů
domácnosti) podrobně vykazovat své příjmy
a vydání za jednotlivé druhy zboží a služeb za
všechny členy domácnosti. Údaje budou statisticky využity jako podklad pro přípravu sociálních opatření, hodnocení životní úrovně
a struktury spotřeby různých typů domácností. Ochrana důvěrnosti zjištěných dat je přísně dodržována podle zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě a zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů.
Statistici hledají konkrétně v obcích
s 10 000 – 49 999 obyvateli:
• 1 domácnost, kde je v čele domácnosti zaměstnanec s nižším vzděláním, bezdětnou,
s čistým měsíčním příjmem 8 001 – 11 000 Kč
na osobu, bydlící v rodinném domě
• 1 domácnost, kde je v čele domácnosti osoba
samostatně výdělečně činná, bezdětnou, s čistým měsíčním příjmem do 8 000 Kč na osobu,
bydlící v bytovém domě
• 1 domácnost, kde je v čele domácnosti nezaměstnaný, bydlící v rodinném domě
Více informací na: www.pardubice.czso.cz.
V případě zájmu o spolupráci se spojte s Věrou
Čermákovou, gestorem SRÚ pro Královéhradecký a Pardubický kraj, tel.: 466 743 435, mobil:
737 280 866, e-mail: vera.cermakova@czso.cz.
Věra Čermáková

Prodej volného bytu
Majetkoprávní komise Rady města Svitavy vyhlašuje výběrové řízení na prodej volného bytu č. 667/5 v domě Felberova 667/3
o velikosti 1+1. Vyhlašovací cena je: 500 tis. Kč.
Uzávěrka přihlášek: 29. května 2015. Bližší
informace: Jana Brichtová (461 550 322, 730
183 889, jana.brichtova@svitavy.cz), Andrea
Veselá (461 550 323, 730 183 889, andrea.vesela@svitavy.cz).
Andrea Veselá
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Děje se ve městě

Akce SVČ
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MC Krůček
Páteční Klub
dobré alternativy

2. / So / 14:00 – 16:00 / SVČ Tramtáryje

Zápis do ZUŠ
Svitavy
pro školní rok 2015/2016 se koná

Hudební obor 11. května

Žonglování

kancelář – 2. patro

Žonglovací odpoledne pro všechny věkové kategorie. Přijďte a vyzkoušejte si něco, co jste
třeba ještě nezkusili. Dvouhodinovým programem vás provedou zkušení žongléři.

• 9:30 - 11:30 hod.
děti 5-6 leté do přípravného ročníku

7. – 10. / Čt – Ne / Šumava

Výtvarný obor 13. května

Výlet na Stezku korunami stromů, turistika okolo Lipna a vodní turistika na raftech.

učebna výtvarného oboru
– 2. patro

Cena je 1950 Kč na osobu.
Více informací na: psmerdova@svitavy.cz
nebo na mob.: 734 287 284

• 13:00 - 16:30 hod.

10. 5. / Ne / 9:00 / střelnice SVČ Svitavy
- IV. ZŠ
Střelecká soutěž – Májová cena: XXIII. ročník
Vzduchová pistole 60, 40.
Startovné: pro nečleny 50 Kč.

• 14:00 - 16:00 hod.

16. 5. / So / 7:00 – 17:00 / Týniště nad Orlicí
- Třebechovice pod Orebem

Odemykání vody
Akce je určena pro naprosté začátečníky i pokročilé vodáky. Kapacita 40 míst (pod počet 20
dospělých se akce ruší).
Přihlášení do středy 6. května v SVČ nebo na
e-mail: ppadyasek@svitavy.cz. Cena: do 6 let
200 Kč, 6 - 99 let 300 Kč, rodiny: 2+1 = 600 Kč,
2+2= 800 Kč, 2+3= 900 Kč.
V ceně: doprava, rafty, pádla, vesty. S sebou:
jídlo, pití na celý den, náhradní oblečení, obuv
do vody, do 15 let je povinná přilba (cyklo, hokej...). Další informace na mob.: 734 287 285,
e-mail: ppadyasek@svitavy.cz
23. / So / 10:00 / vědecký park Brno

Návštěva nového zábavného vědeckého
parku Vida.
Můžeme společně počítat, kolikrát řekneme
Vida. Vida je totiž zvolání, když objevíme něco
překvapivého. Společně budeme vše zkoušet, objevovat, bavit se a učit se hrou. Cena
450 Kč. Nutné se předem nahlásit do pondělí
18. května na e-mail: lwaltova@svitavy.cz nebo
na mob.: 734 287 286
Zvou zaměstnanci SVČ Tramtáryje

Zprávy z Riegrovky
Sobotní drátování na Riegrovce
Na sobotu 16. května 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.

Oslava Dne Země
Den Země si naše škola každoročně připomíná Ekojarmarkem. Žáci třetích tříd se ještě
k tomu rozhodli podpořit zeleň zakoupením
keře Kaliny obecné pro park Patriotů.

• 14:00 - 16:00 hod.
děti od 7 let

Taneční obor 8. června
učebna tanečního oboru

Každý pátek čekají na rodiče a děti v Krůčku Ferda a jeho mouchy a panenka Lali. Nejprve si děti s Lali zacvičí jógu, pozdraví slunce a protáhnou těla. Pak žabák Ferda a jeho
mouchy z městečka Emušákov děti pozdraví
a chvíli si povídají o tom, jaké je to, cítit se
smutně, radostně, zlobit se… Vybrané emoci se věnujeme více, malujeme obrázky, tvoříme. Děti vždy dopoledne zakončí hrou a rodiče pár slovy o emocích, dětech, prožívání. Cílem je hravou cestou vést rodiče i děti k rozvoji
emoční inteligence.
Monika Čuhelová

Téma nové soutěže
Bazén mých snů
Představte si, že by se mohl rekonstruovat
krytý plavecký bazén a mohl by být dle vašich
snů. Co by v něm mělo být? Co nesmí chybět
nebo překážet? MC Krůček a společnost Sportes vyhlašují soutěž pro rodiny s dětmi. Namalujte obrázek, napište povídku nebo jakkoliv kreativně ztvárněte téma „Krytý bazén mých
snů“. Zapojte celou rodinu a do konce května
noste výtvory do Krůčku. Vítězové budou vyhlášeni a oceněni na Dni dětí 6. června. Více na
e-mail: cuhelova@svi.cz, mob.: 739 085 457.
Monika Čuhelová

Cesta Myšáků Bludištěm
Omlouváme se Myšárně za nesprávně uvedený vysílací čas televizního pořadu Bludiště v minulém čísle Našeho města.
Redakce

Tábory
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

SVČ Tramtáryje
oznamuje, že dodalo do minulého čísla špatný
kontakt na Pavla Padyáska a Miroslava Skočovského. Aktuální kontakty:
ppadyasek@svitavy.cz / skocovsky@svitavy.cz

Ženská energie pro politiku
Záleží vám na budoucnosti své i vašich
dětí, nebo chcete změnit k lepšímu něco v okolí bydliště, umět sdělit svůj názor? Jestliže ano a
jste žena, pak právě vás rádi podpoříme v projektu Ženská energie pro politiku. Politika není
politikaření, ale nástroj pro změny. Pojďme se
jí naučit. O veřejném dění rozhodují ve většině případů muži, přičemž jejich rozhodnutí se
dotýkají žen. Projekt (č.p. 3720007) realizuje
MC Krůček a je podpořený z NROS. Nabídne

zajímavé semináře a podpůrná setkání s přínosem při prosazování potřeb ve veřejném zájmu
i v osobním životě. Více na www.politicka.cz či
projekt.zeen@gmail.com. Do projektu se mohou zapojit ženy z celého Pardubického kraje,
dámy všech věkových kategorií, které se již podílejí na veřejném dění, i ty, které do něj plánují vstoupit. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
Zeen tým
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KULTURA
1. Pá / 19:00 / náměstí Míru

Festival Blízká setkání třetího druhu
Oheň, tanec, žonglování, etnická hudba...
(v případě nepříznivého počasí ve Fabrice)

2. So / 8:00 – 16:00 / muzejní dílny
Sklářský workshop pro dospělé

Zájemci nad 15 se mohou hlásit v muzeu na tel.:
461 532 704 nebo lektor@muzeum.svitavy.cz.
Cena workshopu je 500 Kč /osobu.
 14:00 / SVČ Tramtáryje
19:00 / Nadace J. Plívy

Festival Blízká setkání třetího druhu
14:00 – 16:00 – Žonglování v SVČ Tramtáryje
(pro všechny věkové kategorie)
19:00 – Nadace J. Plívy – přednáška Balkanski
raj, koncerty na didgeridoo, jam session
Vstupné dobrovolné

3. Ne / 17:00 - 19:00 / čajovna Namasté
Meditace pro pohodu těla a mysli

S sebou pohodlný oděv. Na tuto akci je nutno
přihlásit se předem na mob.: 736 619 384, (kapacita max 6 osob). Vstupné na úvodní lekci
(začátečníci) 150 Kč (v ceně je e-book o meditaci). Pro stálé hosty (pokročilí) vstupné: 50 Kč
 19:00 / Fabrika

Sen noci Svatojánské.Divadelní spolek Tyl
Svatební „crazy komedie“ pro děti i dospělé
o věčném bloudění v lese mezilidských vztahů.
Vstupné: 80 Kč, předprodej od 17. dubna

5. Út / 19:00 / čajovna Namasté

 9:00 / od Fabriky do parku Jana Palacha

Majáles - průvod studentů
19:00 / lánská zahrada
Majáles

Vystoupí zpěvák Sebastian Navrátil, kapela
Lola běží, litomyšlská kapela Rufus a skupina
Koblížc! Na afterparty zahraje Dj Larry. Vstupné do konce dubna 70 Kč, do 6. května 90 Kč
a na místě 100 Kč

9. So / 20:00 / klub Tyjátr		
Rockotéka

Rockové hity minulosti i současnosti + hrajeme na vaše přání. Vstupné dobrovolné u obsluhy na baru

10. Ne / 14:30 / Ottendorferův dům
Oslava Dne matek

Maminkám k jejich svátku zazpívají děti z pěveckého sboru Svitaváček při MŠ Větrná a zatančí mažoretky ze základní školy v Lačnově.
 19:00/ Divadlo Trám

Emílie
Divadlo DOMA Svitavy - premiéra. Variace na
motivy divadelní hry Baronka a služka Michaela Mackenzie. Hrají: Adéla Šikulová, Přemek
Dvořák a Tereza Oblouková (získala cenu za
herecký výkon na přehlídce amatérských divadel Svitavský Fanda 2015). Scénář a režie:
Radka Oblouková a kol.

12. Út / 17:00 / MC Krůček

Úvodní seminář projektu Ženská energie
pro politiku. Bližší informace a hlídání dětí na
e-mail: herbrichova.zeen@gmail.com

Djembe workshop

13. St / 8:30 a 10:15/ Fabrika

Společné bubnování a kurz hry na africké bubny. Lektorem je muzikoterapeut Andrej Kolář.
Kurz je vhodný jak pro pokročilé, tak i pro úplné začátečníky. Vstupné dobrovolné

Princezna se zlatou hvězdou na čele
Divadlo Julie Jurištové Praha. Klasická pohádka s písničkami na motivy Boženy Němcové.
Doporučeno od 4 let. Vstupné: 40 Kč

6. St / 17:00 / klub Tyjátr

 19:00 / Ottendorferův dům

Vystoupí: Žesťový a fétnový soubor ZUŠ Svitavy pod vedením Lukáše Moravce. Jazzové combo Petra Jeníčka. Vstupné: dobrovolné

Poetický večer tentokrát na téma
Záhady a tajemství III.

V obsazení soprán, alt, tenor a baryton, saxofon tak představuje saxofony v hudbě klasické,
jazzové, ale netradičně i ve spojení se stepem
nebo zpěvem. Kvarteto tvoří : Roman Fojtíček
- Radim Kvasnica - Otakar Martinovský – Zdenko Kašpar. Vstupné: 160 Kč (členové KPH:
80 Kč). Předprodej od 29. dubna

Pořad vzniká ve spolupráci s SKS Fabrika a Divadlem Trám. Vstupné dobrovolné

14. Čt / 18:00 / Fabrika, aula

IV. jazzová jízda

 19:00 / čajovna Namasté

7. Čt / 8:00 a 15:00 / Fabrika
Akademie

Základní škola náměstí Míru Svitavy

České saxofonové kvarteto

Islámský stát

Přednáška Mgr. Zuzany Černé PhD. se zaměřením na kořeny vzniku fenoménu Islámského státu
v Iráku a Levantě (ISIL). Více na str. 12

15. Pá / 18:00 / foyer Fabriky

Setkání fotoklubů, příprava výstavy fotografií
na šňůrách v sále Fabriky a v 19:30 hodin přednáška Doc. Ptáčka na téma Ikonografie krajiny.
 19:00 / restaurace Pod Hodinami

Kapela Rotoped

 19:30 / Ottendorferův dům

Vyhlášení veřejné sbírky spojené
s beneficí k obnovení pomníku J. W. Goetha
Vystoupí: houslista Jan Lustyk (7. roč. ZUŠ)
se skladbami A. Dvořáka a J. B. Accolaye pro
housle a klavír, Kateřina Benešová (Konzervatoř Pardubice) s Etudou As dur F. Chopina.
V režii Radky Obloukové se představí divadlo DOMA s obrazy z 1. dílu tragédie Faust
J. W. Goetha s názvem Faust a Markétka. A nakonec zazpívá pěvecký soubor SY(x)TET. Večerem provede Přemysl Dvořák. Více na str. 11
 20:00 / klub Tyjátr		

Rachot strojů + Omakalamuhopotajmu
Vstupné: 60 Kč

16. So / 8:00 – 16:00 / muzejní dílny
Kamenický workshop pro dospělé

Zájemci nad 15 se mohou hlásit v muzeu na tel.:
461 532 704 nebo lektor@muzeum.svitavy.cz.
Cena workshopu je 500 Kč /osobu.
 10:30 /Ottendorferův dům,
městské muzeum a galerie

35. národní soutěž a výstava
amatérské fotografie 2014
Vernisáž fotografické výstavy, jejíž součástí bude vyhodnocení vítězů národní soutěže
amatérských fotografů. V 19:30 hodin proběhne pro účastníky přednáška Doc. J. Ptáčka na
téma Ikonografie krajiny. Více na str. 11
 9:00 - 12:00 / čajovna Namasté

Čajový workshop

Ochutnáte 12 druhů čaje, jejichž přípravu si
sami vyzkoušíte. Cena kurzu: 650 Kč včetně čajů. Na kurz je třeba se objednat v čajovně nebo si rezervovat místo do 13. května na
mob.: 736 61 93 84.

18. Po / 17:00 / Fabrika
Roztančená Scarlett

Vstupné: 30 Kč (pro děti do 18 let), 60 Kč (pro
dospělé). Předprodej od 1. května v soukromé
taneční škole Scarlett.

19. Út / 17:00 / Ottendorferův dům
– muzeum esperanta

Stavy a vztahy – bludný kruh aneb čtyři
zabijáci našich manželství
Klub přátel esperanta ve Svitavách vás zve na
přednášku známého psychiatra, pedagoga, lé-
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vo z Pardubic(http://kapelahotovo.sweb.cz/),
která vás bude provázet celým dnem. Více na
straně 1

kaře, premonstrátského jáhena a autora více
jak 20 knih Prof. PaedDr. ThDr. a MUDr. Jaroslava Maxmiliána Kašparů, Ph.D., dr. h. c.
Jde o člověka velmi vzdělaného a zkušeného,
který je zapsán do Knihy rekordů jako člověk
s největším počtem titulů u jména. Je také spolupracovníkem Českého rozhlasu a České televize, překladatelem do esperanta. Po přednášce bude beseda, autogramiáda a možnost zakoupení knih z oblasti duchovní literatury tohoto spisovatele.

12. setkání harmonikářů

 19:00 / Fabrika

 18:00 / park Jana Palacha

Divadelní představení. Pořádá: Marie Kočvarová. Vstupné: 350 Kč, předprodej od 15. dubna
v recepci Fabriky

Vstup volný. Více na straně 12

 13:30 / Fabrika

Lidové písničky v podání nadšených harmonikářů a heligonkářů z celé republiky. Nesoutěžní přehlídka s širokým repertoárem písní
a přehlídkou krásných nástrojů. Vstupné: 70 Kč.
Předprodej od 11. května

Kino Vesmír
1. / Pá / 17:00
Píseň moře Irsko 2014
V bájné krajině starých Keltů žije na osamělém
majáku otec s dcerou a synem. Silně emotivní
zázrak s mimořádným příběhem! Titulní píseň:
Markéta Irglová. Námět a režie: Tomm Moore
Vstupné: 80 Kč / dabováno / 93 minut
2. / So / 19:30

Víkend s bohem

20. St / 9:00 – 12:00 / MC Krůček

Koncert kapely POLETÍME?

25. Po / 19:00 / Ottendorferův dům
Lukáš Klánský

Bližší informace a přihlášky: cuhelova@svi.cz

Přeložený koncert z března 2015. Vstupné: 160
Kč (členové KPH: 80 Kč). Předprodej v recepci Fabrika

 16:30 - 18:00/ MC Krůček

26. Út / 19:00 / Fabrika

Seminář Rodinné mapy

Seminář Cesta k přirozenému porodu s Petrou Bencovou – v rámci světového týdne respektu k porodu.

Robert Křesťan a Druhá Tráva
Vstupné: 200 Kč. Předprodej od 12. května

27. St /17:00 / klub Tyjátr

 19:00 / Fabrika

Piškotéka

Vstupné: 100 Kč, členové KPH 50 Kč

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

Litomyšlský symfonický orchestr

21. Čt / 8:30 a 10:15 / Fabrika
Jaroslav Uhlíř

Hodina zkoušení 3 - Zvěřinec
Určeno pro MŠ a ZŠ. Vstupné: 50 Kč
 17:00 / městské muzeum a galerie

Květen 1945 na Svitavsku

V květnu letošního roku si budeme připomínat
70. výročí ukončení druhé světové války, doposud nejstrašnějšího konfliktu v lidských dějinách. Závěrečné operace německých ozbrojených sil a především vítězný postup Rudé armády se na začátku května 1945 dotkly také
Svitavska. Jak se německá armáda připravovala na obranu tohoto svými soukmenovci osídleného regionu? Jak probíhal ústup Schörnerovy armády? Kdy přesně, kým a jak bylo Svitavsko osvobozeno? Jaké byly aktivity partyzánů a odbojářů? Jak se s událostmi konce války
srovnávali němečtí obyvatelé? Na všechny tyto
otázky se ve své přednášce pokusí odpovědět
PhDr. Pavel Petr.

22. Pá / 19:00 / Fabrika

28. Čt / 8:30 a 10:15 / Divadlo Trám
nebo kino Vesmír

Dřevěné divadlo Jana Hrubce:
Aladinova kouzelná lampa
V pohádce s atmosférou Orientu se vypravíte
s Aladinem pro kouzelnou lampu do tajemné
hory Káf. Doporučeno pro děti od 3 let. Vstupné: 40 Kč

29. Pá / 9:00 / park za bývalým DDM

Den rododendronů + Voříškijáda

V rámci akce vystoupí od 13:00 kapela Hoto-

6. / St / 19:30
Samba Francie 2014
Samba se do Francie přestěhoval ze Senegalu. Pracuje načerno a doufá, že dostane povolení k trvalému pobytu. Drama plné humoru
a ironie od tvůrců filmu Nedotknutelní. Scénář
a režie: Oliver Nakache, Eric Toledano
Vstupné: 70 Kč / titulky / 120 minut
7. / Čt / 19:30

Rychle a zběsile 7 USA 2015
Pomsta se vrací domů. I auta můžou létat. Akční kriminální thriller. V hlavní roli: Vin Diesel.
Režie: James Wan
Vstupné: 110 Kč / titulky / 140 minut
8. - 9. / Pá, So / 19:30

Výpravné pokračování největšího super-hrdinského filmu všech dob. Největší hrdinové světa
( Iron Man, kapitán Amerika, Thor, Hulk a další) musí čelit děsivému nebezpečí. Scénář a režie: Joss Whedon
Vstupné: 105 Kč do 15 let, 130 Kč ostatní / dabováno

 Svitavské kostely / 18:00

Noc kostelů

Více na straně 1 a 2
 20:00 / klub Tyjátr

Rockotéka

Vstupné dobrovolné u obsluhy na baru
 20:30 / park Jana Palacha

Muzikál Robin Hood

30. So / 15:00 / Fabrika

23. So / 13:00 / park Jana Palacha

Kde začíná člověk? Sci-fi thriller. Dva muži
a dívka tvoří součást velmi neobvyklého vztahového trojúhelníku, který se vytvořil v laboratorním komplexu na Aljašce. Scénář a režie:
Alex Garland
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky / 108 minut

Akce s postavičkami z Mickeyho pro nejmenší.

V podání studentů gymnázia.

Sirene Factory by Coco Jammin / producentský projekt v rytmech electro-tropical od zpěváka Cocomana, W23, Lexinger, Skais, Calim,
Mike.D, Helige, Stoupa. Vstupné: 80 Kč

5. / Út / 19:30

Ex Machina GB, USA 2015

Avengers: Age of Ultron USA 2015

Vstupné: předprodej 210 Kč, na místě 260 Kč
Předprodej od 7. dubna v recepci Fabrika. Pořádá Pavel Hromádko.

Inception – Coco Jammin

Komedie plná zmatků a dobře mířených facek.
Jennifer Aniston a Owen Wilson v hlavních rolích. Režie: Peter Bogdanovich
Vstupné: 110 Kč / titulky / 93 minut

Malíčkův den u Mickeyho

Na Stojáka

 21:00 / klub Tyjátr		

Je prostě báječná USA 2015

Výroční koncert – Jaroslav Dvořák,
jeho žáci, příznivci a přátelé
Koncert pořádá SKS, ZUŠ a svitavské dechové
orchestry. Více na straně 2
 19:00 / restaurace Pod Hodinami

Pianotéka Richarda Pogody
 20:00 / klub Tyjátr		

Abraxas + Kloaka

Vstupné: 100 Kč, předprodej (od 1. května ve
Fabrice a klubu Tyjátr), 120 Kč na místě

12. / Út / 19:30
Diplomacie Francie, Německo 2014
Budoucnost Paříže v diplomatické hře vysoké politiky. 25. srpna 1944 spojenci vstupují
do Paříže. Režie: Vokler Schlöndorf (Plechový bubínek)
Vstupné: 90 Kč / titulky / 84 minut
13. / St / 19:30

Projekt 100: Klub rváčů USA, Německo 1999
Mainstreamový film, který se naprosto vymyká pravidlům mainstreamu a ukázal na velkém plátně šokující násilné scény, obnažené
pohlavní orgány a inteligentní terorismus. Edward Norton a Brad Pitt v thrilleru.
Režie: David Fincher
Vstupné: 70 Kč / od 15 let / titulky / 139 minut
14. / Čt / 19:30

Dejte mi pokoj! Francie 2014
Já že jsem sobec? Komedie o vášnivém milov-
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níkovi hudby, který objeví vzácnou desku. Když
si ji chce v naprostém tichu vychutnat, spikne
se proti němu celý svět. Režie: Patrice Leconte
Vstupné: 110 Kč / titulky / 79 minut
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moře příběh Mořského krále a jeho dcery Malé.
Loutková pohádka. Podle pohádky H. Ch. Andersena Malá mořská víla napsal a režíroval
Jan Balej
Vstupné: 100 Kč / 75 minut

15. - 16. / Pá, So / 19:30

Šílený Max: Zběsilá cesta
Austrálie 2015 PREMIÉRA!
Šílený Max, pronásledovaný svou pohnutou
minulostí, je přesvědčen, že jediný způsob,
jak přežít, je vydat se na osamělou pouť. Akční dobrodružný thriller. Scénář a režie: George Miller
Vstupné: 100 Kč / titulky / 120 minut
16. / So / 17:00
Malý Pán ČR 2015 PREMIÉRA!
Malý Pán si žije spokojeně ve svém domečku
v Duté hoře. Jeho poklidný život skončí ve chvíli, kdy se mu zdá sen o tajemném domě. A tak
začíná dlouhá cesta, která je zábavná, nebezpečná i strašidelná. Loutková pohádka. Režie:
Radek Beran
Vstupné: 110 Kč / 75 minut
19. / Út / 19:30
Zabijáci Dánsko 2014
Kdo stojí za 20 let starou sérií vražd a znásilnění? Všechny stopy vedou ke skupině studentů prestižní internátní školy, jako pachatel byl
však odsouzen místní podivín. Kriminální thriller. Podle románu Jussi Adler-Olsena. Režie:
Mikkel Norgaard
Vstupné: 80 Kč / od 15 let / titulky / 119 minut
21. - 23. / Čt, Pá, So / 19:30

Život je život ČR 2015 PREMIÉRA!
Ondřej Vetchý a Simona Stašová jako manželský pár řeší milostné a životní eskapády svých
tří dcer, ale především svoje vlastní. Crazy komedie. Režie: Milan Cieslar
Vstupné: 110 Kč / 95 minut
27. / St / 19:30
Ladíme 2 USA 2015
Rozsekáme vás přímo světově. Mají skvělé hlasy, dokonalá těla (až na výjimky) a jsou královnami zpívání a capella. Celá Amerika jim leží
u nohou. Mají zazpívat prezidentu Obamovi.
Hudební komedie. Režie: Elizabeth Banks
Vstupné: 110 Kč / titulky / 113 minut
28. / Čt / 19:30
Den blbec Německo 2014
Maskovaný bankovní lupič na útěku, který ukradne vaše auto a vás přibalí do kufru…
a tak začíná řetěz událostí. Komedie. Režie: Peter Thorwarth
Vstupné: 110 Kč / titulky / 110 minut
29. / Pá / 19:30
Poltergeist USA 2015
Legenda hororového žánru Sami Raimi přichází s úplně novým zpracováním klasického příběhu o rodině, jejíž poklidný život se obrátí naruby, když se v jejich domě začnou dít podivné
věci. Režie: Gil Kenan
Vstupné: 110 Kč / titulky
30. / So / 17:00

Malá z rybárny ČR 2015 PREMIÉRA!
Hluboko pod mořskou hladinou vypráví hlas

30. / So / 19:30

Dítě číslo 44 USA 2015
Thriller podle stejnojmenného světového bestselleru. Degradovaný policista ve vyhnanství
navzdory stalinistickému režimu pátrá po sériovém vrahovi. Film byl natáčen v České republice.
Režie: Daniel Espinosa
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky / 137 minut

Výstavy

lizovaného prostředí okolí zámků (Kroměříž
a Kostelec nad Orlicí) svědčící o potřebě a touze
šlechty své prostředí maximálně harmonizovat.
K této výstavě bude mít doc. J. Ptáček přednášku
s názvem Ikonografie krajiny v pátek 15. května
v 19:30 hodin ve foyer Fabriky.
3. podlaží

Pavel Hon, Rožnov p. R.: Ze třetí řady
RNDr. Pavel Hon (1942) fotografuje od svých
třinácti let. Fotografie v celé své rozmanitosti
(film, video, astronomie) prostupuje celý jeho
život (včetně literárních pokusů). Na výstavě
uvidíte fotografie z divadelních představení Národního divadla moravskoslezského v Ostravě.
4. podlaží

AMFO 2014, Slovensko: fotografie
Městské muzeum a galerie
22. 3. - 9. 5.

Dva světy

Výstava Dva světy je zajímavým spojením dvou
svitavských výtvarníků - fotografa Pavla Juříka
a keramika Jana Vostřela. Na výstavě se spolu setkají dvě generace, díla plošná a plastická,
svět akademický i svět undergroundu.
1. 2. – 30. 5.

Hudba ve spirále
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.

Vítězná kolekce amatérských fotografií ze slovenské celostátní soutěže.

Trám
Radovan Selinger: Čekání na jaro
Živá zeď - Venkovní galerie u Alberta
Básně s omáčkou
Poezie od lidového básníka Vladana Macků.
Každá báseň má svoji myšlenku a svůj cíl. Každá byla napsána konkrétní osobě k potěšení
či zamyšlení. Pokud byste takovou báseň také
chtěli dostat, ale zatím vás nepotkala, vyberte
si některou z vystavených. Dobrou chuť přeje autor.
Více na www.muzeum.svitavy.cz/aktualne/ziva-zed/504-1/

16. 5. – 7. 6.

Čajovna Namasté
Jenom hrstka světla

Národní výstava amatérské fotografie má již
tradičně premiéru ve svitavském muzeu. Uvidíte na 250 fotografií od amatérských fotografů z celé České republiky. Po Svitavách putuje výstava do dalších měst České a Slovenské
republiky.

Vernisáž v sobotu 2. května od 17 hodin. Fotograf Jan Odstrčil preferuje ve své tvorbě zátiší,
krajinu a akt, nezříká se ani dokumentu nebo
portrétu. Jeho snímky z posledních let jsou jakési sondy do všednodenních motivů. Občas
nasnímané pocitově, jindy s konceptem anebo jenom zachycují radost z pohybu prostřednictvím dokumentu. Více na www.cajovnanamaste.cz

34. národní výstava amatérské fotografie

Stálé expozice
• Labyrint svitavských příběhů
Příběh města a Svitavského betlema

• Z historie praní
Největší expozice historických praček v ČR

• 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

Fabrika
Foyer

Doc. Josef Ptáček, H. Králové: Parky
Výstava klasických fotografií z velkoformátových negativů 9x12. Fotografie vznikaly v letech 1982 až 2005. Jsou to studie vysoce sty-

Kavárna V Parku
KRAJINOMALBA
Soubor obrazů se zdánlivě nepříznačným názvem je surrealistické vyjádření krajiny. Eva Kučerová z Poličky se inspirovala myšlenkou, že
právě to, co je pro české malířství nejtypičtější,
čili krajinomalba, je zároveň často nepochopitelně českou veřejností i moderní malbou odsunováno do pozadí výtvarného pojetí.

Kafé Rošambo
Tak jak nás neznáte
Fotografie od Tomáše Flégla z Dobrušky k příležitosti osmých narozenin Kafé.

SPORT
2. So / 9:00 / Svitavský stadion
TO TJ Svitavy - DTK Skuteč
Tenis: pardubický krajský přebor staršího žactva
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 14:00 / Lačnov

1Hbc Sy - Hbc Jokerit Chrudim
Hokejbal: 2Nhbl
 17:00 / UMT v Lánech

TJ SY B - Vysoké Mýto B
Kopaná: I. A tř. muži

3. Ne / 9:00 / UMT v Lánech
Turnaj mladších přípravek
Kopaná: OP
 13:45 / Svitavský stadion

TO TJ Svitavy, TO SK Žamberk, Spartak Polička
Minitenis: Memoriál Zdeňka Kocmana - Pardubicko B

6. St / 18:00 / Svitavský stadion
TJ SY A - Pardubice B
Kopaná: VčP U19

7. Čt / 17:00 / Svitavský stadion
TJ SY B - Pomezí

Kopaná: KP dorostu

8. Pá / Svitavský stadion

Krajský turnaj výběrů OFS žáci
Kopaná
 14:00 / areál Cihelna

17. Ne / 8:30 / Bowling&Squash Centrum
Na Střelnici
Bloudění s mapou
Více na straně 16
 9:00 / UMT v Lánech

Turnaj OP mladších přípravek
Kopaná

Burza AMK

23. So / 8:30 /discgolf

Republiková liga, turnaj kategorie C
Discgolf: účast nejlepších hráčů ČR, zajímavá podívaná, kontakt: Vojtěch Sýs, mob.: 733
588 046

 17:00 / UMT v Lánech

TJ SY B - Staré Hradiště

Tenis: pardubický krajský přebor dorostu
 9:00 / areál Cihelna

 17:00 / UMT v Lánech

kami hradu.

TJ SY B - Slatiňany

Svitavy, Česká Třebová B – Tesla Pardubice A
Tenis: pardubický krajský přebor mladšího žactva (10:30 / TO TJ Svitavy – 1. Východočeská
tenisová Pardubice, pardubický krajský přebor
dorostu, 12:00 / TO TJ Svitavy – TK Česká Třebová, pardubický krajský přebor seniorů)

Kopaná: VčP dorostu

TJ SY A - Litomyšl
Kopaná: VčP dorostu
 17:00 / Svitavský stadion

TJ SY A - Letohrad B

s bohatým rautem, včetně nápojů.
Polička
9. – 10. 5. / hrad Svojanov

10. Ne / 9:00 / Svitavský stadion

 14:00 / Svitavský stadion

Koncert Ondřeje Brzobohatého

Modelklub

Veřejná soutěž kat. UŠ, UR20 a UR25

 14:00 / Svitavský stadion

Tenis: pardubický krajský přebor mladšího žactva (10:30 / TO TJ Svitavy – TC Chrudim, pardubický krajský přebor dorostu)

Vícedenní akce pro laickou a odbornou veřejnost s vyvrcholením ve formě gastrofestivalu
pod širým nebem na Smetanově náměstí.

22. 5. / 18:30 / zámecké návrší

Kopaná: I. A tř. muži

Svitavy, Česká Třebová B – Tesla Pardubice B

Gastronomické slavnosti M. D. Rettigové

TO TJ Svitavy – Tenis Česká Třebová, Ústí
nad Orlicí B

24. Ne / 9:00 / Svitavský stadion

Babytenis: Memoriál Zdeňka Kocmana - Pardubicko F

Litomyšl
11. – 24. 5. / na různých místech ve městě

16. 5. / Smetanovo náměstí
Opera pod májovým nebem 2015

Plochá dráha
13:45 / Svitavský stadion

Českomoravské
pomezí

 9:00 / Svitavský stadion

Kopaná: I. A tř. muži

TO TJ Svitavy – TK Letohrad

Tenis: junior tour - O putovní pohár prezidenta ČTS mladšího žactva

 6:00 / areál Cihelna

MČR jezdců do 21 let

9. So /

31. Ne / 9:00 / Svitavský stadion
Svitavy, Česká Třebová A – TJ Lázně Bělohrad

TJ SY A - Trutnov

 17:00 / Svitavský stadion

TJ SY A – Litomyšl
Kopaná: KP muži

27. - 28. St – Čt / Svitavy

Sportovní den - Svitavy - Evropské město sportu - olympiáda základních škol a škol
z partnerských měst ze Slovenska

30. So / 9:00 / areál Cihelna

Kopaná: KP muži

Modelklub: Svitavský akrobat kat. F2B

16. So / 9:30 / Svitavský stadion

 14:00 / Svitavský stadion

Tradiční hradní jarmark spojený s prohlíd-

15. – 24. 5. / Tylův dům

Martinů fest
18. ročník klasické hudby.
29. – 31. 5. / koupaliště Polička

Rockoupání
Tradiční rockový festival.
Moravská Třebová
19. 5. / 19:00 / kinosál muzea

Divadlo: Příběh jednoho hradu
Hrají: L. Langmajer, E. Čekan, I. Vyskočil,
A. Kulovaná.
Vysoké Mýto
8. 5. / 20:00 / klubová scéna M-klubu
Dvořákův festival – Escualo Kvintet
Escualo Kvintet se zabývá interpretací hudebního stylu Tango argentino ve všech jeho podobách.
14. 5. / 19:30 / Šemberovo divadlo

Divadlo Ungelt: Na útěku
Jevištní roadmovie o útěku dvou žen. Hrají:
J. Štěpánková a Z. Adamovská.
23. 5. / náměstí Přemysla Otakara II.

Festival: Čermákovo Vysoké Mýto

Turnaj

TJ SY B - Ústí n. Orlicí

Minitenis: východočeský oblastní přebor jednotlivců

Kopaná: KP dorostu

Národní soutěžní přehlídka dětských dechových hudeb.

 13:45 / Svitavský stadion

do 31. 5. / Regionální muzeum

 14:00 / Svitavský stadion

TO TJ Svitavy – TK Česká Třebová

Výstava: Květen 1945

TJ SY B - Choceň

Babytenis: Memoriál Zdeňka Kocmana - Pardubicko F

Nahlédnutí do života vysokomýtských obyvatel v závěru války.

Kopaná: KP dorostu

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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Konec války ve Svitavách

Svátek amatérských fotografů ve Svitavách
16. května – 7. června
Opět po roce se v měsíci květnu sjedou do
Svitav ti nejlepší amatérští fotografové z celé
republiky. Už pětatřicátý ročník Národní soutěže a výstavy amatérské fotografie 2015 pořádají NIPOS-ARTAMA a Středisko kulturních
služeb města Svitavy za spolupráce Městského muzea a galerie ve Svitavách, Svazu českých fotografů, Střediska amatérské kultury
Impuls a Společnosti přátel fotografie. V letošním roce nad soutěží i výstavou převzal záštitu
ministr kultury ČR Daniel Herman.
Odborná desetičlenná porota, která se sešla ve Fabrice 8. dubna, hodnotila rekordních
(co do počtu) 1614 snímků od 253 autorů
a také od 22 kolektivů (dalších 117 autorů).
Na výstavu porota doporučila více než 250 fotografií a potěšující je, že mezi vybranými na
výstavu i oceněnými fotografy se neztratili Svitavané. Kteří to jsou, to se dozvíte až v sobotu 16. května při slavnostním vyhlášení výsledků a udělením cen těm nejúspěšnějším v Ottendorferově domě. K dobré náladě přispěje
koncert pěveckého sdružení SY(x)tet pod vedením Veroniky Plívové. Poté se můžete všichni setkat s fotografy i odbornou porotou ve výstavních síních městského muzea na komento-

vané prohlídce výstavy. Přijďte s námi oslavit
svátek fotografů ve Svitavách.
Blanka Čuhelová

Zleva: předseda poroty Josef Ptáček,
Věra Matějů a tajemník Milan Sedláček

Veřejná sbírka a benefice na obnovu
pomníku Johanna Wolfganga Goetha

K výčtu svitavských pamětních desek osobnostem, které se zapsaly do dějin, by nám
mohly stačit prsty na rukou. Mecenáš Oswald Ottendorfer má dvě, stejně jako Oskar
Schindler, zatímco jednu desku zde mají: prof.
Viktor Felber, rektor ČVUT, Alexander Suvorov, ruský generál, a Vincenc Ságner, postava
z Haškových Osudů dobrého vojáka Švejka.
Tedy dohromady sedm. Do loňského roku jich
bylo osm. Patřil k nim i pomník s bronzovou
deskou spisovatele, filozofa a politika Johan-

na Wolfganga Goetha (1749–1832). Po tomto
velikánovi byla pojmenována i ulice (dnes Palackého), ale to všechno je už minulostí. Ulice
byla přejmenována hned po válce a pomník,
který stál od roku 1932 ve Čtyřiceti Lánech,
zmizel v roce 2014. Tedy pro upřesnění: původně nezmizel, na žádost vlastníka pozemku
byl převezen do areálu společnosti SPORTES.
Než jsme stačili pro něj najít nové vhodné místo, než se toto místo upravilo, než... pomník
byl za plotem rozbit a deska zcizena.
Nemá cenu spekulovat, zda to byl náhodný čin vandalů, zlodějů kovů, či plánovaný útok
s úmyslem desku „sběratelsky“ zpeněžit. Prostě, pamětní deska není. Proto jsme se rozhodli vyhlásit veřejnou sbírku, jejíž prostředky by
posloužily k obnovení pomníku na novém místě, a to vedle Ottendorferovy knihovny. Tedy
na místě, kam pomník logicky patří, protože
sebrané Goethovy spisy jsou podstatnou částí
dochovaného knižního fondu.
Sbírka potrvá do 30. září. Finanční prostředky budou shromažďovány na zvláštním
účtu města č. 115-71280257/0100, pak do
zapečetěných pokladniček v IC, na podatelně
MěÚ a v recepci muzea. A na podporu sbírky
se uskuteční v pátek 15. května v 19:30 hodin
v sále Ottendorferova domu benefiční akce.
Její stručný program najdete v kalendáři akcí.
Za případnou podporu děkujeme.
Radoslav Fikejz

V posledních dubnových dnech roku 1945
zavládl ve městě nepředstavitelný zmatek. Váleční uprchlíci, zajatci a kolony ustupující německé armády – to vše patřilo k dennímu koloritu. Všeobecná nejistota a strach z toho,
co přijde, zachvátily nejen místní Němce, ale
i několik posledních desítek Čechů, kteří setrvali ve městě i v průběhu války. Město samo
bylo bombardováno, svitavský kronikář zná
i jména obětí. Lehčí bomby dopadly do jihozápadní části města a zabily německého dělníka, vážně zranily několik osob a na Lázeňské ulici bylo zabito pětileté dítě...
Ve městě takřka nebylo žádného domácího antifašistického odboje, nepočítáme-li soc.
demokratickou a komunistickou skupinu Julia
Klaschky a Jana Huschky, která kontaktovala
četaře wehrmachtu Rudolfa Haacka. Ten obstaral i ruční granáty a měl podíl na osvobození ruských zajatců z táborů při továrnách.
Dne 5. května ve městě vznikl revoluční národní výbor v čele s Josefem Dědičem. Byla-li
z počátku vůle českých starousedlíků koordinovat přebírání správy města společně s německými antifašisty, pak vzápětí byla taková
koncepce opuštěna a Češi začali sami organizovat novou městskou správu. Ta neúspěšně žádala o posily Poličku, Letovice a Českou
Třebovou. Na chvíli se zde objevila rota maďarských vojáků, která se však musela stáhnout k Benátkám u Litomyšle.
Češi začali 8. května přebírat správu města a zajišťovat národní majetek. Z Litomyšle
nakonec přijel 36 členný oddíl národní stráže
a začal zajišťovat nejdůležitější podniky a zařízení ve městě. V tu dobu město bylo zaplaveno asi 30 tisíci lidmi všech národností, úplně
zkolabovala doprava a do takové vřavy přijížděla vojska 4. ukrajinského frontu. Traduje se,
že první sovětský tank vjel do města 9. května
před desátou hodinou ranní, ale již 6. května sem pronikla rozvědka čs. armádního sboru. Sovětská armáda obsadila město bez větších bojů a s minimálními ztrátami. Padlo 17
sovětských vojáků, kteří byli pohřbeni na svitavském náměstí u mariánského sloupu a na
hřbitově. Později byli exhumováni a ostatky
převezeny na pohřebiště v Olomouci.
Radoslav Fikejz

Takto měl vypadat Pomník osvobození
na náměstí Národních mučedníků
(dnes Malé náměstí)
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Majáles studentů
S příchodem jara se každoročně již od
15. století pořádají studentské majálesy, oslavy
krás studentského života. I v našem městě se ve
čtvrtek 7. května uskuteční další ročník těchto
oslav, tentokráte na téma komiks. Tradiční průvod vyjde v 9 hodin od Fabriky do parku Jana
Palacha, kde je připravený program složený
z vystoupení jednotlivých středních škol.
Vrchol celého letošního svitavského majálesu proběhne večer od 19 hodin na Lánské zahradě (v případě nepříznivého počasí ve
Fabrice). První na programu je koncert zpěváka Sebastiana Navrátila. Po něm vystoupí kapela Lola běží a následně litomyšlská kapela
Rufus. A jako hvězda večera známá skupina
Koblížc!. Samozřejmostí je afterparty, kdy se
o hudbu postará Dj Larry.
Na večerní program si můžete koupit vstupenky u členů přípravného týmu na každé škole, v informačním centru na náměstí a na recepci ve Fabrice. Cena lístku je do konce dubna 70 Kč, do 6. května 90 Kč a na místě 100 Kč.
Matěj Nárožný

23. / So / 18:00 /
park Jana Palacha
Koncert kapely POLETÍME?
Poletíme? kladou důraz na vtipné, poetické a současně přímočaré texty. Odlehčenou
formou vypráví o složitých nebo smutných věcech, přesto však dýchají barevnou a veselou
náladou a jsou plné svižné rytmiky. Na koncertech se budete smát, tančit nebo vám přeběhne mráz po zádech, když v písni pojmenují váš
problém. S Poletíme? se rozhodně nudit nebudete, což mohou potvrdit návštěvníci festivalů United Islands, Colours of Ostrava, Jam
Rock, Rock for People, Trutnov a dalších. Už
jen díky netradičnímu nástrojovému obsazení, se kterým kapela dobře zvládá punk stejně jako jazz. Jejich hudbu si na internetu stáhlo již více než 37 000 lidí. Kapelníkem, hráčem
na banjo, zpěvákem, textařem a zásadní osobností kapely je výtvarník Rudolf Brančovský.
Umělcův netrénovaný hlas, stále více poškozený kouřením a pitím, stojí na podiu stejně
sebejistě, jako starý kapitán dávné plachetnice
pevně rozhodnutý obeplout svět. Jeho posádku pak tvoří šestice mořských vlků, kteří vědí
přesně, co mají dělat, aby plavba dopadla dobře. Přes fakt, že lodě většinou cestují vodou,
se tito námořníci nevzdávají naděje, že jednou
s touto lodí opravdu poletí!
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Salvia zve

Islámský stát
Přednáška se zaměří na kořeny vzniku fenoménu Islámského státu v Iráku a Levantě
(ISIL). Ten je západními médii spojován s projevy radikalismu majícími kořeny v islámu. Kde
však leží kořeny Islámského státu? Kde se berou „nadšení“ lidé z Evropy, kteří v jeho jménu
odjíždějí zemřít? Tyto a mnohé další otázky budou otevřeny v rámci besedy s Mgr. Zuzanou
Černou PhD. z Univerzity Pardubice. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 14. května v 18:00
hod. v aule Fabriky, zve vás městská knihovna.

Srdečně vás zveme na Den otevřených dveří ve Středisku sociálních služeb Salvia, z.ú., který
se koná ve čtvrtek 21. května od 9:00 do 14:00
hod. Středisko sociálních služeb Salvia sídlí ve
Fabrice na Wolkerově aleji 92/18 ve Svitavách,
ve čtvrtém poschodí.
Ludmila Benešová

Noc
s Andersenem

Nové služby knihovny
Ptejte se knihovny je služba českých knihoven – zodpovíme dotazy týkající se fondu, poskytovaných služeb, otázky provozního charakteru a dotazy spojené s regionem. Povinností
knihovny je odpovědět na vaši e-mailovou adresu do 48 hodin v pracovních dnech – od doručení vaší zprávy. V případě složitých dotazů
se s vámi dohodneme na nejbližším možném
termínu odpovědi. Dotazy můžete posílat na
ptejteseknihovny@booksy.cz.
Zabookuj si knihy – služba je určena těm,
kteří z časových či jiných důvodů nemohou trávit v knihovně čas vybíráním knih. Najděte si
knihy v katalogu knihovny z pohodlí domova,
napište nám, knihy vám připravíme a načteme do vaší čtenářské karty. Poté vás e-mailem
zkontaktujeme. Knihy budou odloženy max. tři
pracovní dny. Požadavky pište na zabookuj@
booksy.cz, bližší informace najdete na www.
booksy.cz v záložce pro čtenáře.

Koncem března proběhla 15. jubilejní Noc
s Andersenem. V Městské knihovně ve Svitavách přespalo 24 dětí, které se v průběhu večera staly detektivy, plnily úkoly na stanovištích a pátraly po ztraceném pohádkovém plášti. V rámci Noci jsme navštívili policejní stanici,
kde nám por. Hana Kaizarová přečetla příběh
z knihy Policejní pohádky. Paní Kaizarové patří velké díky za zprostředkování návštěvy stanice, byl to zážitek nejen pro děti, ale i pro nás
dospělé. Naše knihovna byla vybrána Svazem
knihovníků a informačních pracovníků za činnost dětského oddělení mezi třiceti knihovnami, které dostaly od firmy Pleas věcný dar, děti
si odnesly pexesa, balonky a některé i pyžamka. Noc s Andersenem jsme si všichni – děti
i dospělí - užili a těšíme se na příští rok.
Marta Bauerová
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Film o Svitavách
na DVD
Film o Svitavách na DVD můžete zakoupit
v informačním centru.

Svitavská lokální televize Comvision vyrobila pro město Svitavy zdařilou videoprezentaci města, kterou si nyní můžete zakoupit na
DVD nosičích v Informačním centru města Svitavy na náměstí Míru. Uvedené DVD obsahuje skoro desetiminutový film v české, anglické,
německé a polské mutaci a jako prémii českou
verzi také v HD rozlišení. Českou mutaci velmi
profesionálně namluvil známý český herec Miroslav Táborský. Videoprezentace byla pořízena z prostředků projektu „Operační program
přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 Česká
republika – Polská republika pro realizaci mikroprojektů“.
Renata Pavlíková

Absolventi gymnázia,
ozvěte se nám
Absolventský ples Gymnázia ve Svitavách
měl v lednu velký úspěch a realizační tým, který se přetváří ve Spolek absolventů svitavského gymnázia, již začal s přípravou plesu pro
další plesovou sezonu. Již nyní se obrací na
absolventy školy či zástupce tříd absolventů,

aby organizátorům poskytli kontakty na sebe
a své bývalé spolužáky v zájmu zajištění účasti ještě většího počtu absolventů školy na této
akci, která by měla mít opět charakter dobročinný. Výtěžek z letošního plesu nebyl nakonec převzat speciální základní školou, jak
bylo avizováno, ale téměř celá částka ve výši
32 530 Kč byla předána Charitě Svitavy. Jak je
vidět i z fotografie, tak i k velké radosti paní ředitelky Blanky Homolové.
Za organizátory plesu Petra Jelínková
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Prezentace
Českomoravského
pomezí na veletrzích
I v letošním roce se před zahájením turistické sezony uskutečnila řada veletrhů cestovního ruchu určených pro odborníky i širokou
veřejnost. Pro Českomoravské pomezí bylo
období od ledna do března vskutku rekordní,
neboť se představilo hned na šesti veletrzích
v České republice a na Slovensku.
Atraktivity regionu vymezeného městy Svitavy, Polička, Litomyšl, Moravská Třebová a Vysoké Mýto byly již tradičně spolu s dalšími místy Pardubického kraje prezentovány na veletrzích Regiontour v Brně a Holiday World v Praze. Českomoravské pomezí se ani letos v konkurenci dalších regionů, krajů a měst neztratilo. Poprvé zde byly prezentovány například
materiály s vícedenními programy pro rodiny
s dětmi, cyklisty či seniory i aktuální tiskoviny
jednotlivých členských měst.

Letošní novinkou pak byla účast na veletrzích Slovakiatour v Bratislavě, Tourism Expo
v Olomouci, Dovolená a region v Ostravě a Infotour v Hradci Králové, která byla umožněna díky právě realizovanému marketingovému
projektu podpořenému Evropskou unií. V Olomouci a Hradci Králové byla největší turistická
lákadla regionu představena v nové samostatné expozici, která se setkala s velkým zájmem
návštěvníků.
Na bratislavském a ostravském veletrhu
pak byla expozice Českomoravského pomezí propojena s prezentací sdružení České dědictví UNESCO. Největší atraktivity oblasti na
pomezí Čech a Moravy se tak představily po
boku dvanácti českých památek zapsaných na
prestižní seznam světového kulturního dědictví. Expozice zaujala nejen návštěvníky veletrhů, ale také přítomné z řad odborníků na cestovní ruch. Dokládá to ocenění z veletrhu v Ostravě, kde byla společná prezentace Českomoravského pomezí a Českého dědictví UNESCO
vyhodnocena jako nejlepší.
V následujících měsících se propagace
měst a turistických atraktivit Českomoravského pomezí přesune z výstavních hal do venkovních areálů. S bohatou nabídkou regionu
se budou moci seznámit návštěvníci deseti oblíbených kulturních a sportovních akcí po celé
republice.
Jiří Zámečník

Vítání ptačího zpěvu
Svitavští ochránci přírody a Česká společnost ornitologická vás srdečně zvou na „Vítání ptačího zpěvu“. Vycházka se uskuteční

v pátek 1. května. Začátek akce je v 8:00 hodin
u vchodu do Vodárenského lesa. Budeme pozorovat místní ptactvo a především poslouchat
jejich hlasové projevy. Připravena bude ukázka kroužkování ptáků a pro děti tradiční soutěže. Těšíme se na vás.
Jiří Mach
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Jarní úklid ve městě Burza filantropie 2015 Majové akce
pro svitavský okres
Společnost SPORTES Svitavy 16. března
ZO kardio
zahájila jarní úklid posypových materiálů po
zimní údržbě. Jedná se o ruční úklid z chodníků a strojní zametání posypu na komunikacích.

V březnu společnost pracovala s kapacitou jedenácti zaměstnanců na ruční úklid, které byly
od 1. dubna posíleny o jedenáct zaměstnanců v rámci programu veřejně prospěšných prací na celkový počet 22 zaměstnanců pro ruční úklid. Strojní zametání komunikací probíhá dvěma zametacími vozy. Největší problémy
v rámci jarního úklidu jsou u blokových čištění, kdy neukáznění řidiči nerespektují dopravní
značení pro provedení blokového čištění a parkují v zákazech stání. I přes nepříznivé počasí
v závěru března předpokládáme ukončení jarního úklidu města do 30. dubna. Jistě občany
potěší, že kromě dvou kmenových zaměstnanců určených na ruční úklid města se na něm
bude v průběhu roku 2015 podílet dalších deset zaměstnanců z programu veřejně prospěšných prací, kteří jsou rozděleni do pěti sektorů města na denní úklid. Budeme rádi za vaše
připomínky a náměty. Chceme čisté město
a snažíme se tento záměr naplnit.
Jaroslav Kytýr

Snídaně v parku
V sobotu 9. května se od 10 hodin v parku Jana Palacha uskuteční již potřetí piknikový
happening na podporu fair trade - Férová snídaně. Jedná se o ojedinělý koncept, kdy se ve

Úspěšná dobročinná aktivita Burza filantropie vstoupila do svého čtvrtého ročníku. Svitavská burza je součástí tzv. podzimního kola
Burzy filantropie. Neziskové organizace působící v okrese Svitavy mohou do 30. května přihlašovat na burzu své veřejně prospěšné projekty, které se zde budou ucházet o podporu
donátorů. Burzu filantropie tradičně pořádá
Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) a Pardubický kraj ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou. Pro burzu jsou připraveny
nové internetové stránky: www.burzafilantropie.cz, na kterých se nachází elektronický formulář a bude zde probíhat od 18. června do
2. července i hlasování veřejnosti o postupujících projektech. Finále burzy určené neziskovým organizacím působícím v okrese Svitavy proběhne 21. října. V loňském roce bylo na
čtyřech burzách v Pardubickém kraji podpořeno celkem 47 projektů a celková hodnota darů
byla 1 392 000 Kč.
Jana Machová, ředitelka KONEP

Kytičkou proti
rakovině
Svitavský ONKO klub AREA a studenti svitavské zdravotnické školy se i letos zapojí do
veřejné sbírky, kterou pořádá Liga proti rakovině Praha. Barva stužky u kytiček bude letos stříbrná – v duchu oslav 25. výročí založení Ligy. Tradiční sbírka proběhne ve středu
13. května. Studenti budou nabízet kytičky za
minimální cenu 20 Kč. Prodejní místo bude letos v Nadačním domě na náměstí .
Věříme, že se zapojíte do této sbírky a podpoříte tak dobrou věc, o kterou se Liga proti rakovině snaží – šíření nádorové prevence, zlepšování kvality života onkologických pacientů, podpora onkologického výzkumu. Část výtěžku jde
také na činnost svitavského onko klubu Area.
Nebuďme lhostejní a symbolickou částkou přispějme!
Zdena Holasová

Klub seniorů
12. 5. / 14:30 / velký sál Fabriky
Oslava dne matek s kulturním programem
19. 5. / 14:00 / Bowling-Squash centrum
Bowling (ul. Olbrachtova)
26. 5. / 13:00 / před Fabrikou
Vycházka s prohlídkou stanice Hasičského záchranného sboru (ul. Olbrachtova)
stejný den a ve stejný čas na více než stovce míst
po celé ČR sejdou tisíce lidí, aby daly najevo, že
podporují fairtradové a lokální pěstitele a oslavily tak Světový den pro fair trade. Přijďte s námi
posnídat v parku a vyjádřit tak podporu produktům, při jejichž výrobě nebyla porušována
lidská práva, poškozováno životní prostředí či
zneužita dětská práce. Vice informací naleznete
na stránkách www.ferovasnidane.cz.
Květa Kellerová

Charita
Charita Svitavy oznamuje, že kontejnery
pro sběr nepotřebného textilního materiálu
umístěné u prodejen QANTO byly přesunuty
ke vstupní bráně hřbitova z ulice 5. května a do
okolních obcí. Děkujeme za pochopení.
Děkujeme také společnosti Qanto CZ
s.r.o. za to, že nám umožnila kontejnery umístit na svých pozemcích. Moc si této spolupráce vážíme.
David Šmída

9. května / So / Česká Třebová, Zhoř u Kohouta - pěší vycházka (4 + 4 km). Chaloupka
Maxe Švabinského, rozhledna a turistická chata na Kozlově - středně náročná vycházka, trasu možno upravit. Info na mob.: 733 709 526.
Odjezd z vlakového nádraží Svitavy v 8:00 hod.
11. – 15. května / Po - Pá / lázně Poděbrady - pobyt v turistické ubytovně. Odjezd vlakem ze Svitav v 8:00 hod., přestup v Kolíně.
Informace: M. Pokorná, mob.: 733 709 525.
21. května / Čt / Seminář zdravé výživy
– (zeleninové menu, saláty, pomazánky) ve
spolupráci se ZŠ T. G. Masaryka – ( jídelna naproti zasedací místnosti MěÚ Svitavy) - ukázky včetně ochutnávky. Seminář povede šéfkuchař Václav Šmerda a Antonín Řídký, začátek
v 16:00 hod. Při přihlášení na seminář je potřeba zaplatit zálohu. Informace: M. Stejskalová,
mob.: 737 841 381.
23. května / So / Hrádek u Nechanic - Hradec Králové - historické náměstí, kostel sv. Ducha a soutok řek Labe a Orlice, Muzeum prusko
– rakouské bitvy. Délka nenáročné vycházky do
5 km. Odjezdy z autobusového nádraží: Polička v 6:30 hod., Svitavy v 7:00 hod. Informace
na mob.: 737 636 184. Neseďte doma, pohyb
na zdravém vzduchu léčí.
Jan Pokorný

Mladí zahrádkáři
opět soutěží
Územní sdružení Českého zahrádkářského
svazu pořádá v pátek 22. května na Základní
škole Sokolovská ve Svitavách celookresní kolo
vědomostní soutěže Mladý zahrádkář. Má dvě
části. Test znalosti botaniky, biologie a pěstování zahradních plodin, druhou částí je poznávání rostlin. Děti soutěží ve dvou kategoriích:
mladší žáci 4. - 6. třída a žáci starší 7. – 9. třída. Velmi rádi přivítáme též soutěžící ze svitavských škol.
Jaroslav Navrátil
OBCHODNÍ AKADEMIE
A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
SVITAVY, T. G. MASARYKA 47

Ve školním roce 2015/2016 nabízíme uchazečům
pomaturitní studium na Vyšší odborné škole
ekonomické ve Svitavách

v oboru: Účetnictví a finanční řízení podniku
délka studina: 3 roky
UBYTOVÁNÍ
A STRAVOVÁNÍ
ZAJIŠTĚNO

www.oa.svitavy.cz
Uchazeči budou přijímáni bez přijímací zkoušky
do naplnění kapacity oboru. Podmínkou přijetí
je složení maturitní zkoušky. Pro 1. kolo přijímacího
řízení je uzávěrka přihlášek 31. května 2015,
pro 2. kolo 21. srpna 2015.
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Svitavský florbalový klub slaví 20 let

MČR v laserových
zbraních
Střelci ze svitavského klubu ALFA pod vedením Jindřicha Mařáka změřili své síly na mistrovství ČR v laserových zbraních. V početné
kategorii C (do 21 let) se dvě svitavská družstva umístila na pěkných místech, avšak střelci nedokázali navázat na úspěchy z minulých
let. Družstvo Svitavy 1 ve složení Michal Malý,
Martin Malý a Tereza Baráková skončilo na
3. místě, Svitavy A ve složení Tomáš Kukaň,
Marek Berger a Barbora Mařáková se umístili na místě čtvrtém. Další závody střelce čekají
v červnu, a to ve vzduchových zbraních.
Tereza Baráková

Klub pejskařů
pozitivního tréninku, z. s.
Rádi bychom vás v měsíci květnu pozvali na akce pořádané naším klubem. První
z nich, beseda na téma PÉČE O PSA se uskuteční v sobotu 23. května v nadaci Josefa Plívy. Zajímá vás prevence nemocí a péče o psa,
jak akutně řešit zdravotní stav psa, jak pečovat
o jeho tělo, vhodná výživa, úrazy a nemoci psů,
prevence parazitů, očkování nebo třeba téma
kastrace? Pokud ano, přijďte si poslechnout
názor veterináře MVDr. Jiřího Poláčka a diskutovat na tato a další případná témata.
Druhá akce se zaměřuje na příznivce dogtrekingu. V pořadí již třetí túra se psy se uskuteční 30. května. Více informací najdete na
stránkách: www.kppt.cz. Těšíme se na viděnou, tým KPPT, z.s.!
Helena Krejčí

Pozvánka na akce
ZKO Svitavy - Lačnov
Srdečně vás zveme:
7. - 10. 5. / Mistrovství světa FMBB
(www.fmbb2015.com). Nejprestižnější závod
na světě ve sportovní kynologii, agility, mondioringu, canicrossu, obedience, výstava pro
plemena Belgického ovčáka. Toto mistrovství
se koná v Písku (na organizaci se podílí naše
jednatelka/výcvikářka Petra Makovská).
21. 5. / 17:00 / aula Fabriky
Teoretický seminář Masáž umění doteku
s jedinou Galen Myoterapeutkou v ČR Šárkou
Janouchovou, která vás provede svalovým
systémem psa a léčivými přírodními praktiky
Bachových esencí.
26. 5. / 16:00 / aula Fabriky
Seminář RNDr. Františka Šusty Trénink je
rozhovor.
30. 5. / 9:00 / Lačnov
Sportovně-branný závod se psem – je
určen pro všechny majitele psů bez rozdílů.
Přijďte s námi strávit zábavný den plný soutěží
a her! Více na www.zkosvitavy-lacnov.cz/sportovne-branny-zavod-se-psem/

Přesně v roce 1995 zahájil florbal ve Svitavách své první krůčky. Za tu dobu se vypracoval mezi respektované kluby nejen v pardubickém regionu, a to i díky šesté nejvyšší návštěvnosti v ČR v uplynulé sezoně. Mezi největší úspěchy se řadí dvouleté působení ženského týmu v extralize (2005 - 2007). Z pohledu mužů tříleté působení v 1. lize a existence
ve skupině 24 nejlepších týmů v ČR.
Jak to začalo?
Vůbec první oficiální název klubu zněl
Floorball Club Svitavy. Tréninky tehdy probíhaly ve staré textilní hale na svitavském stadionu
a v tělocvičně gymnázia. V dalším ročníku získal klub poprvé sponzora a pod názvem FlC
Repabad Svitavy se přihlásil do 3. ligy. Muži
hned v první sezoně skončili na 4. místě a postoupili do 2. ligy. Další sezonu již Svitavy reprezentoval s číslem 8 i David Komůrka, od
roku 2004 předseda klubu. Společně s ním
i René Hnát, který se v klubu věnuje trénování
mládeže. A také Lubomír Kocourek, současný
trenér starších žáků. Ke změně názvu na FbK
Svitavy došlo tři roky po jeho založení, konkrétně v roce 1998.
Zlatá období pro svitavský florbal
První zlaté časy pro svitavský florbal měly
na svědomí ženy, které postoupily v roce 2005
do 1. ligy (nynější extraligy). Ženy jako nová-

ček šokovaly a z 5. místa postoupily v nadcházející sezoně do play off, ve kterém podlehly pražskému Chodovu v sérii na dvě vítězná
utkání těsně 1:2. V dalším ročníku se nejvyšší soutěž udržet nepodařilo. Muži zažívají zlaté časy od vítězného play up v roce 2013. Kromě rodičů a kamarádů objevují florbal i ostatní svitavští sportovní fanoušci. A stávají se ve
florbalových luzích a hájích fenoménem. Zápasy FbK Svitavy byly v letošní sezoně 6. nejnavštěvovanější v ČR. Do ochozů haly Na Střelnici si našlo za dvě prvoligové sezony cestu přes
8 000 diváků. Dosavadní rekord na jednom
utkání činí 569 diváků (21. prosince 2013 proti Litvínovu).
Klub si zakládá na práci s mládeží
Vedení klubu si je vědomo faktu, že vlajkový tým v podobě tehdejších žen nebo nynějších
mužů je reprezentativní záležitostí, ale pyramida klubu se musí stavět od samotných základů.
A proto se usilovně věnuje práci s těmi nejmenšími, kteří do oddílu přichází. Největším úskalím je nedostatek trenérů pramenící z relativně krátké historie florbalu. I proto měl oddíl
plnou mužskou strukturu jenom jednou, a to
v sezoně 2012/2013. Aktuálně otevřené kategorie jsou elévci, starší žáci, junioři, muži a dorostenky. Za 20 let prošlo klubem přes 2 000
hráčů.
Marek Vomočil

Volejbalistky gymnázia bronzové v ČR
Volejbalistky gymnázia bojovaly v Liberci ve dnech 24. a 25. března o titul mistryň
ČR mezi středními školami. Vyhrály obvodní,

okresní i krajské kolo (staly se vítězkami olympiády dětí a mládeže Pardubického kraje), následně zvítězily v kvalifikaci o účast v republikovém finále. Ve finále nejdříve děvčata vyhrála skupinu, po prohře v semifinále hrála utkání
o bronzovou medaili celorepublikového finále.
A vyhrála! Gymnazistky získaly bronz.
Milan Báča

Distribuci
zajišťuje firma L. Pospíšila. S nesrovnalostmi
v doručování se obracejte na mob.: 608 024
585 (www.mestosvitavy.webnode.cz).
Příští číslo vyjde 31. května 2015
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Bloudění s mapou

Třetí květnová neděle (17. května) bude ve
znamení již 12. ročníku pohodové orientační cyklojízdy okolím Svitav. Ano, rok se sešel s rokem
a po loňském, počasím bohužel poznamenaném ročníku, zde máme další Bloudění s mapou. A tak je velkým přáním, aby nám všem letos počasí přálo a mohli jsme vyjet na jednu ze
tří připravených tras, které účastníky, zejména
na těch dvou delších, zavedou opět do míst,
kam ještě na svých kolech nezavítali. Start i cíl
je jako obvykle na zahrádce Bowling&Squash Centra Na Střelnici (registrace v 8:30, start
v 10:00 hod.).
Pavel Křivka
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Střelecká účast na mistrovství republiky mládeže
Střelecký kroužek SVČ Svitavy/SSK Pomezí se zúčastnil 7. března finále Královéhradeckého a Pardubického kraje v Týništi nad Orlicí. Vybíraly se 3 nejlepší výsledky z celkových
5 závodů roku v jednotlivých kategorií ve střelbě
ze vzduchových zbraní. Těchto se účastnili - Karel Kinský, Filip Blažka a Lukáš Kinský. Lukáš
střílel za mladší žáky do 12 let. Karel s Filipem
stříleli už za starší žáky 13 - 14 let. Všichni dosáhli výborných výsledků. V mladších žácích zvítězil
klub ze Sezemic (888 bodů). Lukáš se umístil na
2. místě (846 bodů). Třetí místo obsadil Chlumec nad Cidlinou (824 bodů). Ve starších žácích se Karel Kinský umístil na celkovém 4. místě (897 bodů) a Filip Blažka na 7. místě (884
bodů). Karel získal ještě 3. místo v přeboru Východočeského kraje s celkovým nástřelem 300

bodů z 300 možných a dosáhl tím osobního rekordu. V sobotu 4. dubna se naši střelci zúčastnili mistrovství republiky mládeže, které se konalo v Plzni. Celkově se zúčastnilo cca 160 mladých střelců do 14 let. Na vítězné pozice sice nedosáhli, ale i tak to pro ně byl nezapomenutelný
zážitek.
Jiří Žák

X. ročník turnaje zdravotnických škol ve florbalu

Mistrovství Evropy
v silovém trojboji
V kongresovém Parkhotelu Plzeň se 30 českých zástupců 21. března zúčastnilo mistrovství Evropy v klasickém (RAW) silovém trojboji dorostu, juniorů, mužů a žen, kde celkem vybojovali v trojboji jednu zlatou, jednu sříbrnou
a čtyři bronzové medaile.
Ve váhové kategorii mužů do 74 kg Českou
republiku reprezentoval člen svitavského oddílu
Tomáš Lacko. Svými výkony (dřep – 212,5 kg,
benčpres – 147,5 kg, mrtvý tah – 225 kg) obsadil 8. místo. Vzhledem k velké mezinárodní
účasti a jeho zdravotní indispozici blahopřejeme ke skvělému výkonu. Další živý přenos soutěže, které se budou účastnit členové oddílu
TJ Svitavy, můžete sledovat 30. 5. na www.powerlifter.cz. Staňte se fanouškem silového trojboje
a podpořte nás na sociální síti Facebook/TJ Svitavy Powerlifting.
Vladěna Janků

Střední zdravotnická škola Svitavy uspořádala 27. března v hale Na Střelnici jubilejní
X. ročník turnaje středních zdravotnických škol
ve florbalu. Této sportovní akce se již tradičně účastní družstva chlapců a dívek zdravotnických škol ze Svitav, Hradce Králové, Pardubic, Ústí nad Orlicí a Chrudimi, kterou reprezentovaly pouze dívky. Obě kategorie se hrály systémem každý s každým, dívky hrály deset
a chlapci dvanáct minut hrubého času. Zápasy chlapců i dívek měly tradičně velmi dobrou
úroveň a tomu odpovídala i výborná atmosféra v hale. Chlapci z naší zdravky porazili zdravotníky z Hradce Králové 3:0, Ústí nad Orlicí
2:1 a Pardubic 3:0. Svitavským hochům se tak
povedlo vybojovat první historické vítězství na
tomto regionálním turnaji. Na výkonech týmu
Svitav se velkou měrou podílel Radek Bečvář,
který byl jednoznačně vyhlášen nejlepším hráčem turnaje se sedmi vstřelenými brankami.
Mezi dívkami dominovalo stejně jako v předchozích letech družstvo z Hradce Králové, dru-

hé místo vybojovala děvčata z Ústí nad Orlicí
a třetí byly dívky z Pardubic. Svitavským děvčatům se letos tolik nedařilo a i přes velkou bojovnost nakonec obsadila páté místo.
Vedoucí družstev i samotní hráči byli velmi
spokojeni s organizačním zabezpečením akce
v pěkném prostředí svitavské haly a přislíbili
účast na dalším, již XI. ročníku turnaje zdravotnických škol ve Svitavách.
Martin Lipenský
Pořadí chlapci:
1. Svitavy
2. Ústí nad Orlicí
3. Pardubice
4. Hradec Králové

9b
4b
3b
1b

Pořadí dívky:
1. Hradec Králové
2. Ústí nad Orlicí
3. Pardubice
4. Chrudim
5. Svitavy

12b
9b
6b
3b
0b
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