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Hřebečský slunovrat pod Tetou

Stejně jako v uplynulých letech budou
i letos instalována dvě pódia pro potěšení hudebních fandů a příznivců festivalu Hřebečský
slunovrat. Jeho páté kolo se koná tradičně na
Hřebči a jako vloni budeme v nově upraveném
areálu pod parkovištěm. Letos se mohou návštěvníci našeho festivalu opět těšit na vynikající
hudební tělesa.
Hlavními hvězdami sobotního večera budou Laura a její tygři a Monkey Business, které
potvrzují atraktivní úroveň hřebečských přehlídek. Chybět nebudou AC/DC revival a ani kapely z regionu. Skupina Zakázaný ovoce, první
účinkující na velké scéně, v sobotu 18. června

ve 14 hodin celý hřebečský hudební maraton
odstartuje. Ani letos nebude chybět doprovodný program pro děti. Vstupné stojí v předprodeji
100 Kč, na místě 150 Kč, děti budou mít do
15 let vstup volný. Dopravit se na akci můžete
kyvadlovou autobusovou dopravou, která vás
zdarma v pravidelných intervalech dopraví tam
i zpět. Jízdní řád najdete na straně 2. Na organizaci se kromě zmíněných měst podílejí i obce
Koclířov a Kamenná Horka. Co nedokážeme
ovlivnit, je teplé počasí, které si všichni konečně
na Hřebečském festivalu přejeme. Více informací na: www.hrebecsky slunovrat.cz
Alice Štrajtová Štefková
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Dětská scéna
45. celostátní přehlídka dětského divadla
a 45. celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů proběhne ve dnech 10. - 16. června
již pošesté ve Svitavách.
10. - 12. června bude přednášet 98 nejlepších recitátorů v kině Vesmír. Dílny pro recitátory a diskusní kluby pro doprovod recitátorů
proběhnou na zdravotnické škole; v městském
muzeu bude besedovat lektorský sbor s recitátory a jejich doprovodem.
11. - 15. června ve Fabrice a v Divadle
Trám bude hrát sedmnáct nejlepších dětských
divadelních souborů z celé republiky. Na Dětskou scénu do našeho města přijede celkem
280 dětí ve věku do patnácti let a s nimi 36
obětavých učitelů a vedoucích souborů. Divadla se budou hrát vždy dopoledne a odpoledne. Děti z hrajících souborů se zúčastní dílen
v Muzeu, kině Vesmír, farní stodole, Fabrice
a po celém městě.
160 seminaristů - studentů škol, zabývajících se dramatickou výchovou a dětským
divadlem - se bude vzdělávat po celou dobu
přehlídky v pěti seminářích ve všech koutech
Fabriky, Divadla Trám a v klubu Tyjátr, kina
Vesmír. Přehlídka má svůj bohatý doprovodný
program.

Den dětí plný her a soutěží v parku
Zveme všechny rodiče s dětmi oslavit Dětský den již tradičně do parku Jana Palacha.
Naše Středisko volného času Tramtáryje připravilo pro děti ve spolupráci se svitavskými
organizacemi bohatý program. Dětský den se
bude konat v sobotu 4. června od 13:00 do
17:00 hodin. Cena hrací karty pro děti bude
30 Kč. Akci s názvem Den dětí organizuje město Svitavy, koordinátorem akce je SVČ Tramtáryje. Na programu se budou spolupodílet
svitavské základní a mateřské školy,...
Pokračování na str. 2

Tak taková bude Dětská scéna 2016
v našem městě. Tato celostátní divadelní a recitační přehlídka je již šestým rokem jednou
z nejvýznamnějších kulturních a společenských
událostí v našem městě a v celém Pardubickém
kraji! Program naleznete na str. 16. Petr Mohr
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Den dětí v parku
Pokračování ze str. 1
...organizace pracující s dětmi a mládeží
(SVČ Tramtáryje, MC Krůček, TOM Zálesáci,
Skauti, NK Díra, OS Bonanza, Děti patří domů,
KPPT, PS Vysočina, městská knihovna, SKS,
městské informační centrum, taneční škola
Scarlett, jazyková škola Hello Goodbye, ochránci přírody, ČČ, svitavští atleti a basketbalisti).
V parku budou pro děti připravena stanoviště,
na kterých mohou plnit rozmanité úkoly, za které budou dostávat razítka a následně drobnou
odměnu. Na hlavním podiu se vystřídají děti
(akademie, divadelní představení…).

V parku budou také skákací atrakce a stánky
s občerstvením. K poslechu vystoupí od 17 hodin hudební skupina Generace ze Svitav. Jako
doprovodný program je v krytém svitavském
bazénu poloviční cena vstupného pro děti do
15 let na jednorázové vstupné (netýká se rodinných pasů). Poděkování patří všem, kteří věnují
čas na přípravu i realizaci sobotního odpoledne. Srdečně zveme všechny rodiny, děti, prarodiče a vůbec všechny, kdo se rádi baví, v sobotu
4. června od 13 hodin na Den dětí do parku
Jana Palacha.
Robert Snášil

IZS

Výzva pro soutěžící
na Pivních slavnostech

Víte, že...
....M. Salon Mařáková Marie je od března
rozšířen o novou provozovnu vedle kavárny Rošambo? Jedná se o dámské, pánské a dětské kadeřnictví, kam se nemusíte objednávat. Přístup
do provozovny je i bezbariérový.
...u autobusového nádraží (vedle bývalé
prodejny Billa, naproti GE Money Bank) je otevřena nová kavárna Vinet & Cafe? Můžete si
zde dát dobrou kávu i skleničku vína. Případně
si láhev své oblíbené značky odnést domů.

Nejlepší guláš
Vyzýváme všechny zájemce z řad amatérských i profesionálních kuchařů k účasti
v soutěži o nejlepší kotlíkový guláš. Soutěž se
bude konat v sobotu 9. července v rámci Pivních slavností. Může se zúčastnit každý, kdo
je schopen uvařit v kotlíku na otevřeném ohni
guláš. Soutěžit mohou skupiny občanů, restaurace, členové zájmových spolků nebo firemní
týmy v civilním i jakémkoliv jiném oblečení.
Soutěží maximálně pětičlenná družstva.
Vyhraje kuchařský tým s největším počtem
získaných bodů od odborné poroty pod vedením Václava Šmerdy.
Svitavská buchta
Zároveň si letos dovolujeme zařadit v rámci
Pivních slavností i soutěž o nejlepší svitavskou
buchtu. Kdo je přesvědčený, že jeho babička,
maminka, manželka… peče ty nejlepší české kynuté buchty, přineste nám je 9. července ochutnat na náměstí. Spravedlivá porota rozhodne,
kdo upekl nejchutnější, nejvoňavější a nejveselejší svitavskou buchtu.
Závazné přihlášky na obě soutěže posílejte
do 20. června na e-mail: souteze@svitavy.cz.
Podrobnosti budou zaslány na vaši adresu.
Alice Štrajtová Štefková

...je otevřené nové muzeum a bar Maruška na ulici Milady Horákové v prostorách
bývalého Lidového divadla? V provozovně
mají vystavenu část sbírky mobilních telefonů.
U každého mobilu je zaznamenáno, ve kterém
roce a kde byl vyroben. Nejstarší exemplář je
z roku 1986. Zajímavostí je i to, že v 80. a začátkem 90. let se většina těchto telefonů vyráběla
ještě v USA a západní Evropě.
-red-

Jízdní řád na festivalu Hřebečský slunovrat
Svitavy, AN zastávka Hnát
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Svitavy, Penny market
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Pořádají složky integrovaného
záchranného systému ve spolupráci
s partnery v areálu hasičského
záchranného sboru v ulici
Olbrachtova ve Svitavách.
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DEN SPOLUPRÁCE

29. června

•
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•

ukázka výcviku služebních psů
zásah složek IZS při dopravní nehodě
ukázky práce ve výškách
přistání a prohlídka vrtulníku
pěnový útok
kamerový monitorovací systém
laserové zařízení na měření rychlosti
ukázka vozidel a vybavení
praktické ukázky resuscitace
dopravní a ekologické soutěže
hašení hořícího oleje

...a mnohem více, těšíme se na vás!
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Pietní akt u sochy Osvobození

Ze zastupitelstva
Zastupitelstvo města Svitavy na svém zasedání 4. května schválilo:
• závěrečný účet města Svitavy a jím zřízených
a založených organizací za rok 2015
• nabytí pozemků v katastrálním území Moravský Lačnov od společnosti TOS Svitavy
o celkové výměře 14 784m2 za kupní cenu
2 513 280 Kč s tím, že bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě
• poskytnutí neinvestičních dotací organizacím
provozující sociální služby (v tisících Kč):
−−1 150 Charitě, 658 Středisku sociálních
služeb Salvia, 250 OS Českého červeného
kříže, 60 spolku Děti patří domů, 3 197 Seniorcentru
−−dále: 215 Svazu postižených civilizačními
chorobami, 220 MC Krůček
• poskytnutí dotací (v tisících Kč):
−−150 spol. Smetanova Litomyšl na externí koncert ve Svitavách, 842 TJ Svitavy na
podporu činnosti pracovníků s mládeží
v r. 2016, 75 Junáku - středisko Smrček
a 75 TOM Zálesáci (oprava táborových
základen), 150 Kulturním službám města
Moravská Třebová na Hřebečský slunovrat,
350 organizaci Sporty Svitavy, 990 SPORTES Svitavy (oprava palubovky a venkovního pláště haly Na Střelnici), 620 SPORTES
Svitavy (rekonstrukce zavlažování hřiště
a dlažba na hřišti v ul. Ant. Slavíčka)
• poskytnutí investičního příspěvku
(v tisících Kč):
−−940 SKS města Svitavy (chlazení prostor
ve Fabrice), 200 MŠ Čs. armády a 150 MŠ
M. Majerové (zpevněné plochy v areálu)
• Prorodinnou koncepci města Svitavy
2016 – 2019
• rozpočtová opatření ke změně rozpočtu města pro rok 2016 na celkovou částku 391 047
700 Kč.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• zprávu o bezpečnostní situaci na území města v roce 2015, zprávu o činnosti městské
policie, v oblasti prevence kriminality a rozbor přestupků zpracovaných na MěÚ Svitavy
v roce 2015 a požaduje změnu stanoviska
Policie ČR k místům určeným pro měření
rychlosti motorových vozidel Městskou policií
Svitavy na území města
• zprávu o činnosti kulturních zařízení a Informačního centra města Svitavy v roce 2015
• informaci o výsledku kontroly veřejné zakázky malého rozsahu Stavební úpravy chodníku
u Ottendorferovy knihovny.
Zastupitelstvo navrhuje starostu města Davida Šimka zástupcem města do představenstva
společnosti LIKO SVITAVY ve funkčním období
2016 – 2021.
Zastupitelstvo neschválilo:
• nový jednací řád zastupitelstva.
Další zasedání zastupitelstva se koná ve čtvrtek 30. června.
Zuzana Pustinová

U příležitosti státního svátku Dne vítězství se konalo také letos pietní setkání u sochy Osvobození. V neděli 8. května v 8 hodin se sešlo vedení města s radními, společně položili věnec
a poklonili se památce padlých.
Zuzana Pustinová

Informace z odboru
školství a kultury

Uzavírka cesty
- oprava lávky

Město Svitavy obdrželo rozhodnutí Ministerstva kultury ČR o poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 280 000 Kč na obnovu (restaurování) Svitavského betlému. Žádost do
Programu restaurování movitých kulturních
památek v roce 2016 zpracovali pracovníci
Městského muzea a galerie ve Svitavách. Tato
částka představuje 90% nákladů na realizaci
první etapy obnovy Svitavského betlému.
Město Svitavy dlouhodobě podporuje lidi,
kteří svůj volný čas věnují mládeži. Pro letošní
rok byla v rozpočtu na tuto podporu vyčleněna
částka jednoho milionu Kč a téměř celá bude
rozdělena mezi sportovní trenéry (celkem 43)
a vedoucí zájmových skupin dětí a mládeže
(skauti, pionýři a TOM Zálesáci - celkem 8).
Všichni musí splňovat podmínky schválené
radou města, mezi něž patří kvalifikace, minimálně 10 dětí ve skupině, odpracovaných minimálně 10 hodin týdně, pravidelné soutěže,
soustředění atd. Pracovní skupiny pro sport
a pro volný čas po pololetí vyhodnotí činnost
jednotlivých vedoucích.
Jiří Petr

Od konce dubna je uzavřena lávka pro pěší
přes řeku Svitavu na ulici U Lávky. Důvodem
uzavírky je oprava jejího havarijního stavu, která potrvá do konce června. Miroslav Doseděl

Pracovní příležitosti v regionu
Vedení města rozhodlo začátkem roku
nabídnout možnost regionálním zaměstnavatelům hledat zaměstnance a občanům práci pomocí webu města. V pravé části hlavní
stránky webu je připraven pod odkazem Pracovní příležitosti v regionu pro zaměstnavatele jednoduchý a stručný formulář pro vložení
informace o hledané pozici.
Nabídka volných, zde inzerovaných míst
slouží občanům, kteří práci hledají, především
k prvotní rychlé informaci o možnosti zaměst-

nání v regionu. Podmínky fungování služby
jsou uvedeny ve formuláři, který zatím stále
běží v testovacím režimu.
Po domluvě s vedením firmy INA Lanškroun ze skupiny Schaeffler Group zde také
tato společnost inzeruje své nabídky práce
i pro nově budovanou pobočku ve Svitavách - můžete se tak stát i vy součástí stabilní
a neustále se rozšiřující společnosti (kontakt:
Pavel Adamec: jobs.cz@schaeffler.com, tel.:
465 355 214).
Zuzana Pustinová

str. 4

Městská policie informuje
Tísňová linka 156
Výroční zpráva o činnosti MP
Radní a zastupitelé města projednávali výroční zprávy k bezpečnosti, veřejnému pořádku a bezpečnosti a plynulosti v dopravě. Zastupitelé využili k diskusi přítomnosti zástupců
PČR k připomínkám, námětům a názorům
k práci bezpečnostních složek, především
v oblasti BESIP ve městě.
Strážníci v roce 2015 zjistili, projednali a ukončili celkem 1856 přestupků. Nejvíce
přestupků v blokovém řízení (1070 případů)
strážníci projednali v oblasti bezpečnosti
a plynulosti v dopravě. Výroční zpráva o činnosti MP je k dispozici na webu města.
Město svými prostředky významně napomáhá odpovědným složkám státu k bezpečí
občanů i návštěvníkům města, k rychlé reakci
na různá oznámení, stížnosti, žádosti o pomoc
kohokoliv, k pomoci IZS aj.

Snad se ho „podaří“ zavřít
Dne 6. 5. v 9:26 hod. přijali strážníci další
stížnost na bezdomovce v prostoru autobusového nádraží s tím, že muž na svoji partnerku stále řve a občany to pohoršuje. Strážníci
událost zdokumentovali a vzhledem k předešlým případům předají záležitost k dořešení
správnímu orgánu. Ve 14 hodin se s dotyčnými setkali znovu a na stejném místě. Vzhledem
k čerstvým podlitinám v obličeji ženy přivolali
na místo RLP a PČR. Tentokrát už žena svého
druha „nekryla“. Strážníkům sdělila, že ji od
rána bije a vláčí po zemi. Sanitka ženu odvezla do nemocnice a její partner skončil v rukou
zákona. Případ si převzala PČR. Toto chování
M. S. je a bylo opakované a bylo i horší. Navíc
krade a je výtržník, zneužíval i záchranku! Kam
se asi vejde do kolonky výrazně zvýšených pokut schválených v zákonech za recidivu, když
neplatí desítky současných PNN i exekutorsky
vymáhaných?

Prošetření oznámení
Dne 7. 5. v 1:03 hod. požádala PČR o ověření oznámení, že v nemocnici se nachází opilá
žena prohlašující, že v tomto stavu bude řídit
motorové vozidlo. Strážníci situaci kontrolovali. V 1:55 hod. pro ženu postávající u zaparkovaného auta přijelo jiné vozidlo, do něhož
nastoupila jako spolujezdkyně.

Srnka
Dne 8. 5. v 6:50 hod. přijali strážníci oznámení o srně, která uvízla v plotě na jedné z ulic
města. Vlastními silami však srnku vyprostit
nedokázali. O pomoc proto požádali hasiče,
kteří k vyproštění použili technické prostředky.
Oslabenou a vyčerpanou srnu převezli strážníci do záchranné stanice ve Vendolí.
Karel Čupr
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Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním
do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních
dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování
s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou
do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní
občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz
jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé
rodiny cesta k moři či do hor za hranice České
republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí
již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo
nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti
cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče.
Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro
dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti
má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly dlouhodobě
turistickými destinacemi, jako například Egypt
nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst

Kontrola zadání zakázek
Na základě pověření zastupitelstva města
z 23. března 2016 provedli členové kontrolního
a finančního výboru dne 14. dubna 2016 kontrolu „Stavební úpravy chodníku u Ottendorferovy knihovny“, včetně souvisejících dodávek
a prací na památníku J. W. Goetha. V souladu se směrnicí č. 4/2013 Rady města Svitavy
o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
kontrolovali nabídku, objednávku, došlé faktury
a u stavebních prací se kontroloval položkový
rozpočet s předpokladem cen místně obvyklých, nabídky zájemců (zhotovitel stavebních
prací byl vybrán s nejnižší cenovou nabídkou),
smlouva o dílo a faktura došlá. Kontrolní zjištění potvrdilo, že zadání zakázky „Stavební
úpravy chodníku Ottendorferovy knihovny“,
včetně zadání zakázek souvisejících na dodávky a práce, byly zadány a realizovány v souladu se směrnicí č. 4/2013 Rady města Svitavy
o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
a dalšími obecně závaznými předpisy. Ačkoliv
k této kauze toho bylo v minulosti napsáno
hodně, kontrola potvrdila, že nedošlo ze strany
města k pochybení.
Jaroslav Kytýr, předseda finančního výboru

zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě
potěší možnost cestovat po většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je
nyní možné vycestovat do zemí Evropské unie
a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé
Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska
a na Island. Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho
platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný
zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí
s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce
s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na
místě zpracuje úředník, není nutné přikládat
fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu při podání žádosti. Při podání
žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě,
že má dítě vydán již platný občanský průkaz
nebo cestovní doklad, lze tento předložit místo
rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo
občanského průkazu činí maximálně 30 dnů.
V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů
je možné požádat o vydání cestovního pasu ve
zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon
je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši
2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva
vnitra na adrese: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem informovat u zastupitelského úřadu daného státu,
jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si
pozor na to, že některé státy mimo Evropskou
unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu
platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji
činí požadovaná minimální doba platnosti
6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám
(např. vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je
lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních
věcí www.mzv.cz v sekci Cestujeme a dále
v části Státy a území – informace na cesty. Jana
Vildumetzová, náměstkyně ministra vnitra pro
řízení sekce veřejné správy.

Regenerace sídliště
Ve středu 11. května se na setkání s vedením města k etapizaci přeměny prostranství na
sídlišti u nádraží dozvěděli obyvatelé sídliště,
co je připravováno v nejbližším horizontu.
V sále nově opravené mateřské školy na ulici
M. Majerové se rozvinula rušná debata, zejména o parkování v Revoluční ulici. Místostarosta
Pavel Čížek trpělivě vysvětloval záměry a možnosti města.
Zuzana Pustinová
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Ze zastupitelských lavic

Parčík nebo Parkoviště?
Na MZ 4. 5. 2016, byla jedním z bodů jednání, prodej městských pozemků, firmě TAUER
ELEKTRO a.s. a SVITAVA STAVEBNINY s.r.o.
Jedná se o pozemky na nároží ulic Školní
a M. Horákové. Ano, parčík, který svojí zelení zpestřuje tvář města a 17 stromů, starých
20-30let, ozdravuje ovzduší našeho města.
Návrh na prodej předložil Mgr. David Šimek,
který jako starosta města, je současně předsedou prac. sk. pro životní prostředí. Její členové
vyjádřili k prodeji pozemků jasně odmítavé
stanovisko a žádali Mgr. Šimka o podporu
a prosazování jejich odmítavého stanoviska
k prodeji pozemků, při jednání Rady města.
A výsledek? Rada doporučila pozemky prodat,
s nesmyslným odvoláním na územ.plán. Myslel
jsem , že územní plán a jeho případné změny vedou představitele města, aby se chovali
k majetku města jako DOBŘÍ HOSPODÁŘI, jak
jim to ukládá zákon o obcích.
Tento nepochopitelný krok je doprovázen
hned dalším - nesmyslnou cenou, ze níž byla
prodej doporučena. Pouhých 250Kč á m2,což
je cca ¼ min. ceny, za níž by měl být v této
lokalitě 1m2 pozemku nabízen! Zde se město
jasně prezentuje jako ŠPATNÝ HOSPODÁŘ!
Tak to je, když si městští radní rozdělí vedení komisí a prac. sk. mezi sebou,a pak se daří
prosazovat i nesmyslné věci. Proč prosazují
stejní lidé rozšíření zeleně, za velkých zřizovacích a následně i provozních nákladů, do okrajových částí města a na straně druhé vytěsňují
zeleň ze středu města takto nesmyslnými rozhodnutími. Co za tím může být ?
A. Pavelka
Naše Svitavy

Investice vs. zeleň
Bezbřehá diskuze na zastupitelstvu, která
se rozvinula kolem prodeje pozemku přimykajícího se k objektu firem Tauer a Svitava,
ukázala, jak si ceníme podnikatelů. Jaké jim
zde vytváříme prostředí. Majitelé objektu se
rozhodli pro investice. Postaví prosklené schodiště, výtah, opraví exteriér objektu, zateplí ho,
vymění okna... v první fázi za 14 milionů... berou si úvěr. A chtějí od města odkoupit 422m2.
Fajn, řeknete si, ale co z toho? A majitelé odpoví: zřídíme 33 parkovacích míst, z toho 20
pro zákazníky a 13 na dvoře pro zaměstnance.
A těch 20 míst poskytne po zavírací době obchodů veřejnosti, aby ten vozidlový masakr při
akcích ve Fabrice byl snesitelnější.
No, a rozběhl se kolotoč jednání o záměru, ceně prodávaného pozemku a... dopad záměru na životní prostředí. I proto, že se jedná
o investici v zájmu města, byla stanovena cena
250 Kč za metr. Připomínky skupiny pro životní prostředí, která se postavila proti kácení
zeleně, byly akceptovány – a místo 13 borovic
a smrků bude vysazeno 15 nových listnáčů
a stovky keřů. V konečném důsledku bude
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v uvedeném prostoru zeleně více a nadto zeleně, která do města patří. Chybělo tomu málo:
alespoň 14 hlasů zastupitelů, tedy i těch, kteří
v komisi hlasují pro prodej, ale pak svůj postoj
na zastupitelstvu nečekaně změní. Úsměvná
vystoupení opozice za záchranu dvacetiletých
jehličnanů byla už pouze smutným konstatováním faktu, že opozice svůj stín nepřekročí. Ať
žije podpora podnikatelů ve Svitavách!.
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.

Otevření letního
koupaliště

Nízký lanový park

V červnu tohoto roku proběhne ve Svitavách instalace nízkého lanového parku
v prostoru za sportovní halou. Dětská hřiště
ve městě tak budou doplněna o další aktivitu,
která přispěje k obratnosti dětí, rozvine jejich
další pohybové dovednosti a rozšíří možnosti
trávení volného času. Výška jednotlivých prvků nebo překážek se pohybuje pouze okolo
50 cm, přesto bude park přístupný pro děti
pouze v doprovodu rodičů. Ti mohou aktivně
pomáhat svým ratolestem se zdoláváním překážek, nebo pozorovat samostatnější děti z terasy bowlingového centra během příjemného
občerstvení.
Mezi kmeny stromů bude nataženo deset
na sebe navazujících lanových prvků, přestup
mezi nimi umožní dřevěné plošiny. Lanová cesta bude zakončena lanovkou.
Náklady na vybudování parku jsou 235 tis.
Kč, z toho 150 tis. poskytne Pardubický kraj.
Břetislav Vévoda

Bojujeme s plevelem
na chodnících
Krásné jarní dny již nastaly, zvyšují se denní teploty a brzo budeme řešit možnost venkovního koupání ve městě. Otevření letního
koupaliště je plánováno na poslední týden
června (od soboty 25. června), kdy dojde
k uzavření krytého plaveckého bazénu a přemístění automatické řídící jednotky na dávkování chemikálií pro zajištění hygienických
norem čistoty vody na koupaliště. Bohužel
stávající technologie krytého plaveckého bazénu nám neumožňuje propojení plaveckého
bazénu s venkovní travnatou plochou koupaliště (těšíme se na rekonstrukci krytého bazénu,
pak to nebude problém), a tak v prvních tropických dnech si dovolujeme doporučit koupání
v přírodním koupališti rybníku Rosnička, kde
je přilehlá pláž vybavená sprchami, sociálním vybavením a občerstvením na Plechárně.
V přilehlém lesním komplexu najdete místa
k řadě pohybových a naučných aktivit. Pro
sledování kvality vody na uvedeném přírodním koupališti navštivte stránky http://www.
khspce.cz/koupaliste/rybnik-rosnicka/. Věřím,
že koupání v přírodním koupališti v červnu
a následná prázdninová nabídka letního koupaliště vás plně uspokojí a umožní načerpání
potřebné energie.
Jaroslav Kytýr

Společnost SPORTES Svitavy s.r.o. se
pro letošní rok pustila do boje s plevelem na
chodnících prostřednictvím zaměstnanců
v rámci projektu veřejně prospěšných prací.
Jde o mechanické odstraňování bodláků, pampelišek a jiných náletových plevelů z chodníků.
Toto čištění má účinnost 1 - 2 týdny a je nutné
ho opakovat. Kapacity našich zaměstnanců zajistí úklid středu města a hlavních komunikací,
a proto bychom rádi požádali občany, aby nám
pomohli a vzrostlý plevel kolem svého domu
odstranili. Věřím, že to potěší každého z nás,
když budeme mít uklizené a čisté naše město.
Jaroslav Kytýr
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Prostor mezi ulicí Milady Horákové a Vrchlického Komunální odpad
Na Zastupitelstvu města Svitavy dne
4. května se jednalo o záměru prodeje části
pozemků na ulici Milady Horákové. O koupi
tohoto pozemku projevili na základě zveřejněného záměru dva zájemci. Oba zájemci byli
vyzváni, aby předložili podrobné záměry využití pozemků. Prvním zájemcem byl zastupitel
města pan Antonín Pavelka, který neposkytnul
bližší informace k využití pozemku.
Druhým zájemcem byly společnosti TAUER
ELEKTRO a.s. a SVITAVA STAVEBNINY s.r.o.
Obě společnosti vlastnící prodejní plochy budovy Milady Horákové č.o.4 hodlají provést
celkovou rekonstrukci objektu (výměnu otvorových prvků, zateplení obvodových konstrukcí s novou fasádou) s přístavbou a úpravou
okolních pozemků, kde mají vzniknout nové
přístupové komunikace pro zásobování a parkování pro zaměstnance. Na předmětných pozemcích pak společnosti plánují zbudovat parkovací plochy pro veřejnost. Celé toto území je
doplněno velkým množstvím zeleně. Parkovací
plochy pro veřejnost jsou umístěny z logiky přístupu do prodejních ploch budovy na pozemcích města, kde se nyní nachází zeleň, která
z větší části má být odstraněna. Na základě
takto předloženého záměru vznikly názorové
střety, zda tuto zeleň zachovat, či podpořit
navržené řešení výstavby parkovacích ploch
s novou výsadbou zeleně v území.
Před jednáním zastupitelstva se se záměrem seznámila pracovní skupina pro životní
prostředí a doporučila projektantovi přehodnotit řešení tohoto území. Na jednání zastupitelstva byl již předložen materiál, který byl
doplněn o další zeleň v území. Tento prodej na
jednání zastupitelstva nebyl schválen. Nicméně dne 18. 5. pracovní skupina znovu posoudila záměr, který byl lehce poupraven a tentokrát
jej již skupina doporučila zastupitelstvu města
ke schválení. Dále se s tímto záměrem seznámila majetkoprávní komise, která z důvodů, že
bude investorem provedena výstavba veřejného parkoviště s uzavřením smlouvy o věcném
břemeni přístupu a příjezdu pro město Svitavy,
navrhla prodejní cenu 250 Kč/m2.
Protože se kolem tohoto prostoru vedou
další debaty, jistě je prospěšné uvést několik
informací. Zeleň v prostoru navržené změny
veřejného prostranství pro parkovací plochy
a novou výsadbu zeleně (i po změně zůstane území přístupné veřejnosti) nebyla a není
chráněna z pohledu sídelní veřejné zeleně jako
ostatní parky a další území se zelení ve městě. Jedná se o místo určené k zástavbě, jako
se nacházejí i desítky jiných míst s takto rozptýlenou zelení ve městě. Nikdo jistě nezpochybňuje i význam této rozptýlené zeleně ve
městě, ať již byla založena účelně či nahodile.
Nastávají však v mnoha případech situace, kdy
opravdu tato zeleň je překážkou v záměrech,
které jsou důležité pro další rozvoj služeb,
podnikání a dalších činností nezbytných pro
život města. Pokud bychom se chovali tak, jak
někteří vyjadřují své názory ke stávající zeleni

v prostoru ulic Milady Horákové a Vrchlického,
tak by ve městě nemohly existovat stavby typu
sportovní haly, sportovního areálu svitavského
stadionu, regenerace veřejných ploch sídlišť,
rekonstrukce chodníků, ale i budování nových
bezpečných chodníků, či úprava a posílení veřejné zeleně, která proběhla na území a byla
dokončena v minulém roce. Vždy v těchto případech dochází k odstranění některých dřevin
v území. Pokud to jde, tak je snaha tuto zeleň
chránit. Pokud ne, tak je důležité nahradit
odstraněnou zeleň novou, odpovídající stavu
v území, což u záměru společností TAUER
ELEKTRO a.s. a SVITAVA STAVEBNINY s.r.o.
je garantováno v dostatečné míře.
Dívejme se na rozvoj města v souvislostech
a s rozumem, což se u mnoha projektů ve městě již prokázalo.
Pavel Čížek

Splatnost poplatku za komunální odpad je
do 30. června. Zaplatit lze v hotovosti v budově městského úřadu na ul. T. G. Masaryka 25,
bezhotovostním převodem na bankovní účet
města, platební kartou nebo složenkou, která
vám byla zaslána koncem května. Poplatek je
pro letošní rok stanoven ve výši 600 Kč/osoba.
Rodiny se třemi a více nezaopatřenými dětmi mají možnost čerpat peněžitý dar na každé
třetí a další nezaopatřené dítě v plné výši poplatku. O příspěvek je možné požádat přímo
na odboru životního prostředí MěÚ po zaplacení poplatku za komunální odpad v řádném
termínu.
Případné bližší informace lze získat na odboru životního prostředí u Jany Alexové na tel.:
461 550 253 a Pavly Boucníkové na tel.: 461
550 254.
Jana Alexová, Pavla Boucníková

Bike areál v cihelně - dirt jump, pumptrack
vyšší úrovni, která do Svitav přiláká i mnoho
diváků. Doplněním pump tracku o dirty sekci
město umožňuje všem bikerům od předškolního věku po zralé mladíky zdokonalovat své
schopnosti a dosáhnout v tomto sportu republikové úrovně. Věříme, že se zástupci Svitav
a svitavského regionu začnou brzy prosazovat
na třeba na mistrovsvtí ČR.
Areál bude veřejně přístupný brankou za
stávajícím skate parkem, přijďte si užít pohyb
na zdravém vzduchu, zasportovat si, nebo studovat vysokou bike školu!
Břetislav Vévoda

V minulém roce se podařilo městu ve spolupráci s Automotoklubem Svitavy a s finanční
podporou Pardubického kraje zprovoznit nový
areál pro pumptrack. Je umístěn v cihelně,
v zadní části vedle ploché dráhy. Na dráze pro
pumptrack je možné se pohybovat na kole
bez šlapání, pouze s využitím výškových vln
terénu, pohybem připomínajícím pumpování
– odtud název poměrně mladé bike disciplíny.
Pumptrack ve Svitavách má dvě části, nejjednodušší malý ovál je určen pro nejmenší a mohou
jej využívat i děti na šlapadlech. Střední část má
několik tras, vyžaduje již vyšší míru zručnosti
a obsahuje také dvě lavice pro jednoduché
skoky.
Na základě pozitivních zkušeností z provozu tohoto areálu spojili znovu síly všichni tři
aktéři loňského pumpracku a letos byl areál
doplněn o sekci tzv. dirty parku, tedy o dráhu
s náročnými skoky. Výškový profil terénu za
plochou dráhou umožnil postavit velmi kvalitní dirty park, Svitavy se tak zařadily mezi 3 – 4
města v republice, která mohou dráhu na této
úrovni nabídnout veřejnosti. Je určena pouze
pro zkušené bikery, při testovacích jízdách zde
předvedl stavitel hřiště Tomáš Kudrnáč salto
vzad i otočku 360°. Dirty park bude přes léto
ve zkušebním provozu, v září bude slavnostně
otevřen závodem předních českých, moravských a možná i slovenských bikerů. Můžeme
se proto těšit na atraktivní podívanou na nej-

Jednotné kontaktní
místo v Pardubicích
Na Obecním živnostenském úřadě v Pardubicích již sedmým rokem funguje bezplatná
poradenská služba pro zájemce o podnikání
a pro podnikatele. Jednotné kontaktní místo
(dále jen JKM) poskytuje obecné informace ke
vstupu do podnikání v rámci jednotného evropského trhu. Na JKM se mohou obrátit podnikající i nepodnikající fyzické osoby a právnické osoby, které se chystají podnikat v jiném
členském státě EU, nebo hodlají provozovat
podnikatelskou činnost na základě jiného než
živnostenského zákona, např. fyzioterapeuti,
rehabilitační pracovníci, pečovatelé v sociálních službách, zprostředkovatelé zaměstnání,
pojišťovací zprostředkovatelé. JKM zájemcům
předá kontakt na příslušný úřad, který se konkrétními činnostmi zabývá a zprostředkuje předání žádosti k vyřízení. JKM také poradí, jak
uznat kvalifikaci získanou v zahraničí, poskytne
informace o zakládání obchodních společností
v ČR a členských státech EU apod. Kontakt na
JKM Pardubice můžete získat prostřednictvím
Městského úřadu ve Svitavách, odboru obecního živnostenského úřadu na adrese Dvořákova 2176/3, 568 02 Svitavy – Předměstí, tel.:
461 550 280. Informace naleznete také na
stránkách Magistrátu města Pardubice www.
pardubice.eu/jkm. Z materiálu Pardubického
kraje zpracoval Rudolf Grim
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Děje se v městě

MC Krůček

str. 7

Středoškolská
odborná činnost

Střelecká soutěž
Prázdninová cena - 25. ročník. Vzduchová puška a pistole mládeže do 12, 14 a 16 let. Startovné: pro nečleny 50 Kč

Tradiční výtvarné řádění proběhne letos ve
čtvrtek 16. června od 15 do 17 hodin v parku
Jana Palacha. Těšit se můžete na malování tradičními i netradičními technikami a jistě se zrodí nejedno umělecké dílko. Malí malíři budou
pravděpodobně značně špinaví, ale stoprocentně šťastní! Staňte se na chvíli opět dítětem
a vezměte pracovní oblečení i sobě. Rodinné
vstupné je 50 Kč pro členy, 70 Kč pro nečleny
MC Krůček, sleva 10% pro členy KPZ VZP.

19. / Ne / 9:00 / střelnice SVČ - IV. ZŠ

Střelecká soutěž – cena SSK 43. ročník
Kategorie SP 3 + 30, startovné: pro nečleny 50 Kč
24. - 26. / Pá - Ne / Rakousko

Vodácký zájezd na Salzu

Dobrovolnický koncert!

Pat a Mat na prázdninách
Pohodové odpoledne s Patem a Matem
v podání MC Krůček. Zábavná stanoviště, animační program, taneční vystoupení a třeba
i nějaké to hasičské překvapení, to vše bude veselým rozloučením se školním rokem. Těšíme se
na vás ve středu 29. června od 15:30 do 17:30
na Cihelně. Rodinné vstupné je 70 Kč (50 Kč
pro členy MC Krůček).

V dubnu proběhlo okresní kolo Středoškolské odborné činnosti na Gymnáziu a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky
Svitavy (dále jen gymnázium). SOČ je soutěží
talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech.
Okresní kolo probíhalo formou soutěžní
přehlídky, ve které soutěžící své práce obhajovali. Přehlídky se zúčastnilo 37 z 38 přihlášených prací, na kterých pracovalo celkem
39 studentů, a to ze správních okresů Svitavy
a Ústí nad Orlicí. Do krajského kola postoupilo
29 prací napříč obory. Nejúspěšnější řešitelé
jsou často vybíráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích.
Ze Svitav se studenti umístili takto - 3. místo: Simona Petrů a Marie Doláková s prací
Vývoj česko-lichtenštejnských vztahů v průběhu dějin (gymnázium), 8. místo: Václav Hnát
s prací Václav Hnát - příběh jednoho jména
(Obchodní akademie a Vyšší odborná škola
ekonomická Svitavy). Gratulujeme!
Pořadatelem jako již tradičně byly Středisko volného času a gymnázium.
Všem pořadatelům a účastníkům moc děkujeme a speciálně gymnáziu za skvělou spolupráci při organizaci a zajištění zázemí ve škole.
Pavel Padyásek

Zveme vás na pohodový zájezd se sjížděním
jedné z nejkrásnějších vodáckých řek Rakouska
- řeky Salzy. Vápencové soutěsky, neuvěřitelně
průzračná voda a překrásné peřeje, to jsou trumfy, které lze těžko přebít... Cena 3800 Kč/ osoba. Kontaktní osoba: Pavlína Šmerdová, e-mail:
psmerdova@svitavy.cz, mob.: 734 287 284
Zvou zaměstnanci SVČ Tramtáryje

Nabídka na podzimní akce
Nejdříve nás čeká návštěva Legolandu
- akce pro rodiny s dětmi - odjezd v pátek odpoledne, přespání v Tachově a sobota celý
den v Legolandu. Vstup na většinu atrakcí je již
v ceně zájezdu. Jedeme 23. - 24. září.
Další je vysokohorská turistika v Nízkých
Tatrách - zájezd na 4 dny - naplánujeme krásné túry a odpočinek v termálních lázních nakonec. Jedeme 7. - 10. října.
Kontaktní osoba: Pavlína Šmerdová, e-mail:
psmerdova@svitavy.cz, mob.: 734 287 284

Povinné ručení

Uzavření Krůčku
Mezi 9. a 16. červnem bude herna Krůčku uzavřena z důvodu konání Dětské scény,
připravujeme pro vás však náhradní program
v podobě výletů, venkovních klubů apod.
Aktuální informace na facebooku či webových
stránkách Krůčku.

10. – 12. / Pá – Ne / 15:00 – 16:00 / Hořice

Cultural Raggea Vibez - dětský koutek
2. / Ne / 9:00 / střelnice SVČ - IV. ZŠ

Výtvarné řádění

Dozing Brothers, Vendolband, Pavla Boučková a Jiří Michálek – to jsou kapely, které se
rozhodly podpořit benefici pro Dobrovolnické
centrum Krůček, které tímto koncertem oslaví
své první narozeniny. Čeká vás také mnoho doplňkových aktivit, jako je slackline, drumcircle,
councilové kruhy, fotokoutek a taneční vystoupení skupiny Body Rockers. Svou činnost
– podpořenou právě dobrovolnickou prací
– zde bude prezentovat také Domov na rozcestí, Světlanka (Charita) a klub seniorů. Představit výhody Evropské dobrovolné služby přijede speciální autobus v rámci „EDS bus tour“.
U příležitosti prvních narozenin bychom chtěli
poděkovat našim podporovatelům, bez nichž
by toto výročí (doufejme, že první z mnoha) nebylo možné: sponzorům a městu Svitavy. Těšíme se na vás ve čtvrtek 16. června od 17 hodin
v parku Jana Palacha. Vstupné 70 Kč (studenti
50 Kč).

Akce SVČ

nám. Míru 41

Výkon motoru v kW

Pojistné za rok již od

do 49

1.561 Kč

50 – 59

1.572 Kč

(naproti infocentru)
tel.: 461 532 415, 775 375 211
Hana Trnková 739 497 638
Radka Friedlová 734 122 994

60 – 69

1.721 Kč

70 – 109

1.859 Kč

nám. Míru 67

110 – 129

1.921 Kč

(naproti hotelu Slavia)
Silvia Křečková 603 187 152

130 a více

2.106 Kč
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Kardio klub
4. 6. / So / Polička, Kamenec, Sádek, Lačnov

Skvělá umístění žáků ZUŠ
v celostátních soutěžích

Setkání starších členů kardio klubu
- vycházka (8 km)

7. června / Út / 14:00 / Bowling-Squasch
centrum, ul. Olbrachtova

Bowlingový turnaj
8. a 22. června / St / 9:30 / park Jana Palacha

Nordic Walking vycházka
Sraz účastníků před kavárnou
z Dvořákovy ulice.
29. června / St / 8:30 / areál Hasičského
záchranného sboru Pardubického kraje,
ul. Olbrachtova.

Společná účast na Dni spolupráce
Integrovaného záchranného systému
Sraz účastníků před požární stanicí. Podrobný
program je k dispozici na letácích
Všechny aktivity klubu seniorů jsou prezentovány na nástěnkách ve Fabrice (přízemí
a 3. poschodí před místností č. 301) a v elektronické podobě dostupné na webových stránkách
www.ks.svitavy.cz nebo na facebooku www.
facebook.com/kssvitavy.
Milena Brzoňová

Kavárna Floriánka

Pro těžko chodící je možné využít autobusovou linku z Poličky - odjezd 11:35 hod. Zajišťují
členové výboru z Poličky. P. Brokl, M. Janebová, E. Navrátilová.
25. 6. / So / Skuteč

Žulová naučná stezka (7 km)
Rozhledna Bára II, Chrudim, kostel v Kočí, Sečská přehrada, NP. Vápenka-Třemošnice. Trasa
bude upřesněna. Zajišťuje M. Pokorná

Pod duhovými křídly
Koncem dubna se 17 dětí navštěvující nízkoprahový klub Díra zúčastnilo 2. regionálního
kola festivalu Pod duhovými křídly 2016, který
pořádal Pardubický kraj a Národní rada osob
se zdravotním postižením.
Festival se konal v ABC klubu v Pardubicích, viděli jsme zde 14 vystoupení klientů sociálních služeb různých organizací. Energické
taneční vystoupení dětí pod vedením Žanety
Bušové jsme nazvali Tanec v srdci. Děti získaly
děkovný list a sladkou odměnu.
Budeme se těšit na další taneční vystoupení dětí, které proběhne v sobotu 4. června
v parku Jana Palacha v rámci Dne dětí.
Radka Pražanová

Andělská kavárna

Ve venkovní kavárně Floriánce na náměstí
se můžete těšit nejen na dobrou kávu, různé
druhy osvěžujících limonád, letní lehké sladké
i slané pokrmy, ale také například na hudební
a jiné zábavné akce.

U příležitosti oslav 760 let města Svitavy
bychom vás rádi přivítali v naší kavárně (na
náměstí nad Albertem), která je tu pro vás již
pátým rokem. Připravujeme pro vás snídaňové
menu, podáváme výborné dezerty a poháry,
vynikající kávu i čokoládu. Vyrábíme také domácí limonády a míchané alko i nealko koktejly, nově čepované pivo. Přes poledne vás zasytí
domácí polévka. Přijďte si posedět, pokochat
se pohledem na naše náměstí, které je krásné
v kteroukoliv roční i denní dobu a které si to jistě zaslouží. Přijďte si odpočinout, popovídat si,
prostě žít. Těšíme se.
Andělská kavárna

S příchodem jara zamířily letos do Svitav
také velmi výjimečné ceny pro žáky svitavské
ZUŠ. Marek Fedrsel získal 3. místo v juniorské kategorii celostátní varhanní soutěže Organum Regium, David Hrubeš v 1. kategorii
a Jakub Motl v 7. kategorii obsadili 2. místo
v celostátní soutěži ZUŠ ve hře na elektronické klávesové nástroje.
Svitavský dětský sbor vyzpíval zlaté pásmo
v krajské přehlídce sborů v Chrudimi a postoupil do celostátní přehlídky, která se uskutečnila
27. - 28. května v Uničově.
Na loňské úspěchy navázaly také naše zpěvačky ziskem 4 zlatých pásem a 1 bronzového
v celostátní soutěži Mládí a Bohuslav Martinů,
kterou pořádá ZUŠ v Poličce (Iva Táborská
sólo a v triu s Alžbětou Mauerovou a Karinou
Pavlovou, Tereza Vorbová sólo a v duu s Janou
Márovou a Karolína Rybová sólo).
Děkujeme žákům i jejich učitelům za báječnou reprezentaci naší školy.
Ředitelství ZUŠ Svitavy

Bonanza

Otevírací doba:
Po, Út
St, Čt
Pá
So
Ne

8:00 - 14:00
8:00 - 22:00
8:00 - 24:00
8:30 - 11:30
zavřeno

Firma

VODOVODY spol. s r.o.
Firma VODOVODY
Litomyšl spol. s r.o.
Litomyšl
přijme
přijme
montéra
montéra vodovodů
vodovodů
a kanalizací
a kanalizací

Požadujeme:
Požadujeme:
-Řidičský průkaz skupiny B,C
- řidičský průkaz sk. B, C
-Průkaz profesní způsobilosti řidiče

- průkaz profesní způsobilosti řidiče

Kontakt:
Kontakt:
e-mail:
vodovody@lit.czvodovody@lit.cz
tel: 777 76 10tel.:
75777 761 075

Bonanza dlouhodobě pomáhá ohroženým
dětem a jejich rodinám, a to formou aktivizace
celé rodiny. Cílem služby je, aby rodina využívala své dostupné zdroje a osamostatnila se
bez nutnosti dalších intervencí sociální služby.
V rámci programu ČSOB pomáhá regionům
aktuálně soutěží Bonanza o peníze na nové
auto pro terénní služby v rodinách a veřejnost
jí může pomoci. Stačí zaslat libovolnou částku na účet 101 7777 101/0300 s variabilním
symbolem 20160906 nebo využít platebních
možností na www.csobpomaharegionum.cz
– projekt Koně i pod kapotu. Více informací
včetně popisu projektu a propagačního videa
naleznete na www.osbonanza.cz. Všem přispěvatelům děkujeme.
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KULTURA

6. Po / 16:00/ park Jana Palacha

Pohádkové čtení a hraní o vílách
a vodnících

1. St / 18:00 / Ottendorferův dům
Absolventský koncert

Dílna pro děti s autorkou Pohádek pro společné čtení s Alenou Vorlíčkovou (při nepříznivém
počasí v dětském oddělení knihovny).

2. – 3. Čt - Pá / 18:00 / Fabrika

7. Út / 17:00 / klub Tyjátr

Akademie Taneční obor

Piškotéka

XIX. večer tance - ve 12 choreografiích Martiny
Jiskrové se představí žáci tanečního oboru ZUŠ.
Vstupné: 20 Kč

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

3. Pá / 20:00 / klub Tyjátr

10. Pá / 18:00 / svitavské kostely a chrámy

Oldies Party

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

4. So / 13:00 – 17:00 / park Jana Palacha

Noc kostelů

Více na straně 15

10. – 16. Pá – Čt / Fabrika, Divadlo Trám,
kino Vesmír, farní stodola, muzeum a galerie,
Ottendorferův dům

Dětský den

Dětská scéna 2016

Přijďte s námi, ZŠ, MŠ i s ostatními svitavskými
organizacemi strávit příjemné odpoledne do
Parku Jana Palacha. Budou připraveny soutěže
pro děti, vystoupení ZŠ, MŠ, připraveno bude
i vystoupení svitavské hudební skupiny Generace. Cena hrací karty je 30 Kč.
Více na str. 1, 2.

45. celostátní přehlídka dětského divadla a 45.
přehlídka dětských recitátorů. Z pověření a za
finančního přispění Ministerstva kultury pořádá
NIPOS-ARTAMA ve spolupráci se Střediskem
kulturních služeb města Svitavy a Sdružením
pro tvořivou dramatiku. Přehlídka probíhá za
finanční podpory MŠMT.

11. So / 19:00 / Ottendorferův dům
Koncert Syxtet
Více na str. 15.

12. Ne / 14:00 – 16:00 / městské muzeum
a galerie
Vlaky jedou
V provozu bude funkční 6 metrů dlouhé kolejiště Milana Meisla ze Svitav řízené počítačem.

 18:00 / Fabrika, sál
Listování s Robertem Fulghumem

 21:00 / klub Tyjátr
Marcus Revolta
Marcus Revolta přijede do místního alternativního klubu Tyjátr, aby zde prezentoval
své nové album SNÍLEK, které podpoří texty
a beaty z předchozí desky Motivace k činům
a Evoluce vědomí! Na místě bude možnost se
Revoltovi někam podepsat, bude si vás moct
vyfotit, potřást si s vámi pravicí a budete mít
také prostor si s ním prohodit pár rýmů ze
života, stejně jako tam budou k dostání věci
z www.revolta-eshop.cz
Vstupné: 100 Kč

Představení z knihy Drž mne pevně, miluj mne
zlehka, prodej knih a autogramiáda Roberta
Fulghuma. Hrají: Věra Hollá, Alan Novotný,
Lukáš Hejlík (alt. Jiří Ressler).
Vstupné 120 Kč (předprodej v knihovně).
Více na str. 14.

13. Po / 16:00 / koncertní sál ZUŠ
Přednáška o mechanice klavíru,
Miroslav Doležel

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

Meditace je vhodná i pro začátečníky (kundalini/taneční). Příspěvek 90 Kč, vede Mgr. Jitka

Studénková, mob.: 776 197 526, www.jitkastudenkova.cz

16. Čt / 15:00 - 17:00 / park Jana Palacha
Výtvarné řádění

Tradiční výtvarné řádění s MC Krůček. Rodinné
vstupné 70 Kč (50 Kč pro členy MC Krůček). Za
deště se akce nekoná. Info na www.mckrucek.cz,
facebooku, případně mob.: 737 236 152.

 17:00 / park Jana Palacha
Beneﬁční koncert
pro Dobrovolnické
centrum Krůček
Vystoupení Pavly Boučkové a Jiřího Michálka,
Vendolbandu či Dozing Brothers a mnoho dalších aktivit (slackline, drumcicle). Vstupné 70 Kč
/ 50 Kč studentské vstupné. Za deště se akce
nekoná. Info na www.mckrucek.cz, facebooku,
případně mob.: 737 236 152.
Více na str. 7.

17. Pá / 19:00 / Rosnička
Rotoped
Taneční zábava.

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

18. So / 14:00 / Hřebeč
Hřebečský slunovrat
Velká scéna
14:00 - 15:00
16:00 - 17:00
18:00 - 19:00
20:00 - 21:00
21:30 - 22:30
23:00 - 24:00

ZAKÁZANÝ OVOCE
KADERUS BLUES
AC/DC revival
LAURA A JEJÍ TYGŘI
MONKEY BUSINESS
SKY LINE

Malá scéna
15:00 - 16:00 P!NK Tribute
17:00 - 18:00 Z BAND
19:00 - 20:00 KOP JAM
Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě
150 Kč, děti do 15 let vstup volný. Více informací
na: www.hrebecsky slunovrat.cz a na str. 1, 2.

18. - 19. So, Ne/ 9:00 do 17:00/ Nadační
dům Josefa Plívy

Seminář Reiki - základní kurz techniky
přírodní léčby
Vhodné pro začátečníky. Děti od 6 let. Vede
Mgr. Jitka Studénková. Cena 1999 Kč, info
a přihlášky mob.: 776 197 526, www.jitkastudenkova.cz

str. 10
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19.

 16:00 / park Jana Palacha
Svitavské letní slavnosti – léto v parku

Vlaky jedou

Žákovský orchestr ZUŠ a Jarda Gang Svitavy.
Vstup volný

Ne / 14:00 – 16:00 / městské muzeum
a galerie
V provozu bude funkční 6 metrů dlouhé kolejiště Milana Meisla ze Svitav řízené počítačem
a výstavou „Vlaky, vláčky, koleje“ vás provede
autor výstavy Pavel Stejskal z České Třebové.

20. Po / 17:00 / Divadlo Trám
Školičkové Tramtadyjá
Ukázky práce tříd Dramatické školičky a slavnostní závěr školního roku.

 19:00 / Fabrika
Divadlo Járy Cimrmana:
Dlouhý, Široký a Krátkozraký
Divadelní abonentní cyklus Jaro/Léto 2016.
Pohádka, která u dětí propadla. Hra je světovým unikátem mimo jiné v tom, že zde dochází
přímo na jevišti, při otevřené oponě a plném
osvětlení scény k fyzické přeměně jedné postavy ve druhou, nadto z muže na ženu. Režie:
Ladislav Smoljak
Vstupné: 350 Kč, předprodej od 6. 6. v recepci
Fabriky

21. Út / 15:00 a 17:00 / Fabrika
Akademie MŠ a ZŠ Sokolovská

23. Čt / 19:00 / Fabrika
Trabantem Tichomořím
Pojeďte na naši nejdelší nejkratší cestu. Za neskutečně dlouhého půl roku jsme ujeli méně
kilometrů než na Hedvábné stezce a zažili toho
tolik jako nikdy před tím. Pojďte se podívat na
vyprávění z nejnáročnější cesty o setkání dvou
světů, které křižuje žlutý cirkus. Napříč pustou
Austrálií, kde problémy střídá špatné počasí
a špatné počasí problémy, a nic nejde podle
plánu, do nádherné tropické jihovýchodní Asie,
jiného světa, kde mělo být vše jednoduché
a nebylo, a právě proto to stálo za to!
Vstupné: 170 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě. Předprodej na www.colosseumticket.cz

24. Pá / 20:00 / klub Tyjátr
Poslední oldies party
Nejlepší párty s hity 60. až 80. let - zahrajeme
na vaše přání české i zahraniční fláky.
Vstupné: dobrovolné u obsluhy na baru

25. So/ 9:00 / hřiště ve Vendolí
Setkání rodáků
 10:00 / hřiště ve Vendolí
Vendolský jarmark

26.

Ne / 14:00 - 16:00 / městské muzeum
a galerie

Vlaky jedou
V provozu bude funkční 6 metrů dlouhé kolejiště Milana Meisla ze Svitav řízené počítačem
a výstavou Vlaky, vláčky, koleje vás provede
autor výstavy Pavel Stejskal z České Třebové.

29. St / 15:30 – 17:30 / areál Cihelna

Pat a Mat se chystají na prázdniny

Pohodové zahájení prázdnin se známými
postavičkami v podání MC krůček. Rodinné
vstupné 70 Kč (50 Kč pro členy MC Krůček).
Za deště se akce nekoná. Info na www.mckrucek.cz, facebooku, případně mob.: 737 236
152.

 19:30 / Fabrika
Externí koncert Smetanovy Litomyšle
Komorní orchestr Leopoldinum Wroclaw,
umělecký vedoucí Christian Danowicz. Přední
polský komorní orchestr se na festivalu poprvé
představí se slavnými kompozicemi tří století.
Na programu: Wolfgang Amadeus Mozart, Edvard Hegerup Grieg, Henryk Mikolaj Górecki,
Josef Suk
Vstupné: 290 Kč,
předprodej na www.ticketporatl.cz

Předprodej vstupenek
Současný předprodej:
• Litomyšlský symfonický orchestr
160 Kč (členové KPH: 80 Kč)
• 13. setkání harmonikářů
70 Kč / 21. 5. / 13:30
• Hřebečský slunovrat
100 Kč v předprodeji, 150 Kč na místě, děti
do 15 let zdarma / 18. 6. / 14:00
• Divadlo Petra Bezruče Ostrava:
D. C. Jackson: Můj romantický příběh
350 Kč (DAC 2016) / 27. 5. / 19:00
• Věra Špinarová
390 Kč / 16. 11. / 19:00
Předprodej od 17. května:
• Klicperovo divadlo Hradec Králové:
David Drábek: Velká mořská víla
350 Kč (DAC jaro - léto 2016)
31. 5. / 19:00
Předprodej od 6. června:
• Divadlo Járy Cimrmana: Dlouhý, Široký
a Krátkozraký
• 350 Kč (DAC jaro - léto 2016 )
20. 5. / 19:00
Pozor! Nyní můžete platit i platební kartou.
Vstupenky placené kartou, pokud není akce
zrušena nebo přesunuta, není možné vyměnit
ani vrátit.

Výstavy
• Městské muzeum a galerie
21. 5. – 18. 9.

VLAKY, VLÁČKY, KOLEJE
Výstava k 120. výročí železnice Svitavy – Polička. Historie a současnost železnice, historie

místní dráhy, několik funkčních kolejišť, modely lokomotiv a vláčků, vzpomínka na svitavský
modelklub, stavebnice Merkur.
STÁLÉ EXPOZICE

LABYRINT SVITAVSKÝCH PŘÍBĚHŮ
PŘÍBĚH SVITAVSKÉHO BETLÉMA
Expozice je věnována vám všem, kteří chtějí být
vtaženi do poutavého vyprávění příběhu našeho města. Po 40 letech bude vystavena část
svitavského betléma, která již prošla rukama
restaurátorů pardubického muzea.

Z HISTORIE PRANÍ
Unikátní expozice praček a historie praní ve
svitavském muzeu. Součástí expozice je prádelna, kde si můžete vyzkoušet, jak se pralo
na valše, vymandlovat si prádlo na historickém
mandlu a potěžkat, jak těžké bylo žehlení našich babiček.

HLEDÁNÍ HVĚZDY DAVIDOVY
Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy
Expozice o holocaustu na pozadí života světově známého svitavského rodáka Oskara Schindlera. Výstava je doplněna projekcí dokumentů
o osobnosti O. Schindlera a pracovními listy
jako doplněk učebních programů pro všechny
typy škol.

MUZEUM ESPERANTA / Ottendorferův dům
Jediná stálá expozice o historii i současnosti esperanta v ČR. V muzeu je umístěna knihovna
Českého esperantského svazu. Kromě vystavených knih je její větší část umístěna v depozitu.
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

36. NÁRODNÍ VÝSTAVA AMATÉRSKÉ
FOTOGRAFIE
Foyer

OCENĚNÉ FOTOGRAFIE
A01 volné téma autorů do 21 let
A1 autoři bez rozdílu věku, volné téma,
A2 téma experiment
B
kolektivy, téma Komunikace mezi námi
2. podlaží
KATEGORIE A01 + část výstavy AMFO SK
3. podlaží
KATEGORIE A1
4. podlaží
KATEGORIE A2 – autoři bez rozdílu věku
– téma experiment + 1. klub fotografů amatérů
Nekázanka
Další fotografie naleznete:
• Kavárna V Parku - Fotoklub Svitavy
• Areál kina Vesmír – AMFO 2015
– výběr fotografií z národní slovenské soutěže
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• Živá zeď
Venkovní galerie u Alberta

8. / St / 19:30

VOLNÉ POKRAČOVÁNÍ

Film navazuje na fenomenální celosvětový
úspěch Wanova filmu „V zajetí démonů“, tentokrát manželský pár odcestuje do severního Londýna vyšetřovat jeden z nejhrůzostrašnějších
případů paranormálních aktivit, aby pomohl
svobodné matce, která žije sama se svými čtyřmi dětmi v domě zamořeném zákeřnými duchy.
Režie: James Wan
Vstupné: 110 Kč / titulky / 134 minut

Verše svitavského tvůrce Vladana Macků. Jak
název napovídá, jde o již druhé představení
rýmovaných vyprávěnek tohoto autora. V průběhu června se chystá rekonstrukce zdi.
Více na www.muzeum.svitavy.cz
• Čajovna Namasté

ABSTRAKTNÍ MALBA
Výstava obrazů Renaty Pechancové z Litomyšle
Více na www.cajovnanamaste.cz

V zajetí démonů 2 USA 2016

9. / Čt / 19:30

Captain America: Občanská válka USA 2016
• Kavárna V Parku

Od 14. 5. NÁRODNÍ VÝSTAVA AMATÉRSKÉ
FOTOGRAFIE
FOTOKLUB SVITAVY
• Kafé Rošambo

TOMÁŠ FLÉGL

Společně zvítězíme, rozděleni padneme! Boj
o záchranu lidstva rozdělí Avengers na dva
tábory. Připravte se vybrat si svou stranu…
Akční dobrodružný film. Chris Evans, Robert
Downey Jr., Scarlett Johansson a další. Režie:
Anthony a Joe Russo
Vstupné: 100 Kč / dabováno / 148 minut

Fotografie z prostředí skateboardingu a BMX
14. / Út / 19:30

Kino Vesmír
1. / St / 19:30

V paprscích slunce Rusko 2016
Severokorejská dívka Zin-mi se připravuje na
oslavy výročí nejvyššího vůdce Kim Čong-ila.
Uznávaný ruský dokumentarista Vitalij Mansky
dostává povolení sledovat celou její rodinu…
Vstupné: 90 Kč / titulky / 106 minut
2. / Čt / 19:30

Teorie tygra ČR 2016
I ochočení muži mohou zdivočet. Tragikomedie. V hlavní roli: Jiří Bartoška. Scénář a režie:
Radek Bajgar
Vstupné: 100 Kč / 101 minut
3. - 4. / Pá, So / 17:00
Želvy Ninja 2 USA 2016 PREMIÉRA!
Město New York už zase potřebuje zachránit
a tak se ze stok vynoří čtyři zmutovaní kamarádi, aby znovu zastavili Trhače a jeho kumpány!
Dobrodružný akční film. Režie: Dave Green
Vstupné: 120 Kč / dabováno / 112 minut
3. - 4. / Pá, So / 19:30

Kniha džunglí USA 2016
Hraný celovečerní velkofilm podle povídek
Rudyarda Kiplinga inspirovaný klasickým animovaným stejnojmenným snímkem od studia
Disney. Režie: Jon Favreau
Vstupné: 100 Kč / dabováno / 100 minut
7. / Út / 19:30

Správní chlapi USA 2016
Soukromý detektiv a nájemný ranař spojují
své síly a vyšetřují smrt pornohvězdy a hledají
neznámou dívku… Krimi, mysteriózní thriller.
V hlavní roli: Russel Crowe. Scénář a režie:
Shane Black
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky / 115 minut

Musíme se sejít ČR 2016
Čtyři kamarádi z mládí se rozhodnou navštívit
kemp, ve kterém prožili svá nejlepší léta… Nová
letní komedie s protagonisty „Na stojáka“. Režie: David Král
Vstupné: 110 Kč / 80 minut
15. / St / 19:30

Oslněni sluncem Itálie 2016
Příběh plný intrik, žárlivosti a skrytých vášní…
Mysteriózní drama nesourodé čtveřice uprostřed dovolené na slunečném italském ostrově
nezadržitelně spěje k děsivé tragédii… Režie:
Luca Guadagnino
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky / 124 minut
16. / Čt / 19:30
Podfukáři 2 USA 2016 PREMIÉRA!
Zažijete neuvěřitelné! Uvidíte nemožné! Čtyři
podfukáři se vrací, aby předvedli další ze svých
neuvěřitelných kousků… Akční komedie. Režie:
Jon M. Chu
Vstupné: 110 Kč / titulky / 131 minut
17. – 18. / Pá / 17:00, So / 15:00 a 17:00
Hledá se Dory USA 2016 PREMIÉRA!
Na plátna se vrací oblíbená modrá rybka Dory,
která si vzpomene, že kdysi a kdesi ztratila své
rodiče… a tak se vydá napříč oceánem na strhující dobrodružství… Animovaný rodinný film.
Scénář a režie: Andrew Stanton
Vstupné: 120 Kč / dabováno / 90 minut
17. – 18. / Pá, So / 19:30

nezachráníte. Akční komedie o setkání dvou
spolužáků ze střední po letech… Režie: Rawson
Marshall Thurber
Vstupné: 110 Kč / titulky / 114 minut
22. / St / 19:30

Děda ČR 2016
Letní rodinná komedie. Vnoučata z Prahy přijíždí na prázdniny k rázovitému Valašskému
Dědovi… a tady vše funguje trochu jinak…
V hlavní roli: František Segrado. Režie: Mejla Basel
Vstupné: 100 Kč
23. - 25. / Čt, Pá, So / 19:30

Den nezávislosti: Nový útok
USA 2016 PREMIÉRA!
Dvacet let jsme se připravovali. Oni také. Věděli
jsme, že se jednou vrátí. Akční dobrodružný sci-fi film navazuje na klasiku mezi katastrofickými filmy – ohroženo je veškeré lidstvo! Scénář
a režie: Roland Emmerich
Vstupné: 130 Kč / dabováno / 128 minut
28. / Út / 19:30
Vzkaz v lahvi Dánsko 2016
Po osmi letech doputuje Severním mořem
tajemný vzkaz v lahvi až na stůl kriminálního
oddělení Q, které se specializuje na nevyřešené
případy. Kriminální drama. Režie: Hans Petter
Moland
Vstupné: 80 Kč / titulky / 112 minut
29. / St / 19:30

Jak se zbavit nevěsty ČR 2016
Muži mají svůj rozum, ženy svou taktiku. Romantická komedie s Lenkou Vlasákovou v roli
ženy, která řeší trable s láskou, životem i nepohodlnou nevěstou… Režie: Tomáš Svoboda
Vstupné: 100 Kč / 89 minut
30. / Čt / 19:30

Léto All Exclusive Francie 2016
Co vše se stane během jednoho výletu partičky
Evropanů do brazilské džungle… Bláznivá letní komedie! Režie: Nicolas Benamou, Philippe
Lacheau
Vstupné: 110 Kč / dabováno / 93 minut

SPORT
4. So / 9:00 / volejbalová hřiště
za Národním domem

Warcraft: První střet USA 2016

Pohár Pardubického kraje – turnaj

Dva světy. Jeden osud. Warcraft je fenoménem
herního světa. Velkolepé fantasy dobrodružství
o bolestném setkání dvou různých světů. Scénář a režie: Duncan Jones
Vstupné: 130 Kč / dabováno / 123 minut

 9:00 / Svitavský stadion, kurty
Východočeské oblastní přebory

21. / Út / 19:30

5. Ne / 10:00 st., 11:45 ml. / UMT Lány

Volejbal: mladší žákyně

Babytenis dívky

Centrální inteligence USA 2016

TJ SY - Polička

Bez malého Harta a velkého Johnsona svět

Kopaná: KP žáků
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11. So / 9:00 / Svitavský stadion, kurty

25. So / 9:00 / Svitavský stadion, kurty

29. června / amfiteátr M-klubu

Starší žáci TO TJ Svitavy - TK Choceň A

Dospělí TO TJ Svitavy
- Tenis-Centrum DTJ Hradec Králové B

Studentský hudební festival

Tenis: Pardubický krajský přebor
14:00 / babytenis TO TJ Svitavy B - TK Letohrad. Memoriál Zdeňka Kocmana G – Pardubicko

 9:00 / volejbalová hřiště
za Národním domem
Turnaj generací

Tenis: Východočeská divize

 9:00 / volejbalová hřiště
za Národním domem
Městská volejbalová liga – ﬁnálový turnaj

Randálfest

Polička
4. 6. / 19:00 / město Polička / různá stanoviště
ve městě

ČAS PRO NEOBYČEJNÉ ZÁŽITKY

Volejbal: muži, ženy – MVL

bohatý kulturní program po celý večer

Volejbal: turnaj a setkání hráček volejbalového
oddílu (ročníky 1946 –2002)

 10:00 / Základní kynologická organizace
Svitavy - Lačnov
IV. ročník Lačnovského psíka

1. 6. - 30. 6. / hrad Svojanov / areál hradu

 14:00 / Svitavský stadion
TJ SY A - Pardubice B

25. – 26. So, Ne / Svitavský stadion,

4. 6./ 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 /Tylův
dům - kino

Kopaná: VčP dorostu

UMT Lány

 17:00 / UMT v Lánech
TJ SY B - Horní Újezd

18. ročník turnaje mužů, žen a veteránů v malé
kopané.

QantoCup 2016

SVOJANOV PATŘÍ DĚTEM
speciální oživené prohlídky pro děti

POLIČKA 1265 - 2015 - ﬁlm
Filmové zpracování o městě Polička

Kopaná: I.B tř. muži

Litomyšl
9. 6. - 3. 7.

12. Ne / 9:00 / Svitavský stadion, kurty

58. ročník
Mezinárodního operního festivalu

Mladší žáci TO TJ Svitavy A
- Lokomotiva Trutnov A

Smetanova Litomyšl a 12. ročník festivalu Smetanova výtvarná Litomyšl.

Tenis: Junior Tour
- O putovní pohár prezidenta ČTS
11:00 / senioři TO TJ Svitavy - TJ Sokol Jevíčko,
Východočeská soutěž seniorů
13:45 / minitenis TO TJ Svitavy B - LTC Vysoké Mýto, Memoriál Zdeňka Kocmana - Pardubicko E

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

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

18. So / 9:00 / Svitavský stadion, kurty
dospělí TO TJ Svitavy - TC Chrudim A
Tenis: Východočeská divize
14:00 / babytenis TO TJ Svitavy A TO TJ Svitavy B - soupeř, čtvrtfinále Memoriálu Zdeňka
Kocmana

19. Ne / 9:00 / Svitavský stadion, kurty
Mladší žáci TO TJ Svitavy B
- TC Dolní Dobrouč
Tenis: Pardubická krajská soutěž A
13:00 / dorost TO TJ Svitavy - TK Česká Třebová A, Pardubický krajský přebor
10:00 / minitenis TO TJ Svitavy A, B – soupeř,
semifinále Memoriálu Zdeňka Kocmana

24. Pá / 17:00 / volejbalová hřiště
za Národním domem

Městská volejbalová liga – ﬁnálový turnaj
Volejbal: muži, ženy - MVL

4. 6. / 15:00 - 23:00

Muzejní noc
Obnovená tradice muzejních nocí v Litomyšli.
Většina kulturních institucí bude mít tento den
otevřeno a navíc zcela zdarma. Na návštěvníky
čeká bohatý program.

26. Ne / 9:00 / Svitavský stadion, kurty
Mladší žáci TO TJ Svitavy A
- LTC Pardubice A
Tenis: Junior Tour
- O putovní pohár prezidenta ČTS
11:00 / senioři TO TJ Svitavy - SK Tenis Hradec Králové, Východočeská soutěž seniorů

 10:00 / cvičiště Sy – Lačnov
15. výročí založení lačnovské
kynologické organizace
Den plný předváděcích akcí se psy.

Českomoravské
pomezí
Vysoké Mýto
4. června / náměstí Přemysla Otakara II.

do 26. 6., Út - Ne: 10:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
/ Městská galerie Litomyšl - dům U Rytířů

Olbram Zoubek: Sochy
Tvorba sochaře Olbrama Zoubka je neodmyslitelně spjatá s Litomyšlí, poprvé zde působil již
v roce 1962, když restauroval průčelí renesančního domu U Rytířů a právě v tomto objektu
probíhá výstava k jeho 90letému jubileu.
Moravská Třebová
12. 6. / 16:00 / dvorana muzea

LiStOVáNí.cz:
Drž mě pevně, miluj mě zlehka
Robert Fulghum a Létající cirkus na velkém turné po České republice! Beseda, autogramiáda.
Vstupné: 100 Kč

10. ročník festivalu Sodomkovo
Vysoké Mýto

18. 6. / 14:00 / Hřebeč

Festival věnovaný automobilovému degisnérovi a karosáři Josefu Sodomkovi v retro stylu 30.
let 20. století.

Hudební festival na pomezí Čech a Moravy.
Můžete se těšit na skupiny: Monkey Business,
Laura a její tygři, Zakázaný ovoce, SKYLINE,
AC/DC revival a mnohé další.
Více na www.hebecskyslunovrat.cz

4. – 5. června / městský stadion

Hřebečský slunovrat

Ondrášovka CUP 2016
Ondrášovka a FAČR hledají nové fotbalové reprezentanty kategorie U10. Celostátní turnaj
26 týmů. Pořádá SK Vysoké Mýto

26. 6. / 15:00 / dvorana muzea

Koncert Pavlíny Filipovské
Vstupné: 80 Kč

NAŠE MĚSTO - Svitavský kulturní a informační měsíčník. Redakce: Městské informační centrum 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.mckrucek.cz, tadydira@seznam.cz. Pokladna kina je otevřena úterý - sobota od 18:30 do 20:30.
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Železnice Svitavy – Polička II

Informace z kultury

Výstava ke 120. výročí železnice Svitavy – Polička
V letošním roce slaví Svitavy společně
s městem Polička velké výročí místní trati Svitavy - Polička. Zajímavé je, že oslavy této trati
se konaly téměř každé desetiletí, a to nebývá
na ostatních tratích v České republice obvyklé. Před deseti lety pořádalo výstavu k výročí
muzeum v Poličce a letos jsme převzali štafetu
my, ve Svitavách. A tak zaplnily na letošní turistickou sezónu celé muzeum vláčky a vše s nimi
spojené. Najdete zde podrobně popsanou historii železnice, epochu parních i motorových
lokomotiv. Ale hlavně dějiny místní dráhy. Zahájení provozu v roce 1896 a popis celé trati
nejen do Poličky, ale až do Žďárce, do kterého
byla dráha prodloužena o rok později. Ale také
řadu zajímavostí - černé dny na železnici, neuskutečněné projekty, historii místních železničních vleček Klinger (dnes Svitap) ve Svitavách
a Adast v Poličce, vzpomínky na výroční oslavy
v minulých letech. Historie železnice v přízemí muzea je doplněna řadou trojrozměrných
předmětů, cedulí, dokumentů a také zdařilých
dřevěných modelů starých parních lokomotiv.
První patro muzea patří především dětem.
Zde na ně čekají desítky modelů vláčků, modely firmy Merkur, ale hlavně sedm funkčních
kolejišť různých typů – od bateriových komerčních, které se i dnes dají zakoupit v obchodě,
přes historické na kličku, elektrické vyrobené
místními železničními modeláři až po velké luxusní ovládané počítačem.
Součástí výstavy bude také historie Klubu
svitavských železničních modelářů (fotografie,
modely, ukázky z dobové kroniky, ocenění),
který už dnes, bohužel, nefunguje. Ale to neznamená, že ve Svitavách železniční modeláři nejsou. Třeba bude tato výstava impulsem
k tomu, aby se dali opět dohromady. Muzejní
výstava o železnici je interaktivní. Některé z vystavených přístrojů si mohou návštěvníci sami
vyzkoušet, mají možnost vyrobit si mašinku,
vláčky ze stavebnice Merkur, připraveny jsou
kvízy a pracovní listy k výstavě. Pro školní sku-

piny mají lektorky muzea připravený program,
díky kterému se z dětí stanou alespoň na krátkou chvíli zaměstnanci železnice – výpravčí,
průvodčí či přednostové stanice…
Realizace celé výstavy byla velmi náročná
a výstava by nikdy nemohla vzniknout bez pomoci celé řady dobrovolníků a fandů železnice. Modely i kolejiště jsou totiž velmi nákladná
a pracná záležitost. A tak patří velké poděkování všem, kteří své sbírky zapůjčili na dlouhé
čtyři měsíce do muzea i těm, kteří nám pomohli s přípravou výstavy. Osobně si velmi vážím
pomoci Pavla Stejskala z České Třebové, který jezdil celý květen ze své práce na druhou
„šichtu“ k nám do muzea. Bez jeho odborných
znalostí bychom se neobešli. Právě díky němu
věřím, že výstava zaujme nejen laickou, ale
i odbornou veřejnost.

V rámci Muzejní noci byla představena kniha
o historii místní dráhy Svitavy-Polička, která bude
v prodeji ve svitavském muzeu.

Kolejiště Milana Meisla
Největší atrakcí výstavy v muzeu bude určitě funkční velké kolejiště Milana Meisla ze
Svitav ovládané počítačem. Vzhledem ke složitosti jeho fungování bude v provozu pouze
v určité termíny. V měsíci červnu to budou
středy 1., 15. a 22. od 8:30 do 11:30 a neděle
5., 19. a 26. od 14:00 do 16:00 hodin. Školním skupinám doporučujeme se předem telefonicky objednat.
Blanka Čuhelová

První snahy Poličských o železniční spojení
se světem lze vystopovat v roce 1868. Město
leželo na seznamu plánovaných páteřních
tras, avšak zůstalo pouze u plánů. Dílem za to
mohla ekonomická krize v monarchii, dílem
nejednotný postup Poličky a Litomyšle v prosazování společných zájmů. A tak, paradoxně,
se česká Polička v roce 1887 obrátila na moravské Svitavy s variantou výstavby místní dráhy
s napojením na trať Brno – Česká Třebová.
Bylo jisté, že se nelze pouze spoléhat na stát
a do hry vstoupily ekonomické zájmy zdejších
podnikatelů, navíc s předpokladem dalšího
prodloužení tratě do Skutče. Roku 1888 předložil vídeňský inženýr Vojtěch Matouš plán
dráhy přes Poličku spojující Svitavy a Žďárec
a horečně se jednalo o financích. Do společného úsilí vstoupili továrníci Löw Beerové z Brněnce s variantou trati z Letovic přes Bystré,
tedy bez Svitav. Na půdě zemského sněmu se
rozhořel boj o to, která varianta bude upřednostněna. Zpočátku vítězila bysterská trať, ale
poté, když se do sporu vložili svitavští průmyslníci, zejména Johann Budig, zemský sněm rozhodnutí změnil. Svitavská lokálka získala státní
garanci a bysterská garanci zemskou (to spíše,
aby se neřeklo). Psal se 31. květen 1894. Když
došel do obou měst schvalovací telegram,
oslavy se protáhly dlouho do noci. A v tomto
roce byly schváleny koncese na stavbu – první
v dubnu z Poličky do Skutče, druhá v září do Svitav. Detailní vypracování projektu bylo koncem
roku 1894 svěřeno píseckému ing. Kodlovi,
v sále svitavské střelnice se sešli akcionáři trati
v čele se starostou Budigem. Začátkem roku
1895 byla plánována obchůzka trati, která se
kvůli neuvěřitelnému množství sněhu konala až
v květnu. Byly vyřešeny poslední spory o pozemky a pražská firma Jana Kubíčka jako výherce výběrového řízení se zavázala, že stavbu
dokončí k 30. září 1896. To celé v hodnotě 506
tisíc zlatých.
Stavba trati byla zahájena v září 1895,
přes zimu se navážel stavební materiál, koleje a pražce, odstřelovala se zemina, hloubily
studny a stavěly zastávky. Kámen na svršek se
vozil z Oldříše, vše se opracovávalo ihned na
místě za asistence místních obyvatel, kteří si
na stavbě nejen přivydělávali, ale staveniště se
stalo vděčným cílem výletů. Zvláště pak drážní
stavební vozíky se staly atrakcí pro mladé. Jsou
doloženy dva smrtelné úrazy - dělníka při pracích na vendolském zářezu zavalil utržený svah
a druhý dělník podlehl v poličské nemocnici
nešťastnému úrazu. Při tlačení vozíku u Poličky
byl sice varován, že jej dohánějí další vozíky
a místo toho, aby uskočil, rozhodl se vylézt na
svůj vozík. Při nárazu však spadl do kolejiště
a vozík mu přejel obě nohy... Tou nejviditelnější
stavbou u Svitav se stal 22 metry vysoký násep a viadukt v lokalitě Tafelgrund (Sluneční
stráň).
Na těch 19,218 km se první zkušební lokomotiva vydala 5. září 1896, ale o tom příště.
Radoslav Fikejz a Pavel Stejskal
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Vydařený svátek sborového zpěvu
Čtenářské deníčky
již druhým rokem
Ve školním roce 2015/2016 se již podruhé
zapojila Základní a mateřská škola Sokolovská
do projektu Chceme dětem číst.
Děti z nejstaršího oddělení MŠ obdržely
na začátku školního roku prázdné Čtenářské
deníčky určené k zapisování přečtených knih
a k malování obrázků. Uvedené deníčky mají
motivační charakter nejen pro děti, ale i pro
samotné rodiče, neboť slouží ke společnému
čtení a zapisování zážitků z četby. Do deníčku
stačí zaznamenat název knihy a autora, popř.
délku společného čtení. Rodiče vedou deníčky společně se svými dětmi a děti obdrží při
jejich předložení v knihovně razítko. Po nasbírání alespoň čtyř razítek mohou děti na konci
školního roku získat drobnou odměnu.
Pro výše uvedenou školku to není příliš
velký problém, protože knihovnu navštěvují téměř každý měsíc a razítka mohou děti získávat
průběžně. Navíc při poslední návštěvě mohou
dostat ještě razítko za pěkné obrázky.
Jako odměnu dětem zajistila knihovna setkání s živým spisovatelem panem Hynkem
Schusterem, který si s nimi povídal o tom, co
obnáší profese spisovatele. Také jim přečetl
pohádku ze své knížky Kaštánkova dobrodružství.
Chtěla bych touto cestou vyjádřit pochvalu
a poděkování mateřské škole i všem rodičům,
kteří nelitují času stráveného se svými dětmi
při společné četbě. S těmito dětmi se mi velice hezky pracuje a věřím, že společně sdílené
zážitky jim usnadní i vstup do základní školy.
Jindra Soudková, dětské oddělení
Městské knihovny ve Svitavách

Robert Fulghum
ve Fabrice
Další představení z projektu Listování
se uskuteční v neděli 12. června v 18 hodin
v sále Fabriky. Těšit se můžete nejen na divadelní představení z knihy Drž mne pěvně, miluj mě
zlehka, ale i na samotného autora stejnojmenné
knihy - amerického spisovatele Roberta Fulghuma. Ten v rámci turné Létající cirkus s herci ze
souboru Listování představí svou novou povídkovou knihu Poprask v sýrové uličce. Součástí
akce je prodej autorových knih a autogramiáda.
Přijďte se na vlastní oči přesvědčit, že se Robert
Fulghum opravdu všechno naučil již v mateřské
školce. Hrají: Věra Hollá, Alan Novotný, Lukáš
Hejlík (alt. Jiří Ressler), vstupné 120 Kč (předprodej v knihově).

Burza knih
V týdnu od 27. června do 1. července proběhne v pasáži Fabriky burza vyřazených knih.
Přijďte si vybrat čtení na dovolenou.

Poslední dubnový víkend se stal nezapomenutelným pro zpěváky 9 pěveckých sborů,
které se zúčastnily svitavského Festivalu amatérských pěveckých sborů. Na páteční zdařilé
přehlídce se představily sbory ze Svitav, Letovic, Lanškrouna, Vysokého Mýta a moravských
Bojkovic. V sobotu večer zaplnilo sál svitavské
Fabriky 400 posluchačů, kteří si přišli poslechnout Missu brevis Jiřího Pavlici v podání spojených pěveckých sborů, sólistů a symfonického
orchestru. V druhé části koncertu vystoupil Jiří
Pavlica se souborem Hradišťan a závěr večera
patřil společnému vystoupení všech účinkujících. Dva večery prozářené pozitivní energií,
síla a krása sborového zpěvu, štěstí a radost
z předávané a přijímané hudby, nadšení v hledišti, spokojenost a dojetí zpěváků. Tvůrčí spolupráce při přípravě společného koncertu, vzájemný respekt a souznění. Co víc si přát? Snad
aby další společná setkání sborových zpěváků
ve Svitavách probíhala ve stejně krásné a tvůrčí
atmosféře. Vše ocenili diváci dvěma neutuchajícími potlesky ve stoje a ovacemi po koncertě.
Děkuji všem účinkujícím za zodpovědnou
přípravu a emotivní projev. Sbormistrům Věře

Chytré kroužky pro
děti i ve vašem městě

STAŇTE SE
NAŠÍM LEKTOREM
Odměna až 250 Kč/hod.

Věda nás baví o.p.s.

Více informací najdete na:
www.vedanasbavi.cz/masterlektor

Burešové, Renatě Fraisové, Vladimíře Jetmarové, Věře Milerové, Veronice Plívové, Evě Regináčové, Karlu Saxovi a dirigentce Daně Ludvíčkové za nevšední a profesionální přístup.
Děkuji Městu Svitavy za materiální a finanční
podporu. Děkuji všem pracovníkům Střediska
kulturních služeb za příkladnou a obětavou
práci při přípravě a realizaci celého festivalu.
Miroslava Ducháčková,
ředitelka festivalu, sbormistryně PS Dalibor

Červen v knihovně
patří dětem

V sobotu 4. června se těšíme na všechny
děti i jejich rodiče na Dni dětí v parku Jana
Palacha. Tentokrát budeme mít stanoviště
u knihobudky a čtenářských laviček. V pondělí 6. června v 16 hodin proběhne na stejném
místě (u knihobudky) workshop Pohádkové
čtení a hraní o vílách a vodnících s Alenou Vorlíčkovou. Připojíme se tak k Týdnu čtení, který
je součástí kampaně Celé Česko čte dětem
a zaměřuje se na podporu čtenářské gramotnosti dětí a na budování pevných vazeb v rodině
prostřednictvím společného čtení. Dětem z MŠ
Sokolovská budou 8. června slavnostně předány drobné odměny za účast v projektu Chceme
dětem číst. V červnu budou pasováni poslední
prvňáčci na čtenáře knihovny, v letošním roce
se zapojilo celkem deset škol ze Svitav a okolí.
Děkujeme všem školám a školkám za skvělou
spolupráci ve školním roce 2015/2016.
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Zveme lidi dobré vůle na Noc kostelů

Motto: „Jeho brány zůstanou ve dne otevřené, NOC tam už nebude.“
Srdečně zveme všechny lidi dobré vůle
k návštěvě svitavských chrámů. Tradiční Noc
kostelů začíná v pátek 10. června 2016 v 18
hodin. Otevřeny budou všechny svitavské
kostely a modlitebny. Myšlenka otevřít kostely
v noci vznikla před dvanácti lety ve Vídni, kde
také v roce 2005 proběhla první Noc kostelů – „Lange Nacht der Kirchen“. V roce 2009
překročila Noc kostelů hranice a v roce 2010
se konala již v celé České republice. V loňském

roce se u nás do Noci kostelů zapojilo více než
1400 kostelů (ve Svitavách to bylo 7 kostelů
a kaplí), ve kterých připravili pořadatelé pro
návštěvníky téměř 8 000 programů. O mimořádném zájmu veřejnosti o program Noci kostelů svědčí i více než 450 000 návštěvnických
vstupů zaznamenaných během večera a noci
(v samotných Svitavách to bylo téměř 1000
vstupů).
Také letos budou moci návštěvníci ve stovkách otevřených kostelů poznávat a obdivovat
duchovní a umělecké skvosty křesťanství, které
nejsou pouze výrazem minulosti, ale i živé přítomnosti. O tom svědčí i bohatý kulturně-duchovní program, v němž opět nebudou chybět
koncerty, komentované prohlídky, workshopy
nebo divadelní představení, možnost nahlédnout do kostelních sakristií, zkusit si zahrát
na varhany, vystoupat na věže, prožít liturgii,
nebo jen v tichém zastavení vnímat to, co bylo
inspirací pro stavitele křesťanských chrámů.
Podrobný program najdete na plakátech
a na www.nockostelu.cz. Na setkání s vámi se
těší pořadatelé.
Pavel Ingr

Co SYxtet představí v Kolumbii? Přijďte si poslechnout!

Jak známo, již od působení v Iuventusu
členové SYxtetu uchovávají přátelské vztahy
s kolumbijským Ensemble Vocal de Medellín.
Naposledy se Češi setkali s Kolumbijci loni na
festivalu v německém městečku Egeln. Výkon
SYxtetu zde Jihoameričany nadchnul, a protože každé léto pořádají ve svém městě Medellín
prestižní mezinárodní sborový festival, byli svitavští vybráni a pozváni k účasti.
Festival Coral de Medellín, tak zní oficiální
název sborového setkání, je tradičně věnovaný hudebnímu skladateli Jose Maria Bravo
Marqézovi. Ve druhém největším městě Kolumbie, třímilionovém Medellíně, se letos začátkem července již pošestnácté potkají pěvci
ze Spojených států, Mexika, Chile, Venezuely,
Argentiny, samozřejmě sbory domácí, a také
jedno uskupení ze starého kontinentu. SYxtet
tedy na festivalu prezentuje nejen rodné město
Svitavy, ale i Českou republiku a Evropu.
Týdenní festivalový program je velmi nabitý. Není zde nic neobvyklého účinkovat na
dvou, někdy i třech koncertech denně. Pro
kolumbijské publikum je středoevropský sbor
exotickou záležitostí, jeho vystoupení jsou pro
ně velmi atraktivní a na dobrý výkon dokáže

reagovat způsobem odpovídajícím jeho vrozenému temperamentu. Náročnost výkonu
pochopitelně umocňují časový posun, vysoká
nadmořská výška a rozdílné klima.
Proto se SYxtet na své kolumbijské turné
pečlivě připravuje a velmi pilně zkouší. Do svého repertoáru si za velkou louži připravil duchovní i swingovou hudbu, populární i lidové
písně. V rámci přípravy nabídne kolumbijský
program ještě před odletem také domácím
příznivcům, a to dokonce dvakrát: v sobotu
4. června v 15 hodin v evangelickém kostele v Moravské Chrastové a o týden později
v sobotu 11. června v 19 hodin v Ottendorferově domě ve Svitavách. SYxtet se na vás těší!
Pavel Švrčina

29. / St / 19:30 / Fabrika

Externí koncert Smetanovy Litomyšle

Komorní orchestr Leopoldinum Wroclaw,
umělecký vedoucí Christian Danowicz
Přední polský komorní orchestr se na festivalu
poprvé představí se slavnými kompozicemi tří
století.
Wolfgang Amadeus Mozart: Malá noční hudba
Edvard Hagerup Grieg: Z časů Holbergových
Henryk Mikołaj Górecki: Tři kusy ve starém slohu
Josef Suk: Serenáda Es dur op.
Orchestr byl založen v roce 1978, s odkazem na
název jedné z nejcennějších památek barokní
architektury ve střední Evropě, známé pro svou
akustiku Aula Leopoldina na Vratislavské univerzitě. Jeho umělecká identita byla formována
řadou osobností, z nichž největší vliv na orchestr
měl Karol Teutsch. Umělec byl schopen spojit
nejlepší schopnosti jednotlivých hudebníků
komorního orchestru. Karol Teutsch - virtuóz
a dirigent. V současné době je uměleckým ředitelem violista Hartmut Rohde, který je profesorem na Universität der Künste v Berlíně a na
Royal Academy of Music v Londýně, zakladatel
Mozartova klavírního kvarteta. Christian Danowicz se narodil v roce 1983 v Buenos Aires
v Argentině a ve čtyřech letech s rodinou přestěhoval do Francie. Jeho otec, Enrique Danowicz,
houslista a pedagog, byl jeho první učitel hry na
housle. Je absolventem konzervatoře v Toulouse
(diplom s poznámkou k dokonalosti). Inicioval
a organizuje „Musique au Leman“ festival komorní a symfonické koncerty v Thonon ve Francii. Sám vystupuje jako sólista, komorní hráč
i dirigent. Vstupné: 290 Kč, předprodej na www.
ticketporatl.cz

Studenti se bavili, tančili, zpívali...
Počasí je nevyzpytatelné a občas studentskému Majálesu moc nepřeje. Letos - alespoň
dopoledne - nepršelo, a tak se mohlo vesele
řádit, tančit i zpívat. Masky byly opět zajímavé,
propracované do detailu a leckdy měla vystoupení jednotlivých tříd i vtipnou choreografii, či
minipříběh. Myslím, že se všichni dobře bavili
- od těch nejmenších dětí, které se jen přišly
podívat, co se děje v parku J. Palacha, přes studenty, až po kolemjdoucí dospělé, kteří možná
přišli zavzpomínat na školní léta.
Doprovodný program nabídl taneční vystoupení i pěvecká čísla - vše na výborné úrovni.
Odborná porota neměla jako vždy lehkou
práci. Ocenit tolik invence a kreativity ... Spoustu nápadů by zasloužilo ocenění, ale nakonec
bylo rozhodnuto. Třetí místo si odnesli vtipní
motorkáři, na pomyslný druhý stupeň si stoupli
černí jamajští bobisté, kteří byli naprosto dokonalí. Všechny ale převálcovaly - tedy asi bych

měla napsat převálcovali, ale je to sporné - baletky. Svým obrovským entuziasmem, propracovanou choreografií, trefnými kostýmy... nakonec
porotu přesvědčily, že jsou nejlepší. Srdce diváků
si získaly od první chvíle.
Zuzana Pustinová
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Dětská scéna 2016
45. celostátní přehlídka
dětského divadla
Pátek 10. června
13:00 – 13:20
zahájení přehlídky a dílny dětských recitátorů
15:00 – 18:00
vystoupení recitátorů 3. kategorie

Sobota 11. června		
9:30 – 12:30
vystoupení recitátorů 4. kategorie
10:00 – 12:00
1. blok přehlídky dětského divadla
– vystoupení pro veřejnost
13:35 – 15:45
1. blok přehlídky – vystoupení pro účastníky Dětské scény, zahájení přehlídky dětského divadla
»»Puntíkáři, pachatelé dobrých skutků, Taneční
studio Light při ZUŠ Na Popelce, Praha (F)
»»O líné babičce, Darebáci, ZUŠ Schumanna (F)
»» Jak se Trivoj smrskl, Tři boty, ZŠ/MŠ Třebotov (F)
20:00 doplňkový program
»»Kapela jede! aneb Není pecka jako pecka,
Naivní divadlo Liberec (F)

Neděle 12. června		
9:00 – 11:30 vystoupení recitátorů 2. kategorie
10:00 – 12:00 2. blok přehlídky
– vystoupení pro veřejnost
15:00 – 16:40 2. blok přehlídky
– vystoupení pro účastníky Dětské scény
»»Černošský Pán Bůh, KUK-u-řice,
ZUŠ Štítného, Praha (F)
»»Slon a mravenec, Hadřík,
ZŠ Havlíčkova, Jihlava (F)
»»Jak princ hledal princeznu, Čtyřlístek,
ZUŠ Chlumec nad Cidlinou (T)
»»O ztraceném meči aneb Opičí dobrodružství,
MaMaMa, Machkovic rodinné divadlo,
Mračov (T)
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»»Strašlivý příběh o Juliáně a Severýnovi,
CIVÁRAMO 14-9, ZUŠ Veselí nad Moravou (S)
»»To víte, Afrika, EsTeNaToMaj, ZUŠ Žamberk (T)
»»Bílobílý svět, Střípek Plzeň – skupina Šafrán (T)
20:00 – 20:50 Útěk, HOP-HOP, ZUŠ Ostrov

Středa 15. června		
9:30 – 10:50 5. blok přehlídky
– vystoupení pro veřejnost
14:00 – 15:20 5. blok přehlídky
– vystoupení pro účastníky Dětské scény
»»You, generace, Kontejner 16 v pokoji 225,
ZUŠ Jana Štursy Nové Město na Moravě (F)
»» Leni, Bezejména, ZŠ Aloisina Výšina, Liberec (F)
»»Malý John a Krvavý koleno, Dramatický soubor ZŠ Železnická, Jičín (F)
20:00 ukázky z práce seminářů (F)
»»The Dozing Brothers, Svitavy (S)
Místa konání:
(F) - Fabrika, (T) - Tyjátr, Trám (S) - farní stodola

Ze svitavských škol
MŠ Čsl. armády 9
Naše MŠ Čsl. armády 9, Svitavy se účastnila akce Okresního mysliveckého spolku Svitavy, který pro děti připravil v areálu restaurace
U jelena ukázky psů, mysliveckých trofejí a další aktivity. Tímto jim moc děkujeme za krásné
zážitky.
L. Kolouchová

9:30 – 11:15 3. blok přehlídky
– vystoupení pro veřejnost
14:00 3. blok přehlídky
– vystoupení pro účastníky Dětské scény
»»Duhová jiskra, LDO ZUŠ V. Nováka,
Jindřichův Hradec (F)
»» U Pierra, La Grimace, ZUŠ Uherské Hradiště (F)
»»Láskotoč, Veselé zrcadlo, Gymnázium
Ústí nad Orlicí (T)
»»Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Convivium,
ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř (T)
20:00 - 21:15 Cesta do Brna, C Svitavy (T)

Úterý 14. června		
9:30 – 11:15 4. blok přehlídky
– vystoupení pro veřejnost
14:00 – 15:40 4. blok přehlídky
– vystoupení pro účastníky Dětské scény
»»Hrajeme si na Bullerbyn, PVdramík,
ZUŠ Prostějov (F)
»»Kdybych já byl dospělý, Pískající vršky,
ZUŠ Mohelnice (F)

Tradiční setkání svitavských studentů
středních škol s vedením města se odehrálo
ve čtvrtek 12. května ( jako vždy den před Majálesem) tentokrát netradičně v klubu Tyjátr.
V úvodu seznámil starosta města David Šimek
a místostarosta Pavel Čížek studenty s připravovanými investičními akcemi, potom už byla řada
na nich. Debata se rychle rozproudila a po hodině a posledních třech otázkách se muselo končit. Studenti se zajímali zejména o sport – hřiště
a jejich zázemí, cyklostezky, opravu bazénů apod.
Řeč byla i o dopravě – zejména o nebezpečných
přechodech, rozbitých chodnících, ale také
o kultuře (promítání 3D filmů), či o neutěšeném
stavu „dolního“ rybníka, který slouží pouze pro
hospodářské účely, či nově vznikajícím parku
Patriotů. Vedení města potvrdilo podporu aktivit studentů i skutečnost, že o jakékoliv podněty
a nápady ze strany všech studentů velmi stojí
– vytváří to zpětnou vazbu, která je pro řešení
problémů přínosem.
Zuzana Pustinová

Divadelní představení
v Modré škole

18:00 – 19:30
»»Robert Fulghum a Létající cirkus, LiStOVáNí (F)

Pondělí 13. června		

Kulatý stůl se studenty

Den země v MŠ Větrná
V rámci našeho ekologického projektu
Náš dub se celoročně zaměřujeme na sběr
a třídění papíru, plastů a také na sběr a ekologickou likvidaci použitých baterií. S důrazem
na vedení dětí k citlivosti vůči prostředí, ve
kterém žijeme, se v rámci denních vycházek
a pobytů venku vzděláváme v environmentální
oblasti. U příležitosti oslavy Dne země jsme se
s dětmi, vybaveni potřebnými pomůckami, vydali k místnímu rybníčku. Už během cesty děti
nacházely a třídily nalezené odpadky a zároveň
zkoušely vymýšlet varianty možné recyklace,
co by, kdyby… Když už bylo okolí rybníčka čisté, děti si rozdaly lupy a pozorovaly a zkoumaly běžný život drobného a většího hmyzu.
Při cestě zpět do MŠ jsme všechny odpadky
vzorně vysypaly do správných kontejnerů a ve
třídě děti čekala za odměnu sladká odměna.
Paní učitelky Juzová a Hrubá,
třída Broučků, MŠ Větrná Svitavy

Každý rok připravujeme s dětmi na závěr
školního roku divadelní představení. Dříve
jsme si tvořili scénáře podle známých pohádek, jako je Lotrando a Zubejda, Princezna
ze mlejna, Pipi Dlouhá punčocha nebo Tatínku, ta se ti povedla. Loni jsme nacvičili čtyři
kratší podle knihy Strom pohádek z celého
světa. Ocenili jsme, že se tak seznamujeme
s kulturou, vnímáním a tradicemi jiných zemí.
To byl hlavní důvod, proč jsme letos vytvořili
pět kratších scénářů opět podle stejné knihy
od Jana Vladislava a Vladislava Stanovského.
Nácvik divadelního představení probíhá necelé tři měsíce. Děti se při něm učí nejenom
svou roli, ale také správné vyjadřování, práci
s tělem, zodpovědnost a respekt k ostatním.
Samotná vystoupení jsou příležitostí pro sebevyjádření, práci s chybou, boj se studem,
pro rozvoj kreativity a leckdy i improvizace.
Německou, italskou, českou, španělskou
a tádžickou pohádku můžete vidět na Dni dětí
v parku Jana Palacha. Po vzoru severských škol
jsme letos předělali tělocvičnu na víceúčelový
prostor s hledištěm i oponou. Díky tomu můžeme divadelní představení nabídnout zdarma
školkám ve Svitavách, pokud by si chtěly udělat procházku. Mohly by strávit čas i v našem
lesním centru a zorganizovat tak celodenní výlet. Scénáře ke všem pohádkám rádi zašleme
k použití.
Radoslava Renzová
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Environmentální
výchova v MŠ
V naší mateřské škole máme environmentální výchovu zahrnutou ve Školním
vzdělávacím programu, prolíná nám všemi
vzdělávacími oblastmi průběžně po celý rok.
Ve spolupráci s rodiči jsme začali sbírat starý
papír a výtěžek jsme se rozhodli věnovat na
postupné zvelebování školní zahrady. Děti
měly možnost přímo se účastnit budování
jezírka, které si samy děti osázely květinami
a okrasnými skalničkami a denně pozorují
v jezírku život dvou rybek. Přírodní proměny
v jednotlivých ročních obdobích mohou pozorovat na stromě, který si vysadily, připraven
je zeleninový a květinový záhon, zahrada se
pyšní také bylinkovým vláčkem. Díky městu
Svitavy jsme započali práce na zahradním
altánu, abychom mohli některé vzdělávací
činnosti pro děti přenášet na školní zahradu
i za nepříznivého počasí. Touto cestou chceme městu Svitavy poděkovat. Naším záměrem je učit děti vnímat krásy přírody všemi
smysly, získávat nejen informace o jednotlivých tématech, ale objevovat vztahy a vazby
v přírodě. Vedeme děti k tomu, aby uměly
o přírodní prostředí patřičně pečovat, aby si
uvědomovaly význam naší planety pro lidský
život, přejímaly zodpovědnost za stav životního prostředí. K péči o prostředí, ve kterém se
děti denně pohybují, patří také starost o živé
tvory. Dětem přibyly do tříd noví zvířecí kamarádi, vodní želvy, šnek africký a také želva
suchozemská.
V rámci oslav Dne Země jsme přijali pozvání ZŠ a MŠ Sokolovská, která si připravila
pro děti akci plnou aktivit podporujících kladný vztah dětí k přírodě, badatelství, manuální
gramotnost a kreativitu.
Ve výčtu akcí nemůžeme opomenout výlet
třídy Broučků do zábavního vědeckého parku
VIDA v Brně. V unikátní expozici rozdělené
do čtyř tematických celků: Planeta, Civilizace,
Člověk a Mikrosvět děti objevovaly, bavily se
a učily se hrou. ,,Příroda je stále otevřená kniha a jen v ní opravdu stojí za to číst.“
Kolektiv zaměstnanců MŠ Svitavy,
Milady Horákové

Kriminalita a delikvence
Žáci devátých tříd ZŠ Svitavy, Felberova 2
se zúčastnili zajímavého projektu na téma Kriminalita a delikvence dětí a mládeže. Nejdříve
se seznámili s posláním a fungováním Domu
na půl cesty v Květné, poté byli poučeni
o tom, co je to trestní odpovědnost, vysvětlili
si rozdíl mezi pojmy kriminalita a delikvence
a připomněli si svá práva a povinnosti.
Díky besedě s odborníky si žáci osvěžili
své znalosti z hodin občanské výchovy a také
se dozvěděli řadu nových informací z oblasti
práva.
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Co neuvidíte z ulice!

V měsíci květnu byla dokončena, za podpory zřizovatele školy města Svitavy, přeměna
školní zahrady Mateřské školy Svitavy, Československé armády 9 v zahradu v přírodním
stylu, která pomáhá dětem utvářet povědomí
o vlivu člověka na životní prostředí. Environmentální vzdělávání uplatňované v naší škole
učí děti chápat zákonitosti živé a neživé přírody v bezprostředním prostředí mateřské školy
a rozvíjet kamarádské vztahy mezi vrstevníky,
pedagogy, rodiči a přáteli školy.
K prohlídce přírodní zahrady a nově zrekonstruovaných budov mateřské školy vás
srdečně zveme v úterý 7. června v 16 hodin.
Chcete-li se účastnit slavnostního rozloučení
předškoláků s mateřskou školou, přijďte mezi
nás již v 15:00 hodin. Děti a pracovnice školy

Školní akademie
Školní akademie Základní školy Svitavy,
nám. Míru neznamená jenom samotné vystoupení, ale začíná již o několik měsíců dříve, kdy
musí přijít originální nápad a poté následuje
tvrdá práce všech zúčastněných na secvičování
scénáře.
I ta letošní, v pořadí již dvacátá třetí, se
podle slov diváků vydařila. Konala se 5. května opět ve Fabrice. V úvodu předala ředitelka
školy ceny nejlepším žákům školy za úspěšnou
reprezentaci v krajských a celostátních kolech
rozličných soutěží. Poté již mohl začít vlastní
program. Čas běžel, jedno vystoupení střídalo
druhé… Obdivuhodné bylo, že se malí herci, recitátoři, tanečnice, zpěváci i muzikanti dokázali
zkoncentrovat a podat kvalitní výkon. U nikoho
nebyla patrná nervozita, a když už se stalo, že se
někde „zaškobrtlo“, s úsměvem se pokračovalo
dále… Diváci mohli zhlédnout nápadité taneční
kreace na nejrůznější hudbu, nechyběla také
vystoupení založená na mluveném slově. Velký
aplaus sklidila dívenka ze 2. třídy za roli Holeny
v pohádce O dvanácti měsíčkách. Představení
jednotlivých tříd byla proložena též hrou na
klavír, recitací a gymnastikou. O provázanost
celého programu se bravurně postarali uvaděči
ze 7. a 8. třídy. Diváci je odměňovali potleskem
za vtipné skeče v rozmanitých převlecích.
Závěrečné ovace publika patřily samozřejmě i našim skvělým paním učitelkám Janě Hanusové a Haně Šíchové, které sestavily scénář
celé akademie. Poděkování patří i ostatním pracovníkům školy a samozřejmě účinkujícím, bez
kterých by realizace vystoupení nebyla možná.

Další úspěch školních novin
– tentokrát dvojnásobný
Loňské absolutní vítězství v celostátním
kole soutěže školních novin a časopisů přispělo ke zvýšení zájmu o tvorbu novin. Proto jsme
redakci rozdělili a začali vydávat noviny dvoje.
Žáci prvního stupně Riegrováčka a žáci druhého stupně Riegrováka. Oba tituly jsme poslali
do krajského kola a opět jsme uspěli. Riegrováček ve své kategorii zvítězil, Riegrovák obsadil druhé místo. Oba tedy znovu postupují do
kola celostátního. Za úspěchem se však skrývá
spousta práce, proto všem, kteří mají nějakou
zásluhu na vydávání, děkujeme.
Za redakci Fi&Pr

Sobotní drátování na Riegrovce
Kdy: 18. června od 10 do 12 hodin
Účast hlaste prosím předem
na e-mail: prazanova@riegrovka.cz
Poplatek: 50 Kč na materiál.

Státní zkoušky z grafických
disciplín se vrací
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická ve Svitavách umožní zájemcům
z řad studentů, bývalých absolventů a široké
veřejnosti od října tohoto roku složit státní
zkoušky z grafických disciplín. Jedná se o tyto
jednotlivé zkoušky:
zkouška z psaní
na klávesnici základní

600 Kč

zkouška z psaní na klávesnici
se zvýšenou rychlostí

650 Kč

zkouška z psaní na klávesnici
mistrovské

750 Kč

zkouška z těsnopisu
základní

600 Kč

zkouška z těsnopisu
zvýšenou rychlostí

650 Kč

zkouška
ze stenopistiky

650 Kč

zkouška
z komorního těsnopisu

750 Kč

zkouška ze zpracování
textu na počítači

700 Kč

Poplatky jsou platné pro rok 2016.
Na zkoušky se mohou zájemci přihlásit
prostřednictvím naší školy (minimální počet
uchazečů je 8). Škola své uchazeče přihlásí vyplněním hromadné přihlášky ke státním zkouškám a jejím odesláním elektronicky a současně písemně na adresu Národního ústavu pro
vzdělávání. Uchazeč si může přinést vlastní
klávesnici.
Více informací můžete získat na mob.: 733
771 294, na stránkách Obchodní akademie
a Vyšší odborné školy ekonomické ve Svitavách (http://www.oa.svitavy.cz/?p=5831)
a na stránkách Národního ústavu pro vzdělávání (http://www.nuv.cz/p/statni-tesnopisny-ustav/statni-zkousky).
Libor Pavlík
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Krátké ohlédnutí ve fotografiích ze života našeho města

Program pro děti - pálení čarodějnic na Cihelně s Mateřským centrem Krůček.

Skřítci a víly ve Vodárenském lese se SVČ.

Žehnání pro milovníky motorek na svitavském náměstí. Akci pořádal Bikers Club Road35 v rámci zahájení nové sezóny.

Oslavy svátku matek s Klubem seniorů.

Předání Výroční ceny Svitavského klubu Laurus.

36. národní přehlídka amatérské fotografie.

První vrchol oslav 760. výročí první písemné zmínky o městě Svitavy spojené se 120. výročím železnice Svitavy - Polička.

Letní biatlon v parku Patriotů.

Fotbalové derby Tj Svitavy - Polička (6:1).

Český pohár v lezení na obtížnost.

Výroční speciál z prvního vrcholu oslav 760. výročí města Svitavy vám přineseme v dalším čísle zpravodaje Naše město.
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Informace ze sportu
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Žáci bronzoví na mistrovství České republiky

Qantocup 2016
Srdečně vás zveme na již 18. ročník největší
sportovní akce svého druhu v České republice
- turnaje mužů, žen a veteránů v malé kopané
- QantoCup 2016!
Zažijte s námi atmosféru fotbalového QantoCupu během posledního víkendu v červnu,
konkrétně v sobotu a v neděli 25. – 26. června
na Svitavském stadionu a na hřištích v Lánech.
Můžete se zúčastnit aktivně, to znamená
přihlásit svůj tým do turnajového klání, anebo
si jako diváci přijďte prohlédnout smršť sportovních soubojů v základních skupinách i finálových utkáních.
Abyste nepřišli o fotbalové zápasy ze šampionátu EURO 2016, zajistili jsme pro vás na
svitavském stadionu TV přenos ze čtvrtfinálových utkání.
Sobotní zápasy z evropského fotbalového
šampionátu můžete zhlédnout ve fotbalové
atmosféře QantoCupu v sobotu 25. června
v časech 15:00, 18:00 a 21:00 hod. na LED obrazovce (4,5m x 2,5m) s ozvučením. V případě,
že by česká reprezentace hrála čtvrtfinálové
utkání v neděli 26. června od 15:00 hod. bude
zajištěn i tento přenos.
Díky doprovodným aktivitám během celé
akce se zabaví i vaše ratolesti. V sobotu večer
přijďte na koncert kapely Syfon, který začne
v 19 hodin na betonové ploše vedle tenisových
kurtů svitavského stadionu a po koncertu následuje tradiční a vámi oblíbená lasershow. Vstup
na akci zdarma. Akce se koná díky významné
podpoře města Svitavy. Termín uzavření přihlášek do letošního ročníku je 5. června. Kompletní
informace získáte na www.qantocup.cz.
Těšíme se na vás! Vaše Qanto

Distribuci
zajišťuje firma Lubomírek.cz. S nesrovnalostmi v doručování se obracejte na mob.: 608
024 585 (www.lubomirek.cz).
Příští číslo vyjde 26. června 2016

Horní řada: P. Siekiera, J. Meluzín, D. Maruš, D. Benko, J. Kočvara, J. Žižka, K. Hroch,
M. Meluzín dolní řada: J. Janků, V. Nespěšný, D. Jarůšek, A. Pelíšek, J. Šudoma, M. Šudoma
Dlouhých pět let čekal svitavský volejbal
na další velký republikový úspěch. A letos to
dopadlo, všechno klaplo, bronzové medaile na
MČR vybojovali naši – svitavští - mladší žáci. Kdo
z příznivců volejbalu sledoval livestream, web či
facebook, si určitě užil své. Ta medaile totiž nebyla snem, ale cílem, který se podařilo naplnit.
Kdo s námi na MČR byl, ví, že zlato bylo strašně
blízko, ale přitom i strašně daleko. V neuvěřitelně vyrovnané závěrečné finálové čtyřce nakonec
rozhodovaly úplné maličkosti a konečné 3. místo
pak bylo doslova darem z nebes.
A jak se to všechno ve finále MČR v Novém
Jičíně seběhlo?
První utkání je vždycky důležité, na takovém
vrcholném turnaji však doslova veledůležité.
A nás čekal na úvod VK Kolín. Měl jsem strach,
ale klobouk dolů - kluci překonali nervozitu
a vyhráli jsme 2:0. Tím začala naše spanilá jízda.
Stejným výsledkem jsme zdolali i týmy Slávie Plzeň, Orionu Praha a skupinu jsme vyhráli bez
ztráty jediného setu. Ve čtvrtfinálovém utkání, kde se rozhodovalo, zda budeme bojovat
o medaile, nebo ne, jsme zdolali VK Ostravu
taky 2:0. Náš fan klub to v hale tak rozjel, že snad
kluci ani prohrát nemohli. A finálová čtyřka byla
jasná – TJ Kojetín, TJ Nový Jičín, TJ Svitavy a VK
Příbram - hrálo se systémem každý s každým
na dva vítězné sety. Na úvod jsme porazili 2:1
VK Příbram doslova o fous (tie-break 15:13).
Na kluky z TJ Kojetín jsme v koncovkách nevyzráli a prohráli jsme těsně 0:2. Poslední zápas
s TJ Novým Jičínem se opět rozhodoval v tie-breaku, tentokrát jsme ho prohráli 12:15 a celé
utkání 1:2. Finálová skupina se díky obrovské
vyrovnanosti týmů tak zamotala, že do poslední
chvíle nebylo jasné, jak všechno dopadne, kdo
a jaké medaile získá. No a pak už vypukla obrovská radost! Kluci, trenéři, fan klub – jsme bronzoví a svitavský volejbal má další republikový
úspěch.
Co nás k medailím dovedlo?
Naší největší zbraní byla vyrovnanost celého týmu, kluci dobře spolupracovali, pomáhali

si, doplňovali se, prostě byli tým. Soupeře jsme
ničili plachtícím podáním, které zvládli všichni
hráči základní šestky. Nahrávač Tonda Pelíšek
„měl své dny“ a po zásluze byl vyhodnocen
jako nejlepší nahrávač finálového turnaje. Byli
jsme prakticky jediný tým hrající rychle středem
a z doskoku, on se totiž volejbal už nikdy nebude
hrát pomalu. Bojovali jsme i v situacích, které
se zdály být ztracené.V týmu je hned několik
kluků, kterým porážky neuvěřitelně vadí a dokážou strhnout k bojovnosti i ostatní. A konečně
- sklidili jsme ovoce výborné práce trenérů v přípravkách, kluci přišli do kategorie mladších žáků
technicky velmi dobře připraveni, s výbornými
návyky. Za to děkujeme trenérům P. Sezemskému, V. Fikarovi, P. Marušovi, Ant. Pelíškovi,
D. Švihelovi a L. Šimkovi.
A kdo nás reprezentoval?
V základní šestce nastupovali: smečaři - Dan
Benko (kapitán), David Maruš, blokaři – Kuba
Kočvara, Jakub Žižka, účko – Kristian Hroch, nahrávač – Tonda Pelíšek; sestavu doplňovali Vojta
Nespěšný, Jarda Janků, Honza a Mates Šudomovi, Pepíno Meluzín a David Jarůšek. Trenéři – Marek Meluzín a Petr Siekiera. Marcela Sezemská

Cyklopecky startují
Již popáté pořádá Destinační společnost Východní Čechy ve spolupráci
s Pardubickým krajem unikátní letní soutěž
– Cyklopecky – ve které mohou vyznavači
kol, bruslí, koloběžek, ale i pěší turisté při
poznávání krás regionu vyhrát horské kolo
Merida, nebo třeba wellness pobyt. K účasti ve slosování stačí projet (nebo projít) alespoň částečně tři z 15 soutěžních tras a na
místě si vyžádat razítko do takzvané Vandrovní knížky, která je k dostání ve všech
turistických centrech. Všechny podrobné
informace o soutěži, která potrvá až do
16. října, jsou kromě Vandrovní knížky také
na www.vychodni-cechy.info/cyklopecky/.
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Gymnastika

Burešová, Křivková, Ehrenbergerová, Kunstová,
Pintérová, Svobodová a Hloušková

Poslední dva měsíce byly pro svitavské
gymnastky opravdu náročné. Nejenže se konalo
okresní a krajské kolo ve sportovní gymnastice,
ale v neděli 24. dubna proběhlo i mistrovství ČR
v teamgymu. Cvičilo se v krásné, ale studené ostravské hale. Do závodu nastoupilo 11 družstev
a naše děvčata podala skvělý výkon. Celkově to
bylo krásné 5. místo a od medaile je dělilo jen
0,35 bodu. V sobotu 14. května se konalo MČR
ve sportovní gymnastice pořádané asociací
sportu pro všechny a i tam jsme měli svá želízka
v ohni. V každé kategorii nastoupilo téměř 60
závodnic. Nejlépe si vedla Lýdie Hloušková, která ve své kategorii obsadila 3. místo a společně
s Anetou Pintérovou a Noemi Nývltovou v soutěži družstev dokonce kralovaly a odvezly si zlaté
medaile. Všechna děvčata si zaslouží pochvalu,
protože 8 se jich umístilo do první dvacítky. Ještě nás čeká jeden závod teamgymu, tak držíme
palce, ať to zase cinkne. Kdo ještě teamgym nezná, podívejte se na záznam závodu na youtube
- teamgym Ostrava 2016.
Pavla Koudelková

naše město / červen 2016 / www.svitavy.cz

Pozvánka na akce
ZKO Svitavy - Lačnov
V sobotu 25. června v 10:00 hodin vás
srdečně zveme na již IV. ročník Lačnovského
psíka pořádaný Základní kynologickou organizací Svitavy-Lačnov. Tato akce je pro všechny
milovníky psů bez rozdílů věku , rasy a pohlaví.
Soutěžit se bude v 5 kategoriích a každý bude
odměněn krásnými cenami od našich sponzorů! Hodnotit se bude nejen krása vašeho
chlupáče, ale celkový dojem z majitele a psa.
Tajným hlasováním také budete rozhodovat
o Nejsympatičtější dvojici a celkovém vítězi
celého psíka.
V neděli 26. června v 10:00 hod. proběhne na našem cvičišti k příležitosti oslav 15.
výročí založení naší organizace den plný předváděcích akcí nejen psích sportů, ale i dílniček
pro děti, soutěží pro celé rodiny, přednášek
a hledání pokladu s naším stopařem.
Lahodné občerstvení i pitný režim zajištěn. Přihlášky a propozice naleznete na www.
zkosvitavy-lacnov.cz. Těší se na vás celá naše
kynologická základna.
Petra Makovská

Richard Berger

V květnu se svitavský plochodrážní veterán
Richard Berger zúčastnil ve Slaném memoriálu Antonína Vildeho a umístil se na 3. místě.
Chtěli bychom pozvat všechny fanoušky ploché dráhy na sobotu 23. července, kdy svitavský veterán pojede na domácí dráze mezinárodní závod veteránů za účasti 8 zemí Evropy
a taky možná poslední závod své kariéry. Náš
veterán by rád předal žezlo někomu mladšímu, aby město Svitavy mělo dál zastoupení
v tomto motoristickém sportu. Kdyby měl
někdo z mládeže zájem o tento sport, najde
nás na Facebooku Speedway Svitavy, kde nás
osloví. Klub disponuje kvalitní motorkou. Rádi
uvítáme nové zájemce o tento sport.
Speedway Svitavy

Volejbalový oddíl zve
na Turnaj generací

Turnaj fotbalové mládeže v holandském Weespu

Svitavští mladí fotbalisté se na pozvání z holandského Weespu zúčastnili v polovině května
mezinárodního turnaje.
Jiří Petr

Všechny současné i bývalé hráčky svolává
volejbalový oddíl TJ Svitavy na sobotu 11. června, kdy se na antukových kurtech za Národním
domem uskuteční Turnaj generací. A že jich za
téměř sedmdesátiletou existenci oddílu je!
Každá tréninková skupina, počínaje ročníky
1946/48, 1949/51, přes generace 60., 70., 80.
a 90. let, až po letošní mladší žákyně (ročník
2002), může přihlásit svůj tým na mail paja.
nem@centrum.cz, nebo na facebookových
stránkách oddílu (v událostech – Turnaj generací). V přihlášce lze zvolit variantu turnaje
- buď pro aktivní hráčky, nebo tu pro již netrénující účastnice. V turnaji spíše než o výsledky
půjde o společenské setkání těch, které hrají,
nebo hrály ten nejkrásnější a bezesporu jeden
z technicky nejnáročnějších sportů – volejbal.
Dále zveme všechny rodiče, fanoušky a přátele,
abychom společně zavzpomínali a pobavili se.
Marcela Sezemská
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