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Úspěšný hudební festival Hřebečský slunovrat již počtvrté

Den dětí opět v parku Jana Palacha
Město Svitavy se rozhodlo oslavit Dětský
den již tradičně v parku Jana Palacha a připravilo pro děti ve spolupráci se svitavskými
organizacemi, ZŠ a MŠ bohatý program. Dětský den se bude konat v sobotu 6. června od
13 do 17 hodin.
Koordinátorem akce je SVČ Tramtáryje, na
programu se spolupodílí organizace pracující
s dětmi a mládeží: MC Krůček, TOM Zálesáci,
skauti, NK Díra, OS Bonanza, Děti patří domů,
PS Vysočina, městská knihovna, taneční škola
Scarlett, jazyková škola HelloGoodbye, ochránci přírody, ČČK, svitavští atleti, šachisti a sponzor Era.
V parku budou pro děti připravena stanoviště, na kterých mohou plnit rozmanité úkoly, za
které budou dostávat razítka a následně drobnou odměnu. Cena hrací karty pro děti bude
30 Kč. Na hlavním pódiu se vystřídají účinkující
z mateřských a základních škol, kroužků SVČ
a místních organizací se svým programem.
V parku budou také skákací atrakce a stánky
s občerstvením. K poslechu vystoupí hudební
skupina „Generace II“ ze Svitav. Pokud počasí
dovolí, je připravena i projížďka westernovým

kočárem taženým koňmi. Ve svitavském bazénu opět bude poloviční cena vstupného pro
děti do 15 let na jednorázové vstupné (netýká
se rodinných pasů).
Poděkování patří všem, kteří věnují čas
na přípravu i realizaci sobotního odpoledne.
Srdečně zveme děti a rodiče, prarodiče a vůbec všechny, kdo se rádi baví. Robert Snášil

Již čtvrtý ročník úspěšného hudebního
festivalu Hřebečský slunovrat se bude konat
v prostorách pod parkovištěm restaurace
U Tety. V sobotu 20. června od 14 hodin můžeme sledovat muzikantské přátelské setkání
dvou sousedních měst – Svitav a Moravské Třebové. Program bude probíhat opět na obou
pódiích. Z hlavních interpretů zmiňuji Leny,
dceru Lenky Filipové, a letošním hřebem večera bude skupina Supergroup.cz (Michal
Pavlíček, Kamil Střihavka, Miloš Meier, Vladimír „Guma“ Kulhánek, Roman Dragoun a Jan
Hrubý).
Občerstvení, nápoje, cukrovinky apod.
budou zajištěny nejen v restauraci, ale také ve
stáncích. A ani letos nebude chybět doprovodný program pro děti, který připraví SVČ Svitavy
a DDM Moravská Třebová.
Vstupné stojí v předprodeji 100 Kč, na místě 150 Kč, děti budou mít do 15 let vstup volný.
Dopravit se na akci můžete kyvadlovou autobusovou dopravou, která vás zdarma v pravidelných intervalech dopraví tam i zpět. Jízdní řád
a program najdete na straně 13.
Na organizaci se kromě zmíněných měst
podílejí i obce Koclířov a Kamenná Horka.
Mediálním partnerem akce je rádio Beat.
Alice Štrajtová Štefková

Muzejní noc
Letem létem
Fenomén muzejních nocí patří ve velkých
evropských metropolích již řadu let ke stálým
prezentacím kulturního dědictví atraktivním
způsobem. Od roku 2008 se k této aktivitě
každoročně připojují i Svitavy, které při této
příležitosti zahajují muzejní turistickou sezonu.
Letos se muzejní noc koná v pátek 19. června
a hlavním mottem je létání. Přízemí muzea
zaplní letadla i letadélka, dozvíte se mnohé
o historii aviatiky v našem regionu, vyzkoušíte
trenažér na udržení rovnováhy, sami si sestavíte
modely letadel. A možná, že na muzejním dvoře přistane letounu Blériot... Čeká vás ale mnohem více zajímavostí, např. tajuplná až strašidelná prohlídka Ottendorferova domu... Celý
program muzejní noci naleznete na straně 11.
Blanka Čuhelová
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Informace z úřadu

Ze zastupitelstva
Zastupitelstvo města Svitavy na svém zasedání 29. dubna schválilo:
• závěrečný účet města Svitavy a jím zřízených
a založených organizací za rok 2014 a schválení účetní závěrky města k 31. 12. 2014
• zprávu o hospodaření s majetkem města
• prodej pozemků v katastrálním území města
společnosti Finex Investment za kupní cenu
183 920 Kč + DPH
• záměr prodeje nemovitostí v obci a kat. území Čenkovice po částech
• poskytnutí dotace:
−− 100 tis. Kč Středisku sociálních služeb Salvia na zakoupení automobilu pro zajištění
dopravy osob se zdravotním postižením
a seniorů
−− 1 045 tis. Kč Charitě Svitavy
−− 632 tis. Kč Středisku sociálních služeb Salvia Svitavy
−− 215 tis. Kč Sdružení zdravotně postižených ČR, OV Svitavy
−− 200 tis. Kč Mateřskému a rodinnému centru Krůček Svitavy
−− 230 tis. Kč Oblastnímu spolku Českého
červeného kříže Svitavy
−− 60 tis. Kč občanskému sdružení Děti patří
domů Hradec nad Svitavou
• poskytnutí příspěvku:
−− 130 tis. Kč MŠ Československé armády
a 220 tis. Kč MŠ Marie Majerové na pořízení zabezpečovacího zařízení objektů
−− 32 tis. Kč MŠ Milady Horákové na pořízení dvou vozíků a chladničky
−− 80 tis. Kč Nadaci Josefa Plívy na provoz
a činnost v roce 2015
−− 838 tis. Kč TJ Svitavy na podporu činnosti
pracovníků s mládeží v roce 2015
• rozpočtová opatření, kterými se provádí
změna rozpočtu města Svitavy pro rok 2015
na celkovou částku 478 536 500 Kč.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• zprávu o bytové politice města Svitavy
Zuzana Pustinová
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Investice do regenerace budov i zeleně
Sídliště u vlakového nádraží
Jednou z letošních investičních akcí do
veřejných ploch a území města Svitavy bude
řešení dopravního systému a bezpečnost
chodců na sídlišti u nádraží. Realizace vychází
ze zpracování komplexní studie regenerace veřejných ploch v území a z podnětů veřejnosti.
Prvotním úkolem je zjednosměrnění dopravy
v některých ulicích s regulací parkování osobních automobilů. Pro bezpečnost chodců je
potřeba také úprava prostoru, kde se kříží
hlavní komunikace s ulicí Marie Pujmanové
a zlepšení nástupních ploch. Investice by měla
mít finanční náhled ve výši kolem 1 mil. Kč.
Záměr byl veřejně projednán s vysvětlením důvodů navrženého řešení, kdy realizace by měla
proběhnout v letních měsících tohoto roku.

Chodník Lačnov
Příprava pro možnou realizaci chodníku
v Lačnově kolem průjezdní silnice R/43 stále
pokračuje. Příprava nebyla zahájena na zákla-

• Návštěvníci Langerovy vily si jistě všimli, že
zmizely některé vstupní dveře. V současné
době jsou v ateliéru restaurátora Radovana
Šulce. Do konce tohoto roku by měly být
všechny venkovní dveře (i na balkonech)
zrestaurovány. Harmonogram prací byl rozvržený tak, aby nebylo narušeno konání svatebních obřadů v obřadní síni. Město na tuto
akci získalo dotaci od Ministerstva kultury ČR

Kulatý stůl: Rozvoj Lačnova
Zveme všechny občany, kteří se zajímají
o rozvoj městské části Lačnov, na setkání
s vedením města. Bude se konat 23. června od
17 hodin v budově lačnovské školy a řeč bude
nejen o vybudování chodníku.

Regenerace veřejných ploch

dě informací v médiích a některých výstupů
občanů na veřejném zasedání Zastupitelstva
města Svitavy, na problému se pracuje průběžně. Je dokončena projektová dokumentace
k vydání územního rozhodnutí, která v rámci
vyřešení technických problémů a vyhovění
všem požadavkům na stavbu ze strany příslušných organizací zabrala nemálo času (cca

Informace z odboru školství a kultury
• Druhé kolo zápisu do MŠ proběhne ve středu
3. června od 14 do 16 hodin v mateřských
školách: Československé armády 9, Milady
Horákové 27 a Větrná 11. Formulář žádosti
dostanou rodiče přímo při zápisu.

rok). Bylo zahájeno územní řízení a po vydání
územního rozhodnutí bude zpracována projektová dokumentace k vydání stavebního
povolení. V celé délce trasy budou provedeny kopané sondy ke zjištění stavu inženýrských sítí a přípojek a dále k posouzení, zda
dojde ke kolizi uvažované stavby s veřejnou
zelení podél silnice. Zde je nutné zejména
zjistit, zda stromy budou muset být odstraněny. Náš předpoklad k vydání stavebního
povolení je do konce roku 2015, abychom
v lednu roku 2016 mohli žádat o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, kde by bylo
reálné získat podporu až ve výši 85 % nákladů
stavby. Odhadem jsou náklady z projektové
dokumentace pro územní rozhodnutí ve výši
cca 17 mil. Kč. Náklady se vzhledem ke zpracování dalších stupňů projektových dokumentací
a průzkumných prací mohou změnit.

ve výši 337 tisíc Kč, to je téměř polovina celkových nákladů.
• Fond regenerace památek města Svitavy
- nadále je možné v průběhu kalendářního
roku žádat o finanční příspěvek. Více informací na odboru školství a kultury, resp. na
webu města.
Jiří Petr
Dne 20. dubna byly schváleny výsledky
rozvojového programu Kompenzační učební
pomůcky pro žáky se zdravotním postižením
v roce 2015, ve kterém získala MŠ Československé armády 9 peníze na nákup didaktické
pomůcky Klokanův kufr za 20 800 Kč.
Marie Havířová

V roce 2014 město Svitavy provedlo rekonstrukci podstatné části veřejných ploch
před bytovými domy na ulicích U Stadionu
a U Kojeneckého ústavu včetně kanalizace, veřejného osvětlení a sadových úprav. Záměrem je
v letošním roce akci kompletně dokončit,
tj. zrealizovat zbývající část - parkoviště, plochy pro odpočinek a kola, rozšíření stávající
účelové komunikace a vybudování celkem
22 kolmých stání, rekonstrukce dětského hřiště
a další drobné úpravy. Komise ve výběrovém řízení vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku od
firmy AKVASTAV Svitavy ve výši 2 933 914 Kč.
Termín pro provedení stavby je ve výběrovém
řízení stanoven od 21. 5. do 31. 7. 2015.

Regenerace fasády
Fasáda ZŠ T. G. Masaryka byla v minulosti
opravena z čelní a jedné boční pohledové strany. Zbývající dvě stěny zůstaly v nevyhovujícím stavu, proto město rozhodlo zregenerovat
zadní trakt budovy včetně otvorových prvků.
Na základě výběrového řízení byla zvolena firma dodavatele Pavla Ducháčka, který nabídl
cenu 2 560 233 Kč.

Úpravy v objektu požární zbrojnice
V rámci zlepšení podmínek pro práci dobrovolných hasičů bylo vyhlášeno výběrové
řízení na provedení stavebních úprav bývalé bytové jednotky v zázemí budovy požární
zbrojnice dobrovolných hasičů na ulici Požární
2. Po stavebních úpravách bude objekt sloužit
jako šatna a kancelář. Celkové předpokládané
náklady jsou 532 935 Kč. Stavební práce byly
zahájeny a termín dokončení je stanoven na
31. červenec 2015.
Pavel Čížek
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Regenerace zahrad všech svitavských mateřských škol
Město v minulosti zrekonstruovalo s podporou nadace ČEZ dětské hřiště u mateřské
školy Milady Horákové. Další rekonstrukce
a obnovy hřišť u ostatních svitavských mateřských škol probíhají s podporou Operačního
programu Životní prostředí (OPŽP). Všechny mateřské školy mají ve svých vzdělávacích
programech vzdělávací aktivity odpovídající
zdravému životnímu stylu a trvale udržitelnému rozvoji společnosti v souladu s přírodou.
Tomu odpovídá přírodní pojetí herních prvků
všech hřišť. Umělohmotné a nepřírodní materiály zde jsou použity jen v nezbytně nutné míře
a pouze v případě, že by použití čistě přírodního
materiálu snižovalo životnost herního prvku. Na

přípravě projektu a návrhu hřišť spolupracovaly ředitelky mateřských škol, hřiště budou tedy
plně odpovídat potřebám jejich vzdělávacích

programů a budou praktickou pomůckou pro
environmentální výchovu dětí.

Likvidace olejů a tuků

Zahrada u MŠ na ulici Pražská a Úvoz je již
dokončena. V nejbližší době proběhne předání
hřiště u MŠ Marie Majerové. Spolu s opravou
hřišť probíhaly nebo probíhají na všech školkách stavební úpravy na jejich zateplení.
U dokončených hřišť se podařilo výstavbu
hřiště se zateplením koordinovat, v případě MŠ
na ulici Československé armády to však není
možné a zahájení výstavby hřiště je posunuto
na podzim tohoto roku.
Náklady na realizaci jednoho hřiště činí
v průměru 1,2 mil. Kč. V poslední výzvě tohoto
operačního programu podalo město ještě žádost na výstavbu hřiště u MŠ Větrná, které bylo

Terénní programy Svitavy pokračují

Na základě smlouvy mezi Pardubickým
krajem a městem Svitavy byla v období od
2. června 2014 do 31. května 2015 poskytována sociální služba Terénní programy Svitavy
za podpory sociálních fondů Evropské unie
a Individuálního projektu Pardubického kraje
v rámci projektu Podpora integrace příslušníků
sociálně vyloučených romských lokalit v Pardubickém kraji II.
Poskytovatelem služby je organizační složka města Svitavy Sociální služby města Svitavy
- azylový dům, sídlem terénních programů je
městský úřad (T. G. Masaryka 40/25). Ve službě byly zaměstnány dvě terénní sociální pracovnice – Monika Antošová a Žaneta Bušová.
Působnost programů byla na celém území města i jeho spádových obcí. Celkově bylo
podpořeno 91 osob. Cílovou skupinu tvořili
lidé ve věkovém rozmezí od 15 do 65 let. Zaměřením programů byla stabilizace nepříznivé
situace v jejich domácím prostředí a prevence
proti sociálnímu vyloučení.
Mezi nejčastěji řešené oblasti patřily: hrozba vystěhování, zadlužení, hledání zaměstnání,
zajištění pravidelné školní docházky, motivace
k dalšímu vzdělávání, výchovné obtíže, doprovod uživatelů do organizací řešících jejich
osobní záležitosti. Dále jsme dohlížely na oblasti ve městě, které jsou veřejností vnímány
jako rizikové.

v minulosti částečně rekonstruováno, ale chybí
zde prvky na podporu environmentální výchovy. Město bylo úspěšné i v této poslední žádosti
odpovídající vybavení bude u všech mateřských
škol ve Svitavách.
Břetislav Vévoda

Terénní programy Svitavy budou i nadále
pokračovat (od června do prosince 2015) díky
neinvestiční dotaci z Úřadu vlády ČR (Podpora
terénní práce pro rok 2015) a podpory města
Svitavy. Služba je bezplatná a dostupná i pro
nové klienty. V případě zájmu o více informací
či spolupráci navštivte naši kancelář, nebo se
obraťte na mob.: 730 183 894, e-mail: monika.
antosova@svitavy.cz.
Monika Antošová

Likvidace použitých potravinářských olejů
a tuků z domácností je v současné době ve Svitavách řešena pouze omezeně. Jediná sběrná
nádoba určená pro tento druh odpadu se nachází na sběrném dvoře. Tuto možnost likvidace
však občané příliš nevyužívají, neboť pro většinu z nich je pohodlnější vylévat použité potravinářské oleje a tuky do kanalizační sítě. To však
způsobuje vysrážení těchto materiálů v kanalizačních přípojkách a kanalizačních řadech, což
může vést až k jejich ucpání.
Rada města Svitavy schválila na svém jednání 5. května zavedení systému likvidace použitých potravinářských olejů a tuků formou
sběrných nádob, které společnost EKO-PF
bezplatně poskytne a rozmístí na území města.
Jedná se o společnost zabývající se sběrem a následnou ekologickou likvidací použitých potravinářských olejů a tuků. Společnost v současné
době spolupracuje v této oblasti s více než osmdesáti městy a obcemi v rámci celé ČR.
Jedná se o zelené plastové popelnice
o objemu 240 l. Umístění těchto sběrných nádob je navrženo v celkem třinácti městských
lokalitách, vytipovaných s ohledem na největší koncentraci obyvatel, zpravidla na sídlištích
(parkoviště u restaurace Družba, ulice Kijevská,
Malé náměstí, Ruská (parkoviště), Felberova,
U Stadionu (u kojeneckého ústavu), Zahradní
(u trafostanice), Větrná, Slezská, Kapitána Jaroše (před prodejnou Honda), Pražská ulice,
Bohuslava Martinů a u restaurace Astra).

Komunální odpad
Splatnost poplatku za komunální odpad
je do 30. června. Zaplatit lze v hotovosti v budově městského úřadu (T. G. Masaryka 25),
složenkou, která vám byla zaslána, bezhotovostním převodem na bankovní účet města
nebo platební kartou. Poplatek je pro rok 2015
stanoven ve výši 570 Kč/osoba.
Rodinám se třemi a více nezaopatřenými
dětmi připomínáme možnost čerpání peněžitého daru na každé třetí a 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.
Případné bližší informace lze získat na odboru životního prostředí u Jany Alexové (461
550 253) a Pavly Boucníkové (461 550 254).
J. Alexová, P. Boucníková

Sběrné nádoby budou instalovány vždy při
již stávajících kontejnerových stáních pro separovaný odpad. Po ověření fungování nového
systému likvidace odpadu bude v budoucnu
možné postupné rozšiřování sítě sběrných míst
podle potřeb občanů a možností města.
Odvoz sběrných nádob bude pro společnost EKO-PF zajišťovat společnost LIKO SVITAVY. Městu Svitavy za odvoz a následnou likvidaci nevzniknou žádné náklady, pouze bude
muset pořídit držáky sběrných nádob, které
současně zabraňují jejich otevření, případně
odcizení.
Marek Antoš
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Pietní akt

Dotace z EU

Výročí konce druhé světové války si připomenulo početné shromáždění občanů pietním
setkáním na schodech před „Bílým domem“
v den sedmdesátého výročí – tedy v pátek
8. května. Studenti Vojenské střední školy

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo
předběžné znění výzev k podávání žádostí
o dotaci v Operačním programu Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).
Podnikatelé se mohli do konce května seznamovat s podmínkami a požadavky, které jsou
nutné k získání evropského příspěvku. Výzvy byly vypsány v 11 programech (Inovace,
Potenciál, Aplikace, Partnerství znalostního
transferu, Spolupráce, Technologie, Marketing, Nemovitosti, Školicí střediska, Úspory
energie, ICT a sdílené služby). Úplné znění
výzev bylo nahráno do informačního systému
MS2014+ a od června do srpna bude možné podávat tzv. registrační, nebo předběžné
žádosti. Od září do listopadu musí uchazeči,
kteří žádosti podali, dodat tzv. plnou žádost
o dotaci. Poté budou žádosti vyhodnoceny
a rozhodne se o udělení, či neudělení dotace.
Vyhovující projekty budou předloženy výběrové komisi (zástupci MPO a CzechInvestu)
a posouzeny souhrnně. Definitivní slovo má
Řídící orgán OPPIK, kterým je MPO. V prvním
kole výzev je v plánu rozdělit asi čtvrtinu celkového rozpočtu OPPIK (25 % z celkové částky
blížící se k 120 mld. Kč). Info: na stránkách
MPO nebo na webu OPPIK.
Zuzana Pustinová (zdroj: businessinfo)

a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany ČR
v Moravské Třebové pod velením náčelníka štábu, podplukovníka Viliama Bekeho, drželi čestnou stráž u obou pomníků. Svitavské pěvecké
sdružení Dalibor vedené sbormistryní Miroslavou Ducháčkovou zazpívalo čtyři písně a naši
hymnu – českou i slovenskou část. Hrůzy války,
které nesmí být zapomenuty, připomenul starosta David Šimek a podplukovník Viliam Beke.
Společně také položili věnce k oběma pomníkům
- sochám Osvobození a Rudoarmějce, aby uctili
památku obětí druhé světové války. Své věnce
položili i zástupci KSČM.
Zuzana Pustinová

Výcvik Cesta - projekt sociální prevence
Projekt Cesta je jednou ze sedmi částí projektu Svitavy, aktivity sociální prevence 2015, na
který Odbor prevence kriminality MV ČR přidělil městu v dotačním řízení celkovou částku
556 tis. Kč. Jednalo se o nejvýše bodově hodnocený projekt předložený v dotačním řízení
v rámci Pardubického kraje. Z vlastních prostředků město Svitavy projekt celkově podpoří
částkou 210 tis. Kč. V projektu Cesta se jedná o
dva běhy tříměsíčního výcviku pro děti do 15 let
ze Svitav, správního obvodu Svitavy (výjimečně
z regionu), které mají vážnější problémy s chováním. Výcvik je realizován ve dvou bězích za
rok pro asi 12 dětí. Bude se skládat ze tří dílčích
aktivit. Jednou z aktivit je výcvik pro děti s projevy maladaptivního chování, který byl zahájen
pod vedením Střediska výchovné péče Svitavska
- Alfa ve spolupráci s partnery, Občanským
sdružením Bonanza a Městským muzeem a galerií ve Svitavách.
Program se skládá z několika dílčích činností:
Rozvoj morálního a právního vědomí
Jedná se o činnosti směřující k pochopení
užitečnosti hranic, pravidel a zákonů poskytujících v životě bezpečí a jistotu. Získání vědomostí „proč zákony existují a k čemu slouží“
a objasnění jejich smyslu, vytvoření nebo upevnění morálních postojů a porozumění všem důsledkům při porušení právních norem.
Motivační pracovní činnosti
Záměrem je vyzkoušet si několik pracovních činností (kovář, řezbář, kameník a sklář),
ve kterých by se posléze mohl účastník výcviku
tzv. „najít“. Jedná se o motivaci ke zvládnutí některých manuálních dovedností.

Sociální dovednosti a „kompetence“
Jde o převedení vědomostí a dovedností do
praxe, o osvojení si komunikačních, sociálních
a pracovních dovedností a porozumění mezilidským vztahům ve svém okolí.
Význam projektů prevence kriminality lze
doložit prohlášením předsedy Okresního soudu

Městská policie informuje

Tísňové volání 156
Ujela od nehody
Dne 30. 4. v 19:40 hod. požádala PČR
strážníky o spolupráci při zastavení vozidla
přijíždějícího od Poličky. Bílá dodávka měla
ujet od dopravní nehody. Krátce poté strážníci
vozidlo zastavili. Jeho řidičku (39) ztotožnili
a na místě předali k dalším úkonům PČR.

Osoba hledaná PČR
v kolonii u rybníka
Dne 5. 5. v 05:26 hod. přijali strážníci
oznámení o pohybu cizího muže přelézajícího
ploty zahrádek v kolonii Pod Hrází u Dolního
rybníka. Ve fóliovníku zahrady oznamovatele
nalezli strážníci ležícího muže. Lustrací vyšlo
najevo, že 52letý muž ze Šumperska je osobou
hledanou PČR. Strážníci přivolali na místo hlídku PČR, která si muže i celou záležitost (případné podezření z krádeže) na místě převzala
k dalším úkonům.

Rychlé rozhodnutí
Bleskový zákrok s použitím donucovacích
prostředků provedl strážník v minulém měsíci.
Tento zákrok ocenil osobně starosta města.
Když na místě činu zasahovali zdravotníci, sociální pracovnice i policisté, oceněný strážník
reagoval na situaci, kdy se nejen verbálně agresivní ošetřovaná osoba s nesrozumitelným
výkřikem rozeběhla k oknu, prudce jej otevřela, chytila se rámu v horní části a snažila se vyskočit na parapet okna. Strážník zabránil případným fatálním následkům, které jsou těžko
odhadnutelné. Žena poté za pomoci policistů
byla umístěna a zabezpečena v převozovém
křesle zdravotníků.

Trochu osvěty
Citace ze zákona o policii. „Policie slouží
veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost
osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet
trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního
řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku
a bezpečnosti svěřené jí zákony…“

ve Svitavách Bohumila Kotaly, který na jednání
Zastupitelstva města Svitavy ocenil veškeré aktivity v rámci prevence a informoval i o výrazném
poklesu „trestné činnosti“ dětí a mládeže ve
městě. (Např. oproti roku 1999, kdy byly zahájeny systematické kroky města v oblasti prevence dětské delikvence, klesl jejich počet o 90%.)
Pevně věříme, že kromě nesporného poklesu
delikventního chování dětí aktivity napomohou
i zlepšení projevů jejich každodenního chování.
Na druhou stranu si velmi dobře uvědomujeme,
že děti se učí především nápodobou. Výsledek
je tedy věcí nás všech. O realizaci jednotlivých
aktivit budeme jednotlivě průběžně a podrobně
informovat na webu prevence.
Erich Stündl

Od loňských komunálních voleb jde město
a policie ve spolupráci a v pomoci při naplnění
těchto úkolů PČR (úkolů státu) cestou platformy pro bezpečnost, veřejný pořádek a prevenci, která slouží k řešení a navrhování konkrétní
spolupráce, konkrétních standardů, naplňování koordinační dohody v daných oblastech,
vykonávání služby na stejných základech, stejném přístupu, ovšem se znalostí „nestejného“
postavení policisty, strážníka či „odborného“
úředníka.
Každý občan může „platformou“, tedy za
účasti zástupců PČR, kdykoliv nechat projednat „své“ téma, „svůj“ námět v daných oblastech. Je logické, že věc musí mít možnou zákonnou trestně - právní příčinu a nemůže být
na základě jedna paní povídala.
Karel Čupr
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Ze zastupitelských lavic

Milí spoluobčané,
chtěli bychom Vás pozvat jménem všech
členů z. s. Naše svitavy na přátelské setkání
s našimi zastupiteli i ostatními členy NS a splnit
tak předvolební slib občanům, že názor každého z Vás je pro nás důležitý a motivující.
Setkání se uskuteční dne 12. 6. 2015 od
17 hodin na zahrádce hospody na Lačnově
a to za každého počasí. Občerstvení je zajištěno. Místo setkání bylo vybráno záměrně
v této lokalitě, protože témata do diskuze se
budou tentokrát týkat především problémů
místní části Lačnov. A to dokončení chodníku
podél ul. Hlavní, odklonění těžké nákladní dopravy mimo Lačnov bez ohledu na výstavbu
obchvatu Svitav ve směru sever-jih, oprava ul.
Zadní a její využití jako cyklostezky 4033 ze
Svitav do Opatovce mimo silnice I. třídy, parkování podél této ulice, možná výstavba okružní
křižovatky na přetížené a nebezpečné komunikaci I/35 u benzínové pumpy na Lačnově
a další. Těšíme se na setkání se všemi,kterým není
lhostejné jak se nám žije v našich Svitavách.
Miroslav Sedlak, zastupitel za NS

Proč město Svitavy
odměňuje trenéry mládeže
Na dubnovém jednání zastupitelstva byla
schválena dotace pro TJ Svitavy ve výši 838
000 Kč na odměny trenérů mládeže v roce
2015. Je to velká pomoc sportovním oddílům, které tak mohou své finanční prostředky
vkládat do cestovného na turnaje a soutěže,
odměňovat rozhodčí a zkvalitňovat své materiálně-technické vybavení. Tím se uleví i peněženkám rodičů, ze kterých by se tyto položky
hradily formou zvýšených oddílových příspěvků. Dříve všichni trénovali zadarmo. Doba se
ale změnila a získat a udržet zejména mladé
trenéry u dětí a mládeže je čím dál větší problém. Není to tím, že by svůj sport neměli rádi.
Je to tím, že trénování je náročné na čas a přiznejme si, že většina bývalých aktivních sportovců, kteří by se trénování mohli věnovat, dá
raději přednost svým soukromým aktivitám
a své rodině, než aby se starali o cizí děti a brali
tak na sebe velkou zodpovědnost. Trénuje se
většinou třikrát týdně po práci, k tomu většina
víkendů na utkáních, turnajích nebo závodech.
Nejvytíženější trenéři dostávají měsíční odměnu 2500 Kč, ostatní méně. Odměna je to spíše
symbolická, je to poděkování města těm, kteří
se ve svém volném čase starají o sportovní vyžití našich dětí.
Ing. Petr Sezemský
zastupitel za ANO 2011
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.
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Děje se ve městě

Pumptrack
Slyšeli jste o nové cyklistické disciplíně
Pumptracku? Pokud ne, pokusím se tento
sport stručně představit. Na jedinečném typu
dráhy jezdec využije “pumpování” - pohybu

nahoru a dolů jako hnací síly jízdního kola namísto šlapání. Pumptrack je výborný pro nácvik rovnováhy, ovládání a získání dovedností
na jízdních kolech. Jízda na Pumptracku je
bezpečná a zábavná a je vhodná pro všechny
věkové kategorie a úrovně dovednosti, druhů
a velikosti kol. Na dráhu mohou malé děti na
odrážedlech i dospělí a aktivní cyklisté. Pro
pokročlié jezdce je možné postavit dirtpark,
dráhu s vysokou sportovní úrovní, která má
nájezdovou rampu a různě vysoké skoky.
Jestli vás tento sport zaujal, tak vězte, že
jej zvažujeme zbudovat v areálu Cihelna společně s rekonstrukcí plochodrážního stadionu.
Proto všechny příznivce Pumptracku zveme
v pondělí 15. června v 17 hodin do klubu Tyjátr, kde se uskuteční schůzka s projektantem,
který by rád prokonzultoval projektový záměr.
David Šimek

Bavte se s Geofunem
Víte co je to Geofun? Jedná se o unikátní
hru vycházející z populárního geocachingu.
Pokud jste majitelem iPhonu nebo telefonu se
systémem Android a chcete si zahrát o některou z hodnotných cen, je Geofun určen právě
pro vás. Navštívíte atraktivní místa Českomoravského pomezí, dozvíte se spoustu zajímavých informací a budete se bavit při plnění nevšedních úkolů. Jak napovídá podtitul „Známé
i neznámé osobnosti Českomoravského pomezí“, vašimi průvodci budou vybrané osobnosti
spojené s městy Litomyšl, Moravská Třebová,
Polička, Svitavy a Vysoké Mýto, tedy M. D. Rettigová, princezna Hereret, stavitel Zdislav, Oskar Schindler a Josef Sodomka. Aplikaci Geofun si můžete zdarma stáhnout v App Store
a na Google play. Pokud chcete poznat krásy
regionu na pomezí Čech a Moravy a ještě při
tom ušetřit, využijte slevovou knížku Bonus pas.
Výhody a slevy na vstupné vám poskytnou vybrané památkové objekty, muzea a galerie, ale
také restaurace či ubytovací a sportovní zařízení. Slevovou knížku získáte u všech poskytovatelů služeb zapojených do programu, jejichž
přehled najdete na internetovém portálu www.
ceskomoravskepomezi.cz.
Jiří Zámečník

Gymnasium Bad Essen
Již 25 let trvá partnerský vztah mezi svitavským gymnáziem a Gymnasiem Bad Essen
(SRN). Pravidelně odjíždějí vždy na týden
svitavští studenti do Německa a pravidelně
přijíždějí jejich němečtí hostitelé zase do rodin našich studentů. Svitavské gymnázium

Buďme správci svých peněz
Společnost InHelp, o.p.s. realizuje
projekt „Buďme správci svých peněz“,
financovaného ze Citibank, od dubna do
července 2015. Projekt je určen pro osoby se zdravotním postižením. V případě
zájmu nás kontaktujte:
marketa.lamarova@inhelp.cz
nebo na mob.: 776 121 055.

připravilo na konci dubna pro německé studenty prohlídku školy, města, výlet do Slavkova nebo do Toulovcových maštalí. Přijati byli
také na radnici místostarostou města Pavlem
Čížkem. Svitavské gymnázium udržovalo partnerský vztah ještě s německým gymnasiem
v Egeln, avšak tato škola byla v roce 2014 zrušena. Partnerský vztah s touto školou trval
36 let.
Milan Báča
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MC Krůček
Úterní klubík Za písničkou
s Notičkou
Zveme vás na hravý, písničkový klub pro
rodiče s malými dětmi, který se koná pravidelně každé úterý od 10 do 11 hod. v prostorách
MC Krůček. Za písničkou s Notičkou - Terčou
Veitovou se setkáváme s básničkami, říkankami, písničkami pro děti od dvou let. Tančíme,
zpíváme, hrajeme na hudební nástroje. Nově
jsme do programu zapojili také prvky muzikoterapie – hravou, svobodnou formou se učíme poznávat své hudební projevy. Učíme se
respektující přístup k sobě samým v krásném
dětském kolektivu. Těším se na vás.
Notička Tereza Veitová

Staronově klub rodičů dětí
s autismem v Krůčku
Má vaše dítě diagnostikovanou poruchu
autistického spektra a rádi byste se o tom dozvěděli více? Chtěli byste sdílet své zkušenosti
a sbírat rady a nápady ze života od rodin v podobné situaci? Chcete více porozumět vašemu
dítěti nebo chcete, aby mu lépe porozumělo
vaše okolí? V MC Krůček máme novou zkušenou lektorku klubu rodičů dětí s poruchami autistického spektra Kateřinu Ciencialovou, která
se s vámi ráda setká každý první a třetí čtvrtek
v měsíci na společném setkávání skupiny rodičů autistických dětí a sdílení informací, zkušeností. V případě zájmu se hlaste na katerina.
ciencialova@email.cz či mob.: 737 236 152.
Barbora Hávová

Inspirativní setkání
s inspirativní ženou napoví
Setkání s jednou z nejvlivnějších žen u nás
Rostyou Gordon-Smith opět ve Svitavách. Tentokráte se uskuteční v sobotu 22. června nad tématy žena a politika, sebevědomí, odvaha, sebeprezentace, síťování, podpora, komunikace,
práce s veřejností, emoční inteligence a time-management. Odpovíme si na otázku „proč?“
je vhodné, aby ženy spojovaly své síly, ať již jde
o veřejné dění, business, či osobní prospěch.
Tým projektu Ženská energie pro politiku zve
všechny aktivní ženy do Fabriky v 17 hodin.
Registrace do pondělí 15. června nutná, počet
míst je omezen.
Zeen tým

Poslední volná místa
Dovolujeme si nabídnout poslední volná místa
na táborech TOM Zálesáci Svitavy:
Táborová školička na Svratouchu
4. - 11. 7. 2015
Strojem času za záchranou Země
Letní tábor Damašek
2. - 15. 8. 2015
Z Damašku až k Hoře osudu
Podrobné informace na: www.zalesaci.net

naše město / červen 2015 / www.svitavy.cz

Uspěli v zeměpisu

Akce SVČ

Vynikajícího úspěchu dosáhli studenti svitavského gymnázia v celostátním kole zeměpisné olympiády. Po náročném dvoudenním
soutěžení, které proběhlo na Přírodovědecké
fakultě UK v Praze a skládalo se z teoretického
testu (částečně byly některé úlohy i v anglickém
jazyce), multimediálního testu, práce s atlasem

14. / Ne / 9:00 / střelnice Pomezí
Střelecká soutěž – cena SSK, 42. ročník
• SP 30+30, startovné: pro nečleny 50 Kč
20. / So / 8:00 / modelářský stadion Cihelna
Mistrovství ČR mládeže házedel
• kategorie: UŠ, UR20, UR25
• kontaktní osoba: Josef Hladký,
mob.: 776 433 645,
e-mail: jindrich.samek@tiscali.cz
21. / Ne / 9:00 / střelnice SVČ Svitavy - IV. ZŠ
Střelecká soutěž - prázdninová cena,
24. ročník
• VzPu 30 v leže, VzPu 40,
VzPi 40 mládež do 12, 14 a 16 let
• startovné: pro nečleny 50 Kč
Zvou zaměstnanci SVČ Tramtáryje

Mladý zahrádkář
a terénního cvičení, obsadil student kvarty
Lukáš Nekvinda 2. místo v kategorii C (žáci
8. a 9. tříd). Stříbrnou medaili v nejnáročnější kategorii D (střední školy) vybojoval také Michael
Matějka ze 4. B. Michael si svými výsledky zajistil také účast v mezinárodním kole zeměpisné
olympiády, které se bude konat v srpnu v Ruské
federaci v souvislosti s konáním konference Mezinárodní geografické unie.
Milan Báča

Slavnosti prvňáčků
Blíží se konec školního roku a naše prvňáčky čekají dvě slavnostní akce k jejich úspěšnému absolvování prvního roku ve školních
lavicích. Stalo se již naší školní tradicí, že se
slavnostně loučíme s žáky 9. tříd a ti předávají
pomyslné žezlo novým prvňáčkům. Za přítomnosti rodičů a učitelů dostanou deváťáci
na památku trička a prvňáci šerpy. Očekávanou akcí pro prvňáčky bude v pátek 5. června
v 10 hodin také slavnostní „pasování na čtenáře“, které každoročně pro naše prvňáčky
připravuje dětské oddělení Městské knihovny
ve Svitavách.
ZŠ Svitavy, Riegrova 4
Michaela Preisnerová, Petr Pelz

Vědomostní soutěž Mladý zahrádkář se
22. května uskutečnila na ZŠ Sokolovská. Této
soutěže se zúčastnilo celkem 20 dětí z pěti škol
z okolí Svitav. V obou kategoriích se na prvních
místech umístili žáci ze ZŠ Lubná – Sebranice.
Rovněž soutěžící ze svitavského regionu
docílili dobrých výsledků. V kategorii starších
žáků získala Zdeňka Kladivová ze ZŠ Sokolovská pěkné 3. místo. V kategorii mladších žáků
se umístil na 3. místě Jiří Gerneš ze ZŠ Brněnec
- Mor. Chrastová. K docíleným výsledkům blahopřejeme.
Jaroslav Navrátil

Drátování na Riegrovce
Na sobotu 20. června 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.

Prezentace o stáži
Zš a Mš Svitavy - Lačnov srdečně zve všechny příznivce inkluzivního vzdělávání na prezentaci o stáži v holandských školách ve středu
10. června v budově školy od 15:30 hod.

Široká nabídka
pojistných produktů pro vás
i vaše blízké!
Jarní nabídka pojištění až o 20 % výhodněji!
Slavia pojišťovna a.s.
T. G. Masaryka 173, 568 02 Svitavy | Tel.: +420 461 619 484
E-mail: svitavy@slavia-pojistovna.cz | www. slavia-pojistovna.cz

Červen 2015 / www.svitavy.cz

Kultura
2. Út / 14:00 - 17:00 / MC Krůček
Letní vaření a putování historií Svitav pro
děti i seniory/rky v rámci projektu Učíme se
navzájem

 18:00 /Ottendorferův dům
Absolventský koncert ZUŠ
 19:00 / čajovna Namaste
Djembe workshop
Srdečně vás zveme na společný bubnovací
kruh vedený muzikoterapeutem Andrejem
Kolářem (bubeník bývalé kapely Nerez).
V rámci tohoto workshopu se naučíte základní
rytmy na africký buben djembe. Vlastní nástroje vítány. Kurz je vhodný pro začátečníky i pro
pokročilé. Vstupné dobrovolné

3. St / 19:00 / čajovna Namaste
Poetický večer
Zveme všechny příznivce literatury a knih, včetně těch, co sami píší, na večer plný zábavného
čtení z knih na zadané téma, které si přinesete
s sebou - tentokrát budeme číst na téma Otázky. Těšíme se na vás! Tento pořad vzniká ve
spolupráci se SKS Svitavy a Divadlem Trám.
Vstup volný

4. Čt / 19:00 / klub Tyjátr
Interaktivní periodická soustava prvků
Chcete vidět na vlastní oči vzácné prvky a kovy
cennější než zlato? Poznat jejich vzhled a vlastnosti způsobem každému přístupným? Bude
zde prezentován projekt interaktivní periodické soustavy prvků včetně jednoho efektního
chemického pokusu a ankety. Přednáší autor
projektu Juraj F. Kováč, Nezávislá vodohospodářská laboratoř ROSA, akce trvá asi hodinu.
Anketní lístky obdržíte při vstupu do klubu. Zvu
všechny nadšence a zájemce o chemii. Vstupné
dobrovolné (bude použito na hrazení nákladů
spojených s realizací projektu)

i z jiných příběhů o rytířích; každý účastník si
vyrobí svůj vlastní erb.

 20:00 / klub Tyjátr
Poslední rockotéka
Rockové hity minulosti i současnosti + hrajeme
na vaše přání s akcí na baru. Vstupné dobrovolné u obsluhy na baru

6. So / 8:30 – 17:00 / muzejní dílny
Výtvarný workshop pro dospělé
Zájemci nad 15 let se mohou hlásit v muzeu
na tel.: 461 532 704 nebo lektor@muzeum.
svitavy.cz. Cena workshopu je 600 Kč /osobu. V ceně je mzda odborného lektora (Leona
G. Sehnalová), materiál, zapůjčení všech pracovních a ochranných pomůcek, oběd, pitný
režim, publikace Řemesla našich předků.

 9:00 - 12:00 / čajovna Namaste
Škola čaje
Naučíte se profesionálním způsobem připravit
základní druhy čaje. 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
5. června včetně na mob.: 736 619 384.

noduchém stylu rozvíjejícím klid a harmonii. Po
skončení meditace možnost posezení u čaje.
S sebou pohodlný oděv, meditační polštář je
možno si zapůjčit. Na tuto akci je nutno přihlásit se předem nejpozději do 6. června včetně
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. Meditace probíhají
každou neděli od 17 hodin.

8. Po / 16:30 / klub Tyjátr
Loučení s předškoláky
Vystoupení pěveckého sboru Svitaváček z mateřské školy Větrná Svitavy pod vedením Ludmily Bohdálkové.

 18:30/ kostel Navštívení Panny Marie
Koncert skupiny Oboroh
Více na str. 12

9. Út / 10:00 a 17:00 / Fabrika
Felberiáda
Žáci všech tříd vystoupí s pestrou mozaikou
svých činností. Pořádá ZŠ Felberova.

11. Čt / 16:00 - 18:00 / MC Krůček
Výtvarné řádění v parku Jana Palacha pro

 13:00 – 17:00 / park Jana Palacha
Dětský den

malé i velké.

Přijďte s námi, ZŠ a MŠ i ostatními organizacemi ze Svitav strávit příjemné odpoledne do
parku Jana Palacha. Budou připraveny soutěže
pro děti, vystoupení svitavských ZŠ, MŠ, westernový dostavník tažený koňmi, připraveno
bude i vystoupení svitavské hudební skupiny
Generace II. Cena hrací karty je 30 Kč.
Více na str. 1

 18:00 / koncertní sál ZUŠ Svitavy
Koncert Jazz a pop

 19:00 / klub Tyjátr		
Return of the Metal Age
Kapely Zone a Twisted Truth pořádají turné:
Mordrake (Melodic Dark Metal/Bristol/UK)
Zone (Thrash/Karviná/CZ)
Twisted Truth (Grindcore/Břez. n. Svitavou/CZ)

4., 5. Čt, Pá/ 18:00 / Fabrika

 19:30 / Ottendorferův dům
SYxtet v červnu v Července

XXIII. večer tance

Vstupné dobrovolné

Pořádá taneční obor ZUŠ pod vedením Květy
Hrubešové. Představí se žáci tanečního oboru
ve 14 choreografiích.

 20:00/ restaurace Pod Hodinami
Kapela Do větru

5. Pá / 16:00 / dětské oddělení knihovny

7. Ne / 17:00 - 19:00 / čajovna Namaste

Veřejné čtení + workshop

Meditace pro pohodu těla a mysli

Čtení z knihy Karel IV. od Veroniky Válkové

Srdečně vás zveme na meditační setkání v jed-

12. - 18. Pá - Čt / Fabrika - Divadlo Trám,
Ottendorferův dům, farní stodola

Dětská scéna 2015
44. celostátní přehlídka dětského divadla
a 44. celostátní přehlídka dětských recitátorů.
Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci se Střediskem kulturních služeb města
Svitavy a Sdružením pro tvořivou dramatiku.
Přehlídka probíhá za finanční podpory MŠMT.
Více na str. 13

13. So / 14:00 / restaurace Na Cihelně
Pivní slavnosti
 20:00 / restaurace Pod Hodinami
Kapela Beerberries

15. Po / 17:00 / klub Tyjátr
Pumptrack - beseda
Chcete se podílet na konstrukčním řešení areálu PUMPTRACKU v Cihelně, který zvažuje
město vybudovat? Potom vás zveme na besedu

str. 8
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s vedením města a projektantem rekonstrukce
plochodrážního stadionu. Vaše nápady a připomínky k projektovému záměru budou určitě
přínosem! Více na str. 5

královského nástroje a elektroniky. Katt – varhany / zpěv, DaFake Panda – elektronika.
Vstupné 290 Kč. Více na str. 12
www.festival.smetanovalitomysl.cz

18. Čt / 17:30 / koncertní sál ZUŠ

25. Čt / 15:00, 17:00 /Fabrika

Žákovský hudební večer

Rozloučení se školním rokem
ZŠ Sokolovská

 Pozor změna termínu
Čt / 19:00 / Fabrika
Divadlo Járy Cimrmana
Cimrman / Smoljak / Svěrák:
Hospoda Na mýtince
Výsek z operety Proso (sedmina původního
díla!) uváděný pod názvem Hospoda Na mýtince dává tušit, jak monumentální musel být
Cimrmanův vyloupený sedminásobek. Hospoda Na mýtince je nejhranějším kusem Divadla
Járy Cimrmana.
Vstupné: 300 Kč. Předprodej od 5. 6. od 6:00
hod. Více na straně 12

19. Pá / 16:00 – 23:00 / Městské muzeum
a galerie, Ottendorferův dům, Fabrika,
Muzejní noc Letem létem
Festival muzejních nocí – letos vás čekají letadla a letadélka, modelářské dílny pro děti,
avantgardní umělci s polské Opole, divadelní
představení, koncert, venkovní šachy a hlavně
– setkání s přáteli a nevšedními zážitky... Více
na str. 11

26. Pá / 16:00 - 18:00 / areál Cihelny
Rozlučka s Krůčkem
před prázdninami na Cihelně
Loučíme se se školním rokem a vítáme prázdniny.

27. So / 9:00 - 12:00 / čajovna Namaste
Škola čaje
Srdečně vás zveme na kurz neformální přípravy
čaje. Dozvíte se o správném výběru čajového
náčiní, vlivu a působení čaje na lidský organismus a zdraví člověka a jeho vhodném užívání.
Cena kurzu: 650 Kč včetně čajů. Na kurz je třeba
se objednat v čajovně, nebo si rezervovat místo
do 26. června včetně na mob.: 736 619 384.

27. So / 18:00 / Svitavský stadion
QuantoCup 2015
DJ Foltýn – Kiss Hády Rádio, koncert kapely
Gipsy cz

 20:00/ restaurace Pod Hodinami
Hudební skupina Rotoped

 16:00 / městské muzeum a galerie
Počátky letectví v Pardubickém kraji

27., 28. So, Ne / 8:00 – 16:00 / muzejní dílny

Vernisáž výstavy, která se věnuje historii a vývoji aviatiky v Pardubickém kraji v letech 1910
- 1948. Autorem výstavy je Regionální muzeum
ve Vysokém Mýtě, své exponáty zapůjčili také
Národní technické muzeum, Vojenský ústav
v Praze, soukromí sběratelé a členové regionálních klubů modelářů.

Zájemci do 15 let se mohou hlásit v muzeu
na tel.: 461 532 704 nebo lektor@muzeum.
svitavy.cz. Cena workshopu je 600 Kč /osobu.
V ceně je mzda odborného lektora (Leona
G. Sehnalová), materiál, zapůjčení všech pracovních a ochranných pomůcek, oběd, pitný
režim. Domů si odnesete své jedinečné dílo.

Místa k inspiraci

28. Ne / 16:00 / park Jana Palacha

Vernisáž individuálních výstav a projektů umělců sdružených kolem Institutu umění Opolské
university. Jednotlivé části výstavy mohou návštěvníci zhlédnout nejen v muzeu, ale také
v kulturním centru Fabrika a čajovně Namasté
v Ottenodrferově domě.

20. So / 14:00 / Koclířov - Hřebeč

Výtvarný workshop pro děti

Promenádní koncert
K poslechu zahraje Žákovský orchestr ZUŠ
Svitavy a Jarda Gang pod vedením kapelníka
Jaroslava Dvořáka

22. Po / 20:00 / Fabrika
Externí koncert hudebního
festivalu Smetanova Litomyšl

9. / Út / 19:30
Druhá míza USA 2015
Jeden dopis mu mohl změnit život. Teď se musí
změnit on sám. Al Pacino jako stárnoucí rocková hvězda v hlavní roli komedie i dramatu.
Scénář a režie: Dan Fogelman
Vstupné: 100 Kč / titulky / 106 minut
10. / St / 19:30

Špión USA 2015
Komedie o špiónovi s povolením zabíjet. Melissa McCarthy je zaměstnankyní CIA a město
je v ohrožení malou jadernou bombou! Scénář
a režie: Paul Feig
Vstupné: 120 Kč / dabováno / 120 minut
11. - 13. / Čt, Pá, So / 19:30

Jurský svět USA 2015 PREMIÉRA!
Park se otevírá. Uplynulo 22 let od tragického
konce snu o parku plném dinosaurů. Od té
doby se mnohé změnilo a park jede na plné
obrátky… Dobrodružný film pro všechny. Režie: Colin Trevorrow
Vstupné: 120 Kč / dabováno / 125 minut
17. - 18. / St, Čt / 19:30

Insidous 3: Počátek USA 2015
Temný příběh ze světa duchů, do kterého se
vydá Lin Shaye, aby zachránila mladou dívku
posedlou démony. Tváří v tvář démonovi s neukojitelnou touhou po lidských duších. Horor.
Scénář a režie: Leigh Whannell
Vstupné: 120 Kč / od 15 let / titulky / 97 minut
19. - 20. / Pá, So / 19:30
Odebrat z přátel USA 2015 PREMIÉRA!
Pomsta bude dnes večer online. Zesměšnit
člověka uveřejněním jeho nelichotivé fotky či
choulostivého videa na internetu vás může stát
život… Horor. Režie: Leo Gabriadze
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky / 83 minut
23. / Út / 19:30

Sejmi prezidenta GB, Německo, Finsko 2015

Kino Vesmír

Hřebečský slunovrat
Vystoupí: Světlo světa, Kilt, BezLimitu, Vision Days, Gang ala Basta, LENNY, DILEMMA IN CINEMA, SUPERGROUP.CZ,
WALDA GANG. Vstupné: 100 Kč v předprodeji, 150 Kč na místě, děti do 15 let zdarma.
Více na straně 1 a 13

které na ně uvrhla jejich matka. Příběh o odvaze, vytrvalosti, ale také o síle slova, pravdě
a opravdové lásce… Scénář a režie: Alice Nellis
Vstupné: 120 Kč / 97 minut

3. / St / 19:30

San Andreas USA 2015
Poté, co o sobě dá vědět nechvalně známý tektonický zlom San Andreas a vyvolá v Kalifornii
zemětřesení, vydávají se průzkumník a jeho manželka na cestu z LA do San Franciska, aby zachránili svoji jedinou dceru… Režie: Brad Peyton
Vstupné: 110 Kč / titulky / 114 minut
4. - 6. / Čt, Pá, So / 19:30

Katt: Inside the Apple

Sedmero krkavců ČR 2015 PREMIÉRA!

Originální projekt mladé české varhanice, která
s francouzským zvukovým mágem odkrývá netušené možnosti kombinace unikátního zvuku

Pohádkový příběh podle Boženy Němcové.
Mladá dívka na sebe bere těžký úkol. Musí se
pokusit zachránit své bratry a zbavit je prokletí,

Malý kluk - velké problémy. Teroristé sestřelí
letadlo Air Force One a prezident USA – Samuel L. Jackson zůstává napospas divočině. Je
to 13letý kluk, který ho může zachránit… Akční
dobrodružný film. Scénář a režie: Jalmari Helander
Vstupné: 100 Kč / titulky / 90 minut
24. / St / 19:30

Poutník - Nejlepší příběh Paula Coelha
Brazílie, Španělsko 2014
Film o úžasné životní pouti spisovatele Paula
Coelha. Životopisné drama. Příběh jeho života je lepší než fikce. Flirtoval se smrtí, unikl
z hranice šílenství, experimentoval s drogami,
…a především se stal světovým spisovatelem!
Režie: Daniel Augusto
Vstupné: 110 Kč / titulky / 112 minut
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25. / Čt / 19:30

Z historie praní

Vincentův svět USA 2015

Největší expozice historických praček v ČR

Místa k inspiraci

Hledání hvězdy Davidovy
Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy

Část výstavy umělců univerzity v polském Opole. Michal Krawiec „Loverowe” - komorní grafika. Více na www.cajovnanamaste.cz

Muzeum esperanta /
Ottendorferův dům

Kavárna V Parku
Krajinomalba

Aktuální výstava: Esperanto a sběratelství

Soubor obrazů se zdánlivě nepříznačným názvem je surrealistické vyjádření krajiny, ať již
zemského původu, či nikoli. Pro toto ztvárnění a název se autorka, Eva Kučerová z Poličky,
inspirovala myšlenkou, že právě to, co je pro
české malířství nejtypičtější, čili krajinomalba,
je zároveň často odsunováno do pozadí výtvarného pojetí.

Sni ve velkém, žij naplno! Filmová hvězda Vincent Chase společně se svými kámoši je zpět!
A s novým byznysem. Podle televizního seriálu ze zákulisí dnešního Hollywoodu. Scénář
a režie: Doug Ellin
Vstupné: 110 Kč / titulky / 104 minut
26. - 27. / Pá, So / 17:00
Mimoni USA 2015 PREMIÉRA!
Fíha! Zamysleli jste se někdy nad tím, proč
vlastně ti žluťoučcí roztomilí Mimoni dobrovolně slouží padouchovi Gruovi? Animovaná
komedie. Režie: Kyle Balda, Pierre Coffin
Vstupné: do 15 let 100 Kč, ostatní 125 Kč /
dabováno
26. - 27. / Pá, So / 19:30
Andílek na nervy ČR 2015
Milionářka do chatrče. Čtrnáctiletá fasion blogerka se musí po smrti matky rozhodnout, zda
žít v dětském domově, nebo na malé vesnici
s otcem, kterého nikdy neviděla. Romantická
komedie. Režie: Juraj Šajmovič
Vstupné: 110 Kč / 105 minut
30. / Út / 19:30
Temné kouty Francie 2015
Minulost je minulostí… Dokud tě nedostihne.
Sedmiletá dívka jako jediná přežila brutální
masakr své rodiny… O 30 let později se zdá
vše jinak… Mysteriózní thriller. Scénář a režie:
Gilles Paquet – Brenner
Vstupné: 120 Kč / od 15 let / titulky / 104 minut

Výstavy
Městské muzeum a galerie ve Svitavách
16. května – 7. června

35. národní výstava amatérské fotografie
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.
20. června – 6. září

Místa k inspiraci
Výstava umělců sdružených kolem Institutu
umění Opolské university. Wit Pichurski – obrazy a plastiky z kovu, dřeva, Bartosz Posacki
- cyklus grafik v digitálních a světelných boxech
v různých formátech.
20. června – 27. září

Počátky letectví v Pardubickém kraji
Výstava se věnuje historii a vývoji aviatiky v Pardubickém kraji v letech 1910 - 1948.

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

Kafé Rošambo

MgA. Josef Ptáček, H. Králové:
Parky

Bohatství chudoby - Transylvánie

Výstava klasických fotografií z velkoformátových negativů 9x12. Fotografie vznikaly v letech 1982 až 2005. Jsou to studie vysoce stylizovaného prostředí okolí zámků (Kroměříž
a Kostelec nad Orlicí) svědčící o potřebě
a touze šlechty své prostředí maximálně harmonizovat.
3. podlaží

Pavel Hon, Rožnov p. Radhoštěm:
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). V roce 2008
založil s přáteli občanské sdružení Přátelé fotografie, jehož je dodnes předsedou. Na výstavě
uvidíte fotografie z představení Národního divadla moravskoslezského v Ostravě.

Labyrint svitavských příběhů
Příběh města a Svitavského betléma

do 14. 6.
Fotografie Terezy Jirouškové
od 14. 6.

Ze zámečku do světa
Občanské sdružení při Základní umělecké
škole Jevíčko se sešlo ve složení - Janka Lukšová, Jana Martínková, Jiřina Jakubcová, Pavla
Bělehradová pod vedením Renaty Štindlové
a tvořily ve večerní kresbě. Každá autorka je
jiná, věk nerozhoduje, ale radost ANO.

SPORT
31. 5. Ne / 10:00 st., 11:45 ml. / Svitavský
stadion

TJ SY – Pardubičky
Kopaná: KP žáků

4. podlaží

AMFO 2014, Slovensko: Fotografie
Vítězná kolekce amatérských fotografií ze slovenské celostátní soutěže.

Živá zeď
Venkovní galerie u Alberta

Krása motýlích křídel
V současném uspěchaném světě často nemáme čas vnímat něco, co se zdánlivě nemotorně pohybuje nad rozkvetlou loukou, trávníkem
v zahradě či v parku – motýla. Teprve když zpomalíme své kroky, můžeme zjistit, kolik nádhery
skrývá „obyčejná“ louka. Motýlí křídla se změní
v mozaiku barev. Zaujmou nás nezvyklé tvary
hmyzího těla a pestře zbarvená těla dalších
brouků na květech. Autor: Jan Richter. Více
na www.muzeum.svitavy.cz/aktualne/ziva-zed/504-1/

Čajovna Namaste
Stálé expozice

19. 6. – 6. 9.

3. St / 17:30 / hřiště za Národním domem
Městská volejbalová liga
Volejbal: 4. kolo

6. So / 9:00 / areál Cihelna
Přebor Pardubického kraje
Modelklub: kat. UŠ, UR20

 10:00 / hřiště za Národním domem
TJ Svitavy – Sok. Rybník
Volejbal: KP II. tř. - muži

 14:00 / areál Cihelna
MČR a ČP jednotlivců
na ploché dráze
AMK: Flat track

 14:00 / Svitavský stadion
TJ SY A - Dvůr Králové n. L.
Kopaná: VčP dorostu

1. – 18. 6.

Intuitivní kresba Petry Jakubcové
ze Svitav

 14:00 / areál Cihelna
Flat track - MČR a ČP
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 17:00 / Svitavský stadion
TJ SY A – Polička

19. Pá / 17:30 / hřiště za Národním domem

Kopaná: KP muži

Městská volejbalová liga

7. Ne / 9:00 /
Svitavské kritérium

Volejbal: finálový turnaj

20. So / 9:00 / areál Cihelna

Sdružení cyklistů Svitavy MIRVA pořádá již
pátý ročník silničního cyklistického závodu.

Mistrovství České republiky mládeže

 10:00 st., 11:45 ml. / Svitavský stadion

 9:00 / Svitavský stadion
Mezinárodní turnaj veteránů

TJ SY - Hlinsko
Kopaná: KP žáků

Modelklub: kat. UŠ, UR20

Kopaná

 17:00 / UMT v Lánech
TJ SY B – Luže

 9:00/ hřiště za Národním domem
Městská volejbalová liga

Kopaná: I. A tř. muži

Volejbal: finálový turnaj

10. St / 17:30 / hřiště za Národním domem
Městská volejbalová liga
Volejbal: 5. kolo

13.

So / 9:00 prezentace, 11:00 začátek /
Pivovárek Na Kopečku

Kopečkovské drncání
Čtvrtý ročník závodu horských kol.
Více na str. 16

 9:00 / areál Cihelna
Modelklub: RC - auta 1:5 a 1:5 IC
 9:00 / Svitavský stadion
Mezinárodní turnaj partnerských měst
Kopaná: U11 a O35

 9:00 / Svitavský stadion
TO TJ Svitavy – 1. Východočeská tenisová
Pardubice
Tenis: Pardubický krajský přebor starší žactvo
Babytenis: 14:00 / TO TJ Svitavy – TK Choceň
B / Memoriál Zdeňka Kocmana - Pardubicko F

 14:00 / Svitavský stadion
TJ SY B - Přelouč
Kopaná: KP dorostu

14. Ne / 9:00 / Svitavský stadion
TO TJ Svitavy – LTC Pardubice B
Tenis: Pardubický krajský přebor dorostu
Tenis: 10:30 / TO TJ Svitavy – TC Jevíčko / Pardubický krajský přebor seniorů
Minitenis: 13:45 / TO TJ Svitavy - TK Česká
Třebová / Memoriál Zdeňka Kocmana - Pardubicko B

 10:00 st., 11:45 ml. / Svitavský stadion
TJ SY - Litomyšl
Kopaná: KP žáků

17. St / 17:30 / hřiště za Národním domem
Městská volejbalová liga
Volejbal: 6. kolo

Českomoravské
pomezí

 10:00/ cvičiště ZKO v Lačnově
III. ročník Lačnovského psíka
Pořádá Základní kynologická organizace Svitavy - Lačnov. Více na str. 14

 13:45 / Svitavský stadion
TO TJ Svitavy,
Memoriál Zdeňka Kocmana
Babytenis: čtvrtfinále

 17:00 / UMT v Lánech
TJ SY B - Hlinsko B
Kopaná: I. A tř. muži

21. Ne / 6:00 / areál Cihelna
Burza AMK
 10:00 / Svitavský stadion
TO TJ Svitavy,
Memoriál Zdeňka Kocmana
Minitenis: semifinále

 15:00 / Svitavský stadion
TJ SY U8 - Zbrojovka Brno U8
Kopaná: přátelské utkání fotbalových nadějí

 17:00 / Svitavský stadion
TJ SY A - Choceň
Kopaná: KP muži

27. So / 9:00 / Svitavský stadion
TO TJ Svitavy – TK Perštýn Pardubice B
Tenis: Pardubický krajský přebor staršího žactva

27. - 28. So, Ne / 9:00 / Svitavský stadion
QantoCup 2015

28. Ne / 9:00 / Svitavský stadion
TO TJ Svitavy – TO SK Žamberk
Tenis: Pardubický krajský přebor dorostu
Tenis: 10:30 / Tenis Svitavy, Česká Třebová
C – TK Choceň B, Pardubická krajská soutěž,
mladší žactvo

Litomyšl
11. 6. – 5. 7. / na různých místech ve městě

57. mezinárodní operní
festival Smetanova Litomyšl
11. Smetanova výtvarná Litomyšl
1. 5. – 13. 9. / regionální muzeum

Stavebnice Merkur
10. 5. – 30. 9. / městská obrazárna
ve II. patře zámku

To nejlepší z depozitáře
Městské galerie v Litomyšli
Polička
1. – 30. 6. / Centrum B. Martinů

Poklady muzejních sbírek – 750 let města
Poličky
6. 6. večer / na různých místech ve městě

Čas pro neobyčejné zážitky 2015
Program a akce zaměřené na výročí města.
17. 6. / 19:00 / Tylův dům

Divadlo Járy Cimrmana:
Hospoda na Mýtince
Moravská Třebová
18. 6. / 20:00 / nádvoří zámku

Partička
27. 6. / dvorana muzea

Zahájení fotofestivalu 2015
Vysoké Mýto
1. 6. / nám. Přemysla Otakara II.

Sportovní den
Sportovní zábavná akce – ukázky a přehlídka
sportovních klubů.
6. 6. / nám. Přemysla Otakara II.

Festival: Sodomkovo Vysoké Mýto
Tradiční festival v rámci 120. výročí založení
firmy J. Sodomkou.
Přehlídka automobilových a autobusových veteránů z produkce firmy Carrosserie Sodomka
a jejich pokračovatelů.
19. 6. / 19:30 / nám. Přemysla Otakara II.

Koncert: Evropský svátek hudby
Vystoupení hudebních skupin z Vysokého Mýta
a okolí.
25. 6. / 13:00 / amfiteátr M-klubu

Festival: Randál FEST 2015
2. ročník studentského festivalu.

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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Muzejní noc 2015 – Letem létem!

19. 6. / Pá / od 16:00 do 23:00 /
městské muzeum, Fabrika,
Ottendorferův dům
Na muzejní program plný zážitků vás zve
městské muzeum a galerie ve spolupráci se
střediskem kulturních služeb, Českým esperantským svazem, DOcela MAlým divadlem
Radky Obloukové a dalšími místními nadšenci.
Všechny expozice a výstavy muzea se návštěvníkům otevřou dokořán, ale doprovodný program je každý rok jiný. Připomeňme si alespoň
poslední roky – loňský byl věnován řemeslům,
předloňský včelám, v roce 2012 jsme cestovali
do Afriky... A tak bychom se mohli vracet zpět
až k prvnímu roku muzejních nocí ve Svitavách, kterou jsme v roce 2008 věnovali básním, textům, písničkách a povídání o věcech,
které nás formovaly v době našeho mládí...
A co nás čeká letos?
Do pozdních nočních hodin budou zdarma zpřístupněny nové výstavy i stálé expozice
muzea. Čajovna Namaste zve milovníky dobrých čajů, kávy, vodních dýmek na první zprovoznění veřejného šachového stolku ve Svitavách a také na výstavu Místa k inspiraci III, kde
můžete zhlédnout výstavu Michała Krawiece
z univerzity v Opole. Posedět a občerstvit se
můžete na muzejní zahradě i v kavárně Café
Rozcestí, kde vás budou obsluhovat klienti Domova na rozcestí.
16:00 / městské muzeum a galerie
Počátky letectví v Pardubickém kraji
Vernisáž výstavy, na kterou modely letadel, uniformy letců a další exponáty zapůjčili
Národní technické muzeum, Vojenský ústav
v Praze, Regionální muzeum ve Vysokém
Mýtě, ale také soukromí sběratelé a členové
regionálních klubů modelářů.
Místa k inspiraci I – vernisáž výstavy Wita
Pichurského a Bartosze Posackeho z Institutu
umění univerzity v polském Opole.

17:00 / kulturní centrum Fabrika
Místa k inspiraci II
Druhá část výstavy Paułiny Ptaszyńské,
Damiana Pietreka a Krzysztofa Rzepczyńského
z univerzity v Opole. Součástí vernisáže bude
velkoplošná audiovizuální projekce Michała Misury, Jakuba Kubary a Grzegorze Fjałkowského na bílé stěny interiéru Fabriky.
18:00 – 20:00 / muzejní dílny
Jak si postavit letadlo
Inspirativní dílna pro děti s Martinem
Sodomkou, svitavským autorem oblíbené
stejnojmenné knihy pro děti, ve které se dva
kamarádi, krysák Arny a vrabčák Zíla, rozhodnou postavit si letadlo.
20:00 a 22:00 / Ottendorferův dům
Tajuplný Ottendorferův dům
Při noční prohlídce Ottendorferova domu
se vrátíte v čase. Objevíte „neprozkoumaná
zákoutí“ s pohádkovými bytostmi a strašidly
– do věže svitavské knihovny se na jednu noc
vrátí strašidýlko Kuli, v podzemních chodbách
budou svitavští skřítci a v sále knihovny pak
uzavře smlouvu s ďáblem sám Faust. Program
v podání DOcela MAlého divadla Radky Obloukové.

Po měsíční odmlce se opět vracíme mezi
barokní umělce. Řeč bude o zpracovávaných
materiálech. Tím nejdostupnějším a nejvyužívanějším bylo zajisté dřevo. Řada dochovaných
plastik, některé z nich jsou ve stálé muzejní expozici, pochází z období 18. a 19. století. Drobné práce sloužily k výzdobě sakrálních prostor,
či byly předobrazem k vyšší kompozici do
exteriérů. Podle zápisů v inventářích kostelů
a z literatury víme, že právě dřevěné plastiky
a sochy byly nejčastěji obměňovány. Důvod je
jednoznačný: tehdy nezničitelný dřevokazný
hmyz. Lokálně s ním můžete bojovat, ale v prostoru kostelních lodí je to nadlidský a nákladný
úkol. V roce 1994 jsme v muzeu instalovali expozici předmětů z mariánského kostela, jejíž
součástí byla půvabná polychromovaná plastika
snad ze 16. století sv. Anny Samotřetí. A právě
pod polychromií se odehrávalo nekonečné hmyzí peklo, které dokázalo napadnout i expoziční
vitrínu. Mimochodem, po stopách sochy se vydali členové muzejního historického klubu Záviš. Uvidíme, zda jejich olomoucké pátrání bude
úspěšné. Jedním z důvodů, proč byl náš region
vyhledávanou štací sochařských dílen, bylo
jeho geologické utváření. Nejběžnějším materiálem, se kterým se setkáváme téměř všude,
byl pískovec a opuka. Nebyl to pouze stavební
kámen, ale i kámen nejvhodnější pro venkovní
sochařskou práci. Není to sice materiál trvanlivý
(mnoho letopočtů na sochách dokládá opravy),
ale při řádné péči vydrží staletí. Pro naše sochařské dílny se využívala těžba ve dvou lomech
– v Maletíně a v Mladějově. Maletínský pískovec
byl těžen na katastru čtyř obcí, a to u Starého
Maletína, Studené Loučky, Svojanova a Prklišova. Tento pískovec je jemnozrnný až hrubozrnný, v závislosti na konkrétním lomu, nažloutlé
nebo jemně okrové barvy a jeho charakteristikou jsou typické „šmouhy“ podle obsahu hydroxidu železa nebo vzácněji červeného hematitu.
Skutečným kamenickým (a stavitelským)
klenotem je pevný mladějovský pískovec, využívaný např. při stavbě arkád litomyšlského
zámku, moravskotřebovské radnice (1556),
najdeme ho v Kroměříži, Poličce, Mikulově atd.
O jeho kvalitě svědčí i ten fakt, že na začátku stavby monumentálního trojičního sloupu
v Olomouci byl maletínský kámen, ale sloup byl
dokončen kamenem mladějovským.
Radoslav Fikejz a Mojmír Fadrný

21:00 / muzejní zahrada
Koncert kapely Kalibol
Svitavská folk-rocková kapela založená
v roce 2010 hraje písně z dílny Romana Dragouna, Luboše Pospíšila, Petra Kalandry,
Vlasty Redla, Vladimíra Mišíka a dalších, převážně českých autorů. Název kapely vznikl
zkratkou ze jmen zakládajících členů Karolíny
Benešové, Libora Dynky a Oldřicha Šišmiše.
Nenechte si ujít již osmou muzejní noc ve
Svitavách. Těšíme se na vás.
Blanka Čuhelová

Půvabná plastika sv. Anny Samotřetí
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Městská knihovna

Nadace Josefa Plívy

Týden čtení dětem

Přestože jsme se na podzim loňského roku
naposledy rozloučili se zakladatelem Nadace
Josefa Plívy s Františkem Plívou, činnost Nadace nadále pokračuje. Nadaci Josefa Plívy řídí
šestičlenná správní rada a dále rozvíjí snahy zakladatele o podporu spolkové činnosti ve městě a v neposlední řadě i o podporu v sociální
oblasti. Před nedávnem byly upraveny prostory
v zadním traktu nadačního domu pro potřeby
občanského sdružení Děti patří domů. V koncertním i v tanečním sále probíhá pestrá směsice vystoupení a kulturních programů, Stáňa
Plívová vede výtvarný ateliér pro nadané děti.
Počátkem května sem byla natrvalo instalována
výstava o Františku Plívovi, kterou představil
její tvůrce v městském muzeu a galerii v březnu.
Pro finanční zajištění provozu celého nadačního domu jsou některé prostory pronajímány ke
komerčním účelům. Podstatné informace a kalendář akcí lze sledovat na webu nadace: www.
nadacejosefaplivy.cz.
Jiří Petr

V týdnu od 1. do 7. června proběhne
v rámci kampaně Celé Česko čte dětem
5. ročník Týdne čtení, který chce ukázat široké
veřejnosti, že každodenní čtení dítěti pro radost je nejúčinnější metodou výchovy čtenáře člověka samostatně uvažujícího, který je schopen se získanými vědomostmi a informacemi
dále pracovat. V městské knihovně zahájíme
Týden čtení workshopem pro 2. stupeň ZŠ
s komiksovým scénáristou Danielem Vydrou,
na program naváže beseda pro 1. stupeň ZŠ se
spisovatelkou a ilustrátorkou Markétou Vydrovou. V úterý 2. června v 13:30 hod. se můžete
zúčastnit programu pro čtenářský kroužek, ve
čtvrtek 4. června ve stejný čas pak programu
pro družinu. V pátek 5. června v 16:00 hod.
proběhne v dětském oddělení knihovny veřejné čtení z knihy Karel IV. od Veroniky Válkové
a každý účastník si vyrobí svůj vlastní erb.
V Týdnu čtení budou pasováni prvňáčci do
stavu čtenářského, v letošním roce se zapojilo 11 škol ze Svitav a okolí. Týden zakončíme
v sobotu 6. června na Dni dětí v parku Jana
Palacha, kde se na vás těšíme na našem stanovišti.
Marta Bauerová

Hospoda Na mýtince

Otevírací doba
Oddělení
pro dospělé

Dětské
oddělení

Pondělí

9:00 – 17:00

12:00 – 17:00

Úterý

9:00 – 17:00

9:00 – 13:00

Středa

9:00 – 17:00

12:00 – 17:00

Čtvrtek

zavřeno

zavřeno

9:00 – 17:00

9:00 – 13:00

Sobota

zavřeno

zavřeno

Neděle

zavřeno

zavřeno

Pátek

Časopis gymnázia
nejlepší v kraji
Školní časopis svitavského gymnázia MAGGY (MAGazín GYmnázia) zvítězil v krajské
soutěži Školní časopis roku 2015 (v kategorii
středních škol). Odborná porota složená z novinářů poslala zároveň časopis, který ve škole
vychází od roku 1999 jako občasník čtyřikrát
ročně v rámci mediálního kroužku, do celostátního kola.
Milan Báča

Čtvrtek 18. 6. / 19:00 / Fabrika – přesun
z 19. června
U příležitosti zahájení provozu slavného
vídeňského Riesenradu byla vypsána soutěž
o nejlepší operetu. Obeslal ji také Čech Jára
Cimrman, a to rozmáchlým sedmihodinovým
dílem Proso. Díky své snad jediné záporné
vlastnosti - drobnému škudlilství - nepodal zásilku s partiturou doporučeně, což umožnilo
Franzi Lehárovi, Johannu Straussovi, Oskaru
Nedbalovi a dalším členům poroty, aby si geniální operetní fresku doslova rozebrali. Vědecký
tým českých cimrmanologů dokazuje po mnoha desetiletích, že autorem světově proslulých
melodií z Netopýra, Polské krve a mnoha dalších operet je zapomenutý Pojizeřan Cimrman.
Výsek z operety Proso (sedmina původního
díla!) uváděný pod názvem Hospoda Na mýtince dává tušit, jak monumentální musel být
Cimrmanův vyloupený sedminásobek. Hospoda Na mýtince je nejhranějším kusem Divadla
Járy Cimrmana.
Režie: Ladislav Smoljak, výprava a kostýmy:
Jiří Benda, hudba: Jan Klusák a Pavel Vondruška, osoby a obsazení: hostinský: Zdeněk
Svěrák nebo Jan Hraběta, hrabě Zeppelin:
Miloň Čepelka, vězeň: Petr Brukner nebo Petr
Reidinger, Trachta: Václav Kotek nebo Robert
Bárta

Koncert Oboroh

V pondělí 8. června v 18:30 pořádá Charita Svitavy v kostele Navštívení Panny Marie
na náměstí koncert skupiny OBOROH.
Dle slovníku je oboroh primitivní přístřeší na čtyřech kůlech, kde najde zvěř potravu
a člověk útočiště v čase nepohody. Skupina,
která hraje písně na rozmezí folku, rocku, klasiky i blues, toto útočiště poskytuje již dlouhých
27 let. Doporučené vstupné 60 Kč.
David Šmída

Externí koncert Smetanovy
Litomyšle ve Fabrice
22. 6. / Po / 20:00 / Fabrika
Originální projekt mladé české varhanice
úspěšné v klasické hudbě pod civilním jménem Kateřina Chroboková. KATT se speciálně
postaveným nástrojem a softwarem, který obsahuje nasamplované zvuky varhan z celého
světa, odkrývá netušené možnosti, které umí
připravit kombinace unikátního zvuku královského nástroje a elektroniky.
Její koncerty se setkaly s mimořádným
ohlasem, jeden z recenzentů charakterizoval
hru Kateřiny Chrobokové slovy: „Její prozářená hra obsahuje celou škálu jemných nuancí
a je přednášena uvolněně a s lehkostí.“ KATT
- varhany / zpěv, DaFake Panda - elektronika.

Koncert Syxtet
Srdečně vás zveme na koncert „SYxtet
v červnu v Července“. Svitavský vokální xtet zde
představí repertoár nastudovaný pro mezinárodní sborový festival v německém Egeln, kterého se spolu se sbory z Kolumbie, Filipín, Maďarska a Slovenska zúčastnil poslední květnový
víkend. Přijďte si poslechnout díla současných
i historických autorů a skladby z oblasti jazzové, swingové i populární hudby. SYxtet pracuje pod uměleckým vedením Veroniky Plívové
a spolupracuje s klavíristkou Lenkou Fikejzovou a hráčem na cajon Ondřejem Oharkem.
Těšíme se na vás v sobotu 6. června od
19:30 hodin v Ottendorferově domě. Vstupné
dobrovolné.
Jiří Zámečník
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Dětská scéna

14:00 - zahájení celostátní přehlídky dětského
divadla - Fabrika
14:20 - 15:40 - přehlídkové vystoupení
Pan Brum a jeho dům, Taneční studio Light při
ZUŠ Na Popelce, Praha 5 - Fabrika, K sežrání,
Kostelecké piškotky, ZUŠ Iši Krejčího, Olomouc - Fabrika, JOLA, Taneční studio Light při
ZUŠ Na Popelce, Praha 5 - Fabrika
20:00 - doprovodný program
Lárk íčičok, Čmukaři, Turnov - Fabrika

44. celostátní přehlídka dětského divadla
a 44. celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů proběhne ve dnech 12. - 18. června
již popáté ve Svitavách.
12. - 14. června bude přednášet 71 nejlepších recitátorů v Ottendorferově domě. Dílny
pro recitátory a diskuzní kluby pro doprovod
recitátorů proběhnou na zdravotnické škole.
V městském muzeu bude besedovat lektorský
sbor s recitátory a jejich doprovodem. 13 - 17.
června ve Fabrice a v Divadle Trám bude hrát
osmnáct nejlepších dětských divadelních souborů z celé republiky. Na Dětskou scénu do
našeho města přijede celkem 250 dětí ve věku
do patnácti let a s nimi 36 obětavých učitelů
a vedoucích souborů. Divadla se budou hrát
vždy dopoledne a odpoledne. Děti z hrajících
souborů se zúčastní dílen v muzeu, Ottendorferově domě, farní stodole, Fabrice a po celém
městě. 80 seminaristů – studentů škol, zabývajících se dramatickou výchovou a dětským divadlem, a ostatních zájemců - se bude vzdělávat
po celou dobu přehlídky ve čtyřech seminářích
ve všech koutech Fabriky. Tak taková bude Dětská scéna 2015 v našem městě. Tato celostátní divadelní a recitační přehlídka je již pátým
rokem jednou z nejvýznamnějších kulturních
a společenských událostí v našem městě a v celém Pardubickém kraji!
Petr Mohr

Neděle 14. června
9:00 – 11:30 - vystoupení recitátorů 2. kategorie - Ottendorferův dům
2. blok přehlídky
10:00 - 12:15 - vystoupení pro veřejnost
15:00 - 17:15 - přehlídkové vystoupení
Tajemství modrých třešní, dRáčci Roveňáčci, ZŠ a MŠ Rovensko - Fabrika, Kuchař Sam
a mořské panny, Dramatický soubor ZŠ Železnická, Jičín - Fabrika, Jak se dělá divadlo, Zatímbezejména, Gymnázium Fr. Křižíka, Plzeň
- Fabrika
20:30 - doprovodný program
DVA koncert - farní stodola

3. blok přehlídky
9:30 - 11:20 - vystoupení pro veřejnost
14:00 - 16:00 - přehlídkové vystoupení
Duch Martina Macdonalda, Divadelní studio
Kampak! ZUŠ Štítného, Praha 3 - Fabrika, Zápisník Norberta Borovičky, HOP-HOP, ZUŠ
Ostrov - Fabrika, Když se dobře zacpou uši, RS
Divadlo Vydýcháno, ZUŠ Liberec - Fabrika, Jak
se Janek vydal za štěstím, Tak jo!, ZUŠ Chlumec nad Cidlinou - Trám, Joši, Dohráli jsme,
ZUŠ Uherské Hradiště - Trám
20:00 - doprovodný program
The Dozing Brothers Dixieland Jazz Band, Svitavy - farní stodola

13:00 - zahájení celostátní přehlídky a dílny
dětských recitátorů - kino Vesmír
15:00 - 18:00 - vystoupení recitátorů 3. kategorie - Ottendorferův dům

Sobota 13. června
9:30 - 12:30 - vystoupení recitátorů 4. kategorie - Ottendorferův dům
1. blok přehlídky
10:00 - 11:20 - vystoupení pro veřejnost

Úterý 16. června
4. blok přehlídky

Středa 17. června
5. blok přehlídky
9:30 - 12:10 - vystoupení pro veřejnost
14:00 - 15:40 - přehlídkové vystoupení
Námořnická pohádka, Rybky, Masarykova ZŠ
a MŠ Velká Bystřice - Fabrika, Já se nechtěl
stěhovat, Bezejména 3. B, ZŠ Aloisina Výšina,
Liberec - Fabrika, Polednice, PidiLidi, Památník
Lidice - Fabrika

Hřebečský slunovrat

Pondělí 15. června

Program
Pátek 12. června

9:30 - 11:40 - vystoupení pro veřejnost
14:00 - 16:10 - přehlídkové vystoupení
Noční můry, Rozcuchaní vrabčáci, ZUŠ Třebechovice pod Orebem - Trám, Turek jede pro
nevěstu! Duhoví šoumeni z pralesa a Zatímdobroš!, ZUŠ Horšovský Týn - farní stodola,
Po škole, U. S. B., ZUŠ Na Popelce, Praha 5
- Fabrika, Čau, jsem..., Mrož v krabici, Soukromá ZUŠ Trnka, Plzeň - Fabrika
19:30 / 20:30 - doprovodný program
Zmatek nad zmatek, Bažantova loutkářská
družina, DS J. J. Kolára při TJ Sokol, Poniklá
- Fabrika
19:30 / 20:30 - Medvěd!?! Bubliny, Dramatická školička Svitavy - Trám

program
Velká scéna
14:50 - 15:00
16:45 - 17:45
18:40 - 19:40
21:00 - 22:30

Gang Ala Basta
Lenny
DILEMMA IN CINEMA
Supergroup.cz

Michal Pavlíček, Kamil Střihavka, Miloš Meier, Vladimír
„Guma“ Kulhánek, Roman Dragoun, Jan Hrubý

23:00 - 00:00 Walda Gang
Malá scéna
14:00 - 14:45	světlo světa
15:55 - 16:40	kilt
17:50 - 18:35	bez limitu
19:45 - 20:30	vision days
Více informací:
www.hrebecskyslunovrat.cz

Autobusová doprava na Hřebečský slunovrat
Svitavy, autobus.
14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 0:30
nádr., zast. Hnát

1:30

13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03 21:03 22:03

Svitavy, park.
Penny market

13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57 19:57 20:57 21:57 0:27 1:27

13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05 22:05

Svitavy, vlak.
nádraží, pošta

13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 20:55 21:55 0:25 1:25

13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 20:07 21:07 22:07

Svitavy,
STS

13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:53 20:53 21:53 0:23 1:23

13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:09 21:09 22:09

Svitavy,
Lačnov škola

13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:51 20:51 21:51 0:21 1:21

13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11 21:11 22:11

Svitavy,
Lačnov náves

13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:49 20:49 21:49 0:19 1:19

13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13 21:13 22:13

Svitavy,
Lačnov host.

13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 20:47 21:47 0:17 1:17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Koclířov, jídelna 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 20:42 21:42 0:12

1:12

13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20 21:20 22:20

Koclířov,
váha

13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:40 21:40 0:10 1:10

13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:22 21:22 22:22

Koclířov,
škola

13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 20:38 21:38 0:08 1:08

13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 20:24 21:24 22:24

Koclířov,
pošta

13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:36 21:36 0:06 1:06

13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30

Hřebeč
Slunovrat

13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 0:00 1:00

směr zpět

směr tam

13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
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Mohlo by vás zajímat

III. ročník Lačnovského
psíka
Srdečně si vás dovoluji pozvat na již III. ročník Lačnovského psíka pořádaný Základní kynologickou organizací Svitavy-Lačnov, který se
bude konat v sobotu 20. června od 10 hodin.

na cvičišti. K vidění budou různé formy výcviku
a hlavně soutěže pro vaše psí miláčky i děti.
K této příležitosti bude slavnostně otevřeno dětské hřiště vybudované členy ZKO a za
finančního přispění Nadace ČEZ. Občerstvení
a pitný režim zajištěn. Přihlášky a propozice
naleznete na www.zkosvitavy-lacnov.cz. Těší
se na vás celá naše kynologická základna.
Petra Makovská

Pejsci vykouzlí úsměv
Členové ze základní kynologické organizace
uspořádali v neděli 12. dubna procházku se psy
pro dědečky a babičky ze svitavského seniorcentra. Tentokrát se spíše zaměřili na ty, kteří
mají omezené pohybové schopnosti, a proto se
nemohou sami projít. Procházku členové započali ukázkou základů poslušnosti pod vedením
výcvikářky a jednatelky Petry Makovské. Poté
následovala procházka parkem Jana Palacha
se zábavnými vložkami. Například promenádou psů po ,,kladině” nebo průlezem dutým
kmenem. Příjemné dopoledne zakončila Zuzka
Soukupová, která si připravila hru šipkovanou.
Podobné akce se seniorcentrem máme v plánu
opakovat.
V neděli 19. dubna jsme byli požádáni
o předváděcí akci pro MC Krůček. Na akci
pro děti pod názvem Cesta do hlubin Země
mohly děti vidět ukázku tance se psem, kterou si připravili Martina Jonáková a Jack. Duo
výcvik předvedli Petra Makovská s Áresem
a Bree a také sportovní výcvik. Celou akci zakončila Kristýna Valová s Corou a jejich hrou.
Martina Jonáková

Klub seniorů
10. 6. / St / 14:30 / Fabrika, učebna č. 301
Senioři a Nordic Walking - přednáška
17. 6. / St / 10:00 / kavárna V Parku
Nordic Walking - procházka
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Charitativní aukce
Charitativní aukce Nakupujte či prodávejte na www.charitativniaukce.cz a podpořte
projekt financování obědů sociálně slabým
školákům! Potřebujete rozšířit okruh zákazníků? Chcete zpeněžit nepotřebné věci? Není
vám lhostejný osud sociálně slabších dětí?
Nabídněte v charitativních aukcích dětské
oblečení, šperky, knihy, elektroniku. Na své
si přijdou všichni, kdo se zabývají ruční výrobou a chtějí své produkty zpeněžit. Zapojit se můžou i firmy, které vyřazují techniku
a nahrazují ji moderní. Sami si určíte, kolik procent z výtěžku aukce darujete Světýlku. Prodávající automaticky obdrží potvrzení o výši daru. Veškeré příjmy z prodeje jdou na transparentní účet
a budou v tomto období použity na financování
teplých obědů ve školních jídelnách pro sociálně slabé děti. Přijďte prodávat a nakupovat
k nám! (www.svetylko.info).
Napsali o nás: www.novinky.cz/domaci/353025-nemaji-na-skolni-obedy-i-tak-dnes-ziji-nektere-deti.html.
Dominika Doubková

ZO kardio Svitavy
6. června - výlet s malou vycházkou 2 km.
Nezapomínáme na naše bývalé a současné
aktivní členy naší ZO. Navštívíme skanzen
Vysočiny na Veselém kopci, muzeum bot ve
Skutči, projdeme Žulovou NS. V Luži navštívíme Hamzovu léčebnu a kostel na Chlumku.
Vybraní členové dostanou pozvánku.
14. - 18. června se uskuteční s CK lázeňský pobyt v maďarském Kapuváru. Informace
o odjezdech na mob.: 733 709 525.
29. června se bude konat celodenní výlet
s kondiční vycházkou po historickém městě Kroměříži s návštěvou Květné a Zámecké zahrady, které jsou zapsány na seznamu
UNESCO. Po památkách nás provede místní
průvodce. Cena pro členy ZO 250 Kč. Odjezdy
z autobusového nádraží Polička 6:30, ze Svitav
v 7:00 hod. Přihlášky: Hana Mlynářová, Polička, mob.: 724 290 229, Jana Hikadeová, Svitavy, mob.: 737 636 184. Neseďte doma, příroda
léčí.
Jan Pokorný

Pečovatelská služba
seniorcentra města
Pečovatelská služba zajišťuje pomoc
a podporu seniorům a zdravotně postiženým
občanům na území města Svitavy. Této cílové
skupině nabízíme:
• služby spojené s péčí o vlastní osobu (oblékání, svlékání, přesun z lůžka na vozík, dohled),
• zajištění podmínek pro osobní hygienu
(domácnost nebo středisko osobní hygieny
v Domě s pečovatelskou službou),
• zajištění běžného chodu domácnosti (pravidelný úklid, praní, žehlení, nákupy, pochůzky),
• doprovázení k lékaři, na úřady a jiné instituce,
• stravování v naší společnosti, včetně rozvozu
stravy v lokalitě města Svitavy (výběr ze tří jídel, menu 59 Kč s dovozem 72 Kč). Obědy
poskytujeme pro seniory i ostatní veřejnost.
Pečovatelská služba je služba úkonová,
která se řídí ceníkem za jednotlivé úkony. Pečovatelská služba je určena pouze těm občanům,
kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci
(např. neschopnost provést osobní hygienu
v důsledku špatného zdravotního stavu). Tuto
skutečnost vždy posoudí, na základě podané
žádosti o pečovatelskou službu, sociální pracovnice společnosti. Služba terénní (v domácnosti)
je poskytována od pondělí do pátku v době od
7 do 19 hodin, o víkendech od 7 do 13 hodin
a od 17 do 19 hodin. Ambulantní služba – středisko osobní hygieny (Dům s pečovatelskou
službou) se poskytuje od pondělí do pátku
v době od 7 do 14 hodin. Vždy vycházíme z aktuálních potřeb našich uživatelů. Podrobnější
informace lze získat osobně v sídle pečovatelské
služby na ulici Felberova 31 – Dům s pečovatelskou službou a na webových stránkách: www.
seniorcentrum.svitavy.cz.
Kontakt:
Mgr. Denisa Faršolasová Žáčková, vedoucí
pečovatelské služby, tel.: 461 534 406, mob.: 731
605 896, e-mail: denisa.zackova@svitavy.cz.
Milena Čípová, vedoucí stravování, tel.: 461
534 406, mob.: 731 605 894, e-mail: milena.cipova@svitavy.cz. Denisa Faršolasová Žáčková
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Máme zdatné studenty a studentky
a fitness ČR. Tentokrát se MČR konalo v Brně,
kam s námi jako psychická podpora vyrazila
paní učitelka Jana Strnišťová.
Do soutěže se zapojilo 151 středoškoláků,
97 chlapců a 54 dívek. Naše škola postoupila
po internetovém kole, kde ze všech přihlášených škol podle výsledků z šesti disciplín bylo
vybráno jen šest nejlepších, které se utkaly
právě v Brně. Každý z nás absolvoval disciplíny – trojskok, hod medicinbalem, zdvihy
na bench-pressu, sedy-lehy, děvčata šplh
a chlapci shyby. Poté jsme se odebrali na blízký
stadion, kde jsme odběhli 60 m, dívky 2 km
a chlapci 2,5 km. Poslední disciplínou bylo
plavání volným způsobem. Denisa Borbélyová získala krásnou bronzovou medaili a Radka
Průšová skončila na 4. místě z 22 zúčastněných
dívek. I když byl celý den náročný, užili jsme si
ho a doufáme, že příští rok zase postoupíme.

Dětské cyklistické
kritérium
Sdružení cyklistů Svitavy MIRVA pořádá
v neděli 7. června od 9 hodin již pátý ročník
silničního cyklistického závodu Svitavské kritérium. Závod je rozdělen do několika kategorií, a to pro děti od roku narození 2012 až do
roku 2003.
Projíždí se uzavřeným okruhem pro in-line
bruslení u fotbalového stadionu a měří 1,4 km.
Trať bude uzavřena pro tento závod a plně zajištěna pořadatelskou službou. Přihlášení závodníků bude možné před šatnami zimního
stadionu, start závodu bude v jejich blízkosti.
Zveme všechny závodníky, kteří rádi jezdí
na kole, příp. odrážedlech, a zároveň i všechny
fanoušky tohoto sportu. Po ukončení závodu
proběhne vyhlášení nejlepších závodníků, oceněni však budou všichni účastníci.
Cyklistické kritérium, tedy závod, kde je
zcela uzavřena trať pro cyklisty, je velmi atraktivní pro závodníky, neboť se jede bez vlivu
silničního provozu. Proto zveme všechny, kteří
mají rádi tento sport, aby se zapojili do samotného závodu jako účastníci či jako fanoušci na
trati.
Akce je pořádána za podpory města Svitavy zastoupeného starostou Davidem Šimkem.
Zveme vás na příjemně strávené nedělní odpoledne společně s námi i vašimi potomky.
Stanislav Dobeš

Svitavy jsou městem
sportu i pro předškoláky
Koncem dubna se v hale Na Střelnici konaly sportovní hry mateřských škol. Děti soutěžily
v 5 disciplínách: štafetový běh, hod do dálky,
překážková chůze, skok do dálky a pětiskok.
Svoje sportovní dovednosti a schopnosti si
ověřily děti všech svitavských mateřských škol
za mohutného povzbuzování svých kamarádů,
přátel a rodičů.

Koncem dubna se vydala skupinka odvážlivců ve složení - Jan Uher (1. A), Michal Nykl
(2. A), Anna Pucholtová (2. A), Kateřina Králová (2. A) a z 3. A Radka Průšová s Denisou
Borbélyovou - změřit síly na mistrovství České
republiky o nejzdatnější mládež a nejzdatnější
střední školu, které pořádá Svaz kulturistiky

Cyklisté vítáni
S nově otevřenou půjčovnou kol a zavazadel jsme pro návštěvníky a cyklisty zajistili
v rámci zlepšení služeb další čtyři stanoviště, na kterých je možné si za malý poplatek zalepit kolo a použít základní montážní
nářadí. Tuto službu pro zákazníky ochotně
poskytuje městské muzeum a galerie, restaurace Pod Hodinami, kavárna V Parku
a občerstvení Plechárna na Rosničce.
Alice Štrajtová Štefková

Soutěž o nejzdatnějšího
teenagera aneb Odvody
na nečisto
V rámci Mezinárodního dne dětí pořádá
FIT JOH SPORT CENTRUM SVITAVY - Josef
Hýbl soutěž o nejzdatnějšího teenagera, kde
si dospívající mladí muži mohou zdarma vyzkoušet svoji kondičku. Místo a datum konání:
posilovna v hale Na Střelnici.
sobota 27. 6. 2015, od 14 hodin.
Kategorie chlapci: 14 - 15 let + do 16 let

V tomto roce se na prvním místě umístila
MŠ Československé armády, druhá byla MŠ
Větrná a třetí MŠ Marie Majerové.
Vítězný tým se těší z prvního místa a také
z postupu do krajského kola v Pardubicích.
Děkujeme učitelkám za vedení dětí k zájmu
o sport a podporu myšlenky fair play.
Růžena Hanušová

Soutěžní disciplíny:
1. tlak v leže na lavici na počet opakování
(váha - 50% tělesné hmotnosti)
2. přítahy na hrazdě podhmatem
3. trojskok sounož z místa
4. sedy-lehy na čas 1 minuta
Pro soutěžící bude připraveno občerstvení pro zajištění pitného režimu, pro první tři
v každé kategorii ceny. Podmínkou je sportovní
oblečení a sportovní obuv.
Josef Hýbl

Denisa Borbélyová,
Obchodní akademie Svitavy

Otevření svitavského
koupaliště
Krásné jarní dny již nastaly, zvyšují se denní teploty a brzo budeme řešit možnost venkovního koupání. Otevření letního koupaliště
je plánováno na poslední týden června (od
22. 6.), kdy dojde k uzavření krytého plaveckého bazénu a přemístění automatické řídící
jednotky na dávkování chemikálií pro zajištění
hygienických norem čistoty vody na koupaliště. Bohužel stávající technologie krytého
plaveckého bazénu nám neumožňuje propojení plaveckého bazénu s venkovní travnatou
plochou koupaliště, a tak v prvních tropických
dnech si dovolujeme doporučit koupání v přírodním koupališti na rybníku Rosnička, kde
je přilehlá pláž vybavená sprchami, sociálním vybavením a občerstvením na Plechárně.
V přilehlém lesním komplexu najdete místa
k řadě pohybových a naučných aktivit. Pro sledování kvality vody na uvedeném přírodním
koupališti navštivte stránky www.khspce.cz/
koupaliste/rybnik-rosnicka/. Věřím, že koupání v přírodním koupališti v červnu a následná
prázdninová nabídka letního koupaliště vás
plně uspokojí a umožní načerpání potřebné
energie.
Jaroslav Kytýr
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Úspěchy volejbalového oddílu
Začátkem května skončily halové volejbalové soutěže, jejichž vyvrcholením byla mistrovství ČR jednotlivých kategorií. Svitavský oddíl
se může pochlubit několika úspěchy. Největšího dosáhla Kateřina Kociánová (ročník 1999),
která s týmem VK Agel Prostějov získala mistrovský titul v kategorii kadetek U18 a navíc byla
vyhlášena nejlepší blokařkou mistrovství.

Ze svitavských týmů se na mistrovství ČR
probojovali z krajských přeborů a následných
kvalifikací mladší a starší žáci. Mladší obsadili
v Novém Jičíně 8. místo, starší v Hradci Králové
9. místo.

Starší žáci:
Jiří Simon, Vojtěch Švihel, Matěj Novák, Jan
Kladivo, Filip Siekiera, Štěpán Hlaváček, Adam
Provazník, Lukáš Siekiera.
Kateřina Kociánová
Úspěšní byli i chlapci hrající na hostování
v týmu Volejbal Brno. Adam Čížek (1998) obsadil na MČR druhé místo v kategorii kadetů
U19 a Alexandr Jedlička (1996) páté místo
v kategorii juniorů U21.

Úspěšnou volejbalovou sezonu završily
i svitavské ženy postupem do 2. ligy. Umístění dalších týmů TJ Svitavy v celorepublikových
soutěžích:
Alexandr Jedlička

Adam Čížek

• junioři U21 - 5. místo v 1. lize
• juniorky U20 - 7. místo v 1. lize
• kadetky U18 - 8. místo v 1. lize
Petr Sezemský

Klub seniorů a SPCCH
do bazénu se slevou

Mladší žáci:
horní řada: Marek Meluzín - trenér, Antonín
Pelíšek - trenér, Matěj Novák, Jan Svojanovský,
Jakub Žižka, Vojtěch Švihel, Petr Maruš - trenér,
dolní řada: Jakub Kočvara, Vojtěch Nespěšný,
David Maruš, Antonín Pelíšek ml.

V rámci získaného titulu Svitavy – Evropské
město sportu 2015 jsou podporovány rekreační sporty pro všechny generace. S platností
od 1. června 2015 bude společnost SPORTES
poskytovat seniorům starším 65 let slevu na
jednorázové vstupy do vnitřního i venkovního
bazénu. Každý senior, který předloží průkaz
totožnosti a průkazku Klubu seniorů Svitavy
či SPCCH, získá 30 % slevu na jednorázový
vstup. Přihlášku do Klubu seniorů si můžete
vyřídit ve Fabrice každé pondělí od 13:30 do
16:00 hodin.
Šárka Řehořová

Do terénu na kole
V sobotu 13. června jste zváni na čtvrtý ročník závodu horských kol Kopečkovské drncání.
Prezentace bude od devíti hodin u pivovárku Na Kopečku a hlavní závod startuje
v 11 hodin tamtéž. Účastníci mohou vybírat
ze dvou tratí. Šedesátikilometrová je profilově
i technicky náročnější, závodníci například projíždí kolem hradu Svojanova. Pro širokou veřejnost je pak určena trasa v délce 24 km sjízdná
v podstatě pro každého. A od 10:15 hodin
budou i závody pro děti ve čtyřech věkových
kategoriích.
Závodníci přihlášení předem přes stránky
www.kopeckovskedrncani.cz získají levnější
startovné, ale přihlásit se můžete ještě na místě
v den závodu. Na každé trase budou vyhlášeni tři nejrychlejší v osmi věkových kategoriích
a nejlepší tři Svitaváci v absolutním pořadí na
obou tratích. Tak si přijďte zazávodit!
Lenka Suchánková

Cvičení kundalini
jógy Hany Vítkové
Je mnoho typů jógy a všechny mají stejný
cíl: dosáhnout jednoty mezi člověkem jako jedincem a Vesmírem. Kundalini jóga k tomuto
účelu používá kundalini energii, která je nám
všem vrozená a je uložená v první čakře. Při cvičení proud této energie prostupuje skrze všech
sedm základních čaker, tím je pročistí, otevře
a vyrovná. Následně se pak dostává do rovnováhy a harmonie naše fyzické tělo, psychické
zdraví a duševní pohoda.
Cvičení kundalini jógy obsahuje mnoho
snadných pohybů, které jsou uspořádány do
speciálních sestav zaměřených na určité stavy
(např. proti bolestem zad, odstranění strachů,
atd.). Fyzický pohyb je doprovázen různými
typy dechu, hudbou, relaxačními a meditačními
technikami. Praktikování kundalini jógy přináší
do života rovnováhu, rozvíjí tělesné uvědomění
a aktivuje vlastní léčivé síly. Pro svou jednoduchost a mimořádnou účinnost je kundalini jóga
vhodná pro každého. Je to jóga pro život, jaký
je. Přijďte si zažít vlastní zkušenost do krásného
prostoru Nadačního domu Josefa Plívy. Cvičíme
každé pondělí od 16:00 do 17:30 hodin a od
18:00 do 19:30. Podrobnější informace najdete
na www.KundaliniJoga.net, nebo zavolejte na
mob.: 603 342 345 či napište na vitkovah@
email.cz.
Těší se na vás Hana Vítková

Distribuci
zajišťuje firma L. Pospíšila. S nesrovnalostmi
v doručování se obracejte na mob.: 608 024
585 (www.mestosvitavy.webnode.cz).
Příští číslo vyjde 28. června 2015
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