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Pivní slavnosti a výstava historických vozidel Využijte příspěvku
na opravy domů

Na svitavském náměstí se v sobotu 11. července nudit určitě nebudete. Čtvrtý ročník Pivních slavností bude v dolní části náměstí Míru
obohacen o výstavu historických vozidel, kterou
pořádají veteráni ze Svitav a klub Boxer Morava Historik. Registrace historických automobilů,
motocyklů a kol vyrobených do roku 1985 proběhne od 8 do 10 hodin. Pro dobrou náladu
bude k poslechu hrát dobovou hudbu Líšnický
šraml. Na jedenáctou hodinu je připravena komentovaná prohlídka strojů. Historická vozidla
hromadně odjedou ve 14 hodin, ale Pivní slavnosti budou dál pokračovat.

Od 13 hodin se veřejnosti představí šestnáct menších pivovarů z celé republiky. Tak
jako v loňském roce se i letos uskuteční vaření
kotlíkových gulášů, tentokrát budou svými
týmy zastoupena i spřátelená zahraniční města
včetně Svitav. Můžete se opět těšit na soutěže
a nebude chybět oblíbené jezení bramborových knedlíků. Na oslavách chmele a piva si
můžete zakoupit za 60 Kč malou degustační
pivní sklenici. Každý návštěvník akce dostane
dva žetony, kterými bude hlasovat pro nejlepší pivo. Večer budou vyhodnoceny tři nejlepší
pivovary.
Pokračování na str. 2

Pozvánka na křest knihobudky a čtenářské lavičky
Město Svitavy je zapojeno do projektu
Města vzdělávání společnosti EDUin. Dílčí aktivitou vzdělávací strategie ve městě je
tzv. street teaching, jehož cílem je oživení
veřejného prostoru a pořádání vzdělávacích
a komunitních akcí. V rámci této aktivity bude
umístěna v parku Jana Palacha kruhová čtenářská lavička pro 18 osob a tzv. knihobudka
(pouliční knihovna), která funguje na základě
výměny knih (každý si může bezplatně odnést
jakoukoliv knihu z budky výměnou za knihu,
kterou sám přinese). Vzhledem k dostupnosti parku může být místo využíváno pro školní

programy a pro neformální vzdělávací aktivity
(např. veřejné čtení, programy pro družiny
pořádané knihovnou, doučování, konverzace
v cizím jazyce apod.). Uplatnění najde určitě
i u návštěvníků parku, kteří se budou moci
u lavičky a knihobudky setkávat, číst, diskutovat.
Vizuální řešení prostoru navrhl tým designérů z Centra pro rozvoj řemeslné gramotnosti
BOR4, projekt je realizován Městskou knihovnou ve Svitavách, MC Krůček a městem Svitavy, finančně je zajištěn díky sponzorům.
Pokračování na str. 13

Rada města schválila návrh na poskytnutí finančního příspěvku z Fondu regenerace
památek města Svitavy žadatelům, kteří v daném termínu splnili všechny podmínky dané
Zásadami pro poskytování finanční podpory
z fondu. Jejich žádosti posoudila pracovní
skupina Fondu regenerace na svém zasedání
a doporučila radě města jednu žádost schválit
a jednu neschválit. Majitelům domu na náměstí Míru č.p. 136 tedy lze poskytnout podle Zásad pro poskytování finanční podpory z Fondu
regenerace památek města Svitavy příspěvek
do výše 50% nákladů na akci obnovy, v tomto
případě je to 42 227 Kč. I nadále mají vlastníci
budov (kulturních památek) na náměstí, ale
i na ostatním území města možnost žádat o finanční příspěvek na obnovu nemovitých i movitých kulturních památek, včetně restaurování
a záchranného archeologického výzkumu podle schválených zásad. U obnovy nemovitých
kulturních památek jde zejména o opravy vnějších částí budov, např. oprava fasád, výměna
oken a dveří, žlabů a svodů, střešní krytiny atd.
Příspěvek mají možnost využít jak fyzické, tak právnické osoby. Podmínky žádosti
a vzory smluv je možné stáhnout na webových
stránkách města: www.svitavy.cz (Úřad – Fond
regenerace památek).
Pavel Čížek
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Mohlo by vás zajímat
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Přivítali jsme třináct nových občánků

Partnerské město
Stendal slaví 850 let
Začátkem června se delegace města Svitavy v čele se starostou Davidem Šimkem zúčastnila tradiční městské slavnosti Rolandfest
v partnerském městě Stendal v zemi Sasko-Anhaltsko ve Spolkové republice Německo.
Zástupci města současně s německými partnery tímto počinem rovněž oslavili 850. výročí
založení města Stendal, které obyvatelé města
letos slaví. S primátorem Stendalu Klausem
Schmotzem a dalšími zástupci města Stendal
se budou moci Svitavané potkat na Pivních
slavnostech v červenci, kde se primátor také
zúčastní soutěže ve vaření kotlíkových gulášů.
Renata Pavlíková

V sobotu 6. června se konalo tradiční vítání občánků, kterého se ujal MUDr. Harald Čadílek,
zastupitel města. Slavnostně bylo přivítáno 13 dětí: Tomáš Drápela, Tamara Čejková, Karolína
Horáková, Sofie Brusenbauchová, Ondřej Sekvard, Magdalena Košťálová, Damián Švec, Viktorie
Kreslová, Dominik a Veronika Dolejšovi, Julie Vacková, Eliáš Lebeda a Adam Daněk.
Dětem přejeme do života pevné zdraví a spoustu rodičovské lásky.
Marcela Górecká

Návštěva Polska
Ve dnech 16. a 17. června navštívila delegace složená ze zástupců kultury, školství
a cestovního ruchu ze Svitav město Strzelin
v Polsku. Členové delegace jednali o vzájem-

ných vztazích a možnostech využití finančních
fondů přeshraniční spolupráce pro obě, velikostí si podobná města. V letních měsících
uvítáme kolegy z Polska ve Svitavách.
Blanka Čuhelová

Pivní slavnosti
Pokračování ze str. 1
Harmonogram kapel:
Program:
13:00 Zahájení
13:15 Madam
14:35 FLY FISH
15:50 Vltava
17: 40 Kupolet
18:30 Vyhlášení vítězného pivovaru a guláše
19:30 Syfon
20:45 COVERS FOR LOVERS
22:00 Totální nasazení
Alice Štrajtová Štefková

Rosnička - hudební festival současnosti
Špičkoví producenti, nadějní nováčci
a legendy. To jsou i v letošním roce synonyma
festivalu Rosnička, který se odehraje v pátek
a sobotu 24. a 25. července v přírodním areálu stejnojmenného rybníka na kraji Svitav. Pátý
ročník akce věnované aktuálním trendům na
poli elektronické hudby nabídne letos čtyřicítku vystoupení v podobě koncertů, live actů
a dj setů.
Programu vévodí české formace Midi Lidi
a WWW, veterán slovenské rap scény Vec,
polský Dreadsquad a progresivní drum and
bassový producent Current Value z Německa.
Undregroundovou českou produkci na
Rosničce zastoupí Tom Holič v doprovodu živých bicích, brněnský HRTL s live improvizací
z modulárních syntetizátorů, které sám vyrábí,
držitel Anděla za rok 2014 Subject Lost, nadějný A-Cray nebo temné duo Binar, spojované
s posvátnou party Polygon.
Místo konání, stejně jako postavení dvou
festivalových pódií, zůstává totožné jako v loňském roce. Na pláži u rybníka najdete stánky
s jídlem, velký pivní stan a klubové pódium
zaměřené téměř výhradně na DJ - ská vystoupení, zadní část areálu tradičně zaplní velké
koncertní pódium.
Novinkou a současně i dalším lákadlem
pro návštěvu letošního ročníku budou videoprojekce, o které se postará renomované uskupení Lunchmeat, známé také díky pop-up clubu Neone. Projekční plátna najdete na obou
pódiích a obraz vám bude během víkendu
servírovat pět různých VJ-ů.
Velmi nás těší i vstřícný postoj místního rybářského spolku, který nám pro účely festivalu

i letos zapůjčí svůj areál situovaný na druhém
břehu rybníka. Zde opět vyroste stanové městečko s občerstvením v režii rybářské chaty
Rosnička.

Vstupné na celý festival je jednotné a činí
100 Kč, stejnou cenu zaplatíte i za stan ve stanovém městečku. Festival proběhne pod záštitou starosty města Davida Šimka, za podpory
SKS Svitavy a SPORTES Svitavy.
Více informací najdete na oficiálním webu:
www.festivalrosnicka.cz a na Facebooku.
Petr Horák ml.

Víte, že...
...při Pivních slavnostech na náměstí Míru
11. července bude poprvé otevřena zahrádka před bývalým hotelem Slavia? Pardubický
pivovar ji otevře zatím samostatně, protože
další prostory ještě nejsou přístupné. Toho se
dočkáme pravděpodobně o pouti ke sv. Jiljí
v první zářijovou neděli.
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Informace z úřadu

Ocenění za Mobilního
průvodce Svitavy
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Nadační fond města
Důvodem založení Nadačního fondu Valentina Oswalda Ottendorfera je transparentní
využití finančních darů od případných donátorů na jimi stanovený účel. Posláním fondu je
shromažďování finančních prostředků a jejich
následné využití pro zajištění rozvoje a kvality
zdravotní péče, rozvoje města, podpory subjektů působících na území města v oblasti sociální,
kulturní, sportovní a vzdělávací. V neposlední
řadě také pro individuální přímou podporu
zdravotně postižených občanů nebo nadaných
žáků. Zastupitelstvo města Svitavy bude na
svém zasedání 24. června schvalovat Zakládací
listinu nadačního fondu.
Šárka Řehořová

Životní prostředí ve městě
V rámci česko - polské spolupráce město
zrealizovalo pro zkvalitnění služeb turistům
projekt Česko – polské hledání hvězdy Davidovy s podporou z Operačního programu přes
hraniční spolupráce. Stěžejní částí projektu je
aplikace Mobilní operátor určená pro chytré
mobilní telefony. Návštěvník města má možnost aplikaci stáhnout z několika WiFi přístupových bodů na turisticky exponovaných místech
ve městě, nebo z internetových stránek města.
Mobilní průvodce jej naviguje po městském
památkovém okruhu s textovými, obrazovými
nebo hlasovými informacemi o jednotlivých
historických objektech. Návštěvník zde také
nalezne množství dalších informací o stravovacích, ubytovacích a jiných službách, stejně jako
o aktuálních akcích pořádaných ve městě. Dva
měsíce probíhal testovací provoz a 31. května
2014 byl zahájen ostrý provoz operátora.
Mobilní operátor se osvědčil a v soutěži
CzechTourismu zaslouženě obsadil třetí místo.
Cenu převzala 4. června v Praze v budově České
centrály cestovního ruchu – CzechTourism manažerka cestovního ruchu Alice Štrajtová Štefková.
Břetislav Vévoda, Zuzana Pustinová

Tržnice místo prodejny Billa
Městský úřad ve Svitavách odpovídal
v průběhu května a června na řadu dotazů občanů týkající se nové provozovny, jejíž vnitřní
upořádání má charakter tržnice, místo bývalé
prodejny Billa na autobusovém nádraží (Purkyňova 2136/59, 568 02 Svitavy). Uvedený
objekt vlastní společnost BILLA spol. s r. o. se
sídlem Modletice 67, Říčany u Prahy, PSČ 251
01, která jej pronajala současným provozovatelům objektu. Ačkoliv město nepovažuje tento typ prodejny za zvlášť přínosný pro město,
podle současné platné legislativy nemají obce
možnost rozhodovat o tom, komu má vlastník
objektu provozovnu pronajmout. Rovněž tak
nemůže stanovovat sortiment, který by měl
být ve vnitřním prostoru provozovny prodáván. Sortiment prodávaného zboží je možné
stanovovat pouze na veřejných prostranstvích,
a to formou tržního řádu. Takovýto tržní řád
má město Svitavy již řadu let vydán.
Rudolf Grim

Ročenka: Svitavy – životní prostředí 2014
Rada a zastupitelstvo města se v červnu
zabývaly stavem životního prostředí ve Svitavách. Odbor životního prostředí MěÚ ve
spolupráci s dalšími organizacemi a subjekty
včetně nezávislých organizací sestavil za tímto
účelem ročenku pod názvem Svitavy – život-

ní prostředí 2014. Obsah ročenky je tradičně
členěn podle jednotlivých oblastí životního
prostředí. Součástí zprávy jsou vítězné kresby
žáků svitavských škol ze soutěže Ekoznámka
2015. Ročenka je veřejnosti bezplatně k dispozici od začátku července na podatelnách
městského úřadu a v informačním centru na
náměstí Míru.
Marek Antoš
Ekoznámka 2015
Pracovní skupina pro životní prostředí ve Svitavách a odbor životního prostředí
vyhlásily i v letošním roce výtvarnou soutěž
„Ekoznámka“, která je určena pro žáky II. stupně svitavských škol, prvního stupně gymnázia
a základní umělecké školy. Vyhodnocení kreseb provedla firma MS Studio. Všichni vítězové
obdrželi věcné ceny. Vítězům gratulujeme.
Tereza Brusenbauchová

Poradna pro spotřebitele a podnikatele
Po dobu letních prázdnin, tak jako každý rok, se nebude konat pravidelná poradna
pro spotřebitele a podnikatele první čtvrtek
v měsíci, kterou pořádá Obecní živnostenský úřad ve Svitavách ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí – Inspektorátem pro
Královéhradecký a Pardubický kraj (budova
Městského úřadu ve Svitavách, T. G. Masaryka 25). S jejím pokračováním je počítáno
opět od září 2015.
Rudolf Grim

Oprava Langerovy vily

Langerova vila je kulturní památkou uvedenou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR a zároveň jednou z administrativních
budov městského úřadu Svitavy. Z dálky je to
krásná historická stavba, ale prohlédnete-li si
ji zblízka, zjistíte, že vyžaduje značné opravy.
Poškozená je nejen střecha, kterou rekonstrukce započne, ale i ornamenty římsy, omítky
a štuky přilehlých částí, vikýře a další prvky. Proto budou nedostatky postupně odstraňovány
a konstrukce budou očištěny od holubího trusu. Předpokládaný termín zahájení prací na
střeše vily je 1. červenec, limitní termín jejího
dokončení je 14. srpen 2015.
V současné době se restaurují dveře, které by měly být hotové do konce roku. Je také
potřeba dořešit odvlhčení budovy, což bude
znamenat realizaci hydroizolace suterénních
stěn s drenážním potrubím kolem budovy
dopojeným do kanalizace. Je nezbytné provést i opravu okenních prvků s restaurováním
a následnou opravu fasády se štukatérskou výzdobou, včetně oprav venkovních teras. Rozpočtové náklady výše uvedených prací jsou ve
výši 25 mil. Kč.
Pavel Čížek

Oprava staré radnice

Historická budova staré radnice na náměstí Míru 123/50 byla v devadesátých letech
opravena společně s celkovou rekonstrukcí svitavského náměstí. Od té doby uplynulo hodně
času a radnice, která tvoří jednu z výrazných
dominant náměstí, už se nemá příliš čím chlubit. Je proto nutné provést nezbytné udržovací
a stavební úpravy budovy. V tomto případě se
bude jednat o kompletní výměnu střešní krytiny s oplechováním, krytiny radniční věže,
výměnu všech klempířských prvků, repasy
a restaurování oken, opravu přední části fasády včetně pilířů a další stavební úpravy. Investice po výběrovém řízení má hodnotu cca
2, 83 mil. Kč.
Pavel Čížek
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Volná místa v mateřských školách
Po prvním kole, kdy bylo zapsáno celkem
176 dětí, nebylo umístěno 46 dětí, když si rodiče vybírali školku podle svého přání. Volných
zůstalo 28 míst ve třech mateřských školkách:
v MŠ v ulici Větrná 6 míst, v MŠ v ulici Milady
Horákové 14 a v MŠ v ulici Československé armády 8 míst. Druhé kolo následně proběhlo
3. června přímo v uvedených školkách a k pře-

kvapení všech přišlo celkem 14 dětí se svými
rodiči. Z uvedeného vyplývá několik zajímavých poznatků. Pro rodiče, kteří skutečně ještě
potřebují umístit své dítě do mateřské školy,
proběhne třetí kolo zápisu v MŠ Větrná a v MŠ
Milady Horákové ve čtvrtek 9. července od 14
do 16 hodin. Celkem je k dnešnímu dni k dispozici 19 míst.
Jiří Petr

Městská policie informuje
Tísňové volání 156

Hry mládeže?!
Dne 4. 6. ve večerních hodinách, podobně
jako i předešlý den, řešili strážníci nevhodné
chování mládeže na dětském hřišti na sídlišti
v Lánech. Skupinka chlapců lezla po stříšce nad
skluzavkou. Strážníci přítomné upozornili na
nevhodnost jejich chování. Škody na majetku
zjištěny nebyly.

Známý výtržník
Dne 5. 6. v 20:20 hod. požádal o příjezd
strážníků muž s tím, že jeho kamarádovi dva
kluci na náměstí ničí auto a vyvolávají konflikty.
Ještě, než stačila hlídka dorazit na místo, zaznamenala fyzickou potyčku zúčastněných osob
jedna z kamer monitorovacího systému. Krátce
poté se na místo dostavila rovněž hlídka PČR.
Té pak strážníci asistovali při provádění dalších
úkonů. Opilý muž (31) z Javorníku, jenž měl být
původcem incidentu, byl i nadále hrubý a vyhrožoval. Jelikož nereagoval ani na zákonné výzvy policisty, skončil v policejních poutech a po
vyšetření ve zdravotnickém zařízení putoval do
protialkoholní záchytné stanice v Pardubicích.
V krvi měl více než tři promile alkoholu. Událost
šetřila PČR.

Obtížní lidé

Aktualizace smluv o dodávce vody
a odvádění odpadních vod
Vážení zákazníci,
na základě právní úpravy občanského
zákoníku, novely zákona o vodovodech a kanalizacích a jeho prováděcí vyhlášky jsme povinni jim přizpůsobit dosavadní odběratelské
smlouvy. Nezbývá nám tedy než provést aktualizaci smluv a staré smlouvy nahradit novými.
Zákon rozšířil požadavky na povinné náležitosti smluv. Z tohoto důvodu budeme postupně

rozesílat předvyplněné formuláře dotazníku,
které jsme připravili na základě technických
údajů, jež máme k dispozici od jednotlivých zákazníků, a údajů veřejně dostupných
v katastru nemovitostí. Po navrácení vyplněného dotazníku Vám budou zaslány k podpisu
nové smlouvy vyhovující platné právní úpravě. Nová smlouva zcela nahradí dosavadní
smlouvu.
Vodárenská Svitavy

Otevření nového střediska
osobní hygieny v Seniorcentru
V Domě s pečovatelskou službou bylo
koncem května otevřeno nové středisko osobní hygieny. Koupelna disponuje moderním
vybavením, jako je výškově nastavitelná vana
a hygienická židle, která je snadno použitelná
a nabízí bezpečné řešení asistovaného koupání nebo sprchování. Senioři nebo osoby se
zdravotním postižením, kteří mají sníženou
schopnost sebeobsluhy, mohou využít pomoc
pečovatelské služby. Naším cílem bylo zajistit
lepší pracovní podmínky a kvalitnější péči. Věříme, že se vám koupelna bude líbit.
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.

Dne 10. 6. v 13:30 hod. byli strážníci přivoláni na náměstí Míru k bezdomovci, který zde
obtěžuje lidi při farmářských trzích. Muž seděl
na lavičce u morového sloupu, po výzvě strážníků odešel. V průběhu odpoledne se s ním však
strážníci setkali znovu, když se dobýval na prodavačku novinového stánku na autobusovém
nádraží. Jevil známky podnapilosti, z místa však
odešel po svých. Najde se řešení v mezích zákona, jak je „izolovat“ od občanů, kteří je nechtějí
ani vidět?

Podomní prodej
Dne 11. 6. krátce před polednem ověřovala hlídka stížnost na prodejce „levných energií“,
kteří kontaktovali starší ženu v místě bydliště,
aniž by byli předem objednáni. Za porušení
tržního řádu obdrželi oba muži blokové pokuty. Je správné, že lidé jsou citliví na obcházení
bytů podomními prodejci a žádají o prověření
těchto osob.

Trochu osvěty

Kontakt: Mgr. Denisa Faršolasová Žáčková, vedoucí pečovatelské služby, tel.: 461 534
406, mob.: 731 605 896, e-mail: denisa.zackova@svitavy.cz. Těšíme se na setkání s vámi.
Lenka Jurenová

Někteří občané strážníkům přisuzují více
práv i povinností, než ve skutečnosti mají. Věcná působnost strážníků je dána rozsahem práv
a povinností vyplývajících především ze zákona
o obecní policii v rámci zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Lze říci, že
se jedná o záležitosti v zájmu města a občanů
města. Je zřejmé, že zájmy jednotlivých občanů
k poklidnému životu se nutně nemusí potkat
se zájmy jiných. Posouzení priorit stanovených
z běžné agendy města či práce policie a důležitosti v čase a místě určují cíle strážníků při
jednotlivých úkolech, zákrocích a úkonech ve
městě.
Karel Čupr
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Ze zastupitelských lavic

Další dobrý skutek občanů
Ve Svitavách přibylo v poslední době několik nových cílů vycházek Svitavanů i návštěvníků města – Park patriotů, Vodárenský les nebo
Památník včelích matek. A právě u Památníku
včelích matek se v neděli 17. května na výzvu
Sdružení pro město Svitavy postupně vystřídalo 140 lidí, kteří pomáhali zkrášlit prostor
kolem památníku.
Během dne byly vytvořeny záhony, které
přítomní osázeli bylinami, zejména medonosnými. Nejvíce bylo vysázeno náprstníků,
divizen, zvonků, upolínů nebo vlčích bobů.
Celkem 210 rostlin. Účastníci akce také zhotovili chodníčky k jednotlivým úlům, které jsou
součástí areálu památníku.
Sdružení pro město Svitavy touto cestou
děkuje všem, kteří se do úpravy prostor Památníku včelích matek v onu květnovou neděli zapojili. Vážíme si toho, neboť tak přispěli
k zpříjemnění místa, kam budou nyní kromě
cyklistů či pěších turistů směřovat ve větším
počtu i včely, které k tomuto místu patří.
Akce, za kterou příroda poděkovala krásným počasím, byla jednou z výzev SPMS k užitečnému konání ve prospěch města.
Milan Báča za zastupitele SPMS
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knihu, užijte si pár dnů zaslouženého odpočinku. Pokud se rozhodnete pro cestování, mohu
potvrdit, že jezdit po světě je nádherný pocit,
poznávání nových lidí a míst. Je to myslím jedna z nejkrásnějších činností, které člověk může
uskutečnit. Ať už pojedete kamkoli, a někdy
třeba stačí jenom nazout pohorky, užijte si své
prázdniny a dovolené v plné parádě.
Lenka Jurenová, zastupitelka za hnutí ANO
Rubrika „Ze zastupitelských lavic“
je naplněním novely TZ č. 46/2000 Sb.
a slouží ke svobodnému vyjádření názorů
zastupitelů jednotlivých politických subjektů v aktuálním složení Zastupitelstva města
Svitavy. Texty příspěvků neprocházejí obsahovou ani jazykovou korekturou.

Děje se ve městě
Zastupitelstvo schválilo
prodej skiareálu
Na červnovém zasedání zastupitelstva byl
jeznoznačnou většinou hlasů schválen prodej
rekreačního areálu v Čenkovicích dvěma zájemcům – SKIPARKu ČERVENÁ VODA, s.r.o. a společnosti ATLAS REAL, s.r.o. za celkovou částku
15,6 milionu Kč. Tímto prodejem skončila jedna
kapitola hospodaření s majetkem města, která
se na jednání zastupitelstva pravidelně objevovala od roku 2010.

Na jedné straně Bukovky

Vážení spoluobčané,
začíná doba, na kterou všichni čekáme.
Léto, prázdniny, dovolená. Je čas zpomalit, relaxovat, nabrat sílu a potom se pustit zase dál,
ať už směrem dosavadním, nebo třeba nějakým
úplně novým. Naše životy mají stále stresovější
a hektičtější charakter. Díky počítačům nemusíme psát dopisy ručně a chodit s nimi na poštu,
zato jich musíme vyřídit několikanásobně více,
než tomu bylo dříve. Ke komunikaci s přáteli
a obchodními partnery už není nutné je navštívit, stačí se přihlásit na Facebook, Skype
či zvednout telefon, zato jednáme s mnohonásobně větší skupinou lidí. Technika je velká
pomoc, úspora času a energie prakticky žádná.
K tomu všemu se cítíme být dobou a okolnostmi stále tlačeni k větším výkonům, lepším výsledkům. Jsme zahlceni informacemi a povinnostmi, že je div, že jsme dosud schopni vůbec
fungovat. Jenže tělo a duše dostává pořádně
zabrat. Každopádně začíná doba dovolených,
je čas k pohybu i odpočinku. Ať již patříte mezi
obdivovatele horské turistiky nebo dáváte
přednost procházkám po kulturních památkách, koupání u moře, či držíte v rukou raději

Rekreační areál Čenkovice (Buková hora)
je historický majetek města Svitavy. Majetkový
podíl zde mají město Svitavy, TJ Svitavy a společnost SPORTES. Jedná se o dvě chaty (Vigona
a Na Vleku) s ubytovací kapacitou 62 lůžek
a penzion Vigona s ubytovací kapacitou 13 lůžek, dále pak dvě sjezdovky s dvěma vleky (Vigona, délka 450m a Svitava, délka 900m). V roce
2003 bylo z fondu SAPARD vybudováno parkoviště pro 300 aut. Investovalo se do technologií
zasněžování, nákupů techniky a i do ubytování.
Partnery k provozování areálu se pro město Svitavy staly obec Čenkovice, TJ Čenkovice a SKI
KLUB Česká Třebová, s.r.o., a to zvláště svou
lanovkou.

Na druhé straně Bukovky
Po nástupu Skiareálu Červená Voda do
konkurenčního prostředí a vybudování areálu

na druhé straně Bukové hory se ukázalo, že
„čenkovická“ strana, chce-li být konkurence
schopná a udržet si svou klientelu, bude muset učinit strategické rozhodnutí. Buď masivně
investovat do stávající infrastruktury, pořídit
např. další lanovku a vyřešit dopravu lyžařů
od parkoviště pod vlastní vleky, nebo se vážně
zabývat prodejem areálu. Zvláště tehdy, když
byla českotřebovská lanovka prodána provozovatelům Červené Vody. V takovém konkurenčním prostředí se stala jakákoliv investice
pro Svitavy značně neperspektivní, nadto
komplikovaná ekonomickou krizí a nedostatkem finančních zdrojů. A špatná klimatická
sezona 2013–14 problémy akumulovala do
výrazných finančních ztrát. Proto se zastupitelé Svitav rozhodli k prodeji své části areálu.
Otázkou bylo: najde-li se zájemce a kolik bude
činit jejich nabídka.

Cesta k prodeji areálu
Nebyla rozhodně jednoduchá. Jediná nabídka kupní ceny v roce 2013 byla tak nízká,
že nebyl důvod se jí vážně zabývat. Situace se
změnila v roce 2015, kdy byly otevírány obálky
s nabídkami na prodej celého areálu. Ukázalo
se, že celý areál by mohl být prodán za 12 milionů Kč, ale v případě rozdělení prodeje na
ubytovací zařízení a na vleky a sjezdovky by se
nabídková cena podstatně zvýšila a blížila se
reálným odhadům hodnoty areálu.

Co se prodejem změní?
Lze předpokládat, že vstupem nových
vlastníků dojde k postupnému rozvoji areálu
a Buková hora bude fungovat v rámci aktivit
jediného vlastníka sjezdovek, lanovek a vleků.
Investice by měly směřovat do propojení obou
areálů i do ubytování a služeb. Noví vlastníci
také přistoupili na zvýhodnění poskytovaných
služeb pro všechny svitavské školy. Město Svitavy tak jako doposud bude dotovat své školy,
aby cena lyžařských kurzů byla pro žáky únosná. Tedy: za podobné finanční částky jako nyní
bude více a lepších služeb.
Prodejem Skiareálu Čenkovice nezmizí
destinace z mapy. Nebude pro Svitavany blíž
ani dál, ale bude snad konkurenceschopnější
vzhledem k již zavedeným areálům. Získané
prostředky pak město Svitavy investuje do
sportovišť na svém vlastním území, a to není
zanedbatelné.
(red)
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MC Krůček

Výlety s Krůčkem

Akce SVČ

I o prázdninách pro vás Krůček poběží, ale
v trochu jiném režimu. Centrum pro rodinu
bude probíhat pravidelně každé pondělí, úterý a středu od 8 do 12 hod v MC Krůčku. Na
telefonu pro vás budeme každý všední den do
18 hodin. Poradny je možné domlouvat i mimo
stanovenou dobu, více na mob.: 737 236 152,
733 518 999, e-mail: mckrucek@gmail.com,
www.mckrucek.cz.
Hlídací centrum Babykrůček na ulici Pražská poběží bez omezení! Nabízí hlídání dětí
od kojeneckého věku, vzdělávací programy
pro větší děti - mob.: 604 509 421, hlidani.krucek@seznam.cz.

14. 7. Hvězdárna a planetárium Brno
−−pořad Úžasné planety a komentovaná výstava Příběh sluneční soustavy
−−cena: 150 Kč, doprovod zdarma + doprava
−−odjezd: 7:59 h. vlakem, návrat kolem 16. hod.
−−bližší informace na mob.: 734 134 759,
e-mail: jaroslava.rich@gmail.com
30. 7. Letní PINGUin park Přívrat
−−areál plný atrakcí a zábavy v klidné lokalitě
blízko lesa vybavený moderními herními prvky, které rozvíjí dětskou motoriku, představivost a obratnost
−−odjezd: 8:00 h. od Fabriky, příjezd kolem 16. hod.
cena: 250 Kč/dítě, 350 Kč/dospělí s dopravou, pobytem i obědem
−−bližší informace na mob.: 737 236 152,
e-mail: terca.veitova@gmail.com
13. 8. Rozhledna Járy Cimrmana a hobití stezka
−−výlet do Březové nad Svitavou za cílem dobýt
rozhlednu Járy Cimrmana a překonat hobití
stezku plnou překážek a nástrah
−−odjezd: kolem 8:00 h., příjezd kolem 15. hod.
20. 8. Letní PINGUin park Přívrat
−−areál plný atrakcí a zábavy vybavený moderními herními prvky, které rozvíjí dětskou motoriku, představivost a obratnost
−−odjezd: v 8:00 h. od Fabriky, příjezd kolem
16. hod.
−−cena: 250 Kč/dítě, 350 Kč/dospělý s dopravou, pobytem i obědem v ceně
−−bližší informace na mob.: 733 539 810,
e-mail: k.krausova@email.cz

6. 7. – 10. 7. / 8:00 – 16:00 / SVČ Tramtáryje
Příměstský tábor I. turnus, cena: 1 450 Kč,
info: Miroslav Skočovský, mob.: 737 525 576,
e-mail: skocovsky@svitavy.cz
20. 7. – 24. 7. / 8:00 – 16:00 / SVČ Tramtáryje
Příměstský tábor III. turnus, cena: 1 450 Kč,
info: Miroslav Skočovský, mob.: 737 525 576,
e-mail: skocovsky@svitavy.cz (ved. Michaela
Peňáková)
26. 7. – 7. 8. / turistická základna SVČ
ve Svratouchu
Pobytový tábor – „Superhrdinové“,
cena: 2 990 Kč, přihlášky a informace na: Pavel
Padyásek, mob.: 734 287 285, e-mail: ppadyasek@svitavy.cz
30. 8. / 14:00 – 16:00 / park Jana Palacha
Family Day,
cena: 120 Kč/os při vstupu na atrakce.
Pojďte s námi strávit příjemné odpoledne
s dětmi na nafukovacích atrakcích v parku Jana
Palacha. V případě nepříznivého počasí by
byla akce přesunuta do prostor Fabriky. Informace: Pavlína Šmerdová, mob.: 734 287 284,
e-mail: psmerdova@svitavy.cz

Prázdninový provoz
Ve Fabrice od 8 do 12 h. - uvítáme i sourozence:
• pondělí: Dubinka S Notičkou
- hudebně pohybový klubík
• úterý:
Montessori centra
• středa: baby klub pro nejmenší
• čtvrtek: výlety
• pátek:
zavřeno
Cvičení a poradna pro těhotné
– dvakrát měsíčně v pondělí (13. 7., 17. 8. + 2
termíny) od 17 do 19 hod.
Logopedická poradna
- v úterý 21. 7. a 18. 8., objednání na mob.:
608 563 495, e-mail: alzbetar@centrum.cz
Jóga
- středa 1., 15., 22. a 29. 7. a 19. a 26. 8.
v 17:15 - v MC Krůčku, Fabrika 4. patro, v případě příznivého počasí venku v areálu gymnázia (informace o místě na mob.: 603 795 103)
Street teaching v parku J. Palacha
- každý čtvrtek od 10 - 12 hodin (děti ve věku
5 - 8 let) a od 14 - 16 hodin (děti ve věku 9 - 14 let).
Příměstské tábory
- poslední volná místa jsou pouze na „hobití“
tábor 10. - 14. 8.

Nový kněz ze Svitav
Slavnostní zvonění svitavských kostelních
zvonů v sobotu 4. července oznámí městu
nevšední událost. Náš rodák, Vilém Pavlíček,
který přijal 27. června v olomoucké katedrále
z rukou arcibiskupa Jana Graubnera kněžské
svěcení, oslaví tento veliký dar primiční (první)
mší svatou v kostele Navštívení Panny Marie na
svitavském náměstí.
V 9:30 se vydá slavnostní průvod farníků
a hostů od hřbitovního kostela sv. Jiljí náměstím Míru k farnímu kostelu. Slavnostní mše
svatá je plánována na 10 hodin. V 15 hodin
udělí P. Vilém Pavlíček slavnostní novokněžské
požehnání v kostele sv. Jiljí. V roce 2008 slavil
ve Svitavách svou primiční slavnost svitavský
rodák P. Zdeněk Gerhard Klimeš, v roce 2004
P. Radek Sedlák. Dokladem skutečného požehnání naší farnosti jsou i dva další bohoslovci
ze Svitav v olomouckém kněžském semináři.
K účasti na svém slavnostním svědectví víry vás
co nejsrdečněji zve P. Vilém Pavlíček.
P. Václav Dolák, svitavský farář

ZŠ náměstí Míru
Letošní školní rok byl velmi náročný. Realizovali jsme celkem čtyři projekty z OPVK, první s názvem COP = Cesta objevování povolání
a druhý s názvem Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách. Jako partneři projektu
jsme se zapojili do projektu Školní firma a do
projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Přestože
celý pedagogický sbor byl maximálně vytížen,
našel si čas i na přípravu žáků do soutěží a na
celoškolní akce.
Výsledky žáků v řadě soutěží předčily naše
očekávání. Adam Krátký byl druhý v krajském
kole logické olympiády, probojoval se do celostátního kola nejen této soutěže, ale spolu
s Terezkou Hájkovou do soutěže Pangea. V regionálním kole soutěže Mladý Demosthenes se
Ivan Kružík stal vítězem a Aneta Benešová byla
třetí. Výborných výsledků žáci dosáhli na Festivalu vědy a techniky – tři družstva postoupila
do krajského kola. V samém závěru ozdobili
pomyslný dort výbornými výsledky žáci 7. třídy.
V testech SCIO z matematiky patříme mezi
10% nejúspěšnějších škol republiky. Tran Khanh
Nhuhg se stala v okresním kole úspěšnou řešitelkou matematické olympiády, v okresním
kole Pythagoriády se Jan Palatka umístil na
1. - 4. místě, v Poháru rozhlasu se družstvo
mladších žáků probojovalo až do kola krajského. Výsledky nás těší, ale zároveň zavazují, protože obhajovat je vždy těžší.
Věra Hanusová

Přejeme všem dětem i rodičům příjemné
prožití prázdnin a plno krásných prosluněných
dnů. Budeme se těšit na vaši návštěvu na akcích
a případně v kroužcích SVČ Tramtáryje ve
školním roce 2015/2016.
Veškeré informace k akcím naleznete
na: www.svc.svitavy.cz
Zaměstnanci SVČ Tramtáryje

Letní příměstský tábor
při muzeu esperanta
Klub přátel esperanta ve Svitavách ve
dnech 17. – 21. srpna pořádá letní tábor pro
děti. Provoz tábora bude od 8 do 16 hodin. Je
možno se domluvit na případné změně. Pro
děti jsou připraveny výlety do Moravské Třebové, Litomyšle, okolí města a do Vendolí. Ve
Vendolí navštívíme záchrannou stanici, chov
koní a sportovní střelnici. Sportovní klání je připraveno i ve Svitavách. V případě nepříznivého počasí jsou pro děti připraveny i stolní hry
a jiné soutěže, návštěva městského muzea.
Děti budou seznámeny i s esperantem. V rámci ceny tábora 1 300 Kč je započítán oběd,
cestovné na výlety, vstupné. Přihlášky posílejte
na e-mail: dvor.libuse@seznam.cz.
Libuše Dvořáková
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Kultura
ČERVENEC
3. Pá / 20:00 /restaurace Pod Hodinami
Kapela ABC
 21:30 / park Jana Palacha
Letní kino
Obsluhoval jsem anglického krále
Česko, Slovensko, Německo, Maďarsko 2006
Tématem Hrabalova slavného románu je životní dráha číšníka, později hoteliéra a nakonec
cestáře v době politických zvratů první půle
20. století. Drama, komedie, romantický
i válečný film. Scénář a režie: Jiří Menzel,
120 minut. Začátky promítání jsou orientační.
Promítá se až za úplného setmění. Vstup volný

4. So / 9:20 / před kostelem sv. Jiljí
Primiční slavnost P. Viléma Pavlíčka
9:20
10:00
		
15:00
		

řazení průvodu
mše svatá
kostel Navštívení Panny Marie
svátostné a novokněžské požehnání
kostel sv. Jiljí

 10:00 / Fabrika
Herní show Asus Finals
Vyvrcholení letní sezony turnajů v PC hrách
portálu Hitpoint.cz, www.hitpoint.cz, vstupenky na recepci ve Fabrice.

 18:00 / čajovna Namaste
Mantry
Zpěv manter a jiných písní pro energii, relaxaci a uvolnění. Kurz zpěvu manter vede David
Breiter (Chrudim).
Vstupné dobrovolné

5. Ne / Fabrika
Herní show Asus Finals
Vyvrcholení letní sezony turnajů v PC hrách
portálu Hitpoint.cz, www.hitpoint.cz, vstupenky na recepci ve Fabrice

 15:45 / park Jana Palacha
Křest knihobudky a čtenářské lavičky
Koncem června oživí park Jana Palacha knihobudka a čtenářská lavička, u které budou
probíhat vzdělávací a komunitní aktivity (křest
v rámci Pohádkové neděle).
Více na str. 1 a 13

 15:00 a 16:00 / park Jana Palacha
Pohádky v parku

12. Ne / 16:00 / park Jana Palacha

Divadlo U staré herečky. Šípková Růženka,
O líné Liduně a třech přadlenách. Vstup volný

DO Astra Svitavy. Vstup volný

7. Út / 19:00 / čajovna Namaste
Djembe workshop
Kurz hry na africké bubny. Vhodný jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé. Bubny případně
i jiné hudební nástroje si vezměte, pokud máte,
s sebou.
Kurz vede Andrej Kolář - hudebník, muzikoterapeut, masér intuitivních masáží (Praha).
Vstupné dobrovolné

9. / Čt / 17:00 / park Jana Palacha
Koncert - Petr Sovič & Golden Big Band Praha
Golden Big Band Praha vznikl s cílem oživit
českou hudební scénu, a to v podobě moderní
interpretace klasické jazzové a swingové muziky. Golden Big Band Praha vede nejmladší kapelník v Evropě. Sólistka - slovenská zpěvačka
Zuzana Vlčeková. Vstup volný

10. Pá / 19:30 / Cihelna

Promenádní koncert

17. Pá / 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Kapela Rotoped
 21:30 / park Jana Palacha
Letní kino
Půlnoc v Paříži USA 2011
Mladý pár přijíždí do Paříže. Procházka nočním
městem mu odhalí Paříž v jiném světle a ovlivní nejen jeho budoucí život… Owen Wilson
jako mladý spisovatel se potká s Paříží 20. let
20. století – plnou úžasných umělců: Piccaso,
Dali, Hemingway, Gertruda Stein, Edith Piaff …
Romantická komedie. Scénář a režie: Woody
Allen, titulky, 94 minut. Začátky promítání jsou
orientační. Promítá se až za úplného setmění.
Vstup volný

19. / Ne / 6:00 / Cihelna
Motoburza

Kapela ABC

 15:00 a 16:00 / park Jana Palacha
Pohádky v parku

 21:30 / park Jana Palacha
Letní kino

Bílkovo kratochvilné divadlo
Sůl nad zlato, Kašpárkovo království
Vstup volný

Rolling Stones Shine a Light
– koncert USA 2001
Pohled režiséra Martina Scorseseho na největší
rock’nrollovou kapelu, na legendární Rolling
Stones. Záznam dvou koncertů z New Yorku
ze dvou dnů – strhující divácký zážitek! Titulky,
117 minut. Začátky promítání jsou orientační.
Promítá se až za úplného setmění. Vstup volný

11. So / náměstí Míru
Pivní slavnosti
a výstava historických vozidel
V rámci slavností zlatavého moku vystoupí
hudební kapely: Madam (Česká Třebová),
Fly Fish (Moravská Třebová), Vltava (Praha),
Syfon (Svitavy), Covers for Lovers (Praha)
a Totální nasazení (Slaný). Vstup volný, více na
straně 1

 9:00 - 12:00 / čajovna Namaste
Jak na zelený čaj?
Kurz přípravy základních druhů zeleného čaje.
Na kurz je potřeba se přihlásit předem ( je určen
pouze pro max. 5 účastníků), a to do čtvrtka
9. července včetně, formou sms na mob.: 736
619 384. Vstupné: 250 Kč při plné kapacitě, jinak 350 Kč. Kurz vede Bára Steinbauerová.

22. St / 8:00 – 16:00 / muzejní dílny
Sklářský workshop pro děti
Zájemci od 8 do 15 let se mohou hlásit v muzeu
na tel.: 461 532 704 nebo e-mail: lektor@muzeum.svitavy.cz. Cena workshopu je 350 Kč /osobu. V ceně je mzda odborného lektora (Vladimír
Gracias), materiál, zapůjčení všech pracovních
a ochranných pomůcek, oběd, pitný režim.
Domů si odnesete své jedinečné dílo.

23. Čt / 8:00 – 16:00 / muzejní dílny
Kamenický workshop pro děti
Zájemci od 8 do 15 let se mohou hlásit v muzeu na tel.: 461 532 704 nebo e-mail: lektor@
muzeum.svitavy.cz. Cena workshopu je 350 Kč
/osobu. V ceně je mzda odborného lektora (Vítězslava Morávková), materiál, zapůjčení všech
pracovních a ochranných pomůcek, oběd, pitný režim. Domů si odnesete své jedinečné dílo.

24. Pá / 21:30 / park Jana Palacha
Letní kino
Cesta do pravěku ČR 1955
Celovečerní kombinovaný fantasticko-dobrodružný film, který ukazuje prehistorická stádia
vzniku Země, flory a fauny. Výprava čtyř kluků
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do dávné minulosti! Film, který ovlivnil slavné
světové tvůrce filmů sci-fi a trikových filmů!
Scénář a režie: Karel Zeman, 93 minut. Začátky promítání jsou orientační. Promítá se až za
úplného setmění. Vstup volný

9. Ne / 16:00 / park Jana Palacha

24. – 25. Pá, So/ areál rybníka Rosnička

Kapela ABC

Rosnička – hudební festival současnosti
Více na str. 2

26. Ne / 16:00 / park Jana Palacha
Promenádní koncert
DH Pohoranka Sebranice. Vstup volný

29. St / 10:00 – 12:00 / park Jana Palacha
Interaktivní čtení pro děti u knihobudky

31. Pá / 19:30 / Cihelna
Kapela Rotoped
 21:30 / park Jana Palacha
Letní kino

Promenádní koncert
Holóbkova mozeka Protivanov. Vstup volný

14. Pá / 19:30 / restaurace Na Cihelně
 21:00 / park Jana Palacha
Letní kino
The Doors – When You’re Strange USA 2009
První dokumentární film o skupině The Doors
napsal a režíroval Tom DiCillio a komentář namluvil Johnny Depp. Snímek staví na záběrech
natočených v letech 1966 -1971, tedy od vzniku kapely až do smrti Jima Morrissona. Titulky,
86 minut. Začátky promítání jsou orientační.
Promítá se až za úplného setmění. Vstup volný

15. So / 19:00 / park Jana Palacha
Písničkáři v parku
• Adéla Jonášová
• René Souček
• Beata Bocek
Vstup volný

Příběh kmotra ČR 2013
Příběh velké lásky. Lásky k penězům. Podle
bestselleru Jaroslava Kmenty Kmotr Mrázek.
Vypráví o vzestupu a pádu člověka, který se vypracoval na pozici šedé eminence české politiky. V hlavní roli akčního filmu: Ondřej Vetchý.
Režie: Petr Nikolaev, 99 minut. Začátky promítání jsou orientační. Promítá se až za úplného
setmění. Vstup volný

 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Kapela Rotoped

SRPEN

 15:00 a 16:00 / park Jana Palacha
Pohádky v parku

1. So / 14:00 / psychiatrická léčebna
Malování pro Venkovku
15:00 - komentovaná prohlídka kostela sv. Josefa
19:00 - koncert písničkářského dua Sova + Slamák
Více na str. 12

2. Ne / 15:00 a 16:00 / park Jana Palacha
Pohádky v parku
Malé divadélko Praha
O Sněhurce, O Palečkovi.
Vstup volný

7. Pá / 21:00 / park Jana Palacha
Letní kino
Fimfárum
- Do třetice všeho dobrého ČR 2011
Závěrečná část loutkových adaptací pohádek Jana
Wericha O kloboučku s pérkem sojčím aneb Král
měl tři syny, Jak na Šumavě obři vyhynuli, Rozum
a Štěstí. „No a co ještě zbývá pro poučení? Štěstí
se rádo fláká…“. Režie: Kristina Dufková, Vlasta
Pospíšilová, David Súkup, 72 minut. Začátky promítání jsou orientační. Promítá se až za úplného
setmění. Vstup volný

 20:00 / lánská zahrada
Citizen37- Bezlimitu - Dymytry
Vstupné na místě: 250 Kč, v předprodeji: 200 Kč
(od 1. 7. v recepci Fabriky)

8. So/ 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Kapela Ponny Expres

16. Ne / 6:00 / Cihelna
Motoburza

Dřevěné divadlo		
Princezna na hrášku, Zvířátka a loupežníci.
Vstup volný

21. Pá / 21:00 / park Jana Palacha
Letní kino
Černý Petr ČR 1963
Filmová komedie nejenom o mladých lidech.
Šestnáctiletý učeň nastupuje do samoobsluhy.
Má dohlížet na to, aby se v obchodě nekradlo…
Pronikavá psychologická generační studie
s komediálním nadhledem a porozuměním pro
svět otců i synů 60. let 20. století. Skvělý Vladimír Pucholt! Hudba: Jiří Šlitr. Scénář a režie:
Miloš Forman, 84 minut. Začátky promítání
jsou orientační. Promítá se až za úplného setmění. Vstup volný

23. Ne / 16:00 / park Jana Palacha
Promenádní koncert
DO Svitavská dvanáctka. Vstup volný

26. St / 20:30 / park Jana Palacha
Divadelní večírek
s Dramatickou školičkou v parku
Hrají: soubor Bubliny - Medvěd !?! a soubor
Oslovy - Oslovi. Vstup volný

28. Pá / 21:00 / Park Jana Palacha
Letní kino
Rivalové USA 2013
Skutečný příběh Nikiho Laudy. Niki Lauda
a James Hunt – dokonalý profesionál versus

neodolatelný playboy. Svět Formule 1. Závratná rychlost, adrenalin proudící v žilách, krásné
dívky a nezkrotná touha po vítězství. Skutečný
příběh dvou pilotů, kteří jsou soky nejen na
okruhu, ale také ve skutečném životě… Režie:
Ron Howard, titulky, 123 minut. Začátky promítání jsou orientační. Promítá se až za úplného setmění. Vstup volný

29. So / 18:00 / čajovna Namaste
Mantry
Zpěv manter a jiných písní pro energii, relaxaci a uvolnění. Odhoďte zábrany a přijďte si
zazpívat. Zpívat umí každý! Kurz zpěvu manter
povede David Breiter (Chrudim).
Vstupné dobrovolné

30. Ne / 15:00 a 16:00 / park Jana Palacha
Pohádky v parku
Hudební divadýlko ALE-JO
Bajky pana Ezopa, Čertova nevěsta. Vstup volný

31. Po / 10:00 – 12:00 / park Jana Palacha
Rozloučení s prázdninami u knihobudky
Interaktivní čtení pro děti

Kino Vesmír
Červenec
4. / So / 19:30
Méďa 2 USA 2015 PREMIÉRA!
Hromský kámoši se vracejí. Některým plyšovým medvědům nestačí, že umí chodit, mluvit,
hulit a milovat se… Někteří chtějí dítě! Komedie. Scénář a režie: Seth MacFarlane
Vstupné: 120 Kč / od 15 let / dabováno/ 125 minut
5. - 6. / Ne, Po / 17:00

Sedmero krkavců ČR 2015
Pohádkový příběh podle Boženy Němcové.
Mladá dívka na sebe bere těžký úkol. Musí se
pokusit zachránit své bratry a zbavit je prokletí,
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: 100 Kč / 97 minut
8. / St / 19:30

Dáma ve zlatém USA 2015
Spravedlnost se nedá zaplatit. Životopisné drama ženy, která za každou cenu bojuje o dědictví, které její rodině ukradli nacisti. V hlavní roli:
Helen Mirren. Režie: Simona Curtis
Vstupné: 110 Kč / titulky / 110 minut
11. / So / 19:30

Terminátor Genisys USA 2015 PREMIÉRA!
Teď platí jiná pravidla. Budoucnost je temná.
Soudný den zlikvidoval polovinu lidstva. Arnold Schwarzenegger – Terminátor – stroj na
zabíjení s lidskými rysy má pomoci! Akční sci-fi
thriller. Režie: Alan Taylor
Vstupné: 120 Kč / titulky / 126 minut
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15. / St / 19:30
Jurský svět USA 2015
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: 110 Kč / dabováno
16., 18. / Čt, So / 19:30
Domácí péče ČR 2015 PREMIÉRA!
O konečnosti lidské existence a jak si s ní poradit. Alena Mihulová a Bolek Polívka v hlavních rolích dramatu i komedie. Příběh obětavé
zdravotní sestry. Scénář a režie: Slávek Horák
Vstupné: 120 Kč / 92 minut
22. / St / 19:30

Bez kalhot XXL USA 2015
Členové striptérské skupiny Králové Tampy se
vydávají na své závěrečné vystoupení, cestou
se naučí pár nových pohybů a … překvapujícím
způsobem se zbaví své minulosti… Komedie.
Režie: Gregory Jacobs
Vstupné: 110 Kč / titulky / 115 minut
23. / Čt / 19:30

Daleko od hlučícího davu USA 2015
Podle stejnojmenného románu Thomase Hardyho. Romantické drama. Viktoriánská Anglie
19. století. Příběh jedné z největších literárních
ženských postav všech dob! „Je plná vzrušení,
je divoká a upřímná jako den.“ Režie: Thomas
Vintenberg
Vstupné: 110 Kč / titulky / 119 minut
25. / So / 19:30

Papírová města USA 2015 PREMIÉRA!
Ztracená a nalezená. Romantické drama. Příběh kluka, který má od dětství rád nespoutanou sousedku Margo. Prožije s ní velké dobrodružství, ale dívka náhle zmizí… Podle románu
Johna Greena. Režie: Jake Schreier
Vstupné: 110 Kč / titulky
29., 30. / St, Čt / 19:30
ANT – MAN USA 2015
Podle comicsu z roku 1962. Bývalý zloděj má
pozoruhodnou schopnost – zmenšuje své fyzické rozměry, ale současně znásobí svou sílu.
Ujímá se role hrdiny, aby zachránil celý svět.
Režie: Peyton Reed
Vstupné: do 15 let 105 Kč, ostatní 130 Kč / dabováno

Srpen

a nedaří se mu nalézt smysl života. Obrat nastává, když se zamiluje do své krásné studentky… Mysteriózní opus. Nejnovější film Woody
Allena!
Vstupné: 120 Kč / titulky / 96 minut
5. / St / 19:30
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vyloží videozáznamy klasických videoher jako
vyhlášení války, zaútočí na Zemi s armádou
jednotek… Je třeba zachránit lidstvo! V hlavní
roli: Adam Sandler. Režie: Chris Columbus
Vstupné: 130 Kč / dabováno
26. / St / 19:30

Pařížská blbka Francie 2015

Vykolejená USA 2015

Borat v sukních. Když je vyhozena ze zaměstnání, rozhodne se, že se stane šlechtičnou
a vezme si posledního svobodného… prince
Harryho… Komedie. Režie: Eloise Lang, Noémie Saglio
Vstupné: 100 Kč / titulky / 82 minut

Komedie o žurnalistce Amy, která si užívá divokého nevázaného života a to poslední, po čem
touží, je nějaký dlouhodobý romantický vztah.
Jenže potká úžasného mladého muže… Režie:
Judd Apatow
Vstupné: 110 Kč / titulky / 122 minut

6. / Čt / 19:30

Bojovník USA 2015
Boer Billy Hope je na vrcholu své slávy, má
vše – ženu, dítě. Jednoho dne přijde tragédie
a vše se změní. Sportovní drama. Režie: Antoine Fuqua
Vstupné: 110 Kč / titulky / 120 minut
8. / So / 19:30

Mission: Imposible - Národ grázlů USA 2015
Tom Cruise jde znovu po krku těm největším
grázlům současného světa. Velkolepý zážitek,
cesta po celém světě… Akční sci-fi. Scénář
a režie: Christopher McQuarie
Vstupné: 120 Kč / titulky
12. / St / 19:30

Nenasytná Tyffany ČR 2015
Pepa – Leoš noha – si vydělává vykrádáním
víkendových chat… až objeví videokameru
se záznamem cesty k netušenému pokladu…
Dobrodružná hororová komedie. Scénář a režie: Andy Fehu
Vstupné: 120 Kč / od 15 let / 80 minut
13. / Čt / 19:30
Nesmrtelný USA 2015
Průmyslový magnát – Ben Kingsley – ovládá
svět. Diagnóza rakoviny ho přiměje podstoupit radikální lékařský zákrok, který zvrátí běh
času… Režie: Tarsen Singh
Vstupné: 110 Kč / titulky
15. / So / 19:30

Fantastická čtyřka USA 2015 PREMIÉRA!
Během neúspěšného pokusu o teleportaci získají
čtyři mladí vědci specifické superschopnosti, které se jim budou hodit v boji proti tyranovi, jenž
má v úmyslu ovládnout svět. Režie: Josh Trank
Vstupné: 120 Kč / dabováno
19. / St / 19:30

Amy GB 2015

1. - 2. / So, Ne / 17:00
V hlavě USA 2015
Víš, kdo bydlí u tebe v hlavě? Cesta do lidské
mysli… Animovaný rodinný film. Režie: Pete
Docter
Vstupné: do 15 let 105 Kč, ostatní 130 Kč / dabováno

Kým ve skutečnosti byla dívka, která stojí za
slavným jménem Amy Winehouse? Co tato
hudební ikona skrývala před okolním světem
a proč zemřela v pouhých 27 letech? Dokument.
Režie: Asif Kapadia
Vstupné: 80 Kč / titulky / 128 minut

1. / So / 19:30

20., 22. / Čt, So / 19:30
Pixely USA 2015
Když si mezigalaktičtí mimozemšťané chybně

27. / Čt / 19:30

Věčně mladá USA 2015
Kdo z nás by nechtěl přestat stárnout? Třicetiletá Adaline přežije havárii a stane se zázrak
– už nikdy nezestárne a žije dalších 80 let…
Romantické drama. Režie: Lee Mills Goodloe
Vstupné: 120 Kč / titulky / 112 minut
29. / So / 19:30

Hitman: Agent 47 USA 2015 PREMIÉRA!
Fiilm se soustředí na elitního nájemného vraha,
který byl pomocí genetiky stvořen jako dokonalý stroj na zabíjení. Posledním cílem Agenta
47 je korporace, která chce vytvořit armádu
zabijáků, jejichž schopnosti předčí dokonce
i jeho vlastní. Režie: Aleksander Bach
Vstupné: 110 Kč / titulky

Výstavy
Městské muzeum a galerie ve Svitavách
20. června – 6. září

Viewpoints
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. Paulina Ptaszynska
„Kompas” - digitální grafiky a multimediální
projekce, Krawiec Michal - grafika.
20. června – 27. září

Počátky letectví v Pardubickém kraji
Výstava 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, soukromní sběratelé a členové regionálních klubů
modelářů.
Stálé expozice

Labyrint svitavských příběhů
Příběh města a Svitavského betléma

Z historie praní
Největší expozice historických praček v ČR

Iracionální muž USA 2015 PREMIÉRA!
Profesor filozofie si prochází existenciální krizí

Hledání hvězdy Davidovy
Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy

str. 10

naše město / červenec - srpen 2015 / www.svitavy.cz

Muzeum esperanta /
Ottendorferův dům

Velkoformátové práce na hranici kresby a grafiky

Aktuální výstava: Esperanto a sběratelství

prostorové formy ve dřevě a kovu

POZOR! Změna otevírací doby:
Út - Ne / 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
So - Ne / 13:00 - 17:00
První neděli v měsíci je pro obyvatele Svitav
vstup volný.

3. podlaží

Živá zeď
Venkovní galerie u Alberta

Evropská zákoutí
Miloš Brichta (Svitavy), výběr z let 2006 - 2012
Cyklus panoramat a malebných koutů střední
a jihovýchodní Evropy vznikl výběrem fotografií z cest, které autor podnikl mezi léty 2005
- 2014. Fotografie Tiché ráno nad Narwou
vyhrála v roce 2006 1. místo ve fotografické
soutěži Univerzity Palackého v Olomouci.
Více na www.muzeum.svitavy.cz/aktualne/
ziva-zed/504-1/

Čajovna Namaste
19. 6. – 6. 9.

Viewpoints

Českomoravské
pomezí

Krzysztof Rzepczynski - Rozpačité myšlenky

Litomyšl

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.
4. podlaží

AMFO 2014, Slovensko: fotografie

SPORT
4. 7. So / 8:00 / hřiště ZŠ T. G. M.
Nohejbal – turnaj trojic

3. 7. – 28. 8. / 18:00 a 19:30 /
Toulovcovo náměstí

Toulovcovy prázdninové pátky 2015
Každý pátek o prázdninách se koná na Toulovcově náměstí pohádka nejen pro děti a folkový
koncert nejen pro dospělé.
8. 7. – 26. 8. / 19:30 / Smetanův dům

Středa, hudby vám třeba
Každou prázdninovou středu posezení s živou
hudbou různých žánrů na přírodním parketu
u Smetanova domu.
do 13. 9. / regionální muzeum

Stavebnice Merkur
Výstava o historii světoznámé stavebnice s hernou pro malé i velké.
Polička
4. – 5. 7. / areál hradu Svojanov

Královské slavnosti na Svojanově

Výstava Michala Krawiece „Loverowe” - komorní grafika z univerzity v polském Opole.
Více na www.cajovnanamaste.cz

5. 7. Ne / 9:00 / Svitavský stadion

Kavárna V Parku
The Kids

11. 7. So / 8:30 / discgolfové hřiště

Multižánrový hudební festival.

Discgolfový turnaj

21. – 23. 8. / Palackého náměstí

Výstava představuje průřez tematických prací
fotografa Tomáše Pleskota za posledních deset
let, obsahuje jak fotografie reportážní, tak fotografie portrétní vzniklé na zakázku. Dobře se
zde ukazuje, jak zdánlivá je nesourodost žánrů
přebita fenoménem dětské bezprostřednosti,
autenticity. Výstava je prodejní.

Kafé Rošambo
Do 11. 7.

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.
Od 12. 7.

Michal Škavrada
Sportovní fotografie
Fabrika
Foyer

Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ Svitavy

Svitavy CUP
Minitenis: celostátní turnaj (tenisté do 7 let)

11., 12. 7. So, Ne / 9:00 / Svitavský stadion
Svitavy CUP, kat. C

10. – 11. 7. / městský park

Festival: Colour Meeting

Hudební festival: Polička *555

Tenis: celostátní turnaj dorostenců

Moravská Třebová
25. 7. / 14:00 / nádvoří zámku

18., 19. 7. So, Ne / 8:00 / Svitavský stadion

Folkový festival:
Moravskotřebovský bramborák

Svitavy CUP, kat. C
Tenis: celostátní turnaj mladších žáků
(chlapci, dívky)

29. 8. / 14:00 / náměstí T. G. M.

25. 7. So / 9:00/ hřiště za Národním domem

30. 8. – 2. 9./ 21:00 / náměstí T. G. M

MIXY 2014
– 16. ročník turnaje smíšených družstev
Volejbal: celostátní turnaj

8. 8. So / 9:00 / Svitavský stadion
Svitavy CUP
Babytenis: celostátní turnaj
(tenisté do 9 let)

22., 23. 8. So, Ne / 8:30

Kejkle a kratochvíle

Kinematograf bratří Čadíků
Vysoké Mýto
9. 7., 23. 7., 6. 8. / Čt / 7:00 / nám. Přemysla
Otakara II.

Tradiční letní promenádní koncert
Koncerty dechové hudby.
1. – 4. 8. po setmění / nám. Přemysla Otakara II.

Kinematograf bratří Čadíků

Svitavy CUP, kat. C
Tenis: celostátní turnaj dospělých

Promítání filmů pod širým nebem (Tři bratři,
Hodinový manžel, Vejška, Fotograf).

29. 8. So / 9:00 / hala Na Střelnici,

24. – 28. 8. /nám. Přemysla Otakara II.

2. podlaží – pasáž

ZŠ Riegrova

Týden hudby

Viewpoints
Damian Pietrek - Roviny setkání

Memoriál manželů Vymětalových – 5. ročník

16. ročník multižánrového hudebního festivalu.
Více na www.mklub.cz

Volejbal: celostátní turnaj - starší žákyně

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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Informace z kultury

MPO (42)

„Prázdninové“ výstavy v muzeu

Pardubický kraj lze bez nadsázky označit za
kolébku českého létání. V Pardubicích se narodil i zemřel průkopník aviatiky Ing. Jan Kašpar,
z tohoto města uskutečnil i několik svých legendárních počinů. V meziválečném období

a klasické malby Wita Pichurskeho, ale také
cyklus grafik v digitálních a světelných boxech
Bartosze Posackeho a digitální grafiky Pauliny
Ptaszynske. Výstava pokračuje ve Fabrice (velkoformátové práce na hranici kresby a grafiky
Damiana Pietreka a dřevěné a kovové plastiky
Krzysztofa Rzepczynskeho). Poslední z polských
výtvarníků, Michal Krawiec, představí svou
komorní grafiku v čajovně Namasté. Výstavy
v muzeu budou po celé léto včetně víkendu otevřeny denně (kromě pondělí) od 9 do 12 a od 13
do 17 hodin. Srdečně zveme. Blanka Čuhelová

Nový ateliér pro děti
zde aktivně působila Masarykova letecká liga,
vyráběla se zde motorová i bezmotorová letadla
a výsadní postavení měla celá oblast východních Čech v souvislosti s letectvím vojenským.
Po okupaci v roce 1939 vstoupilo mnoho letců
z Pardubicka do řad zahraničního odboje, hustou síť východočeských letišť využívali Němci
zejména k leteckému výcviku. Ale víte, že i Svitavy a jejich okolí jsou spojeny se zajímavými
událostmi a osobnostmi spojenými právě s letectvím?
Výstava Počátky letectví v Pardubickém kraji
v přízemí muzea je určena nejen odborným fandům létání, ale také rodinám s dětmi, pro které
je přichystán letecký simulátor – trenažér na
udržení rovnováhy, dále počítačový letecký simulátor, skládání letadélek ze stavebnice Airfix
i papíru, možnost nákupu leteckých modelů ap.
S výstavou Viewpoints do Svitav přijeli
umělci, sdružení kolem univerzitního Institutu
umění až z daleké Opole a určitě potěší všechny, kteří mají rádi moderní „mladé“ umění.
V muzeu v prvním patře uvidíte velké sochy
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Od září 2015 otevírá Městské muzeum
a galerie Svitavy GALERIJNÍ ATELIÉR MLADÝCH UMĚLCŮ (GAMU). Jedná se o dlouhodobou školičku výtvarného umění pro děti.
Nadstavbovou součástí GAMU budou i plánované víkendové exkurze do muzeí, galerií či jiných umělecky zajímavých míst. Ateliér povede

Lea G. Sehnalová a bude probíhat každý čtvrtek od 14 do 16 hod. Je určen dětem od 8 do
11 let. Cena Ateliéru za pololetí bude 900 Kč.
Případný zájem či dotazy k fungování GAMU
pište na e-mail: leazmuzea@seznam.cz.
Lea G. Sehnalová

Ve Svitavách se koncem 17. století můžeme setkat se jmény několika sochařů a jejich
uměleckých dílen. Postupně se s nimi budeme
seznamovat, ale jméno Johanna Wenzela Sturmera zazní jako první. Už proto, že jeho díla nás
obklopují asi nejvíce. A nebylo o něm napsáno
mnoho, což je škoda. Vypravíme se za jeho
zásadními díly a dotkneme se i prací autorsky
pravděpodobných.
Sturmer byl rodákem z východopruského
Königsbergu (dnes Kaliningrad v Rusku) a snad
se narodil roku 1675. O jeho mládí a vzdělání nevíme téměř nic a v literatuře je zmíněn až
rok 1703, kdy přišel do Olomouce. Po krátkých
zkušenostech v dílně Franze Zürna nastoupil
k významnému sochaři Wenzelu Renderovi
(1669–1733). U tohoto císařského privilegovaného architekta a městského kameníka
našel Sturmer mocného přímluvce. V té době
totiž svitavští konšelé dostali biskupské svolení
k výstavbě mariánského (morového) sloupu.
Zbývalo najít „levnějšího“ kameníka. Tím právě mohl být začínající Sturmer, jemuž chlebodárce Wenzel Render svěřil realizaci sloupu.
Od slibu měšťanů, jak praví nápis na sloupu
s rokem 1703, k vlastní realizaci díla uplynulo
několik let, ale spokojenost Svitavských se Sturmerovou kamenickou prací přivedla umělce
k zásadnímu rozhodnutí. V roce 1707 se Johann
Sturmer přestěhoval do Svitav a zřídil si zde kamenickou dílnu. A je dokonce možné, že až do
příchodu do Svitav nasával zkušenosti v pražské
Brokoffově dílně. Inspiraci našel i v dílech lombardského štukatéra Baltazara Fontany (ano, to
je ten, který vyzdobil kapli Panny Marie Bolestné
v kostele sv. Jiljí).
Johann Sturmer ve Svitavách nepobyl příliš
dlouho. Roku 1712 se vrátil do Olomouce, kde
se o rok později stal olomouckým měšťanem
a cechovním mistrem.
Radoslav Fikejz a Mojmír Fadrný
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Živé umění mezi ploty
Malování pro Venkovku proběhne tentokrát v prostředí psychiatrické léčebny ve Svitavách. Deset regionálních výtvarníků bude
přímo na místě vytvářet obrazy pro Galerii

Venkovka. Pro výtvarníky i návštěvníky bude
otevřen nově opravený dvůr, stejně jako prostory dílen a terapií. Součástí doprovodného
programu bude varhanní preludování v kostele

Klavír na ulici
Když uslyším jméno Ondřej Kobza, ihned
mi vyskočí moment oživování veřejného prostoru. Projekty piana či šachy na ulici jsou
v poslední době vítaným oživením míst, kde se
scházejí lidé, kteří chtějí společně prožít zážitek něčeho nevšedního. Piáno je právě jedním
z těchto výhonků, který ožívá přílivem zvuků
během letních podvečerů.
Letos se dočkaly i Svitavy. Sice ne piano,
ale klavír bude umístěn po celé léto v prostoru
před informačním centrem na náměstí. Objevte kouzlo celosezonního poslechu hudby
na refýži přímo pod širým nebem. Přijďte si
usednout, jen tak zahrát, udělat radost sobě,
přátelům, kolemjdoucím. Nebo pozorovat radost lidí z bizardnosti tohoto předmětu pod
podloubím. Podle autora tohoto projektu
bylo úžasným zážitkem, když na náplavce pod
Palackého mostem v Praze k nástroji usedla
kolemjdoucí babička s hůlčičkou a „vysolila“
měsíční sonátu. Třeba se podobného zážitku
dočkáme i u nás.
Blanka Čuhelová

Alena Francová
Náměstí Míru 89
(1. patro nad AMD)
568 02 Svitavy
tel./fax: 461 541 000,
mobil: 608 907 097,
e-mail: palma@ck-palma.cz

www.ck-palma.cz

sv. Josefa, komentovaná prohlídka kostela v režii Muzejního historického klubu Záviš (15:00
a 17:00) a veřejných částí léčebny (dle domluvy). Vrcholem podvečerního programu bude
koncert písničkářského dua Sova + Slamák
v 19 hodin. Tito pánové se vyznačují směsicí inteligentního folku. Jsou to šoumeni, kteří
mají vtip a jiskru slavných písničkářských dvojic
sedmdesátých let. Ve Svitavách zahraje tento
objev loňské festivalové sezony úplně poprvé
a představí zde i čertvou desku s názvem: „Nad
Řípem se blýská...!“
Zatrhněte si tedy do kalendářů 1. srpen
od 14:00 do 21:00 hod. Jistě budete umělecky pohlazeni po duši. Vernisáž nových obrazů
proběhne jako obvykle v pátek před poutí ke
sv. Jiljí. Akce probíhá v patronaci MMG Svitavy
a agentury Boží mlýny.
H. A. Syčák

Stravujeme se zdravě

Městská knihovna
Výpůjční doba o prázdninách
Během prázdnin bude v dětském oddělení
knihovny připraven program. Celé prázdniny
mohou děti hledat odpovědi na jednoduché
otázky z literatury v Prázdninovém detektivu.
Každé úterý pak budou probíhat různé aktivity
(turnaje ve stolních hrách, vyrábění). Podrobnější informace najdete na webových stránkách knihovny.
Marta Bauerová
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

Prázdniny v parku
V letních měsících je připraven bohatý
program v parku Jana Palacha. Pokud počasí
dovolí, bude se každý pátek po setmění promítat film. Každou neděli se bude v odpoledních
hodinách po čtrnácti dnech střídat pohádka
nebo promenádní koncert. O všech těchto akcích se dočtete v kalendáři akcí. Nenechte si
ujít v neděli 5. července otevření knihobudky,
o které se více dočtete na straně 1, a také si vás
dovoluji pozvat na koncert jazzové a swingové
muziky Golden Big Band Praha 9. července.
Všechny akce jsou zdarma. Přeji vám příjemné
letní dny.
Alice Štrajtová Štefková
Hlavním cílem Základní organizace kardio Svitavy je pomáhat svým členům, aby žili
zdravým životním stylem, což v praxi znamená
podporovat je, aby se udržovali v tělesné i psychické pohodě. Proto náplň činnosti není založena jen na vycházkách, cvičení, rekondičních
pobytech a dalších společných akcí, ale také
na přenáškách z různých oblastí.
Ve čtvrtek 21. května se uskutečnil ve spolupráci se ZŠ TGM Svitavy ve školní jídelně
seminář zdravé výživy, který vedl šéfkuchař
Václav Šmerda a Antonín Řídký.
Přednáška nebyla založena jen v seznamování se s méně využívanými potravinami, ale
hlavně jak je správně upravovat.
Při přípravě a ochutnávání různých druhů
zeleninového menu, salátů, pomazánek a polévek nám kuchaři dávali nejen praktické rady,
ale také jak se surovinami zacházet, aby se
z nich nevytratily cenné vitaminy apod.
Také jsme dostali recepty, které Václav
Šmerda sám vytvořil a využívá při vaření. Odcházeli jsme s pocitem dobře stráveného odpoledne, ale hlavně obohaceni o dobré rady.
Zdeňka Pelikánová,
členka výboru ZO kardio

TOP týden
V zářijovém čísle vám přineseme informace a podrobně popíšeme akce prvního
týdne začátku školního roku. Jako vždy se
můžete těšit na řezbářský memoriál a doprovodný kulturní program na Svitavském
stadionu, který se bude konat od 31. 8. do
6. 9. V TOP týdnu kromě kapely No name,
která na náměstí vystoupí 4. září, nebude
chybět dechovka a vystoupení mažoretek.
Tradiční pouť zakončí TOP týden 6. září.
Alice Štrajtová Štefková
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Představení Dramatické
školičky – Medvěd!?!
Na jaře roku 2014 začal soubor Bubliny
Dramatické školičky ve Svitavách pracovat na
novém představení Medvěd!?! - podle knižní
předlohy z roku 1946, která svojí aktuálností
členy souboru zaujala natolik, že se ji rozhodli
inscenovat na prknech Divadla Trám.
Celá hra vznikla díky jednotlivým členům,
podpoře trpělivé vedoucí Jany Mandlové
a skvělému loutkáři Karlu Šefrnovi. Pro hru
složila veškerou hudbu Anna Stenzlová a autorkou výtvarné realizace byla vedle Bublin
zejména Kateřina Stündlová.

Hned dvě předpremiéry na krajské přehlídce mladého amatérského divadla Svitavský
Fanda a divadelním festivalu Trnfest v Městečku Trnávka započaly sérii mnoha repríz napříč
republikou. Po premiéře v květnu 2014 následovaly reprízy na několika místech: národní
přehlídka studentského divadla Mladá scéna
v Ústí nad Orlicí, celostátní festival amatérského divadla Jiráskův Hronov, přehlídka DVD
v Praze, představení pro ekologické hnutí
Sever v Horním Maršově, přehlídka ke Světovému dni divadla pro děti a mládež v Praze,
krajská přehlídka loutkového divadla Svitavský
dýchánek, host celostátní přehlídky dětského
divadla Dětská scéna ve Svitavách, celostátní
přehlídka amatérského loutkářství Loutkářská
Chrudim.
Soubor, který mezi tím již prošel zásadní
obměnou členů, se rozhodl, že zakončí část
své historie. Ve středu 26. srpna ve 20:30 se
uskuteční neobvyklá venkovní poslední repríza v parku Jana Palacha. Jako host vystoupí
soubor Oslovy taktéž z Dramatické školičky se
svou novou hrou Oslovi (v případě nepříznivého počasí se představení nekonají). Ovšem
také Bubliny se pustily do přípravy nové inscenace, kterou uvede při otevření nově zrekonstruovaného prostoru Divadla Trám.
Matěj Nárožný
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Křest knihobudky
a čtenářské lavičky

Tak jako každý rok i o letošních prázdninách můžete vystoupat po 102 schodech na
vyhlídku věže kostela Navštívení P. Marie na
svitavském náměstí a vychutnat si krásný pohled na náměstí i do širokého okolí. Věž bude
pro veřejnost otevřena od 4. 7. do 30. 8. každou sobotu od 9:00 do 11:00 hodin a v neděli
od 15:00 do 17:00 hodin. A také celou pouťovou neděli 6. září. Vstupné činí 10 Kč za osobu,
děti do šesti let mají vstup volný.
Renata Pavlíková

Pokračování ze strany 1.
První pravidelnou „street teachingovou“
aktivitou bude doučování angličtiny během
prázdnin, které zajistí MC Krůček. Pomocí neformálních metod (her, tvoření, poznávacích
aktivit) se budou děti sbližovat s anglickým
jazykem za asistence českých a zahraničních
dobrovolníků. Aktivita bude probíhat každý
čtvrtek od 10 - 12 hodin (děti ve věku 5 - 8 let)
a od 14 - 16 hodin (děti ve věku 9 - 14 let).
Ve středu 29. července a v pondělí 31. srpna
od 10 - 12 hodin se uskuteční u knihobudky
interaktivní čtení pro děti pořádané městskou
knihovnou. Křest čtenářské lavičky a knihobudky proběhne v neděli 5. července odpoledne
v rámci první Pohádkové neděle.
Jiří Sehnal, Marta Bauerová

Cyklobus Českomoravským pomezím
bude v provozu od začátku července!
Desátý rok provozu oslaví v letošním roce
cyklobus, který každé léto brázdí územím regionu na pomezí Čech a Moravy. Od roku 2006 si
našel autobus uzpůsobený pro převoz jízdních
kol mnoho příznivců, kteří jistě ocení zprávu, že
i letos bude od prvního červencového víkendu
vyjíždět na svou trasu po turisticky atraktivních
místech Českomoravského pomezí.
Cyklisté i pěší turisté tak budou opět moci
poznávat nejen krásy historických měst Českomoravského pomezí, ale také dalších zajímavých míst, jako jsou například zámek v Nových
Hradech, Hřebečské důlní stezky a úzkokolejka v Mladějově, Toulovcovy maštale či rozhledna na Kozlovském kopci. Cyklobus bude jezdit
každý pátek, sobotu a neděli od 3. července do
30. srpna a v pondělí 6. července. V letošním
roce dochází k drobným úpravám trasy cyklobusu. V pátek pojede z Poličky přes Svitavy do
Moravské Třebové, z Moravské Třebové pak
přes Svitavy, Českou Třebovou, Litomyšl, Vysoké Mýto a Proseč do Poličky a navečer zpět.

Středisko sociálních služeb Salvia
oznamuje: dopravu osob se zdravotním
postižením a seniorů objednávejte na
mob.: 730 844 717 v pracovních dnech
od 8:00 do 14:00 hod. Ludmila Benešová

Věž kostela opět
otevřena

V sobotu ráno povede trasa cyklobusu z Poličky
přes Nové Hrady do Vysokého Mýta, Litomyšle, České Třebové, Svitav a Moravské Třebové
a odtud přes Svitavy do Poličky. Odpoledne se
pak cyklobus bude stejnou trasou vracet zpět.
V neděli pojede cyklobus po identické trase
jako v pátek. Na lince bude platit jednotný tarif IREDO, který nabízí několik možností, jak
ušetřit. Výrazné slevy jsou poskytovány dětem
(do šesti let zdarma, do patnácti let sleva 50%)
a osobám ZTP. Je možné využít také výhodné
rodinné, síťové a časové jízdenky. Podrobné
informace o provozu cyklobusu jsou uvedeny
na turistickém portálu: www.ceskomoravskepomezi.cz. K dispozici budou také v informačních centrech, na autobusových nádražích či
na nádražích a ve vlacích Českých drah.
I v letošním roce je provoz cyklobusu
Českomoravským pomezím realizován díky
spolupráci měst Svitavy, Litomyšl, Moravská
Třebová, Vysoké Mýto a Polička. Projekt opět
podpořil také Pardubický kraj. Jiří Zámečník
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Hřiště základních
škol o prázdninách

Základní škola Svitavy,
T. G. Masaryka 27
• hřiště nebude zpřístupněno z důvodu
rekonstrukce fasády, nebyla by zajištěna
bezpečnost dětí

Základní škola Svitavy, Riegrova 4
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Velká herní show
První červencový víkend se ve Fabrice
Svitavy odehraje již potřetí velká herní show
ASUS FINALS, kde proběhne vyvrcholení letní
sezony turnajů v PC hrách portálu Hitpoint.cz.
Utkají se zde tak nejlepší české týmy v League
of Legends a Counter Strike. V duelu se zde
utkají hráči legendární střílečky Quake Live
a populární strategie StarCraft.
Vidět budou nejlepší domácí hráči, kteří
budou v sále soupeřit o finanční dotaci přesahující hodnotu 100 000 korun a ještě hardware
k tomu! Akce je proslulá hlavně díky skvělé
produkci a parádní divácké atmosféře. Není se
čemu divit, v komentovaných zápasech s projekcí na plátno se představí absolutní domácí
progaming špička. Kromě finálových utkání
profesionálů bude pro návštěvníky připraven
bohatý doprovodný program, tombola o super ceny, cosplay show, overclocking, virtuální
realita, závodění na volantu a mnoho dalšího!

• sportoviště bude přístupné celé
prázdniny včetně sobot a nedělí
od 8:00 do 18:00 hod.

Základní škola Svitavy, nám. Míru 73
• sportoviště bude přístupné
celé prázdniny bez sobot a nedělí
od 8:00 do 17:00 hod.

Základní škola Svitavy, Felberova 2

Letošní mezinárodní soutěže Young Demosthenes jsem se účastnila již po druhé. Dlouho jsem si lámala hlavu s tím, jaké téma zvolit
a nakonec jsem vyprávěla napínavý příběh Bez

Přijďte si užít tuhle unikátní akci a nechte
se unést fenoménem interaktivní zábavy! Předprodej vstupenek a další detaily najdete na
stránkách organizátorů: www.hitpoint.cz.“
Ondřej Báča

Nejlepší pivo České
republiky máme u nás
Pivovárek Na Kopečku pokračuje úspěšně
v sérii ocenění. Získal 6. června na prestižní
soutěži v Českých Budějovicích O pivo České
republiky za 12% Škopeček zlatou medaili.
Věra Karlíková

dechu na téma Cestování. K mému překvapení
jsem se opět dostala do celostátního kola, tudíž
jsem jela 14. května do pražského Emauzského
kláštera. Tentokráte s paní učitelkou Matoušovou, která mi byla velkou podporou. Soutěžících bylo 50 ze 14 krajů. Já přišla na řadu úplně
poslední, což znamenalo, že mé nervy byly po
celou dobu pěkně napjaté. V každé ze 4 kategorií byli 3 výherci, kteří dostali pěknou cenu
a především obdiv. Já mezi nimi bohužel nebyla, ale přesto to stálo za to! Poznala jsem spoustu skvělých lidí a získala nové zkušenosti. Tak
třeba příště.
Karin Pavlova, OA

Pivní slavnosti
i na discgolfovém hřišti!

SK Discgolf Svitavy při příležitosti Svitavských pivních slavností pořádá 11. července
od 8:30 discgolfový turnaj, zařazený do celostátní ligy, kategorie C. Srdečně zveme všechny
fanoušky tohoto sportu ke změření sil s těmi
nejlepšími hráči v republice, z nichž několik
již přislíbilo účast. Turnaj se koná na hřišti
v lačnovském poldru. Startovné 100 Kč dospělí,
50 Kč děti. Přijďte si udělat žízeň. Vojtěch Sýs

Gymnastika

• sportoviště bude celé prázdniny
přístupné neomezeně (není uzavřené)

Soutěž o nejlepšího řečníka

Informace ze sportu

U Třeboně v Doubí se 16. května konalo republikové finále ve sportovní gymnastice, které pořádá Česká asociace sportu pro všechny.
Svitavský oddíl reprezentovalo devět děvčat
a nevedly si vůbec špatně. V kategorii nejmladších žákyň obsadila Aneta Pintérová 3. místo
z 60 závodnic. V kategorii mladších žákyň
obsadilo družstvo ve složení Adéla Karlíková,
Kateřina Daňková a Lydie Hloušková celkově
2. místo, přičemž v soutěži jednotlivkyň se Adéla Karlíková umístila celkově čtvrtá (od první
příčky ji dělilo pouhých 0,2 bodu). Závod byl
opět velmi vyrovnaný, a proto sedm umístění
v první patnáctce je velkým úspěchem.
Pavla Koudelková

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
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Vedro cyklisty neodradilo Nejmladší svitavští basketbalisté byli druzí
Navzdory teplotám přes třicet stupňů se
na start čtvrtého ročníku závodu horských kol
Kopečkovské drncání postavilo rekordních 195
závodníků. Z toho 111 se vydalo na šedesátikilometrovou trasu a ostatní absolvovali distanci
24 km. Na krátké trase byl v cíli první Lukáš Janků z Pepe Bike před Milanem Suchým z Autodoplňky.cz a třetím Martinem Čihálikem z Cyklo
Team Kolárna. V kategorii svitavských závodníků zvítězil celkově devatenáctý Tomáš Zezula
z pořádajícího Bike clubu Svitavy před Miroslavem Kudou a Jiřím Jedličkou. Dlouhá trasa byla

poznamenána jak již zmiňovaným vedrem, tak
úmyslným poničením části značení ze strany
vandalů. I přesto byla v cíli klasifikována většina závodníků. Vítězem se stal potřetí za sebou
Pavel Váňa ze SETRES cycling před Milanem
Fajtem z Eurofoam Teamu a Františkem Groulíkem z SK Prima Polička. Mezi svitavskými závodníky dojel na této trati první Petr Horký před
Martinem Kudou a třetím Tomášem Kukaněm.
Děkujeme všem za pomoc a na viděnou v září
u Rosničky na duatlonu.
Lenka Suchánková

na turnaji o perníkovou chaloupku

Svitavští nejmladší basketbalisté U10 odehráli v měsících dubnu a květnu tři turnaje.
Nejprve na turnaji ve Žďáře nad Sázavou
obsadili z osmi účastníků celkové čtvrté místo.
Následoval turnaj v Tišnově, kde ze čtyř účastníků vybojovali pěkné 2. místo. Na závěr se
zúčastnili turnaje v Pardubicích o perníkovou
chaloupku, kde si při účasti osmi týmů zahráli
finále proti Nové Pace. I přes porážku je krás-

né 2. místo v silně obsazeném turnaji dosud
největším úspěchem nejmladších baskeťáčků
vedených trenérem Pavlem Špačkem. Povzbudivé je, že svitavský tým byl z osmi účastníků
věkově nejmladší a přesto konkurenceschopný.
Je vidět, že se má svitavský basketbalový potěr
čile k světu. Jen tak dál! Velké poděkování patří
rodičům za fanouškovskou podporu i vytvoření
potřebného hráčského zázemí. Pavel Špaček

Nejmenší fotbalisté vyhráli miniturnaj

Silový trojboj
Oddíl silového trojboje TJ Svitavy se zúčastnil
30. května soutěže konající se ve Zbýšově nedaleko Brna. Jednalo se o 7. ročník poháru starosty
města Zbýšova dorostu a juniorů. Silového klání
se zúčastnili dva dorostenci a dva junioři. V kategorii dorostenci do 74 kg obsadil Patrik Janků
4. místo, ve sloučené kategorii dorostenců do
83 kg získal Zdeněk Šmíd 4. místo, v kategorii
juniorů do 74 kg převzal Dominik Konečný stříbrnou medaili (Dřep – 135 kg, Benčpres – 100
kg, Mrtvý tah – 165 kg) a ve sloučené kategorii
juniorů do 120 kg obsadil bronzovou příčku Roman Dvořák (Dřep – 170 kg, Benčpres – 125 kg,
Mrtvý tah – 190 kg). V kategorii týmů se oddíl

TJ Svitavy z 12 zúčastněných oddílů umístil na
krásném 3. místě. Všem výše uvedeným členům
blahopřejeme za skvělá umístění a reprezentaci
našeho města.
Vladěna Janků

V neděli 14. června odehráli ti nejmenší fotbalisté TJ Svitavy miniturnaj a stali se celkovými vítězi.

Akce v rámci Evropského města sportu 2015
Koncem května proběhla na svitavských sportovištích Mezinárodní školní olympiáda. Organizátoři vycházeli z toho, že školní olympiády mají
ve městě více než dvacetiletou historii, a proto se
rozhodli pozvat ke sportovnímu zápolení školy
z partnerských měst na Slovensku. Ze Žiaru nad
Hronom přijeli žáci ze sportovní školy v ulici Jilemnického a pozvání přijali i žáci ze základní
školy ve Spišském Bystrém. Ve dvou dnech reprezentace jednotlivých škol soutěžily ve streetballu, v malé kopané, ve volejbalu a ve florbalu.
Druhý den pak probíhaly atletické disciplíny
a olympiáda byla zakončena závodem v in-line
bruslení. Všech osm reprezentačních týmů si
odneslo poháry, medaile a diplomy za celkové
umístění i za umístění v jednotlivých disciplínách a sportech. Celkové vítězství získali žáci
z gymnázia, druhá skončila ZŠ T. G. Masaryka
a třetí ZŠ Felberova. Poháry a medaile předávali
známí svitavští sportovci - cyklistka Pavla Báčová a basketbalista Jan Špaček.
Jiří Petr

Distribuci
zajišťuje firma L. Pospíšila. S nesrovnalostmi
v doručování se obracejte na mob.: 608 024
585 (www.mestosvitavy.webnode.cz).
Příští číslo vyjde 30. srpna 2015
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Podzimní kurzy plavání
a tábor rodičů s dětmi
Plavecké kurzy nyní končí a rádi bychom
poděkovali všem rodičům. Přejeme krásné léto
a těšíme se opět na podzim. Každým rokem
se do krytého plaveckého bazénu opět vrací
plavání (nejen) pro nejmenší, které zajišťuje
Kajmánek. Lekce jsou určené kojencům, batolatům i dětem předškolního věku.
V našich kurzech se naučíte s dětmi základním návykům při styku s vodou. Jde především
o to, aby se děti vody nebály. Pod správným
vedením instruktora v kurzu plavání pro děti
může být tento vztah ještě více upevněn. Kurzy
jsou vždy děleny podle věku a zkušenosti dětí.
Děti se ve vodě baví a zároveň cvičí koordinaci pohybů a rovnováhu. Přirozenou a hravou
formou postupně získávají základní plavecké
dovednosti, které musí zvládnout každý, kdo
se chce naučit plavat. Při plavání v kurzech
je dítě v těsném kontaktu s rodičem, který
s ním kurz navštěvuje. Ze všech předností,
které tedy kojenecké „plavání“ má, je nejhodnotnější právě psychický a citový dopad tohoto
zájmu na členy rodiny.
Po loňské zkušenosti jsme pro vás připravili druhý tábor rodičů s dětmi - jedná se především o aktivní dovolenou se společným programem, který bude přizpůsoben věku dětí. Tábor
bude letos v duchu pirátů a námořníků. Bližší
informace na: www.kajmanek.cz nebo mob.:
737 389 797.
Pavlína Šmerdová

Svitavské koupaliště
V pondělí 22. června zahájilo letošní sezonu svitavské koupaliště. Je pro návštěvníky
k dispozici přes letní prázdniny za příznivých
klimatických podmínek denně od 9 do 20 hodin. Ceny a typ vstupného nadále zůstávají beze
změny, jako i množství nabízených služeb (3m
vysoká nafukovací horolezecká stěna, bazének
s lodičkami, wifi zdarma, beach volejbal, skluzavka, nový provozovatel občerstvení, permanentky zakoupené na kryté části lze použít i na
koupališti a obráceně atd.). V tropických dnech
návštěvníci jistě ocení oblíbené míchané alko
i nealko nápoje přímo od barmanů. O aktuálním stavu koupaliště budou návštěvníci denně
informováni na webových stránkách: www.
sportes.svitavy.cz, rezervace beach kurtů a další informace bude možné také získat na mob.:
736 440 519. I v letošním roce budou víkendy
o letních prázdninách zpestřeny na koupališti
animačním programem. Ve spolupráci s MC
Krůček bude vždy k dispozici jedna zahraniční
(Německo, Španělsko) a jedna česká animátorka, které u nás budou v rámci Evropské dobrovolné služby. Děti se mohou těšit nejen na čas
strávený v pohybu, na zdravém vzduchu a ve
vodě, ale také na atraktivní program.
Těšíme se na vaši návštěvu. Filip Tomanec
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Východočeské přebory: minitenis a babytenis
Svitavský oddíl uspořádal v květnu přebory Pardubického a Královéhradeckého kraje
v kategorii minitenis, děti do sedmi let. V této
věkové skupině mají svitavští tenisté tradičně
velmi dobré výsledky. Nejlepší ze Svitaváků
byl letos Erik Růžička, který smolně prohrál
ve finále 1:2 na sety s Barborou Bartošovou
ze Dvora Králové. Obsadil tedy 2. místo. Třetí
byl Matouš Ploc z České Třebové. Mezi osmi
nejlepšími byli další tři hráči ze Svitav. Celkové 5. místo vybojovala Barbora Veselá, na
7. místě byla Nikola Snášilová (v zimě druhá) a na 8. místě skončil Samuel Šejnoha,
14. místo patří Jolaně Šimkové.

Daniel Drápela

Jakub Vrtěna

V sobotu 6. června proběhly ve Vysokém
Mýtě východočeské oblastní přebory devítiletých (babytenis). Mezi třiceti účastníky suverénně zvítězil svitavský tenista Jakub Vrtěna,
který během sedmi zápasů (včetně finále) neztratil jediný game. Stal se tak po halových přeborech i na venkovních kurtech přeborníkem
východních Čech. Ve čtvrtfinále i semifinále vyřadil další dva svitavské zástupce Jana Růžičku
a Daniela Drápelu. Daniel Drápela vybojoval
s jedinou porážkou nakonec výborné 3. místo.
Do čtvrtfinále se probojoval i Filip Jurča, hrající
za TO TJ Svitavy. Ke kompletní medailové sbírce pro svitavské hráče chyběl pouze lepší los.
Druhé místo na turnaji obsadil Mathias Škrlík
z Trutnova.
Martin Lipenský

Erik Růžička

Svitavští fotbalisté na turnaji v holandském Weespu
Už druhý rok po sobě přijali svitavští fotbalisté pozvání z partnerského města Weesp
k účasti na jejich mezinárodním turnaji Internationaal #Kanjer Toernooi FC Weesp.
Koncem května tak změřili své síly se soupeři zvučných jmen z Amsterodamu, Glasgow,

Liverpoolu a okolních měst v kategorii U11
a U13. Největším úspěchem bylo vítězství U11
nad Celtikem Glasgow 2:1. Všichni hráči bydleli v hostitelských rodinách a s potěšením lze
konstatovat, že reprezentovali Svitavy velice
dobře.
Jiří Petr
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