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Prvorozená Amálka vše brzy dožene Masopust

a zabijačkové hody

Amálka Martínková, prvorozené dítě Adély
Martínkové a Ondřeje Šejbla ze Svitav - Lánů,
nepotvrdila pravidlo, že děvčátka na sebe nechávají čekat. Ač měla v plánu přijít na svět až 21.
ledna, rozhodla se jinak. V neděli 3. ledna se od
4 hodin začala hlásit a v 7:06 vykoukla na svět. Je
drobounká a krásná, váha a míra: 2200g a 43 cm.
V době návštěvy starosty Davida Šimka sladce
spala a příliš ji nezajímalo, že je prvním letošním
občánkem Svitav. Maminka však za ni slíbila, že

vše brzy dožene a poděkovala vedení města za
kytici, kartu na nákup zboží v drogerii a drobné
dárky. Amálka jednou možná bude pokračovat
v činnosti rodičů, kteří vlastní chovatelskou stanici novofundlandských psů a právě se starají
o sedm nových štěňátek. Zatím nabírá sílu, ale
má výhodu „nedělňátek“, která prý mají šťastný
život. Tak jí i mamince všichni přejeme nejen
štěstí, ale i hodně zdraví a spokojenosti v životě.
Zuzana Pustinová

Sobota 13. února od 14 hodin
Začátek roku bývá ve Svitavách už od roku
2004 spojen s masopustním veselím a v posledních letech také s vůní zabijačkových hodů na
svitavském náměstí. Nejinak tomu bude i letos,
kdy se po roční odmlce do Svitav vrátí masky
a muzikanti z Vortové na Hlinecku.
Masopust má v českých zemích dlouhou
tradici, která byla na většině území republiky
přerušena po roce 1945. Před obdobím půstu,
který předchází velikonočním svátkům, chodívaly na masopustní obchůzku masky (pouze muži)
s muzikou. Konaly se zabijačky, oběd se zapíjel
dobrým pivem a „něčím na zahřátí“. Lidé věřili,
že pokud člověk před dlouhým obdobím půstu
hodně jí a pije, bude potom po celý rok zdravý
a silný. Renesance oslav těchto tradic se datuje
po roce 1989, kdy se masopustní oslavy přenesly
z vesnic i do některých měst. Do Svitav se masopustní veselí vrátilo díky panu Aloisi Hejdukovi ,
který pozval své přátele z jeho rodné vsi – Vortové, kde se tyto tradice udržují nepřetržitě. To
jsme ještě netušili, že o pár let později bude tento obyčej v podání Vortováků zapsán na seznam
UNECSO.

Tříkrálová sbírka byla opět úspěšná
Vážení občané našeho města,
milí tříkráloví koledníci,
dovolte mi, abych vám upřímně poděkovala za vstřícnost, ochotu a spolupráci při letošní
Tříkrálové sbírce.
V tomto roce se naše koordinátorka Miriam Holubcová, stejně jako vloni, potýkala
s nedostatkem vedoucích skupinek koledníčků - několik z nich onemocnělo. O to víc jsme
vděčni všem těm, kteří pomohli a šířili radostnou zvěst o narození malého Ježíška do všech
míst, kde má naše Charita působnost.
Ve Svitavách se letos vykoledovalo 214 027
Kč (vloni 213 164 Kč). Jsme velmi vděčni za vaši

štědrost. Celkový výtěžek za naši oblast činí
413 493 Kč (vloni 404 734 Kč).
Hlavní část prostředků, které můžeme využít na záměry naší Charity (58 %), je určena na
obnovu vozového parku. Pomohou také děvčátku se zdravotním postižením a přímou pomocí sociálně znevýhodněným lidem v námi
spravované oblasti.
V roce 2015 jsme využili výnos Tříkrálové
sbírky na částečnou úhradu nového automobilu pro charitní pečovatelskou službu, na
přímou pomoc rodinám s dětmi, na elektrický
zvedák a rehabilitační pomůcky.
Pokračování na str. 2

A tak se v sobotu 13. února opět setkáme
na svitavském náměstí. Masopustní průvod vyjde
jako každoročně ve 14 hodin od hospody u Rumpála a po povolení k obchůzce starostou města
před starou radnicí se vydá na horní náměstí, ke
stánkům se zabijačkovými hody v podání svitavského řezníka Zdeňka Křivky. Chybět nebudou
i další stánky s občerstvením – pivem, trdelníky,
staročeským pečivem a samozřejmě medovinou
a svařeným vínem.
Blanka Čuhelová
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Mohlo by vás zajímat
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Stavíme si na náměstí svůj sen
várny bude umístěné také piano, od kterého
bude mít klíček obsluha kavárny, a provozovatelé předpokládají, že se tu budou scházet
muzikanti a konat organizované či improvizované koncerty.
Od nápadu máme necelé čtyři měsíce
k realizaci, tak si držme palce, ať se nám podaří si svůj sen postavit. A prožívat si příjemné
letní podvečery i na svitavském náměstí.
Blanka Čuhelová

Svitavský ples
Vážení přátelé,
rok uběhl velice rychle a je zde opět Svitavský ples, který se tento rok nese v duchu oslav
760. výročí první zmínky o městě Svitavy. Již popáté se sejdeme v pátek 4. března v 19:30 hodin
v prostorách Fabriky. Ples bude zahájen předtančením. Přestože se jedná o akci jubilejní, rozhodli jsme se, že co se týká hudebních vystoupení, bude plesem tradičním. K tanci a poslechu se
v sále bude střídat skupina Lucky Band z Hradce
Králové a DJ Jarda Marcal z Českých Heřmanic.
Svitavský ples si nedokážeme představit bez
cimbálové muziky Slovácko mladší z Mikulčic,
která bude vystupovat v předsálí. Ale aby byl ten
jubilejní ještě slavnostnější, čeká vás několik překvapení. Jakých? To se dozvíte, když Svitavský
ples navštívíte, a určitě nebudete litovat!
Cena vstupenky se oproti loňským rokům
sice nepatně zvýšila (300 Kč), ale to vás jistě neodradí a nenecháte si ujít tento zážitek.
V ceně je bohatý program, uvítací drink, tradiční půlnoční guláš, občerstvení a již výše
zmiňovaná překvapení. Součástí plesu bude
i soutěž o ceny. Vstupenky na zajímavou akci,
která je určena pro všechny přátele dobré hudby, tance a zábavy, lze zakoupit od 1. února
v městském informačním centru, náměstí Míru
48. Přijďte se pobavit a hlavně si dobře zatančit. A přijďte včas, první překvapení je už
v 19:30. Těšíme se na vás!
Eva Huschková, Rudolf Grim

Letošní rok oslav města bude spojen
s mnoha akcemi, kulturními i sportovními. Jednou z aktivit, která si dala za cíl oživit svitavské
náměstí v letních měsících, je zřízení letního
mobilního občerstvení u kašny sv. Floriána na
horním náměstí.
Záměrem organizátorů je, aby se na vzniku tohoto projektu podíleli i obyvatelé města.
U kašny se objeví kavárnička, kterou obklopí
stoly s lavicemi, ty budou vyrobeny z palet.
Sestaví je a upraví (ohoblují, natřou) studenti
svitavských středních škol. Podsedáky na lavice ušijí dobrovolníci v březnu a dubnu v rámci
dílen ve svitavském muzeu. Podobně, jako součást muzejních workshopů, můžete v těchto
měsících pomoci namalovat originální hrnky
a talířky, které budou součástí zařízení venkovní kavárny (termíny dílen se dozvíte v březnovém Našem městě). Občerstvení se podvolila
provozovat kavárna Rošambo. Jdou do rizika,
ale slíbili, že to vyzkouší, a díky jim za to. U ka-

Tříkrálová sbírka byla opět úspěšná

Pokarčování ze str. 1
Milí královští poslové, doufám, že koledováním naše spolupráce nekončí. Budeme mít možnost se setkat na mimořádném filmovém představení, za jehož uspořádání děkuji svitavskému
SKS (neděle 31. ledna), a na tradičním Tříkrálovém poděkování (sobota 21. května).
Průběh koledování, konečné výsledky a také fotografie je možno zhlédnout na našem webu
(www.svitavy.charita.cz) a také na facebooku (www.facebook.com/charita.svitavy).
Blanka Homolová, ředitelka Charity Svitavy

Silvestrovská
setkání na svitavském
náměstí

Vstup do roku 2016 se konal i na svitavském náměstí. Silvestrovská setkání doprovázel ohňostroj s hudbou. Starosta David Šimek
a zastupitelé Ondřej Komůrka s Blankou Čuhelovou opět podávali tradiční čočkovou polévku s malým sladkým překvapením. Rozdalo se
rekordních 800 porcí polévky.
Protože Svitavy letos slaví narozeniny, vytvořili jsme si společně dárek pro nás - Svitavany. Poprvé na Silvestra jsme nabízeli za 30 Kč
narozeninovou sadu. Sada s logem 760. výročí
vzniku města Svitavy obsahuje zapínací button
(odznak), propisovací tužku a malý kalendářík
pro rok 2016. Děkujeme společnosti WestRock
Svitavy za významnou pomoc při realizaci tohoto produktu. Prodalo se 150 sad a výtěžek
byl neuvěřitelných 6 105 Kč. Peníze z prodeje
putuje do Nadačního fondu Valentina Oswalda Ottendorfera. Získané finanční prostředky
budou směřovat do Svitavské nemocnice na
lůžkové vybavení jednoho oddělení a k pořízení 760 míčů k podpoře rozvoje sportování dětí
a mládeže ve školách a sportovních klubech.
Tuto narozeninovou sadu bude možné
zakoupit během celého roku a je k dostání
v městském informačním centru, ve Fabrice,
v kině, v městském muzeu a na podatelnách
městského úřadu. Děkujeme, že podporujete
Alice Štrajtová Štefková
Svitavy.
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Informace z úřadu

Informace z odboru
školství
• Zápis dětí do prvních tříd základních škol se
bude konat ve středu 3. února od 14 do 18
hodin ve všech základních školách ve Svitavách. Podrobné informace jsme přinesli
v lednovém čísle zpravodaje.
• Slavnostní vyhlášení ankety Sportovec města
Svitavy za rok 2015 proběhne už tradičně ve
velkém sále kulturního centra Fabrika v pondělí 29. února od 18 hodin.
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Město a úřad v číslech
Letos vám opět nabízím porovnání čísel
za poslední tři roky - jedná se tedy o stav ve
Svitavách k 31. prosinci za rok 2015 (údaje
v závorce jsou za léta 2014 a 2013):
• celkem 17 147 (17 320, 17 136) obyvatel
bylo ve Svitavách hlášeno k trvalému pobytu,
z toho 181 (257, 164) cizinců
• ve Svitavské nemocnici se narodilo 730 (774,
667) miminek, z toho 125 (158, 122) malých
Svitavánků, nových Svitavánků je ale celkem
151 (192, 153)

• Pozor - zápis dětí do mateřských škol se
z technických důvodů posouvá ze středy na
čtvrtek 7. dubna 2016. Čas i místo zápisu zůstává stejný - od 13 do 17 hodin ve velkém
sále Fabriky ve Svitavách.

Památka roku 2015
Svitavy se zúčastnily soutěže Památka roku
2015, kterou pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. V krajském kole
v kategorii větších měst se umístily na 3. až 4.
místě rekonstruovaná stará radnice na náměstí Míru současně s obnovenou sokolovnou
TJ Sokol Pardubice.
Jiří Petr

Jaké jméno pro miminko?
V roce 2015 se ve svitavské porodnici
narodilo celkem 730 dětí, z toho 391 chlapců a 339 děvčat (v roce 2014 jich bylo 774).
U chlapců jednoznačně zvítězilo jméno Jan,
na dalších pozicích se umístil Jakub, Vojtěch,
Ondřej, Dominik a David. U holčiček se o první místo dělí Adéla a Tereza, následují jména
Eliška, Sofie, Nela a Natálie. Rodiče vybírali
z celkem 91 chlapeckých a ze 118 dívčích jmen.
V zapomnění neupadla ani tradiční česká jména, např. Anna, Marie, Štěpánka, Eva, Antonie
a Antonín, Václav, Josef, František nebo Jaroslav. Naopak ubývá jmen cizojazyčných nebo
takových, jejichž podobu musí schválit jazykový znalec.
Marcela Górecká, matrikářka

Ze zastupitelstva
Na mimořádném jednání Zastupitelstva
města Svitavy zastupitelé odsouhlasili:
• investiční záměry: zastřešení multifunkční
sportovní plochy (ledové plochy) a rekonstrukce víceúčelové haly (centrální tělocvičny) v areálu Svitavského stadionu
• mimořádné poskytnutí příspěvku příspěvkové organizaci MŠ Větrná ve výši 300 tis. Kč
• zahraniční spolupráci města Svitavy s polským městem Ladek – Zdrój (návrh Předběžné dohody o partnerské spolupráci)
a obnovení smlouvy se slovenským Žiarem
nad Hronom na dalších pět let
• investiční záměr: chodník podél silnice I/43
v Lačnově.
Příští zasedání zastupitelstva je 3. února.
Zuzana Pustinová

• ve Svitavách se uzavřelo 73 (85, 89) manželství a další 4 (5, 5) byly církevní
• do pamětní knihy bylo zapsáno celkem 78
(70, 76) nových občánků města, 1 (1) manželský pár oslavil v r. 2015 diamantovou svatbu, 3 ( 3 , 3) manželské páry oslavily zlatou
svatbu
• navždy odešlo 168 (133, 163) svitavských
občanů, celkem ve Svitavské nemocnici zemřelo 397 (329, 368) občanů
• přistěhovalo se 224 (328, 292) občanů a pro
odstěhování se rozhodlo 307 (296, 278) občanů
• ve Svitavách je 3 464 (3 466, 3 465) domů
a máme 210 (210, 210) ulic
• do svitavských ZŠ nastoupilo 1. září celkem
1 726 (1 721, 1 668) dětí, do MŠ chodí 663
(665, 655) dětí
• do programu podpory pracovníků s mládeží
bylo zapojeno 53 (53, 55) trenérů a vedoucích dětských skupin
• na odboru financí bylo přihlášeno 1 485
(1 550, 1 500) psů a vybráno cca 488 tis.
(491 tis., 513 tis.) Kč za poplatek ze psa
• na 39 (37, 42) zasedáních Rady města Svitavy
bylo projednáno 484 (532, 506) materiálů.

V našem správním obvodě:
• celkový počet podnikatelských subjektů,
které zde měly místo podnikání či sídlo, byl
5 433 (5 352, 5 263), z toho bylo 4 896
(4 854, 4 805) fyzických osob a 537 (498,
458) právnických osob
• celkem bylo vydáno 5 846 (4 837, 4 619)
občanských průkazů a 1 870 (1 610, 1 569)
občanů požádalo o cestovní doklad
• z 22 831 (22 666, 22 401) řidičů jich 1 589
(1 655, 1 690) obdrželo body, s 12 body přišlo o řidičský průkaz 82 (80, 74) řidičů, bylo

vydáno 2 690 (1 160, 1 350) řidičských průkazů, z toho bylo 281 novým řidičům, provozovaných vozidel v evidenci bylo 20 954
(20 786, 20 420) a počet přestupků a správních deliktů předaných k šetření dosáhl 425
(598, 613), černým dnem pro řidiče byl
24. červenec, kdy řidiči spáchali 35 přestupků, za které jim bylo připsáno 52 bodů.
• Odbor sociálních věcí a zdravotnictví vykonával funkci opatrovníka 87 (75, 73) osobám
zbaveným způsobilosti k právním úkonům,
vydal 379 (232, 295) parkovacích průkazů
označujících vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, zajišťoval v 10 (20,
9) rodinách sanaci, doporučil pro 5 (11, 9)
matek a 15 (17, 16) dětí umístění v azylovém domě pro matky s dětmi, evidoval 72
(52, 58) osob bez přístřeší, 60 (40, 35) dětí
v náhradní rodinné péči a 13 (15, 19) dětí
v ústavní výchově, uspořádal 4 setkání seniorů – jubilantů s vedením města a vypravil
8 (5, 4) sociálních pohřbů.
• Počet osob ve výkonu trestu odnětí svobody:
72 (60, 69) z toho 3 (2 , 8) ženy.
• Počet klientů kurátora pro děti a mládež: 78
(75, 80), počet dětí s dohledem nad výchovou: 38 (36, 56).
Z mnoha ukazatelů se vývoj města jeví stále
jako příznivý a nevyplývá to jen z posledních tří
let, které zde předkládáme. Zuzana Pustinová

Kotlíkové dotace
Pardubický kraj vyhlásil 17. prosince 2015
první výzvu na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji. Úplné znění výzvy včetně příloh
a pokynů k vyplnění žádosti je dostupné na internetových stránkách: www.pardubickykraj.
cz/kotlikove-dotace. Od 27. ledna 2016 byl
zahájen příjem žádostí a jeho ukončení je 15.
dubna 2016 ve 12 hod. V závislosti na objemu přijatých a zaregistrovaných žádostí může
být vzhledem k alokaci výzvy lhůta ukončení
příjmu žádostí zkrácena. Informace o této
skutečnosti bude s dostatečným předstihem
oznámena.

Kontaktní osoby:
Ing. Adam Kubíček, tel.: 466 026 644,
e-mail: adam.kubicek@pardubickykraj.cz
Ing. Eva Izáková, tel.: 466 026 325,
e-mail: eva.izakova@pardubickykraj.cz
Ing. Jana Nováková, tel.: 466 026 489,
e-mail: jana.novakova@pardubickykraj.cz
Ing. Ivana Musilová, tel.: 466 026 340,
e-mail: ivana.musilova@pardubickykraj.cz
Bc. Tomáš Vraspír, tel.: 466 026 643,
e-mail: tomas.vraspir@pardubickykraj.cz
Bc. Helena Kápičková, tel.: 466 026 409,
e-mail: helena.kapickova@pardubickykraj.cz
Mgr. Lucie Angelová, tel.: 466 026 343,
e-mail: lucie.angelova@pardubickykraj.cz
Adam Kubíček
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Pečovatelská služba
společnosti Seniorcentrum města Svitavy

Blíží se poledne a z přijíždějícího auta vybíhá slečna s jídlonosičem. S tímto obrázkem má
většina lidí spojenou pečovatelskou službu. Jedná se však o službu mnohem širší a rozvoz nebo
donáška obědů je jen součástí celého komplexu nabízených služeb. Je určena osobám, které
se nacházejí v nepříznivé sociální situaci - tato

Štědrý večer pro lidi
bez domova
Vánoční doba je pro lidi bez domova obvykle velmi smutná, nemají možnost ji prožít
se svou rodinou jako my. Většinou jsou svou
životní situací nuceni trávit svátky bez střechy
nad hlavou a v osamění. Letošní Štědrý večer se
však nesl, díky lidem dobré vůle, v krásném vánočním duchu. Restaurace Bowling a Squash
Svitavy darovala ve spolupráci se svými partnery štědrovečerní večeři spoluobčanům v nouzi.
Na Štědrý den se tedy lidé bez domova sešli
k prostřenému štědrovečernímu stolu, kde jim
byla podaná česká klasika v podobě rybí polévky, kapra a bramborového salátu, cukroví

všeho druhu samozřejmě nemohlo chybět. Večeře proběhla v přátelském a veselém duchu,
od stolů byl slyšet smích a spokojenost všech
přítomných byla cítit v celé restauraci. Majitelé
ovšem mysleli i na obdarování těchto netradičních zákazníků a každý z nich dostal dárek, který
v budoucnu určitě využije. Poděkováním a přáním krásných svátků tato srdečná akce skončila
a všichni zúčastnění se rozešli s úsměvem na
rtech a s vědomím, že po dlouhé době prožili
opět Vánoce. Rád bych touto cestou poděkoval
všem, kteří se na této akci podíleli, věnovali ať
už svůj čas, peníze, či energii a udělali tak radost
lidem, kteří už tolik důvodů k radosti nemají.
Poděkování patří také restauraci Národní
dům, která v průběhu svátků darovala bezdomovcům polévku.
Jan Balcar

skutečnost je posuzována sociální pracovnicí
na základě podané žádosti. Většinou pečovatelskou službu využívají senioři, kteří vzhledem
k různým zdravotním potížím obtížně zvládají
péči o domácnost nebo o sebe sama. Pečovatelka se tak stává součástí klientova života - nejen
nakoupí a uklidí, je také společnicí, která si s klientem povídá, vyslechne jeho trápení a přináší
„zprávy zvenku“.
Pečovatelská služba Seniorcentra města
Svitavy poskytuje seniorům a zdravotně postiženým občanům na území města:
• služby spojené s péčí o vlastní osobu (oblékání, 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 v lokalitě města Svitavy (výběr ze tří jídel,
menu 59 Kč, s dovozem 72 Kč).
Pečovatelská služba zajišťuje terénní i ambulantní formu. Při terénní formě pracovnice
dochází za klientem do jeho přirozeného prostředí od pondělí do pátku od 7 do 19 hodin,
o víkendech od 7 do 13 hodin a od 17 do 19
hodin. Ambulantní forma péče je poskytována
v Domově s pečovatelskou službou ve středisku
osobní hygieny od pondělí do pátku od 7 do
14 hodin. Největší důraz je kladen na aktuální
potřeby klientů.
Domnívám se, že v okolí je stále hodně osamělých lidí, především seniorů, kteří nevědí,
kam a jak se obrátit s žádostí o pomoc. Uvažujete-li o službě pro sebe nebo své rodinné příslušníky, můžete se obrátit na novou vedoucí
sociální pracovnici pečovatelské služby Moniku
Antošovou, tel.: 461 534 406, mob.: 731 605
896, e-mail: monika.antosova@svitavy.cz či
osobně v sídle pečovatelské služby (Dům s pečovatelskou službou, Felberova 31). Informace
také na: www.seniorcentrum.svitavy.cz.
Monika Antošová

Pracovní příležitosti
v našem regionu
K hledání práce či zaměstnanců slouží různé internetové servery jak pracovních agentur,
tak úřadů práce. Přesto se vedení města rozhodlo nabídnout možnost regionálním zaměstnavatelům hledat zaměstnance a občanům
práci pomocí webu města. V pravé části hlavní
stránky webu je připraven jednoduchý a stručný formulář pro vložení informace o hledané
pozici. Nabídka volných míst slouží především
k prvotní rychlé informaci o možnosti zaměstnání v regionu – jak pro zaměstnavatele, tak pro
občany, kteří práci hledají. Podmínky fungování
služby jsou uvedeny ve formuláři, který v současné době běží v testovacím režimu.
Zuzana Pustinová

Městská policie informuje
Tísňové volání 156
Pomoc
Dne 2.1. v časných ranních hodinách požádal dispečink RZS o výjezd strážníků k 90leté
seniorce, která doma upadla. Dcera je u ní, ale
nemůže ji zvednout, zraněná není. Hlídka nemohoucí ženu, za přítomnosti její dcery, uložila
na lůžko.

I teplo něco stojí
Dne 3.1. v 02:57 hod. zaznamenali strážníci pokus o krádež uhlí. Připravený lup v taškách, bedýnkách a uhláku nalezli i s vozíkem
připraveným k odvozu. S ohledem na opakující
se případy tohoto druhu bylo šetření případu
předáno PČR.

Byl zodpovědný
Dne 4.1. ve večerních hodinách přijali
strážníci oznámení o opilém muži, který nasedl
do zaparkovaného vozidla. V obavě, že by mohl
odjet, byla na místo vyslána hlídka. Muž však
vzápětí vozidlo opustil a z místa odešel. Zákroku strážníků nebylo třeba.

Nevěřil, pak uvěřil
Dne 11.1. ve večerních hodinách se na služebnu MP dostavil občan a požádal strážníky
o provedení orientační dechové zkoušky na
alkohol. Uvedl, že nepil a přesto mu zaměstnavatel naměřil 4 promile. Posléze připustil, že
měl po obědě jedno pivo. Strážníkům „nadýchal“ přes dvě promile!?

Nebezpečný úsek pro cyklisty i chodce
Dne 12.1. v 20:18 hod. ověřovali strážníci
oznámení řidičky jedoucí směrem k Vendolí,
že v poli zahlédla ležet pravděpodobně jízdní
kolo s blikajícím světlem. Cyklista (28), který
ležel opodál, strážníkům sdělil, že po těsném
průjezdu vozidla zavrávoral a upadl. Přestože
nejevil známky zranění, přivolali strážníci na
místo záchranku a PČR. Ta si záležitost převzala k dalšímu šetření.

Vandalové
Dne 12.1. v 20:49 hod. přijali strážníci
oznámení o poškození několika vozidel zaparkovaných na ul. Jugoslávská. Na místě zjistili
pourážená zpětná zrcátka, ohnuté stěrače
a poškozený lak u čtyř aut. Po pachateli či pachatelích pátrá PČR. Bez ohledu na úspěšné
policejní statistiky tyto delikty opravdu občany,
natož poškozené, velmi rozčilují.

Nový radar na měření rychlosti
Koncem roku město vysoutěžilo a zakoupilo nový radar na měření rychlosti. Starý radar
sloužil 10 let a město ho zakoupilo z dotace
prevence kriminality MVČR. Pro strážníky
je měření jedna z řady preventivních činností, kterou výrazně přispívají k bezpečnosti
a plynulosti v dopravě a pomáhají dopravce a správnímu orgánu v udržování pořádku
nejen na hlavních silnicích, ale i na místních
komunikacích. O určených místech, včetně
zdůvodnění, budeme informovat zastupitele
a na webu města.
Karel Čupr
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Ze zastupitelských lavic

Památník J. W. Goetha
11. listopadu 2015 byl odhalen pomník
J.W.Goetha, který byl o jeden a půl roku dříve zničen. Dnes se můžeme těšit z toho, že
restaurovaný pomník byl nově instalován na
vhodnější a náležitě důstojné místo.
Požádal jsem o předložení faktur za vykonané práce.Celková částka za obnovu pomníku činila 370 000,- Kč.
Za „Stavební úpravy chodníku u Ottendorferovy knihovny„ (tak bylo dílo nazváno), bylo
fakturováno prováděcí firmou 223 051,- Kč. Podle údajů, uvedených v položkovém rozpočtu
stavebních prací, jsme nechali zpracovat alternativní nabídku. Ta činila 60% ceny zhotovitele.
V materiálu, v němž byly vyčísleny výdaje
na obnovu pomníku, byla uvedena i částka výtěžku ze sbírky, vyhlášené p. Fikejzem v květnu
2015 :
* Sbírka ve městě před ukončením cca 20.000 Kč
Zaujalo mě, že 22.12.2015 byla uvedena
částka poněkud odlišná (12 140,48 Kč).
„Srdečné pozvání“ městského historika
a radního p. Fikejze z 9.11., je dalším projevem
ignorance vůči občanům. Zvláště vůči těm,
kteří přispěli do sbírky vyhlášené na obnovu
pomníku. Dle fotodokumentace z odhalení,
je zřejmé, že prezentace této akce - minimální
informace směrem k veřejnosti, byla poměrně
nedůstojnou a nevěděli o ní ani mnozí zastupitelé.
Na stranu druhou - čím méně lidí je takovéto
události přítomno, o to více se někteří zviditelní!
…..A TO SE NEPOCHYBNĚ PODAŘILO !!! Více
na www.nasesvitavy.cz
Antonín Pavelka

Vážení spoluobčané,
Rok 2015 je již pár týdnů minulostí a prožité události pouhými vzpomínkami. Ze sportovního hlediska se toto období stalo pro Svitavy
velice významným. Investice do městských
sportovišť z let minulých a práce sportovních
trenérů s mládeží ze zúročily a odměnou nám
bylo udělení titulu Evropské město sportu pro
rok 2015. I když se mnozí mylně domnívali, že
tento titul s sebou přinese milióny z evropské
pokladnice, já osobně jsem přesvědčen, že Svitavy získaly mnohem více než finanční obnos.
Bylo příjemné pozorovat, že se v nás opět probudila hrdost občana na své rodné město. Důkazem bylo všudypřítomné a krásně vyvedené
logo, zejména na tmavě modrých tričkách, do
kterých se velká většina z Vás oděla a reprezentovala tak naše město při různých akcích. Za to
Vám patří velký dík.
Je třeba si sportovně přiznat, že ne vše se
nám povedlo dotáhnout do zdárného konce. S probíhající zimou se opět naše pohledy
smutně obrací na stařičký nezastřešený zimní
stadion a vysloužilou textilní halu poblíž. Věřte, že jsme udělali maximum proto, abychom
získali alespoň jeden z vypsaných dotačních ti-
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tulů na rekonstrukci těchto sportovišť. Bohužel
celkem početné skupině milovníků bruslení či
halových sportů nemůžeme v současné době
nabídnout lepší podmínky. Dobrou zprávou je,
že dotační tituly byly vypsány znovu a my jsme
připraveni se o ně opět utkat. Držme si palce,
aby vše vyšlo a ke skvělým stávajícím sportovištím přibyly další dva důstojné sportovní stánky.
Ondřej Komůrka, SPMS
Rubrika „Ze zastupitelských lavic“
je naplněním novely TZ č. 46/2000 Sb.
a slouží ke svobodnému vyjádření názorů
zastupitelů jednotlivých politických subjektů v aktuálním složení Zastupitelstva města
Svitavy. Texty příspěvků neprocházejí obsahovou ani jazykovou korekturou.

Svitavské selfie
letí do Vesmíru

Svitavy letos slaví 760. narozeniny - zanechte ve Svitavách svoji stopu, která přetrvá a bude
trvalým odkazem vaší osobnosti. Doufáme, že
vám bude připomínat výjimečný rok, společné
okamžiky a báječná setkání. Vyfoťte se, udělejte
selfie ze svitavského prostředí, kde se vám líbí,
co na vás udělalo dojem, co je pro vás zajímavé
nebo prostě jen tak – sdílejte s námi tuto fotografii na facebooku nebo instagramu – označte
příspěvek tímto názvem: #svitavy760
Od února vybereme každý měsíc 3 selfíčka, která získají odměnu. Zaslané fotografie
můžete zhlédnout na www.svitavy.cz (proklik
na logu 760). Ze všech zaslaných fotografií
bude vyrobena na konci roku velká fototapeta,
která bude vylepena v nových prostorách kina
Vesmír. Svitavané se tak mohou ve Vesmíru setkat. Těšíme se.
Petr Šmerda

Grantový program
Rada města Svitavy na svém zasedání
26. ledna vyhlásila nový grantový program
města na rok 2016 v pěti oblastech - sociální
služby a humanitární pomoc, kultura, sport
a turistika, životní prostředí. Všechny informace včetně formulářů žádosti jsou ke stažení na
webu města: www.svitavy.cz/cs/m-19-grantovy-program/, žadatelům podají podrobnější
informace vedoucí odborů - garanti jednotlivých oblastí podpory. Termín pro podávání
žádostí je od 29. 2. do 30. 3. 2016. Vlastní
grantové řízení proběhne hned po schválení
rozpočtu města Svitavy počátkem měsíce dubna. Předpokládaná částka určená pro grantový
program je 300 tisíc Kč.
Jiří Petr

Zelená informacím 2015

Město Svitavy se umístilo na děleném
šestém až sedmém místě v celostátní soutěži
Zelená informacím o nejzdařilejší prezentaci
o životním prostředí na oficiálních internetových stránkách měst v České republice.
Hodnocena byla především přehlednost, aktualizace, kvalita a struktura informací. Soutěž
společně pořádají Týmová iniciativa pro místní
udržitelný rozvoj (TIMUR), CI2 a Centrum pro
otázky životního prostředí Univerzity Karlovy
pod záštitou Ministerstva životního prostředí
a Svazu měst a obcí České republiky. Ocenění
převzal 14. ledna 2016 vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Svitavy Marek Antoš na
slavnostním vyhlašování výsledků v Praze.
Tereza Brusenbauchová
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Město Svitavy se snaží problém řešit

Za odbor sociálních věcí a zdravotnictví
bych ráda reagovala na dopis, který starostovi
města zaslali obyvatelé domu na ulici 5. května ve Svitavách. Stěžují si, že v objektu v těsné
blízkosti hřbitova (dále jen „hřbitovní domek“)
nachází své útočiště bezdomovci.
Z pohledu sociální práce se v případě této
cílové skupiny jedná o jednu z nejnáročnějších.
Každá naše osobní konfrontace s osudy lidí,
kteří se ocitli v situaci extrémního vyloučení,
jakým bezdomovství bezpochyby je, nás nutí
k zamyšlení a nabídce pomoci. Veřejnost shledává hlavní příčiny bezdomovství v osobním
selhání, absenci vůle, alkoholismu a neochotě pracovat. Ne ve všech případech je to však
takto snadné. Fenomén bezdomovství spočívá
v mnoha faktorech, ať již objektivních (politika
státu, legislativa), které jednotlivec sám neovlivní, tak subjektivních. Jen málokdo si uvědomí, že
do těžké životní situace se může dostat každý
z nás, bez ohledu na vzdělání, úspěchy.
Některá města, nejen v našem okolí, ale
i v rámci republiky, se problematikou bezdomovství odmítají zabývat. To naštěstí o Svitavách říct nemůžeme, protože naléhavost řešení této problematiky si vedení i zastupitelé
vždy uvědomovali a snažili se ji řešit. Od roku
2000 je město zřizovatelem organizační složky
Sociální služby města Svitavy, která provozuje
azylový dům pro muže s kapacitou 16 lůžek.
Od roku 2012 poskytujeme v zimním období
okamžitou pomoc v nezbytném rozsahu těm,
kteří nemohou využívat sociální služby a kterým
hrozí vážná újma na zdraví. Pomoc je nabízena právě ve zmiňovaném „hřbitovním domku“:
poskytnutí přístřeší, zabezpečení tepla, stravy, usušení oděvů, možnost osobní hygieny
a využití čistého ošacení ze sociálního šatníku.
Běžně ji využívá denně asi 8 – 12 bezdomovců, kteří jsou povinni podrobit se nastaveným
pravidlům. I v této skupině se vyskytují jedinci,
kteří pomoc zneužívají, nepodrobují se řádu
a vyvolávají konflikty s ostatními bezdomovci,
proto bývá často nutný i zásah městské policie,
či PČR, pokud dochází k páchání trestné čin-

nosti. Objekt je po celou dobu provozu pod
dohledem pracovníků zabezpečujících provoz
a díky němu dochází také k regulaci pobytu
bezdomovců na frekventovaných místech veřejných budov (např. vestibul nemocnice, nádraží, Fabrika atd). Práce s bezdomovci je pro
všechny aktéry, kteří s touto skupinou přichází
do kontaktu, velmi náročná a nedoceněná. Jedná se o skupinu osob, kdy ne všichni chtějí na
svých životních stylech něco měnit, a tak se často stává, že veškerá pomoc a energie vydaná ze
strany pomáhajících se mine účinkem. Sociální
pracovníci se pohybují ve dvou rovinách - na
jedné straně pomáhají těm, kteří si pomoci neváží a mnohdy ji zneužívají, a na straně druhé
jsou za tuto pomoc ze strany veřejnosti nepochopeni, nebo dokonce kritizováni.
„Hřbitovní domek“ je pouze dočasným řešením. Město má zpracovanou studii možné
transformace stávajících sociálních služeb, kdy
v jednom objektu budou zajišťovány služby
nízkoprahového denního centra, noclehárna
a azylový dům. Součástí služeb bude i pracovní
rehabilitace. Na základě zkušeností v sociální
práci s touto cílovou skupinou však považuji
za důležité upozornit, že i přes veškerou snahu města a všech pomáhajících subjektů bude
vždycky mezi bezdomovci existovat několik
jedinců, kteří o nic nestojí, kteří budou svým
zevnějškem a chováním obtěžovat většinovou
společnost a prostředky k obživě si opatřovat
žebráním a drobnými krádežemi. Bohužel, to je
skutečnost, se kterou se budeme muset smířit.
Všem, kterým není oblast pomoci bezdomovcům i ostatním osobám ohroženým sociálním vyloučením lhostejná, nabízím návštěvu
velice poutavé výstavy fotografií světoznámého
fotografa Jindřicha Štreita, který na svých fotografiích dokumentoval život bezdomovců v našem městě a okolí. Fotografie budou vystaveny
v nově zrekonstruovaných prostorách kina Vesmír v průběhu února 2016 (vernisáž ve čtvrtek
4. února v 17 hodin).
Šárka Řehořová

Víte, že...
na autobusovém nádraží byla v lednu otevřena pekárna a cukrárna U Elišky?
Můžete zde využít příjemného posezení
a koupit si pečivo, zákusky, lahůdky, teplé i studené nápoje a rychlé občerstvení.
Provozní doba je od 6:30 do 15:30 každý
všední den.
Alice Štrajtová Štefková

Stříbro pro
Českomoravské pomezí
ve Velké ceně
cestovního ruchu

Ve čtvrtek 14. ledna byly vyhlášeny výsledky
devátého ročníku Velké ceny cestovního ruchu,
jejímž smyslem je upozornit na výjimečné projekty z různých segmentů turismu s cílem přispět k dalšímu zkvalitňování nabídky a služeb
cestovního ruchu v České republice. Ocenění
byla na brněnském výstavišti v rámci úvodního
dne veletrhu Regiontour předána v celkem pěti
kategoriích, např. Nejlepší jednotná kampaň,
Nejlepší cestovní kancelář či Nejlepší lázeňský
a wellness balíček. Turistická oblast Českomoravské pomezí, vymezená městy Litomyšl, Svitavy,
Moravská Třebová, Polička a Vysoké Mýto, se
v silné konkurenci dalších destinačních managementů, regionů a krajů neztratila a v kategorii
Nejlepší jednotná kampaň získala výborné
2. místo. V odborné porotě zasedli zástupci České centrály cestovního ruchu – CzechTourism, Ministerstva pro místní rozvoj ČR,
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, Svazu léčebných lázní ČR a dalších subjektů. Úspěch Českomoravského pomezí je o to
hodnotnější, že na předních příčkách se společně s ním umístily pouze kampaně mnohem
větších destinací na úrovni krajů – oceněny byly
Východní Morava, Jižní Morava a Východní
Čechy.
Stříbrnou pozici získalo Českomoravské
pomezí za kampaň „Navlékněte si svůj náhrdelník zážitků“, která probíhala od jara do
podzimu loňského roku. Kampaň byla tvořena
řadou marketingových aktivit, mezi kterými nechyběla inzerce v tištěných a internetových médiích, prezentace na sedmi veletrzích cestovního ruchu a desítce festivalů a dalších kulturních
a sportovních akcích, vysílání propagačních
spotů ve čtrnácti multikinech po celé České
republice nebo reklama v pražském metru.
Součástí kampaně bylo také vydání nových tištěných materiálů nebo soutěž Kouzelné putování Českomoravským pomezím, která bude po
loňském úspěšném prvním ročníku realizována
i v roce 2016.
S pestrou nabídkou turistické oblasti Českomoravské pomezí se kromě již zmíněného
brněnského veletrhu Regiontour budou moci
seznámit také návštěvníci nadcházejících veletrhů v Praze, Bratislavě, Hradci Králové či Pardubicích.
Jiří Zámečník
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Děje se ve městě

Akce SVČ Svitavy
6. / So / 9:30 / louka naproti restauraci
U Jelena

Zimní liga házedel - III. kolo
- soutěž leteckých modelářů
14. / Ne / střelnice SVČ - IV. ZŠ

Střelecká soutěž: Zimní cena - 24. ročník
- vzduchová pistole 60, 40
- startovné: pro nečleny 50 Kč
20. / So / 9:30 / louka naproti restauraci
U Jelena

Zimní liga házedel - IV. kolo
- soutěž leteckých modelářů
21. - 26. / Ne - Pá / Bor u Skutče

Jarní pobytový tábor
Tábor pro děti, které rády hrají hry v přírodě
a tvoří. Více informací na lwaltova@svitavy.cz
22. – 26. / Po - Pá / 8:00 – 16:00 / SVČ

Jarní příměstský tábor
- věk 6 - 13 let, cena 1450 Kč
23. / Út / 17:00 / alternativní klub Tyjátr

Piškotéka
Discotéka pro všechny holky a kluky od 8 let,
kteří rádi tančí. Spoustu zábavy, her a muziky
na přání. Vstupné 30 Kč
28. / Ne / střelnice SVČ - IV. ZŠ

Střelecká soutěž:
Cena předsedy SSK Pomezí - 43. ročník
- vzduchová puška mládež do 12, 14 a 16 let
- startovné: pro nečleny 50 Kč
Robert Snášil

Finský školský zázrak
Ve čtvrtek 18. února v 17:15 se uskuteční v kavárně V Parku prezentace s následnou debatou na téma Finský školský zázrak. Na základě svých zkušeností
získaných ve finském Oulu prezentují
a zájemce o debatu tím zvou Petr Sedlák a Jiří Sehnal.

Městské muzeum a galerie
Nabídka workshopů
na jarní prázdniny
24. února (středa) je připraven sklářský
dopolední program pro 10 dětských účastníků
27. února (sobota) je připraven řezbářský
workshop pro dospělé, na který se mohou přihlásit též rodiče s dítětem (děti cca od 10 let)
a strávit tak společný čas. Tento workshop je
celodenní od 8 do 16 hodin i s obědem.
Pokud vás nabídka zaujala, přihlaste se
předem na tel.: 461 532 704, mob.: 734 809
565, e-mail: lektor@muzeum.svitavy.cz. Za
Městské muzeum a galerii ve Svitavách
Jitka Olšánová
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Krůček a jeho aktivity pro malé i velké
Dubinka a mrňousci aneb
cvičení pro rodiče s dětmi
od 1 do 3 let

Šijeme panenky
pro děti
do nemocnice

V rámci Centra pro rodinu pro vás stále
připravujeme každodenní kluby pro rodiče
(i prarodiče) s dětmi. Jedním z nich je také
cvičení s Dubinkou. Milé maminky, případně i tatínci, prarodiče a děti, přijďte si s námi
zacvičit. Začínáme vždy krátkou pohádkou,
díky které děti rozvíjí smysl pro pozornost
a zároveň i svou fantazii. Děti se spolu s Dubinkou a rodiči učí jednoduché říkačky a písničky,
cvičí na velkých balonech, s padákem i dalšími
zajímavými pomůckami. Posilujeme zde komunikaci rodičů s dětmi, rytmus, hudební sluch,
smysl pro humor a jiné, vše zakončené krátkou
relaxací. Konec hodiny nabízí dětem kromě překážkové dráhy také prostor pro výtvarné tvoření výrobků, které si odnesou domů. Cvičení
s Dubinkou probíhá každé pondělí od 10 do 12
hodin v prostorách Krůčku, Fabrika, 4. patro.
Pro více informací pište na e-mail: mckrucek@
gmail.com nebo volejte na mob.: 733 518 999.

Jako každý rok i letos plánujeme společné setkávání a práci nad dobrou věcí. Zveme
proto všechny, maminky, tatínky, babičky, dědečky, tety, děti... prostě kohokoliv, kdo by
měl zájem přispět svým dílem ke zpříjemnění
času dětí v nemocnici. První společné setkání
nad šitím panenek pro děti do nemocnice proběhne již v úterý 2. února od 13:00 v Krůčku,
Fabrika, 4. patro. Dále pak v úterý 1. března
a samozřejmě pokaždé, kdy budete mít chuť a čas
v Krůčku tvořit panenky pro děti. Přijďte spolu
s námi vykouzlit úsměv na dětských tvářích, které musí svůj čas trávit ve Svitavské nemocnici.
Aktivita probíhá ve spolupráci s eko projektem Zelený Krůček podpořeným Pardubickým krajem. Společné předání panenek do
nemocnice proběhne v druhé polovině března
společně s vítáním jara. Více informací e-mail:
mckrucek@gmail.com nebo volejte na mob.:
733 518 999.

Nový projekt Krůčku
pro starší děti
Zveme vás, děti, každé 1. a 2. pondělní odpoledne v měsíci po škole vždy od
14:30 do 16:30 hodin do Krůčku (Fabrika,
4. patro) na náš nový klub Učíme se pro život
podpořený Nadačním fondem Albert. Klub je
určen pro všechny děti od šesti let věku a je
zcela zdarma. Přijďte k nám smysluplně trávit
svůj volný čas, bavit se a něčemu se i přiučit.
Klub bude seskládán z aktivit, které se budou
pravidelně proměňovat. Střídat se bude klub
divadelně-výtvarný s klubem hudebním i sportovním a setkávat se budeme také v rámci klubu dobré alternativy, kde si budeme s Ferdou
a jeho mouchami povídat o emocích pod vedením psycholožky. Těšíme se na vás!

Nízkoprahový
klub Díra
Příměstský tábor o jarních prázdninách
pro děti od 8 do 15 let
Termín: 22. – 26. 2. 2016
(každý den od 8:00 do 15:30)
Cena tábora činí na 5 dní 1 200 Kč (lze
přihlásit jen na některé dny).
Připraven pestrý program (např. bowling, bazén Litomyšl, Vida park Brno,
bruslení).
Podrobnosti a přihlášky u Radky Pražanové, Felberova 2, mob.: 733 598 577,
e-mail: tadydira@seznam.cz.
Radka Pražanová
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Poslání městského
informačního centra

Filatelisté hodnotili
a plánovali

Navrhněte svitavskou
osobnost

Začátkem roku zahájila činnost nová
organizační složka
Městské informační centrum (MIC).
Původní činnost
informačního centra byla rozšířena o několik úkonů, které byly
doposud vykonávány na jiných místech organizační struktury městského úřadu. Mezi hlavní
pilíře naší náplně patří - vytvoření a rozvíjení
oboustranného komunikačního prostředí mezi
městem Svitavy, jeho představiteli a širokou
veřejností - zejména svitavskými občany. Poskytujeme informace o městě a regionu, městském
úřadě, organizacích zřízených městem apod.
Snažíme se využívat co nejvíce distribučních
kanálů a stále hledat nové cesty, jak veřejnost
oslovit a vést efektivní rozhovory. MIC si stanovilo určitou cestu, vizi - nazvanou „bavme se“,
která nese dvojí poslání. Jednak komunikační
- vzájemné rozhovory, kdy každý podnět občana je pro nás impulzem ke snaze o zvyšování kvality poskytovaných služeb. Druhý význam slova
by měl prezentovat naše záměry, tedy bavme se,
mějme radost, vytvořme ze Svitav báječné místo pro život. Z pohledu návštěvníků a turismu
města je nutné definovat hlavní atraktivity města
a pomocí konkrétních balíčků služeb nabídnout
všem cílovým skupinám, ať už rodinám, párům,
singles, seniorům nebo tělesně postiženým,
právě to výjimečné a nejlepší ze Svitav, co zde
máme, a není toho málo. Myslím, že zábavné
a motivační spojení historických, kulturních
a sportovních míst je dobrá cesta ke zvýšení cestovního ruchu. Cítím potřebu zapojit do těchto
aktivit všechny zainteresované subjekty, jako
jsou místní restaurace, kavárny, hotely, prodejny,
a s místními občany docílit společného nadšení,
že turista – návštěvník, který zde tráví svůj volný
čas, je pro nás cenný. Může pomoci k rozvoji
města, služeb i zvýšení počtu pracovních míst.
Letošní rok je pro nás specifický tím, že
Svitavy slaví 760 let od první písemné zmínky.
Rádi bychom, aby si Svitavané tyto narozeniny užili, a proto chystáme zajímavý program,
o kterém vás budeme postupně informovat.
Petr Šmerda

V polovině ledna se na své výroční schůzi
sešli svitavští filatelisté. Svitavský Klub filatelistů patří k nejstarším v naší zemi (vloni oslavil
70 let existence). Zatímco v minulosti ve všech
okolních městech kluby filatelistů zanikly, svitavský se drží a patří k těm největším. I to konstatoval na setkání předseda klubu Petr Třeštík
třicítce přítomných sběratelů známek: „Nedaří
se nám přitáhnout k sbírání známek děti a mladé lidi. A přitom právě ve Svitavách máme silné
tradice mladých filatelistů. Proto jsme připravili plán putovní filatelistické výstavy, která by
se měla dostat do všech svitavských škol. Kromě toho na letošní rok připravujeme společně
s městem vydání řadu filatelistických materiálů

Již od roku 1999 volí Svitavský klub Laurus svitavskou osobnost. Jak nám
sdělil prezident klubu
Josef Čáp, klub také letos
na začátku března na své
výroční valné hromadě
zvolí již šestnáctou osobnost, která se zasloužila
o slávu a věhlas města, o rozvoj, propagaci
a reprezentaci Svitav a která převezme výroční cenu, pro kterou se vžilo označení Svitavský
vůl.
„Do této svitavské síně slávy jsme v minulosti uvedli historičku Drahomíru Šustrovou, divadelníka Karla Šefrnu, chirurga Karla Kiliána,
fotografa Zdeňka Holomého, muzikanta Františka Černého, ředitele nadace Františka Plívu,
předsedu okresního výboru zdravotně postižených Otmara Cvrkala, sbormistryni Věru Burešovou, fotografa Josefa Čermáka, profesora
a biologa Josefa Otavu, sportovce Vlastibora
Zvingera, sbormistryni Miroslavu Ducháčkovou, historika Radoslava Fikejze, pracovníka
s mládeží Mario Kučeru, zakladatele svitavské
turistiky Viléma Sticha, mistra kuchaře Václava Šmerdu, vloni fotografa Miroslava Sychru,“
dodal Josef Čáp.
Klub Laurus se opět obrací na spoluobčany s nabídkou spolupráce při nominování
osobností, přivítá do konce února 2016 návrhy veřejnosti na udělení výroční ceny klubu. Návrhy lze poslat na adresu Svitavský klub
Laurus, Nádražní 7, Svitavy, elektronicky na
adresu: bc@gy.svitavy.cz, telefonicky (nebo
SMS) na mob.: 603 511 743 nebo také osobně
u prezidenta klubu Josefa Čápa: „Všech návrhů si vždy velmi ceníme. Vycházíme z nich při
vlastní volbě. A to i s vědomím, že nemůžeme
ocenit všechny navržené. Na druhou stranu je
dobře, že máme vždy možnost vybírat z mnoha návrhů. Horší by bylo zjištění, že ve Svitavách nemáme koho ocenit.“
Milan Báča

k 760. výročí města a výročí železniční dráhy
Svitavy - Polička. Především jde o tzv. vlastní
známky, výroční razítko nebo příležitostnou
dopisnici (korespondenční lístek).“ Klub filatelistů se bude samozřejmě pokoušet dostat svitavský motiv na klasickou známku, činí tak již
mnoho let, ale není to jednoduché. Proto přišel
s variantou vlastních známek, které na tiskových listech budou prezentovat několik svitavských motivů. Během výroční schůze převzalo
několik místních filatelistů ocenění Českého
svazu filatelistů, a to i s ohledem na celostátní
filatelistickou výstavu na podzim roku 2014,
která byla v tom roce největší filatelistickou
událostí u nás. Členové také naplánovali dvě
velké regionální sběratelské burzy ve svitavské
Fabrice - 24. dubna a 23. října 2016.
Milan Báča

Od středy 3. února opět začínáme pravidelně cvičit každou středu v tělocvičně SPCCH Kardio jógu pod odborným vedením
cvičitelky Emilie Zrůstkové. Začínáme vždy
v 15:00 hodin.

Výběrové řízení
Starosta města Svitavy vypisuje výběrové
řízení na pracovní pozici sociálního pracovníka pro terénní programy v sociálně vyloučených lokalitách s možností nástupu od
1. března 2016, případně po dohodě s vybraným uchazečem. Bližší informace o požadavcích na uchazeče, dokladech a dokumentech, které je nezbytné doložit k přihlášce do
výběrového řízení, a o platových podmínkách
najdete na úřední desce Městského úřadu
Svitavy nebo v rubrice Výběrová řízení na
volná pracovní místa na webu města: www.
svitavy.cz. Přihlášky je nezbytné podat do
8. února 2016.
Sandra Pařízková

ZO kardio Svitavy

Akce v měsíci únoru
8. / Po / 14:30 / Fabrika – hlavní sál

Masopustní posezení
23. / Út / 14:00 / Bowling-Squasch centrum,
ul. Olbrachtova

Bowlingový turnaj
Aktuální informace jsou vyvěšeny na nástěnkách klubu seniorů ve Fabrice v přízemí a ve
3. poschodí před místností č. 301. V elektronické podobě jsou k dispozici na webových
stránkách klubu seniorů: www.ks.svitavy.cz.

Zveme všechny příznivce kondičních vycházek na Valentýnskou vycházku, která se
uskuteční v sobotu 13. února. Sraz účastníků
bude na svitavském vlakovém nádraží. Odjezd
v 10:00 hod. do Sádku u Poličky. Projdeme se
turistickou cestou kolem rybníka a části obce
Kamenec do Poličky (do 5 km), vycházku
zakončíme chutným obědem a přednáškou
RNDr. Růženy Tomanové (připravil Pavel Brokl). Na vycházku zveme i nečleny naší ZO. Neseďte doma, zimní příroda je krásná, udělejte
něco pro své zdraví.
Jan Pokorný
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Kultura
1. Po / 19:00 / Fabrika
Vladimír Mišík & ETC…
+ předkapela JAMIE MARSHALL‘S AMPLIFIED
ACOUSTIC BAND (UK/CZ)
Vladimír Mišík je jednou z nejvýraznějších
osobností české populární hudby již od 60. let
20. století. Vstupné: 250 Kč. Více na straně 15

2. Út / 8:30 a 10:15 / Fabrika
Divadlo Scéna Zlín: Sindibád mořeplavec

6. So / 8:00 – 16:00 / muzejní dílny
KOVÁŘSKÝ WORKSHOP PRO DĚTI
Na workshopu se děti naučí pracovat s kovářským nářadím, vlastnoručně si nad výhní a na
kovadlině ukují kovové předměty dle výběru.
Zájemci do 15 let se mohou hlásit v muzeu
na tel.: 461 532 704 nebo lektor@muzeum.
svitavy.cz. Cena workshopu je 350 Kč /osobu.
V ceně je mzda odborného lektora, materiál,
zapůjčení všech pracovních a ochranných pomůcek, oběd, pitný režim.

 20:00 / klub Tyjátr
OLDIES PARTY

Příběh provoněný exotikou a Orientem, plný
humoru a napětí na motivy Pohádek z tisíce
a jedné noci. Doporučeno: 3. – 7. ročník ZŠ,
nižší ročníky SŠ, veřejnost. Vstupné: 45 Kč

Nejlepší párty s hity 60. až 80. let. Zahrajeme
na vaše přání české i zahraniční fláky. Vstupné:
dobrovolné u obsluhy na baru

 17:30 / Fabrika
Vystoupení pěveckých sborů ZUŠ

Sourozenecké konstelace

3. St / 19:00 / čajovna Namasté
Poetický večer
Srdečně zveme všechny příznivce literatury
na večer naplněný četbou z vašich oblíbených
knih. Vstup volný

4. Čt / 17:00 / kino Vesmír
Jindřich Štreit – Šance pro život
Všem, kterým není oblast pomoci bezdomovcům i ostatním osobám ohroženým sociálním
vyloučením lhostejná, nabízíme návštěvu velice poutavé výstavy fotografií světoznámého
fotografa, který na nich dokumentoval život
bezdomovců v našem městě a okolí.

 19:00 / Fabrika
La Gioia
Prezentuje hudební styl, pop operu, který spojuje populární hudbu a operní zpěv. LA GIOIA
je seskupení třech zpěváků, kteří interpretují
populární písně ve stylu belcanta.
Vstupné: 280 Kč. Více na straně 15

8. Po/ 9:00 / Fabrika, učebna č. 2
Vzdělávací interaktivní seminář na téma sourozeneckých vztahů vede psycholožka Mgr. Monika Čuhelová. Cena 30 Kč pro členy a 50 Kč pro
nečleny Krůček, z.s., objednávejte se na: cuhelovamonika@gmail.com či mob.: 739 085 457

9. Út / 15:00 - 17:00 / MC Krůček
Zimohrátky na Cihelně
Užijeme si zimní hrátky, připravena bude
spousta zimních stanovišť i tvoření, akce se
bude konat pouze za vhodných meteorologických podmínek (sníh), sledujte web www.
mckrucek.cz či facebook či volejte na mob.:
733 518 999

10. St / 13:00 – 18:00 / Fabrika
Valentýnský ples Domov na rozcestí Svitavy
K poslechu a tanci zahraje kapela ABC.
Vstupné: 160 Kč

 17:00 / Fabrika, aula
Kolaps neznamená konec
– prof. Miroslav Bárta

Vstupné: 350 Kč, předprodej od 28. 1. v recepci Fabriky.

12. Pá / 19:00 / Fabrika
Maturitní ples obchodní akademie 4. B
 20:00 / klub Tyjátr
ROCKOTÉKA
Rockové hity minulosti i současnosti + hrajeme
na vaše přání - s akcí na baru. Vstupné: dobrovolné u obsluhy na baru

13. So / 14:00 / náměstí Míru
Masopust a zabijačkové hody
Více na straně 1

 19:00 / Fabrika
Ples Qanto
 20:00 / klub Tyjátr
Koncert - WRATH OF GOD 5

15. Po / 9:00/

Fabrika, učebna č. 2.

Prarodiče a výchova dětí
– Jak společně vycházet
Vzdělávací interaktivní seminář na téma prarodičů zasahujících do výchovy vede psycholožka
Mgr. Monika Čuhelová. Cena 30 Kč pro členy
a 50 Kč pro nečleny Krůček, z.s., objednávejte se na e-mail: cuhelovamonika@gmail.com
či mob.: 739 085 457

16. Út / 18:00 / Fabrika
Valentýnský taneční večer
ZŠ Riegrova

17. St / 18:00 / čajovna Namasté
David Bulva: EFT
- Techniky emoční svobody - přednáška
Srdečně vás zveme na přednášku Davida Bulvy, certifikovaného terapeuta energetické psychologie & EFT. Vstupné dobrovolné

Přednáška předního českého egyptologa a historika – jaká je paralela zániku starého Egypta
a starých civilizací s dnešní společností?
Vstupné dobrovolné

 18:00 - 20:00/ Nadační dům Josefa Plívy
Dynamická meditace

Vstupné: 120 Kč v předprodeji, 140 Kč na místě, předprodej na recepci ve Fabrice

 19:00 / Ottendorferův dům
Renata a Igor Ardaševovi

18. Čt / 15:00 - 17:00 / Fabrika

 20:00 / klub Tyjátr
DON‘T WORRY BE PUNK SVITAVY

Vstupné: 160 Kč (členové KPH 80 Kč), předprodej od 27.1.2016 v recepci Fabriky. Koncert
v rámci KPH. Více na straně 15

Prostory budou otevřeny několik hodin před
startem kapel. LineUp:

11. Čt / 19:00 / Fabrika

5. Pá / 19:00 / Fabrika
Maturitní ples gymnázia - oktáva

20:00 Zputnik. 21:00 VISION DAYS (prodloužený setík, zbrusu nové i zbrusu staré písně)
22:00 Tragedis. Vstupné: 100 Kč

Divadlo Petra Bezruče Ostrava
D. C. Jackson: MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH
(Divadelní abonentní cyklus Jaro - léto 2016)

Vhodné i pro začátečníky (www.jitkastudenkova.cz). Vstupné: 90Kč

Školní karneval ZŠ Riegrova
 16:30 / Fabrika, bar u knihovny
Google pro náctileté
Seznámení s aplikací Cardboard, která vám
pomůže spustit vaše oblíbené zážitky s virtuální realitou. Cardboardy budou připraveny
v knihovně (náhradní termín za zrušenou prosincovou akci).
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 17:00 – 19:00/ městské muzeum a galerie
WORKSHOP S MARTINEM SODOMKOU
Výtvarná dílna s autorem Edice technických pohádek uprostřed výstavy Jak si postavit knihu.

 18:30 Ottendorferův dům
– muzeum esperanta
161. cestovatelský večer
Asociace Brontosaura, NORSKO
Země oplývající nádhernou přírodou - vysokými skalami, vodopády a dlouhými fjordy. Stejně jako krásnými městy a vikingskou minulostí.
O severské přírodě, historii a mytologii bude
vyprávět a promítat fotografie ze studijního
pobytu Jakub Vrána ze Svitav.

19. Pá / 8:30 a 10:15 / Divadlo Trám
Divadlo Koráb Brno:
Dlouhý, Široký a Bystrozraký

Doporučeno: MŠ, 1. – 3. ročník ZŠ, veřejnost
Vstupné: 40 Kč

 19:00 / Fabrika
Maturitní ples střední zdravotnické školy
 20:00 / klub Tyjátr		
KURTIZÁNY Z 25. AVENUE v nové sestavě se
dvěma zpěváky a s tvrdším zvukem + Support
Vstupné: 150 Kč (předprodej od 1. 2. v klubu
Tyjátr a ve Fabrice), 180 Kč na místě

20. So / 15:30 (16:00) / Fabrika
Taneční večer pro páry

Pozor, tento termín je pouze pro začátečníky
a mírně pokročilé, hodina začátku se bude odvíjet od počtu přihlášených účastníků. Cena za celý
kurz: 750 Kč za pár, cena za lekci: 300 Kč za pár

 18:00 / klub Tyjátr
FILMOVÝ FESTIVAL: EXPEDIČNÍ KAMERA
Expediční kamera je největší cestovatelská
a outdoorová akce u nás. Tento unikátní projekt přinese nejlepší filmy sezony z celého světa
i novinky z domácí produkce. Vstupné: 80 Kč
Studenti a důchodci sleva 50%. Děti do 15 let
zdarma

 18:00 / čajovna Namasté
Mantry s Davidem Breiterem
Srdečně zveme na zpěv manter a jiných duchovních písní s Davidem Breiterem. Vstupné
dobrovolné

23. Út / 17:00 / klub Tyjátr
PIŠKOTÉKA

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

 19:00 / čajovna Namasté
Djembe workshop
Kurz hry na tradiční africké bubny, případně
i další perkuse nástroje. Vlastní nástroj pokud
možno s sebou. Lektorem kurzu je Andrej Kolář. Vstupné dobrovolné

24. St / 8:00 – 16:00 / muzejní dílny
SKLÁŘSKÝ WORKSHOP PRO DĚTI

V průběhu jarních prázdnin můžete strávit jeden den výrobou vitráží pod vedení odborného
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lektora, skláře a keramika Vladimíra Graciase.
Zájemci do 15 let se mohou hlásit v muzeu na
tel.: 461 532 704 nebo lektor@muzeum.svitavy.
cz. Cena workshopu je 350 Kč /osobu. V ceně
je mzda odborného lektora, materiál, zapůjčení
všech pracovních a ochranných pomůcek, pitný
režim.

 10:00 - 12:00 / dětské oddělení knihovny
Jak se nestát obětí kyberšikany
Je prima ovládat počítač, být online, využívat
možnosti, které nám nabízí chytré telefony.
Umíme ale ochránit své soukromí? Víme, co
není vhodné zveřejňovat? Rady, jak se nestat
obětí kyberšikany, jsou obsahem interaktivní
besedy s por. Mgr. Hanou Kaizarovou, která je
vhodná zejména pro děti a mládež. Celý měsíc bude v dětském oddělení k dispozici test,
v kterém si děti mohou ověřit své znalosti týkající
se bezpečnosti „brouzdání“ na internetu (akce
v rámci Dne bezpečnějšího internetu).

25. Čt / 14:00 – 16:00 /
dětské oddělení knihovny
Zábavné prázdninové odpoledne v knihovně.
Společné čtení s výtvarnou dílnou a kvízem.

26. Pá / 20:00 / klub Tyjátr

28. Ne / 19:00 / Fabrika
Pátá dohoda
Autor: Don Miguel Ruiz, Jaroslav Dušek. Hrají:
Jaroslav Dušek, Zdeněk Konopásek, Pjér La
Šéz (vyprodáno).

29. Po / 18:00 / Fabrika
Sportovec roku
Předprodej v únoru
• 23. 3. 2016 / 19:00 / MINIPÁRTY s Karlem
Šípem a J. A. Náhlovským, 250 Kč, pořádá
SKS Svitavy
• 1. 4. 2016 / 19:00 / RECITÁL MARTY KUBIŠOVÉ, 350 Kč, pořádá SKS Svitavy
• 26. 4. 2016 / 19:00 / HOP TROP, 350 Kč,
pořádá SKS Svitavy
Předprodej od 11. 2. 2016:
• 11. 3. 2016 / 19:00 / HONZA NEDVĚD
(vstupné: 200 Kč)
Předprodej od 18. 2. 2016:
• 18. 3. 2016 / 19:00 / MŇÁGA A ŽĎORP
(vstupné: 200,- Kč) na stání
Pozor! Nyní můžete platit ve Fabrice i platební
kartou. Pokud není akce zrušena nebo přesunuta, není možné vstupenky vyměnit ani vrátit.
Rezervace vstupenek: www.kultura-svitavy.cz

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

27. So / 8:00 – 16:00 / muzejní dílny
ŘEZBÁŘSKÝ WORKSHOP PRO DOSPĚLÉ
Věnovat se vám bude výtvarník a autor soch
na svitavském stadionu Petr Steffan. Můžete si
vytvořit originální vlastní domovní číslo, misku,
šperk či jiný předmět dle vlastního uvážení za
vedení lektora. Zájemci nad 15 let se mohou
hlásit v muzeu na tel.: 461 532 704 nebo lektor@muzeum.svitavy.cz. Cena workshopu je
500 Kč /osobu. V ceně je mzda odborného
lektora, materiál, zapůjčení všech pracovních
a ochranných pomůcek, oběd, pitný režim.

 18:00 / kavárna V Parku
FRANCOUZSKÁ VEČEŘE
Zveme vás na francouzskou večeři přichystanou šéfkuchařem ve francouzské gastronomii. Menu pro jednu osobu tvoří čtyři chody
- šneci zapékaní sýrem v bylinkovém másle
s cognacem Armagnac, opékaná žabí stehýnka
na salátku, přelitá bylinkovým máslem, krevety
flambované...

 20:00 / klub Tyjátr
CITIZEN37 + THE ATAVISTS

Kino Vesmír
1. / Po / 19:30

Vánoční kameňák ČR 2015
Starosta města Kameňákov se rozhodne postavit na hoře Říp skokanský můstek… a tak
navštíví věčně opilého prezidenta republiky…
Komedie. Režie: F. A. Brabec
Vstupné: 60 Kč / 86 minut
2. / Út / 19:30

Ztraceni v Mnichově ČR 2015
Devadesátiletý papoušek, který patřil Edouardu Daladierovi a zažil mnichovskou dohodu
v roce 1938 se ocitne v roce 2008 v Praze…
Komedie, drama. Režie: Petr Zelenka
Vstupné: 80 Kč / 105 minut
3. / St / 19:30
Muž na laně USA 2014
Nezměrnou prázdnotu mezi věžemi světového
obchodního centra přešel jediný člověk a nikdy
ho žádný nebude následovat… Dobrodružné
životopisné drama. Režie: Robert Zemeckis
Vstupné: 80 Kč / titulky / 123 minut
4. / Čt / 19:30

Citizen37 jsou čtyřčlenná indie/alternative skupina z České Třebové vyznačující se barevným
kytarovým soundem s důrazem na melodiku,
výraznými refrény a osobitým projevem zpěvačky. The Atavists jsou čtyřčlenný hudební projekt balancující na pomezí blues, stoner-rocku
a vlivů surfových kapel z šedesátých let. Vstupné: 80 Kč

Wilsonov ČR 2015

 20:00 / Fabrika
Ples pěveckého sboru Dalibor

Rychle a chlupatě. Rodinná komedie o třech
čiperných veverkách! Režie: Walt Becker
Vstupné: 125 Kč / do 15 let 100 Kč / dab. / 92 min.

Vstupné: 200 Kč

Detektivní komedie ve stylu slavných filmů
Adéla ještě nevečeřela, Tajemství hradu v Karpatech. Režie: Tomáš Mašín
Vstupné: 80 Kč / 115 minut
5. - 6. / Pá, So / 17:00

Alvin Chipmunkové: Čiperná jízda USA 2016
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5. - 6. / Pá, So / 19:30
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22. / Po / 19:30

18. 2. – 30. 4. 2016

Padesát odstínů černé USA 2015

Fakjů pane učiteli 2 Německo 2015

NENÍ ŠUTR JAKO ŠUTR

Dráždivá a na padesát způsobů šťavnatá parodie. Erotický hit a drzá komedie jdou skvěle
dohromady… Režie: Michael Tiddes
Vstupné: 110 Kč / titulky / 88 minut

Všemi milovaný kantor Zeki Müller je zpět!
A na školním výletě v Thajsku! Komedie. Scénář a režie: Bora Dagtekin
Vstupné: 90 Kč / dabováno / 115 minut

Cílem výstavy je přiblížit návštěvníkovi pojem
geoparku v České republice a popularizovat
geologii novou a netradiční formou. Výstava
je vhodná i jako doplnění výuky geologie na
základních školách.

8. / Po / 19:30
Spectre USA, GB 2015
Bond, James Bond. Daniel Craig je zpět jako
agent 007 ve 24. bondovce! Režie: Sam Mendes
Vstupné: 100 Kč / titulky / 150 minut
9. / Út / 19:30

Dánská dívka GB, USA 2015
Film inspirovaný neuvěřitelným životním osudem. Romantické drama o nelehkém zdolávání
překážek, které nám brání v tom, abychom našli své Já… Režie: Tom Hooper
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky / 119 minut
10. / St / 19:30

13 hodin: Tajní vojáci z Benghází USA 2016
Když bylo nejhůř, šest mužů našlo odvahu udělat
správnou věc. Akční drama. Režie: Michael Bay
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky / 144 minut
11. - 13. / Čt, Pá / 19:30, So / 17:00 a 19:30
Decibely lásky ČR 2016 PREMIÉRA!
Romantický příběh s písničkami Michala Davida. Příběh o touze po lásce. Scénář a režie:
Miloslav Halík
Vstupné: 140 Kč / 85 minut
15. / Po / 19:30

Padesátka ČR 2015
Zimní komedie. Co se stane na horách, zůstane
na horách, a dole ať si dělaj, co chtěj… takovej
horskej humor. Režie: Vojtěch Kotek
Vstupné: 100 Kč / 97 minut
16. / Út / 19:30
V srdci moře USA 2015
V roce 1820 byla velrybářská loď napadena
velrybou mamutích rozměrů… To inspirovalo
Hermana Melvilla k napsání Bílé velryby. Režie:
Ron Howard
Vstupné: 90 Kč / titulky / 121 minut
17. / St / 19:30
Deadpool USA 2016
Překvapení! Tohle je jiný film. „Jiný superhrdina“. Akční komedie. Režie: Tim Miller
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky / 104 minut
18. - 20. / Čt, Pá, So / 19:30
Zoolander 2 USA 2016 PREMIÉRA!
Pokračování slavné komedie. Ben Stiller, Owen
Wilson, Penélope Cruz, Benedikt Cumberbatch,
Will Ferrel, Justin Bieber… Režie: Ben Stiller
Vstupné: 110 Kč / titulky
19. - 20. / Pá, So / 178:00

Agenti Dementi Španělsko 2014
Mortadelo a Filemón v akci! Animovaná komedie o dvou superšpiónech. Scénář a režie:
Javier Fessel
Vstupné: 115 Kč / do 15 let 90 Kč /
dabováno / 91 minut

23. - 24. / Út, St / 19:30

Rodinný film

STÁLÉ EXPOZICE

ČR, Německo, Francie, Slovinsko 2015
Jak se vypořádají s nečekanou svobodou dva
teenageři, jejichž rodiče se vydali na plavbu po
oceánu…? Drama. Film získal mnoho mezinárodních filmových cen. Scénář a režie: Olmo
Omerzu
Vstupné: 110 Kč / 95 minut

LABYRINT SVITAVSKÝCH PŘÍBĚHŮ
PŘÍBĚH SVITAVSKÉHO BETLÉMA

25. / Čt / 19:30
Brooklyn USA 2016 PREMIÉRA!
Příběh mladé irské imigrantky, která se v padesátých letech vydá do New Yorku, aby začala
nový život. Romantické historické drama. Režie: John Crowley
Vstupné: 110 Kč / titulky / 113 minut

 Muzeum esperanta
Ottendorferův dům

Jarní prázdniny v kině Vesmír:
22. - 23. / Po, Út / 17:00

Robinson Crusoe – Na ostrově zvířátek
Belgie, Francie 2015
Připravte se na konečně pravdivý příběh Robinsona Crusoe a jeho nejvěrnějšího přítele
– papouška Úterý. Animovaný dobrodružný
rodinný film. Režie: Ben Stassen
Vstupné: 110 Kč / dabováno
24. / St / 17:00
Husí kůže USA 2015
Začnete věřit na příšery! Hororová komedie.
V hlavní roli: Jack Black. Režie: Rob Letterman
Vstupné: 80 Kč / dabováno / 104 minut
25. / Čt / 17:00

Hotel Transylvánie 2 USA 2015
Raději strašit, než hlídat dítě! Nová strašidelná
animovaná komedie. Režie: Genndy Tartakovsky
Vstupné: 80 Kč / dabováno / 90 minut
26. - 28. / Pá, So / 17:00 a 19:30, Ne / 17:00
Řachanda ČR 2016 PREMIÉRA!
Pohádková komedie o rozmazlené princezně
a dvou kamarádech, kteří se neživí úplně poctivě. V hlavní roli: Bolek Polívka. Režie: Marta
Ferencová
Vstupné: 120 Kč / do 15 let 100 Kč

Výstavy
 Městské muzeum a galerie
31. 1. – 13. 3. 2016

JAK SI POSTAVIT KNIHU
Výstava o vzniku úspěšných knih z z Edice technických pohádek svitavského autora Martina
Sodomky. Dozvíte se, jak vznikaly čtyři knihy:
Jak si postavit auto, Jak si postavit letadlo, Jak
si postavit motorku a Jak si postavit dům. Součástí výstavy jsou i reálné předlohy většiny knih
- automobil Škoda Octavie (rok výroby 1963),
model dvojplošníku, motocykl Jawa 250 Sport
z roku 1965 a také nářadí potřebné ke stavbě
opravdového domu.

Z HISTORIE PRANÍ
HLEDÁNÍ HVĚZDY DAVIDOVY
Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy

Jediná stálá expozice o historii i současnosti
esperanta v ČR.

Aktuální výstava: S esperantem kolem světa
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

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

Impuls Hradec Králové: Premiéra 2015
Výstava oceněných fotografií XXVI. ročníku
soutěže neprofesionálních fotografů.
3. podlaží

Eva Kovářová a Bohuše Hácová: Fotografie
Výstava prací členek fotoklubu OKO z Ústí nad
Orlicí k jejich životnímu jubileu.
4. podlaží

Mijat a Klementina Mandić: Fotografie
Výstava fotografií otce a dcery. Mijat Mandić je
členem více fotoklubů i mezinárodních, založil
FK OKO v Ústí nad Orlicí. Rád se dívá lidem do
očí a fotografuje převážně portréty.
Dcera Klementina jde v jeho šlépějích a ráda
pozoruje věci kolem sebe, ze kterých vybírá to
nejzajímavější pro své snímky.

 Kino Vesmír
Jindřich Štreit – Šance pro život
Autor ve svých fotografiích dokumentoval život bezdomovců v našem městě a okolí. Výstava bude přístupná veřejnosti: Út, St, Čt, Ne
od 16:00 do 22:00 hodin. Pá, So od 18:00 do
22:00 hodin, Vernisáž: 4. 2. v 17:00

 Živá zeď
Venkovní galerie u Alberta

TOMÁŠ KRÁSA - FOTOGRAFIE
Fotografie zachycující krásy našeho města
Více na: www.muzeum.svitavy.cz
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 Čajovna Namasté
S JABLKEM V KAPSE

14. Ne / 9:00 / hala Na Střelnici

28. Ne / 9:00 / hala Na Střelnici

Výstava fotografických I-phone momentů Vladislava Steinbauera
Více na: www.cajovnanamaste.cz

Basketbal TJ Svitavy – Torola Snakes Ostrava

Basketbal TJ Svitavy B – SK Žabovřesky

Basketbal: liga mladších žáků U 14

Basketbal: 2. liga muži			

 11:30 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy B – KK Valašské Meziříčí

 10:00 / gymnázium
Basketbal TJ Svitavy – BC Vysočina

Basketbal: 2. liga muži			

Basketbal: liga mladších žáků U 14
		

 Kavárna V Parku
Okno – výstava Fotoklubu Svitavy
Vystavují: Jaroslav Mareš, Pavel Snoha, Klaus
Müller, Dana Jasanová, Tomáš Kukaň, Jindřich
Beneš, Josef Totona a Zdeněk Špelda

 Kafé Rošambo
MNOHO POVYKU PRO NIT
Vyšívané obrázky vystavuje Madla Volečková

SPORT
1. Po / 20:10 / hala Na Střelnici
Bohemilk Tuři Svitavy – Ariete Prostějov

20. So / 9:00 / gymnázium
Basketbal: oblastní přebor U 19

 gymnázium
Basketbal TJ Svitavy C
– TJ SPŠ stavební Náchod
Basketbal: VČL muži			
		

 9:00 / hala Na Střelnici
Český pohár starších žákyň - turnaj
Volejbal: žákyně – Český pohár

Basketbal: Kooperativa NBL		

 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – ŠSK Bílovec

6. So / 9:00 / hala Na Střelnici

Volejbal: ženy – 2. liga

TJ Svitavy – Sokol Šlapanice
Volejbal: ženy – 2. liga

 9:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – Sokol Česká Třebová II
Volejbal: junioři – 1. liga

 10:00 / ZŠ Felberova
Basketbal TJ Svitavy – BK KARA Trutnov
Basketbal: oblastní přebor U 11

 11:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – ŠSK Bílovec

Českomoravské
pomezí

Basketbal TJ Svitavy – BVK Holice

 20:00 / hala Na Střelnici
Bohemilk Tuři Svitavy
– ČEZ Basketbal Nymburk

Litomyšl
5. / Pá / 20:00 / Music Club Kotelna

Fuzzy2012 + Moimir Papalescu
7. / Ne / 19:00 / Smetanův dům Litomyšl

Ondřej Havelka a jeho Melody makers
do 28. 3. / Út - Ne / 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
/ Regionální muzeum v Litomyšli

Zimní dětská herna

Nemůžete s dětmi v zimě na hřiště? Chcete
se ohřát před mrazem nebo příjemně a netradičně prožít čas s vašimi dětmi či kamarády?
Přijďte si pohrát do nově otevřené Zimní dětské herny v muzeu.

Basketbal: Kooperativa NBL

Polička
12. / Pá / 19:00 / Tylův dům

21. Ne / 9:00 / hala Na Střelnici

ples / velký sál

Český pohár starších žákyň - turnaj
Volejbal: žákyně – Český pohár

 9:00 / ZŠ Felberova
Basketbal TJ Svitavy
– Sokol Hradec Králové B

RYBÁŘSKÝ PLES - RS VYSOČINA

19. / Pá / 19:00 / Tylův dům

VÁCLAV NECKÁŘ - MEZI SVÝMI
vstupné: 390, 360, 330 Kč / koncert / velký sál
27. / So / 14:00 / Tylův dům

ODPOLEDNE S DECHOVKOU

Volejbal: juniorky – 1. liga

Basketbal: oblastní přebor U 13		

 11:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – TJ Slávia Uherské Hradiště

 15:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy C
– Spartak Rychnov nad Kněžnou

Moravská Třebová
9. / Út / 19:00 / dvorana muzea

Basketbal: VČL muži

Vstupné: 150 Kč

 17:30 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy C
– BK Vysoká nad Labem

27. So / 10:00 / hala Na Střelnici

4. 3. / Pá / 19:00 / kinosál muzea

Basketbal: VČL muži		

Volejbal: juniorky – 1. liga

 20:00 / hala Na Střelnici
FBK Svitavy - FBC Kanonýři Kladno

 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – VK Agel Prostějov B

Florbal: 19. kolo, 1.liga mužů

Volejbal: kadetky – 1. liga

Volejbal: kadetky – 1. liga

7. Ne / 18:00 / hala Na Střelnici

TJ Svitavy – TJ Ostrava B

Bohemilk Tuři Svitavy – Geosan Kolín

 13:00 / gymnázium
Basketbal TJ Svitavy – BK Žabovřesky

Basketbal: Kooperativa NBL		

Basketbal: liga mladších žáků U 14

13. So / 15:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy – BC Nový Jíčín

 16:30 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy B – Renocar Podolí

vstupné: 70 Kč / velký sál / dechová hudba

Recitál Hany Křížkové a Tomáše Savky

Edith Piaf - Milovat k smrti

Světlana Nálepková ve strhujícím příběhu
Edith Piaf. Vstupné: 200 Kč, předprodej od
1. 2. 2016
Vysoké Mýto
6. / So / 20:00 / M-klub

Špejbl´s Helprs - AC/DC Revival
Koncert s after party v klubové scéně M-klubu.
26. / Pá / 20:00 / M-klub

POLETÍME? & MUCHA

Koncert dvou skupin v klubové scéně M-klubu.

Basketbal: liga mladších žáků U 14

Basketbal: 2. liga muži		

24. 1. – 28. 2. / regionální muzeum

 20:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy B – BC Nový Jičín

 20:00 / hala Na Střelnici
FBK Svitavy - FBC Liberec

Fenomén československého filmového
plakátu od 60. do 80. let 20. století

Basketbal: 2. liga muži

Florbal: 22. kolo, 1. liga mužů

Výstava.

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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Pozvánka na výstavy

Spisovatel, ilustrátor a grafik Martin Sodomka se narodil a žije ve Svitavách. V roce 1993 zakládá vlastní grafické studio a po roce zahajuje
spolupráci se začínajícím vydavatelstvím Computer Press, pro které vytvořil více než dva tisíce
knižních obálek. V roce 2012 vydává vlastním
nákladem první knihu Edice technických pohádek Jak si postavit auto a o rok později Jak
si postavit letadlo, v roce 2014 Jak si postavit motorku a v loňském roce Jak si postavit
dům. Všechny knihy se krátce po vydání staly
bestsellery, byly přeloženy do dalších jazyků
a vydávají se již v 11 zemích světa, např. v USA,
Číně a Rusku. Na výstavě Jak si postavit knihu
se detailně seznámíte s tím, jak taková technická kniha pro dětského čtenáře vzniká. Každé ze
čtyř knih je věnována jedna výstavní síň. Projde-

MPO (46)
te si společně s autorem cestu od prvních originálních nákresů, přes kreslený scénář knihy,
rozkreslování detailů až po definitivní předlohy
jednotlivých ilustrací. Součástí výstavy budou
reálné předlohy většiny knih - automobil Škoda
Octavie (rok výroby 1963), model dvojplošníku, motocykl Jawa 250 Sport z roku 1965 a také
nářadí potřebné ke stavbě opravdového domu.
Martin Sodomka vytváří své dětské knihy takovým způsobem, že čtenáře zaujme jak
příběh, tak technická preciznost. Napsat a nakreslit je jej napadlo v době, když renovoval
svého vlastního veterána. Každá z knih je nejen
solitérním příběhem, ale také výtvarným dílem,
plným technických nákresů a hravých ilustrací.
Hlavními hrdiny všech čtyř knih jsou dva kamarádi, krysák Arny a vrabčák Zíla. Nejsou to žádní
svatouškové a nepatří ani mezi hvězdy zvířecí
říše. Bydlí na okraji města mezi starými ohradami, autodílnou a velkou skládkou a v tomto
světě jim bystrá hlava a ostrý jazyk rozhodně
nejsou na škodu. Díky zábavným příběhům
s názornými ilustracemi se na výstavě dozvíte,
jak jsou auto, letadlo a motorka sestrojeny a jak
fungují. A také jaké problémy nastanou, když se
krysák Arny rozhodne si postavit dům. To vše
očima zvířecích hrdinů, formou blízkou dětskému čtenáři. V průběhu výstavy budou v muzeu
v prodeji všechny čtyři knihy Martina Sodomky,
pro školní skupiny jsou připraveny doprovodné
programy.
Blanka Čuhelová

Výstava: Není šutr jako šutr
Výstava vznikla ve spolupráci společnosti
Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o. a Regionálního muzea v Chrudimi. Jejím cílem je přiblížit
návštěvníkovi fenomén geoparku v České republice a popularizovat geologii novou a netradiční formou. Pojem geopark, jenž mnohým
nepřipadá zcela známý, lze na základě zhlédnutí
výstavy jednoduše vysvětlit jako území schopné
představit geologický vývoj Země.
Panely s texty jsou doplněny hmotnými
vzorky hornin, minerálů a zkamenělin, součástí
jsou i celkoplošné barevné fotografie a knihy.
Výstava cílí i na dětského návštěvníka. Její součástí jsou hmatové bedýnky, skládací 2D trilobit,
omalovánky, formy na odlévání zkamenělin ze
sádry, pracovní listy pro různé věkové skupiny
a další drobné herní prvky. Součástí výstavy
je i video, které na několika lokalitách popisuje geologii formou příběhu lidí, kteří se v této

oblasti pohybovali a pohybují či pracují. Přímo
na výstavě si můžete zakoupit puzzle, barevné
plakáty s geologickou tematikou, průvodce výstavou s podrobnějšími informacemi o geoparku a také pohlednice. Zajímavá výstava možná
v některých z nás probudí potřebu chránit geologické lokality nebo podnítí rozvoj turistiky.
Je však určena také školním skupinám jako náš
příspěvek k výuce geologie, lektorky muzea mají
pro zájemce připraven doprovodný výukový
program.

Vláčky patří do muzea
Na letní měsíce letošního roku připravujeme v muzeu velkou výstavu o historii železnice
Svitavy - Polička u příležitosti 120. výročí jejího
zprovoznění. Její součástí budou také kolejiště
a modely vláčků. Vím, že v řadě domácností se
ještě nachází zbytky kolejišť, jejich příslušenství,
lokomotivy i vagonky z dob vašeho dětství, po
rodičích či prarodičích. Většina již není funkční,
ale současní železniční fandové by je dokázali opravit, zkompletovat a zprovoznit. Pokud
doma krabici s podobnými předměty najdete,
ozvěte se nám. Pokusíme se je oživit a představit na výstavě v muzeu. A pokud máte doma
funkční kolejiště a budete ochotni je zapůjčit na
výstavu, uděláte určitě radost nejen dětským,
ale i dospělým návštěvníkům muzea.
Blanka Čuhelová

Další sochou mariánského sloupu je Jan Nepomucký. I taková autorita, kterou bezesporu
byl místní historik Carl Lick, pokládala sochu za
sv. Karla Boromejského. Není divu, jelikož oba
svatí mají podobné atributy, podle nichž je dokážeme identifikovat, navíc Karel Boromejský
je ochráncem proti moru. Nicméně, moderní
studie se přiklánějí k zobrazení sv. Jana, čímž
vzrostl počet podobných soch na území města
na tři. Ale pojďme postupně.
Jan (Johánek) se narodil v Pomuku (dnešní
Nepomuk, který mj. znáte ze Švandrlíkových
Černých baronů) někdy po roce 1340, umučen
byl roku 1393 v Praze. Hrob má v katedrále
sv. Víta. Blahořečen byl v roce 1721 a o osm
let později byl prohlášen za svatého. Byl kanovníkem vyšehradské kapituly a generálním
vikářem. Vysoká církevní funkce v období těžkých sporů krále Václava IV. a arcibiskupa Jana
z Jenštejna se mu stala osudnou. Pomuk stál na
straně arcibiskupa, což se neodpouští... legenda
šla ještě dál. Johánek byl zpovědníkem královny
Žofie a cholerický král po něm požadoval citlivé informace o královnině osobním životě. Ať je
to, jak chce, Jan z Pomuku podlehl následkům
mučení, u něhož asistoval i panovník, a jeho
tělo bylo z Karlova mostu svrženo do Vltavy.
O měsíc později jeho tělo našli rybáři a po krátkém intermezzu spočinulo v pražské katedrále
a povstala i legenda. A tak se roku 1599 ocitl
mučedník Jan Zpovědník mezi našimi zemskými
patrony. A jeho hvězdy (měl jich kolem hlavy
pět) stoupaly vzhůru od poloviny 17. století.
Na Karlově mostě měl sochu od roku 1683
a první kostel zasvěcený sv. Janu Nepomuckému se objevil v Hradci Králové v roce 1708. Proces beatifikace byl v Římě zahájen roku 1715.
Ale to není vše – od 19. století se mezi českými
historiky rozhořel spor dvou Janů – Nepomucký vs. Hus. Až do 16. května 1925 byl svátek
sv. Jana dnem pracovního klidu a po roce 1950
bylo světcovo jméno vymazáno z občanského
kalendáře. Pravdou zůstává, že muž s křížem
a biretem (někdy s palmovou ratolestí a knihou)
je nejuctívanějším českým světcem po celém
světě a je považován za ochránce proti přírodním pohromám.
Radoslav Fikejz a Mojmír Fadrný
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Otevíráme areál
kina Vesmír

Příprava na přijímací
zkoušky z českého
jazyka na SŠ
Miroslav Bárta:
Kolaps neznamená
konec

Milí přátelé svitavské kultury, mám pro vás
velmi dobrou zprávu. Po roce zásadní, nutné
i bolestné rekonstrukce a přestavby pomalu
postupně otevíráme areál kina Vesmír veřejnosti – tedy Vám! 13. prosince jsme otevřeli
divadlo Trám, a to hned přehlídkou POSED.
Trám je nový a krásný! Dostal novou podlahu,
nový koberec, krásnou oponu, impozantní
obložení nezbytné vzduchotechniky, bytelné
zábradlí, větší jeviště, dva nové vstupy. Trámu
ještě chybí zázemí – zkušebna a šatna zároveň
o patro níže. Mohu podat dobrou zprávu, že
se zde velmi usilovně pracuje a blíží se doba
dokončení díla.
17. prosince Star Wars odstartovaly po půl
roce pravidelné promítání – tady začátek více
než důstojný! Kino a vlastně celý areál má nový
vzdušný vstup, prosklená přístavba nabízí dvě
krásné galerie s výhledem na město Svitavy.
Kino má místo pokladny sociální WC pro tělesně postižené, pokladna vzala část přísálí
a za druhými dveřmi… už je kino, jak ho známe
– starý dobrý žitavský Vesmír.
4. ledna obnovila činnost Dramatická školička. S novým krásně oranžovým kobercem,
novým obložením stěn (připomínají mi les
v zimě), novými velkými okny, prosvětlujícími celý prostor a se skleněnými dveřmi, které
vedou Alenku za zrcadlo – novou prosklenou
přístavbu – dětský sen se stává skutečností!
7. ledna zahájil alternativní klub Tyjátr
setkáním se sžíravým kritikem Janem Rejžkem.
Tyjátr má nový krásný červeně svítící bar a všude kombinaci černá a rudá. Nad zvětšeným jevištěm se tyčí dvě úplně nové stageové rampy
– zvuk, světla. Tyjátr se zvětšil – bar se posunul
do prostor původního zázemí. Tyjátr ještě není
dokončen. V létě přeruší svůj let a přijme velkorysý balkon s kovovým schodištěm přímo ze
sálu. A Tyjátr dostane své vlastní sociální zařízení – dveřmi z nového balkonu rovnou do
prostor bývalé promítací kabiny kinokavárny.
Tak tedy – pomalu otevíráme – někde
(Trám, školička, kino) je to definitivní, jinde
(Tyjátr) ještě úplně ne. Nicméně platí, že do
konce letošního léta vše, včetně úpravy okolí areálu, dokončíme a v září 2016 oslavíme.
Dnes mám velkou radost. Neboť si myslím, že
se nám dílo podařilo. Mám velmi rád večerní
pohled na rozsvícené prosklené kino – je moc
hezké, a je krásný pohled z prosklené přístavby na noční město. Neboť – Svitavy jsou stále
krásnější!
Petr Mohr

Městská knihovna ve Svitavách vás srdečně zve na přednášku předního českého egyptologa a historika Miroslava Bárty nazvanou
Kolaps neznamená konec. Prof. Mgr. Miroslav
Bárta, Dr. (1969) je ředitelem Egyptologického
ústavu v Praze, přednáší na FF Univerzity Karlovy v Praze a od roku 2011 vede výzkum v oblasti Abúsír v Egyptě. Jako historik a archeolog
se věnuje i trendům v rozvoji civilizací, jejich
vzestupy a pády. Výsledkem jeho práce v této
oblasti jsou knihy autorských kolektivů Něco
překrásného se končí (2008), Kolaps a regenerace (2011) a Civilizace a dějiny (2013), ve
kterých upozorňuje na paralelu zániku starého
Egypta s dnešní společností.
O uprchlické vlně říká: „Berme to jako
nastartování procesu regenerace či transformace, z nichž v minulosti vždy vyrostlo něco
zajímavého. Opravdové stěhování národů,
které teď tak trochu pociťujeme v podobě vlny
uprchlíků, nás pravděpodobně teprve čeká.
A nasvědčují tomu všechny varovné příznaky už od devadesátých let minulého století.“
Přednáška prof. Miroslava Bárty se uskuteční
ve středu 10. února v 17 hodin v aule Fabriky.

Jarní prázdniny
v knihovně
V době jarních prázdnin od 22. února
do 26. února bude dětské oddělení otevřeno
i v dopoledních hodinách (kromě čtvrtka).
Děti si mohou v knihovně nejen číst, ale i hrát
stolní a deskové hry. Ve středu dopoledne proběhne interaktivní beseda s por. Mgr. Hanou
Kaizarovou na téma Jak se nestát obětí kyberšikany (Umíš ochránit své soukromí? Víš,
co není vhodné zveřejňovat?) Knihovna se
tak připojuje ke Dni bezpečnějšího internetu,
který upozorňuje na rizika v on-line prostředí. Celý měsíc bude k dispozici test, ve kterém si děti mohou ověřit své znalosti týkající
se bezpečného „brouzdání“ na síti. Ve čtvrtek
proběhne zábavné odpoledne (společné čtení
s výtvarnou aktivitou a kvízem).
Marta Bauerová

Nadále probíhá každé středeční odpoledne příprava na přijímací zkoušky z Čj na
střední školy. Dovolujeme si z organizačních
důvodů oznámit změnu času: od 20. ledna se
příprava posunuje na 16:30 – 17:30 hodin
v prostorách baru u knihovny. Příprava je
zdarma.
Kateřina Stündlová

Taneční večery pro páry,
jaro 2016
Pro začátečníky
• od 16:00 do 18:45 hodin
Pro mírně pokročilé
• od 17:00 do 19:45 hodin
Večer povedou taneční lektoři Irena a František Pokorní z TK Style Svitavy v termínech:
Soboty 20. 2., 5. 3. , 19. 3.
Podle počtu přihlášených účastníků se mohou
začátky tanečních večerů posunout, o všem
vás budeme informovat e-mailem.
Pro pokročilé 		
• od 20:00 do 22:45 hodin
Večer povede taneční lektor Jan Herodek
s partnerkou z TK Orel Telnice v termínech:
Soboty 5. 3., 19. 3.
Tančit budete ve Fabrice ve Svitavách. Přihlásit se mohou jen páry. Cena pro začátečníky
a mírně pokročilé (3 lekce) pro 1 pár je: 750 Kč.
Cena pro pokročilé (2 lekce) pro 1 pár je: 500 Kč.
Cena jednotlivých lekcí pro pár je 300 Kč. Podmínkou zahájení lekce je počet nejméně 15 párů.
Noví zájemci budou přihlášeni po zaplacení poplatku a odevzdání přihlášky v recepci
Fabriky (nebo dle domluvy), Wolkerova alej
92/18 (po-pá od 6 do 17 hodin), stálí zájemci
se přihlásí telefonicky nebo e-mailem nejpozději do 17. února a platí na 1. lekci.
Další informace na tel.: 461 535 220 nebo mob.:
604 226 348 (7 - 15h), www.kultura-svitavy.cz,
nebo e-mail: lucie.crhova@kultura-svitavy.cz

Vyladěná
garážová vrata...
venkovní žaluzie
předokenní rolety
vchodové dveře

Google pro náctileté
Máte telefon s Androidem? Přijďte si vyrobit svůj originální Cardboard pro váš chytrý
telefon. S GXG Polička se seznámíte s aplikací
Cardboard, která vám pomůže spustit vaše oblíbené zážitky s virtuální realitou. Cardboardy
pro vás budou připraveny v městské knihovně,
těšíme se na vás ve čtvrtek 18. února v 16:30
v baru u knihovny.
GXG Polička

www.evt.cz
EVT Stavby s.r.o.
V Zahrádkách 3
568 02 Svitavy
tel.: 776 578 605
tel.: 775 562 991
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Vladimír Mišík & Etc…
+ předkapela Jamie Marshall´s
Amplifield Acoustic Band (UK/CZ)
1. / Po / 19:00 / Fabrika
Vladimír Mišík je jednou z nejvýraznějších
osobností české populární hudby již od 60. let
20. století. Svou tvorbou ovlivnil celou řadu
umělců ať už z hudebního, výtvarného či literárního prostředí. Muzikanti pod značkou ETC
však začali vystupovat v roce 1974. Vladimír
Mišík s kapelou ETC přes mnohé personální
změny a dvouletý zákaz činnosti v 80. letech
koncertuje dodnes. Do roku 2007 vydal Vladimír Mišík & ETC… 10 řadových alb a několik
dalších kompilací.
The Amplified Acoustic Band je pražská
multižánrová hudební skupina s bluesovými
kořeny kolem anglického písničkáře, zpěváka a vynikajícího kytaristy Jamieho Marshalla
s bohatým autorským i převzatým repertoárem a výrazným aranžérským potenciálem.
Jamieho doprovázejí zkušení muzikanti
s bohatou hudební minulostí, kteří jsou výraznými personami na české hudební scéně. Celkový zvuk je navíc obohacen o sólový vokální
projev Svatky Hlávkové Štěpánkové.
The Amplified Acoustic Band vystupuje
pravidelně na domácí i evropské klubové a festivalové scéně a v roce 2014 vydavá debutové
šestipísňové album „Jamie Marshall´s Amplified Acoustic Band, které je z části autorské.
Vstupné: 250 Kč
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zí LA GIOIA, aby nabídla nevšední a na hudební scéně jedinečný hudební zážitek.
Předprodej vstupenek v recepci Fabriky
od 14. 12. 2015.
Vstupné: 280 Kč

Renata a Igor
Ardaševovi
10. / St / 19:00 / Otterdorferův dům
Koncert KPH

Klavírní duo dvou skvělých brněnských
klavíristů, Renaty a Igora Ardaševových. Jejich
bohatý repertoár jak pro čtyřruční klavír, tak
pro dva klavíry mohli obdivovat posluchači tuzemských i zahraničních festivalů.
Igor Ardašev reprezentuje už dlouho české pianistické umění na mezinárodním fóru.
Renata Ardaševová, pianistka, o jejíž úhozové technice a herní kultivovanosti píše kritika v superlativech, zahájila bohatou koncertní
činnost již na konci studií. Uplatňovala se jako
sólistka i komorní hráčka.
Vstupné: 160 Kč (členové KPH 80 Kč)

La Gioia
4. / Čt / 19:00 / Fabrika
La Gioia vznikla v roce 2008. Prezentuje
hudební styl, pop operu, který spojuje populární hudbu a operní zpěv . LA GIOIA je seskupení tří zpěváků, kteří interpretují populární
písně ve stylu belcanta. Repertoár tria tvoří
nejen skladby světové hudební scény, ale zejména pozoruhodné úpravy známých slovenských hitů, které v podání La Gioia znějí dosud
neslyšené originálním způsobem.
LA GIOIA v překladu z italského jazyka
znamená radost. A právě s radostí, hispánským temperamentem a italskou vášní přichá-

D. C. Jackson:
Můj romantický příběh

11. / Čt / 19:00 / Fabrika
(Divadelní abonentní cyklus jaro - léto 2016)
Divadlo Petra Bezruče Ostrava
Komedie mladého skotského dramatika
D. C. Jacksona nabízí zábavný, a přesto nekompromisní pohled na hledání toho pravého
partnera dnešními třicátníky.
Pod slupkou zábavné hry se ukrývá originální vztahová tragikomedie, jejíž vtip je navíc
umocněn hereckým obsazením: pětice představitelů ztvárňuje téměř šestnáct postav!

Autor velmi upřímně ukazuje, proč tolik dnešních třicátníků žije samo, bez rodiny,
bez dětí, bez partnera, a analyzuje fenomén
dneška, životy tzv. singles. A rozhodně si nemyslí, že by dnešní mladí muži či mladé ženy
byli generací kariéristů. Vždyť ústřední dvojicí
příběhu jsou možná i tak trochu „lidé od vedle“, kteří svoji práci nikterak neprožívají, spíše
v zaměstnání přežívají a víkend je pro ně jasným vysvobozením.
Hra Můj romantický příběh měla světovou premiéru v roce 2010. Inscenace zazářila
na edinburském festivalu, získala hlavní cenu
a následně se hrála před vyprodanými hledišti londýnského Bush Theatre. Neobyčejně
úspěšná je také v mezinárodním měřítku, po
premiérách v Austrálii, Německu, Řecku, Srbsku, Slovinsku, Švédsku, USA i Česku se připravují uvedení ve Francii, Číně či Japonsku.
Překlad: Jakub Škorpil. Režie: Daniel Špinar. Hrají: Ondřej Brett, Tereza Vilišová, Sylvie
Krupanská, Lukáš Melník, Markéta Haroková
Délka představení: 150 minut (včetně přestávky). Vstupné: 350 Kč
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Ze svitavských škol

Riegrovák opět časopisem roku
Už po sedmé byli zástupci naší redakce
školního časopisu pozváni do Brna na vyhlášení výsledků celostátní soutěže Školní
časopis roku. Pokaždé jsme si odvezli dobré
umístění.
Tentokrát v naší kategorii ZŠ 1. – 2. stupeň
postoupilo do finále celkem 66 redakcí školních časopisů. Porota hodnotila titulní stránku, obsah, grafiku a určila celkového vítěze.
Při vyhlašování výsledků a předávání diplomů
a odměn zaznělo třikrát na prvním místě jméno Riegrovák. Takový úspěch byl nad všechna
naše očekávání! Z Brna jsme si tedy odváželi
tři diplomy za první místo v titulce, obsahu
a za celkové prvenství. Bylo to úžasné ocenění dlouhodobého úsilí a časově náročné práce
všech členů školní redakce.		
Za redakci FiPr, ZŠ Riegrova

Sobotní drátování
20. února / 10:00 - 12:00
Účast hlaste prosím předem na e-mail: prazanova@riegrovka.cz. Poplatek: 50 Kč na materiál.

Riegrovka s novou aktivitou - matematika jinak
Nikdo nám už neřekne jinak než Riegrovka. Jsme základní škola, jejímž hlavním cílem je
poskytnout dobré základy všem dětem podle
jejich schopností. Náš školní vzdělávací program je zaměřen všeobecně, výuku prokládáme aktivizujícími metodami, projektovými dny,
exkurzemi, dětem nabízíme účast v nejrůznějších dovednostních i vědomostních soutěžích
tak, aby si na úspěch sáhl každý. Pro ty, kterým se z nějakého důvodu právě nedaří, máme
k dispozici různé podpůrné strategie, které pomáhají (např. dyslektický kroužek, logopedická asistentka, konzultační hodiny pro ty, kteří
potřebují doučit a dohnat učivo, výchovné
a vzdělávací plány pro individuální nastavení
vzdělávacích potřeb, individuální konzultace,
výukové materiály na Moodle apod.). Vyučování probíhá různými formami s podporou
výukových metod, o které se aktivně učitelé
zajímají. Spolupracujeme s městskou knihovnou, do které učíme malé čtenáře pravidelně

chodit pro dobré čtení. Oucmanické ekocentrum patří každý rok našim čtvrťákům, kteří tam
vyjíždějí za výukou. K novým aktivitám bude
patřit kroužek matematiky pro nejmenší, který bude nabízet matematiku jinak – metodou
prof. Hejného.
Milena Baťková

Vnitřní a vnější
motivace
Motivace nám pomáhá věnovat se i jiným činnostem, než je spánek a jídlo. Vnější motivace přichází zvenku. Je to pochvala, trest, soutěž, pokyn, příkaz, srovnávání
s ostatními, známky ve škole. Vzdělávání
postavené na vnější motivaci může způsobit odpor, závist, lenost, vzdor, závislost na
autoritě, nízké sebevědomí.
Vnitřní motivace vychází z člověka.
Snažíme se, protože chceme, baví nás to,
rádi se rozvíjíme a překonáváme svoje
možnosti. Vnitřní motivaci musíme složitě
objevovat, hýčkat. Zrodí se, jen pokud se
známe, máme se rádi a přistupujeme k sobě
s úctou. S formováním vnitřní motivace je
nejlepší začínat u dětí. Podporujeme ji partnerským respektujícím přístupem, oceňováním popisem aktivity, spoluprací, podílem
na rozhodování, možnostmi výběru, slovním hodnocením. Vzdělávání postavené
na vnitřní motivaci může způsobit radost,
tvořivost, samostatnost, zodpovědnost,
sebedůvěru, ochotu pomáhat, schopnost
řešit problémové situace.
V Modré škole se snažíme vnitřní motivací probouzet v dětech a udržovat v dospělých.
Mimo jiné používáme slovní hodnocení. V pololetí hodnotíme učivo (kognitivní dovednosti) i sociální a emoční dovednosti. I v průběhu školního roku si děti ve spolupráci s rodiči
a učitelem mohou vybrat, zda chtějí být
hodnoceny známkami, nebo slovně. Ukázky
hodnocení najdete na www.modra-skola.cz.
Radoslava Renzová

S radostí zpívají pro radost a potěšení

Valentýnský taneční večer
V úterý 16. února 2016 proběhne taneční večer pro žáky Základní školy Svitavy, ul.
Riegrova. Taneční večery pořádá naše škola
mnoho let a staly se nedílnou součástí společenské výchovy žáků od šestého do devátého
ročníku. Taneční mistři manželé Pokorní vyučují žáky nejen základním tanečním krokům,
ale i společenskému chování a mnohdy jsou
přítomní rodiče překvapení, jakého mají doma
„gentlemana“.
Večery jsou určeny nejen žákům naší školy,
ale i rodinným příslušníkům. Rodiče se mnohou přijít podívat na své děti, popř. si zopakovat taneční kroky, a zváni jsou bývalí žáci naší
školy atd.
Večer začíná v 18 hodin ve Fabrice. Lístky
lze zakoupit u Jana Richtra, kde obdržíte další
informace.
Sylva Těšínská

Už několik let připravuje paní učitelka Stavělová se svými svěřenci, tentokrát s dětmi ze čtvrté
třídy, vánoční zpívání. Motivací jim je to, že svým vystoupením, které pilují několik týdnů, navodí
příjemnou vánoční atmosféru, přinesou radost a potěšení sobě i druhým. Své čtyřdenní vánoční
putování zahájily děti v Seniorcentru, druhý den se vydaly do nemocnice na oddělení LDN, třetí
den zazpívaly koledy ve Světlance a svým vystoupením v kapli Domova na rozcestí, které patřilo
nejen rodičům a blízkým, svou pouť ukončily. Jako pokaždé si to všichni moc užili a odnášeli si velmi
příjemné pocity. A o to jde!
ZŠ a MŠ Sokolovská
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Lyžařský výcvik ve Skiareálu Přívrat

Maturitní
ples oktávy
Srdečně vás zveme na maturitní ples
oktávy A svitavského gymnázia, který se
bude konat v pátek 5. února od 19:00 ve
Fabrice. K tanci a poslechu zahraje skupina Prorock, čeká vás bohatá tombola
a skvělá zábava. Vstupenky v městském
informačním centru, Fabrice a u studentů oktávy v předprodeji 120 Kč, na místě
140 Kč. Páni gymplu - oktáva A, GYSY

Plán rozvoje na ZŠ
T. G. Masaryka 27
Na začátku ledna ve dnech 6. - 12. ledna se
děti z Mateřské školy Československé armády
a Mateřské školy Sokolovská zúčastnily lyžařského výcviku ve Skiareálu Přívrat.
Lyžařský areál Přívrat a jeho výborná
parta instruktorů připravily dobré podmínky
k zahájení výcviku. První den byly děti rozděleny do družstev a hravou formou začaly první
pokusy o lyžování. Již druhý den dokázaly jezdit na malém vleku, vystoupit, a pod vedením
instruktorů sjet „kopec“. Následující den již

všichni malí lyžaři zvládli velký vlek a velkou
sjezdovku. Dále se pilovala technika, obloučky,
nacvičování jízdy ve dvojicích, jízda s pěnovými
pomůckami, vláček a housenka.
Poslední den probíhalo dopolední lyžování
po družstvech a chystání na odpolední karneval v maskách, na který se přijeli podívat rodiče
i prarodiče dětí. Děti ukázaly „dospělákům“, co
všechno se naučily, a nebylo toho málo!
Děkujeme kolektivu Skiareál Přívrat a příští rok na shledanou, skol.
Učitelky MŠ

Kajmánek pořádá třetí tábor rodičů s dětmi
Cena:
Dospělí a děti starší 7 let / 3 550 Kč
Dítě od 4 let do 7 let / 3 450 Kč
Dítě od 2 do 4 let / 3 250 Kč
Dítě do 2 let / 450 Kč
(bez nároku na stravu a lůžko)
Uzávěrka přihlášek je do 30. 3. 2016.
Pavlína Šmerdová - mob.: 737 389 797,
e-mail: plavani.kajmanek@email.cz,
www.facebook.com/kajmanek.pavlinasmerdova, www.kajmanek.cz
•
•
•
•

Beskydy chata Celnica - chata se nachází
v krásném prostředí na hřebenu Vsackých
Beskyd.
Termín: 14. – 21. 8. 2016
Tábor pro rodiče s dětmi je speciální letní tábor určený pro rodiče a jejich děti (bez
věkového omezení). Na programu jsou společné hry a soutěže, výlety, plavání, sportovní
aktivity, karneval a různé kroužky. Program je
doplněn výtvarnými a rukodělnými dílničkami
jak pro děti, tak i pro rodiče. Účast rodičů na
hrách je dobrovolná.

Vedení školy ZŠ T. G. Masaryka každoročně vypracovává jednostránkový dokument, který představuje vize a plány,
které čekají školu v nejbližším kalendářním roce. Čerstvé informace o plánovaných aktivitách „Myšárny“ je možné nalézt
na našich webových stránkách v sekci Pro
rodiče/dokumenty ke stažení. Zde je uveřejněno i vyhodnocení loňského Plánu 1.
Jiří Sehnal

Pozvánka na zápis do
1. ročníku ZŠ Javorník
Vážení rodiče, milé děti, zveme vás na zápis
do první třídy pro školní rok 2016/2017, který
proběhne v úterý 2. února od 14 do 17 hodin.
Nabízíme:
• individuální přístup k dítěti, nízký počet žáků
ve třídách, bezpečné a rodinné prostředí;
• rozvoj zodpovědnosti a samostatnosti dítěte;
• otevřená komunikace, snaha o partnerský
přístup;
Jiří Konopáč, ZŠ Javorník, mob.: 725 915
056, skola.javornik@seznam.cz

POZVÁNKA NA ZÁPIS
zveme Vás k zápisu do 1. třídy

dne 3. února 2016 od 14.00 do 18.00 hodin
ve druhém patře ZŠ Svitavy, Felberova 2,
zapisovány budou děti narozené
od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010
s sebou: občanský průkaz a rodný list dítěte

Pozvanka zapis 2016 noviny_fin.indd 1

02.12.15 17:41
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Informace ze sportu

Vyhlášení kuželkářské ligy2015

Silový trojboj
Začátkem ledna jsme se zúčastnili v Sedlčanech 4. mistrovství ČR v klasickém (RAW)
silovém trojboji dorostu a juniorů s mezinárodní účastí. Po pečlivé a namáhavé přípravě jsme
se ve čtyři hodiny ráno vypravili na silové klání,
kde jsme se utkali s 26 oddíly s celkovým počtem 71 soutěžících. Vzhledem k výsledkům,
kterých jsme docílili, se náš oddíl umístil na
2. místě.
Jméno

Poř. Kategorie

Karolína Adamová

1.

Dorostenky +47 kg

Kristýna Nováková

4.

Juniorky -52 kg

Jolana Moravcová

3.

Juniorky -72 kg

Patrik Janků

2.

Dorostenci - 4 kg

Roman Štěpánek

3.

Dorostenci +93 kg

Patrik Krušina

9.

Junioři -93 kg
V sobotu 12. 12. 2015 proběhlo na kuželně vyhlášení městské kuželkářské ligy 2015.
Výsledky MKL, pořadí týmů (počet bodů)
Kachle
Debakl

154
124

36
28

3.

Kočkopes

108

24

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Draci
Šírovci
B Team
Brnjaci
Sázkaři
Svitap
Dorost
Pačmáci

108
94
108
96
82
92
76
58

22
22
20
18
18
16
12
2

247.8
242.2
236.3

Kachle
Svitap
Pačmáci

228.1
223.3
222.8

Debakl
Debakl
Debakl

1.

Kachle

1045

6. kolo

2.

B Team

988

5. kolo

3.

Sázkaři

973

22. kolo

Trenér a učitel
Martin Komoň oceněn

Pořadí mužů
1.
2.
3.

Kotala Miloš
Čáslavka Míra
Pipek Jarda

Pořadí žen
1.
2.
3.

Pišínová Jindřiška
Plchová Iva
Báčová Petra

WWW.LKMK.COM
Aeroklub Moravská Třebová
Inform
ační s
chůzk
ýcviku
a
létání
5 .3.20
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16 ve
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Podpořte náš oddíl online sledováním soutěže v sobotu 27. února na: www.powerlifter.
cz, kdy se zúčastníme 24. mistrovství ČR v silovém trojboji mužů a žen. Aktuální informace
oddílu silového trojboje TJ Svitavy a vše o powerlifteru naleznete na sociální síti Facebook/
TJ Svitavy Powerlifting.
Vladěna Janků

Nejvyšší náhozy mužstev

Í
N
Ě
T
H
PLAC!
ceš

ch
...to

Telefon: 461 311 328

koukni na facebook a web
přijď se informovat a začni létat letos

Foto: Jan Tauber

Následujícího dne se rovněž v Sedlčanech
konalo 2. otevřené mistrovství ČR v klasickém
(RAW) silovém trojboji masters, kde 5. místo
v kategorii muži M1 do 105 kg vybojoval Antonín Komínek (dřep – 162,5 kg, benčpres – 120
kg, mrtvý tah – 190 kg) a stříbrnou medaili
v kategorii muži M2 (sloučená kategorie do 93
kg) převzal Libor Novák (dřep – 170 kg, benčpres – 127,5 kg, mrtvý tah – 200kg).

1.
2.

V lednu převzal učitel tělesné výchovy svitavského gymnázia a trenér svitavských dorostenců Martin Komoň významné ocenění. Na
pražském Žofíně se konal Galavečer Fotbalové asociace ČR, kde byli oceněni nejlepší fotbaloví hráči a trenéři za kalendářní rok 2015
v kategoriích mládežnického, ženského a neprofesionálního fotbalu a futsalu. Nejlepším fotbalovým trenérem v dorostenecké kategorii byl
vyhlášen právě Martin Komoň (49 let), který
ocenění převzal z rukou trenéra české fotbalové
reprezentace Pavla Vrby.
Milan Báča
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Fotbaloví veteráni ctí tradici

Rekordní počet
běžců na Štěpána

Foto: Eduard Hromadník

Každoroční setkání bývalých svitavských (a lánských) fotbalistů se koná ve vánočním čase.
Hlavním organizátorem je Jiří Karpíšek, fotografuje Eduard Hromadník. To letošní bylo zahájeno
minutou ticha za našeho kamaráda Jaroslava Vojtu, který nás všechny v roce 2015 opustil. Předseda Pavel Čížek informoval o současném dění v oddíle, předal všem drobné dárky a popřál vše
nejlepší do nového roku. 							 Jiří Petr

Letošní extrémně teplé vánoční svátky
přilákaly v sobotu 26. prosince na Svitavský
stadion rekordní počet 153 běžců. Pořadatelé
z Bike clubu Svitavy a Atletiky Svitavy měli plné
ruce práce se zvládnutím prezentace, vyznačením trasy a s dalšími drobnostmi při organizaci závodu. Při takto velkém počtu účastníků
je tento závod už srovnatelný s masovým během na krajské úrovni. V 11:00, za teploty nad
12°C, vyrazili běžci všech věkových kategorií
na již tradiční trasu 7,8 km směřovanou do
lokality Vodárenského lesa. Celá trasa, vzhledem k počasí, vedla po suchém povrchu. Jen
dřevěná lávka ve Vodárenském lese skýtala nebezpečí v podklouznutí, nicméně všichni běžci
doběhli závod ve zdraví a se šťastným pocitem
vlastního uspokojení se zdoláním trasy. Startovní pole bylo složeno ze závodníků, kteří se
pravidelně účastní celorepublikových závodů,
i z běžců, kteří sportují spíše amatérsky a přišli
se porovnat s ostatními a proběhnout se pro
radost. V průběhu závodu se vytvořily odpovídající výkonnostní skupinky, a tak bylo možné
sledovat zajímavé běžecké souboje především
v cílové rovince.

Úspěchy našich malých i velkých plavců
Svitavský plavecký oddíl uspořádal v prosinci krajské závody v plavání nejmladšího
žactva. Naši nejmenší se pustili s chutí do bojů
a vyplavali si řadu skvělých výkonů – mezi
nejlepší patřila dvě první místa Pavlíně Dvořákové (100m volný způsob a polohový závod)
a druhá umístění Sabině Bártové ( 50 m motýl)
a Danielu Letému (100 m volný způsob).
Dále v měsíci listopadu a prosinci proběhly krajské přebory staršího žactva v plavání.
Konkurence byla obrovská, ale i tak se našim
plavcům dařilo. Připomeňme například výkony
z České Třebové - stříbrnou štafetu děvčat na
4 x 50 m volný způsob ve složení Anežka Nováčková, Míša Koutná, Sára Palatková a Ema
Palatková. V jednotlivcích nejlépe zaplavala
Ema Palatková, která stála na stupních vítězů celkem 4x, ( jedno druhé a tři třetí místa).

Z náchodského bazénu si Josef Meluzín odvezl 3x 1. místo a 2x 2. místo, jeho oddílový
kolega Jan Palatka pak 2x 4. místo. Chlapci se
svými výkony kvalifikovali do nejvyšší soutěže
– Zimního poháru Moravy jedenáctiletých, který proběhl v polovině prosince v Brně a kde
Pepa získal 2 zlaté! (50 m volný způsob a 50
m motýl), 2 stříbrné a 1 bronzovou medaili,
Jenda vybojoval bronz na 200 m prsa.
Za úspěchy plavců se skrývá každodenní
tvrdá dřina v bazéně, nespočet hodin tréninků,
závodů a soustředění a také výborné vedení ze
strany trenérů – Petry Víškové, Bedřicha Frýzy
a Josefa Kopeckého. Všechny plavce, malé i velké, je třeba pochválit a popřát jim hodně úspěchů v novém roce. Pevně věříme, že i blížící se
rekonstrukce plaveckého bazénu neohrozí trvání plaveckého oddílu a že bazén bude i nadále
sloužit především plavcům.
Jana Koutná

Otevírací doba krytého
plaveckého bazénu
pondělí

-

13:00 - 20:00

úterý

5:00 - 8:00

13:00 - 16:00

středa

-

13:00 - 20:00

čtvrtek

-

13:00 - 16:30

pátek

5:00 - 11:00

15:30 - 21:00

sobota

10:00 - 12:00

13:00 - 19:00

neděle

-

13:00 - 20:00

Provozní dobu na zimním stadioně a krytém plaveckém bazéně o jarních prázdninách
najdete na: www.sportes.svitavy.cz

Druhý vánoční svátek běžci, jejich rodinní příslušníci i fanoušci ze svitavské veřejnosti
strávili příjemným aktivním způsobem a podpořili tak i myšlenku „Svitavy – město sportu“.
Celkovým vítězem se stal Jáchym Kovář
z Dukly Praha v čase 26:21,2, druhý doběhl Ondřej Svoboda z AK Moravská Třebová 27:07,0
a na třetím místě skončil Radek Hejl z Králík
za 27:49,3. Mezi ženami zvítězila Anna Krátká z Hvězdy Pardubice v čase 32:45,2, druhá
doběhla Jana Matyášová z Dolní Dobrouče
32:51,4 a třetí Alena Kriklová z MK Prostějov
v čase 33:18,5. Podrobné výsledky podle věkových kategorií s běžeckými časy naleznete na:
www.bikesvitavy.cz a www.atletikasvitavy.cz
Čestmír Nakládal

Distribuci
zajišťuje firma Lubomírek.cz. S nesrovnalostmi v doručování se obracejte na mob.: 608
024 585 (www.lubomirek.cz).
Příští číslo vyjde 28. února 2016
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Volejbalové juniorky postupují mezi nejlepší! Sportovec okresu

Svitavy za rok 2015
Počátkem ledna tohoto roku byli v Poličce vyhlášeni nejúspěšnější sportovci a trenéři
svitavského okresu za uplynulý rok. Ze Svitav
se to týkalo především žákovských sportovců
- žákyně gymnastky z TJ Svitavy a volejbaloví starší žáci z téhož klubu byli mezi oceněnými. Trenérem roku se stal také Stanislav
Petr, trenér basketbalových Turů. Dlouholetý
trenér oddílu kopané Pavel Daněk obdržel na
galavečeru cenu Josefa Masopusta za svoji trenérskou práci s mládeží. Všem oceněným sportovcům a trenérům blahopřejeme a děkujeme
za skvělou reprezentaci města. (foto: Svitavský
deník)
Jiří Petr

Horní řada - zleva: Sára Benková, Tereza Kissová, Markéta Šrůtková, Lucie Dědková, Veronika
Hendrichová. Vpředu - zleva: Barbora Šimková, Michala Frantová, Veronika Vondrová
Hned na úvod příjemná zpráva – svitavské
juniorky si zajistily už v polovině ledna, tři kola
před koncem základní části 1. ligy, třetí místo
v tabulce a v nadstavbové části tak budou poprvé bojovat o umístění na špici této soutěže.
V juniorské lize nejsme žádnými nováčky, ale
do finálové skupiny postupujeme poprvé. Takže radost je to veliká jak pro hráčky, trenéry,
tak pro celý svitavský volejbal. A nakonec, snad
i pro všechny naše příznivce!
Podzimní rozjezd letošní ligy ale nebyl
vůbec jednoduchý, dokonce jsme uvažovali
i o tom, že účast vzdáme. Důvody našeho
váhání byly nasnadě – některé hráčky už nebyly ochotné „obětovat“ deset dní prázdnin
soustředění, na jiných bylo vidět, že volejbal
postupně posouvají na vedlejší kolej. Možná
se jim už ani nechtělo potit se na hřištích a palubovkách „jen“ pro radost z výher, nebo vztek
z prohraných utkání. Tak jsme počítali, počí-

Bruslení pro veřejnost
pondělí

15:00 - 17:00

úterý

15:00 - 17:30
18:00 - 19:00 s hokejkou

středa

15:00 - 17:00

čtvrtek

15:00 - 17:30

pátek

15:00 - 17:00

sobota

10:00 - 12:00
14:00 - 16:00
16:30 - 17:30 s hokejkou
19:00 - 21:00

neděle

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

tali a dopočítali se „osmi statečných“, na které
jsme vsadili. Osm hráček je sice pro ligu sakra
málo, ale řekli jsme si, že když se nám vyhnou
nemoci a zranění, zvládneme to. No a když ne?
Tak holt bude pořádný průšvih.
A které jsou ty „statečné“? Kapitánka Barča
Šimková - všestranná hráčka, opora týmu na
bloku i v obraně, autorita. Druhou blokařkou
je Verča Hendrichová, kterou bych nazvala
skokankou roku - nejvíc se totiž zlepšila! Nahravačský post náleží Markétě Šrůtkové, která
když chce(!), jde to jako po másle. Je ještě kadetka, má na to a dobře ví, že „učební obor“
nahrávačky je hodně těžký a studuje se z volejbalových profesí nejdéle. Smečařkami jsou
Lucka Dědková, Verča Vondrová a Terezka
Kissová. Smečařský rejstřík už mají pestrý,
zvládají ho, ale aby mohly dobře prodat svoje
umění, jsou hodně závislé na příjmu i obraně
celého týmu, na nahrávačce, která jim musí „jít
na ruku“. Pak je to radost pro všechny. Účko
hraje Sára Benková, která už je třetím rokem
na sportovním gymnáziu v Brně, ale obětavě dojíždí a je našemu oddílu věrná. Toho si
opravdu ceníme. Post libera patří Míše Frantové. Ta těží z gymnastické minulosti, kterou jí
mohou ostatní jen závidět a která je pro libero
k nezaplacení.
Nadstavbová finálová část 1. ligy začne
v sobotu 6. února a našimi soupeřkami budou
určitě týmy ŠSK Bílovec, TJ Ostrava a buď VK
Zlín, nebo TJ Nový Jičín. Z naší základní skupiny
se nám započítají výsledky s družstvy VK Vyškov
a Junioru Brno. O finálové body tým určitě zabojuje a na konci března uvidíme. Neúspěch to
letos ale rozhodně nebude, to už víme.
Marcela Sezemská
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