společně :)
Martin Sodomka
- svitavská
osobnost
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NÁRODNÍ VÝSTAVA
AMATÉRSKÉ
FOTOGRAFIE
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Pěvecký sbor
Červánek
má 20 let

Den rododendronů, Den zvířat a Voříškijáda
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14. ročník
Bloudění
s mapou

20

Studentský majáles
Když se podíváme do slovníku na význam
slova majáles, tak zjistíme, že jsou to studentské oslavy, pořádané k příležitosti příchodu
máje, že jde také o oslavu krás studentského
života, mládí a hlavně jara, ale také o kořeny
sahající až do 15. století, kdy došlo k velkému rozmachu univerzit. Náš letošní majáles
s tématem Co se skrývá pod mojí postelí se
uskuteční v pátek 12. května. Průvod započne svou spanilou jízdu v 9 hodin u Fabriky,
navštíví náměstí Míru a ukončí ji v parku Jana
Palacha, kde se bude konat celý dopolední
program, kterým vás provede Adam Navrátil.
Můžete se těšit na známé světové hity v podání Ondřeje Kučery, Petry Švancarové a Eliš-

Poslední květnovou sobotu se bude konat
Den rododendronů. V sobotu 27. května v parku Jana Palacha se za spolupráce se Záchrannou stanicí Zelené Vendolí opět setkáme s psími
kamarády a proběhne oblíbená Voříškijáda.
Letos je pro návštěvníky připraven bohatý
program, který bude od třinácté hodiny zahájen v parku. Čekají nás kvetoucí rododendrony,
prodej výpěstků zahrádkářů, stanoviště her pro
děti, přehlídka dravých ptáků, až po stanoviš-

tě výcviku služebních psů. Pro nejmenší děti i
školáky zajistí program tým z DDM z Moravské
Třebové. Bude připraveno několik stanovišť,
kde mohou děti sbírat body v různých disciplínách a nebo se projet na koni. Na asfaltové
ploše u parku si můžete prohlédnout hasičské
auto, či technické vybavení policie ČR. Svitavská městská policie letos slaví 25. narozeniny,
a proto bude od 13 do 15 hodin zpřístupněna
služebna v Langerově vile. Pokračování na str. 2

Přijďte s námi přivítat jaro na motorce
Motoklub Road35 pořádá v sobotu
13. května pro motorkáře i nemotorkáře, srdcaře a všechny, kdo mají rádi motorky a vše
kolem nich - každoroční první jarní vyjížďku!
Vyjíždět budeme ze Březové nad Svitavou
z Moravského náměstí - sraz je ve 12 hodin.
Trasa povede přes Letovice, Poličku do Svitav
- 80 km. Příjezd na náměstí Míru ve Svitavách
je plánován na 14:30 hodin, kde se uskuteční
mše při příležitosti žehnání motorek v kostele
Návštívení Panny Marie.
K vidění bude spousta krásných strojů
a dokonce nás svojí návštěvou poctí i Klub veteránů z Litomyšle a vystaví svoje klenoty přímo na náměstí.
Pokračování na str. 1

ky Udržalové. Celý dopolední program bude
ukončen vyhlášením nejlepších masek a krále
majálesu. Večerní radovánky začnou v 19 hodin na Lánské zahradě (v případě špatného
počasí v klubu Tyjátr), kde se vám představí
poličská skupina Among the Wasted, hudební
skupina WAF a hlavní hvězdou večera bude
Jakub Děkan se svou kapelou. O afterparty
se postará DJ Karpa a celý program skončí ve
2 hodiny ráno. Na večerní program jsou
potřeba lístky. Ty koupíte v městském informačním centru na náměstí, na recepci ve
Fabrice či u některých pořadatelů majálesu
na středních školách, cena v předprodeji je
70 Kč, na místě 100 Kč.
Adéla Hofmanová

str. 2

Mohlo by vás zajímat
Den rododendronů,
Den Zvířat a Voříškijáda

Pokračování ze str. 1
Do 18 hodin se můžete radit s pěstiteli
a nakoupit si sazenice do své zahrádky. Chovatelé psů si mohou vyměnit cenné rady
s odborníky u stánku Agility klubu. Návštěvníci
parku mohou zhlédnout ukázku práce policejních psovodů a ukázku pejska vycvičeného na
vyhledávání výbušnin. Zájemci si zde mohou
vyzkoušet výcvik svého psa a se svými miláčky
překonat různé překážky. Výtěžek akce bude
věnován na podporu Záchranné stanice volně
žijících zvířat Zelené Vendolí.
Vrcholem akce je každoroční Voříškijáda.
Srdečně zveme všechny majitele psů s jejich
miláčky s průkazem původu i bez něj. Tradičně
se bude soutěžit ve třech kategoriích – voříšci,
čistokrevní pejskové a dítě se psem. Na stáncích bleších trhů vás čeká spousta krásných
věcí za pár kaček. Zájemci o prodejní místo
se mohou hlásit na mob.: 731 516 171 nebo
e-mail: barbora.domu@email.cz. Celé odpoledne bude hrát jevíčská kapela Kopjam. Akci
zakončí v 18 hodin vystoupení kapely Big
band Svitavy.
Alice Štrajtová Štefková

Skvělý úspěch svitavské
Dramatické školičky

8. a 21. dubna proběhly ve Fabrice a divadle
Trám dvě krajské postupové přehlídky mladého
divadla – Svitavský Fanda a Svitavský dýchánek.
Ostatně jako každý duben – již osm let… Tedy
vlastně nic nového.
A přece byly letošní svitavské přehlídky
mimořádné! Na obou vystoupily tři soubory
naší Dramatické školičky. Tři soubory ze tří tříd
a všechny pod vedením Jany Mandlové.
Pokračování na str. 15
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Spisovatel a grafik Martin Sodomka osobností města
Již od roku 1999 volí každoročně Svitavský klub Laurus svitavskou osobnost, která následně přebírá Výroční cenu klubu, pro kterou
se vžilo označení Svitavský vůl. V březnu klub
vybíral z navrhovaných jmen svitavskou osobnost, a to za významný čin nebo dílo, osobnost, která se zasloužila o slávu a věhlas města,
o rozvoj, propagaci a reprezentaci Svitav.
Laureátem Výroční ceny Svitavského klubu
Laurus za rok 2016 byl zvolen výtvarník, grafik,
ilustrátor, designer, vydavatel, autor dětské literatury, textař, muzikant a cestovatel Ing. Martin
Sodomka, a to za propagaci Svitav originální
dětskou literaturou a výtvarným projevem.
Martin Sodomka se narodil 3. února 1968
ve Svitavách, absolvoval Střední průmyslovou
školu strojnickou v Chrudimi a v roce 1991 Fakultu strojní VUT v Brně (katedra management
průmyslového designu). Začal pracovat jako
konstruktér v TOS Svitavy, od roku 1993, kdy si
založil vlastní grafické studio, je na volné noze
jako grafik. Od roku 1994 vytvořil přes 2500
knižních obálek, zejména pro vydavatelství
Computer Press. Tvoří také ilustrace ( je např.
autorem dvou digitálních obrazů v 1. patře svitavského kulturního centra Fabriky), loga (Fabrika, většina svitavských středních škol, Městské knihovny ve Svitavách, svitavského muzea
a mnoha firem z celé České republiky), firemní
grafiku, grafické manuály, plakáty a kalendáře. Od roku 2012 vydává vlastním nákladem
v Edici technických pohádek dětské knihy, kde
mezi hlavní hrdiny patří vrabčák Zíla a krysák
Arny Jak si postavit auto (2012), Jak si postavit
letadlo (2013), Jak si postavit motorku (2014)
a Jak si postavit dům (2015). V duchu těchto
knih vydal také dvě leporela pro nejmenší - ještě

nečtenáře - Arnyho dílna (2014) a Arnyho stavba (2015). V současné době pracuje na nové
knize Jak postavit železnici. Knihy, které se
v České republice staly bestsellery, byly přeloženy do mnoha jazyků, a licence byly prodány
do 14 zemí (Korea, Dánsko, Itálie, Ukrajina,
Rusko, USA, Německo, Holandsko, Čína, Lotyšsko, Francie, Španělsko, Polsko a Turecko).
K psaní technických dětských knih jej inspirovala vlastní renovace Škody Octavia vyrobené
v roce 1963 (s renovovaným vozem absolvoval cestu do Monte Carla a zpět). V roce 2016
v Městském muzeu a galerii ve Svitavách měl
výstavu Jak postavit knihu. Martin Sodomka je
také autorem hudby a části textů rockové skupiny Kowalski, kde hraje na kytaru.
Veřejné slavnostní předání výroční ceny
proběhne v pátek 12. května v 18 hodin v Divadle Trám. Cenu předá spisovatel a nakladatel Oldřich Růžička a emeritní starosta města
Svitavy Václav Koukal. Během podvečera vystoupí skupina Kowalski. Součástí slavnostní
akce bude také autogramiáda, přítomní si budou moci přímo na místě zakoupit některou
z knih Martina Sodomky.
Milan Báča

Přijďte s námi přivítat jaro na motorce
Pokračování na str. 2
Proběhne také ukázka první pomoci motorkáři při nehodě od profesionálů. Nejmenší
se budou moct zabavit prohlídkou hasičského
vozu.
Pro každého, kdo si to bude chtít zkusit, tak
k dispozici bude i mototrenažer jízdy po zadním kole. Na Facebooku probíhá také tipovací
soutěž na stránce Bikers Club Road35, které
se můžou zúčastnit všichni a bude vyhlášená
v odpoledních hodinách na náměstí ve Svitavách. Na všechny se velice těšíme a doufáme
v hojnou účast jak motorkářů, tak těch, kdo si
jen chtějí užít příjemně strávené odpoledne
v naší společnosti.
Lucie Rulíšková a Míra Hladík
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Informace z úřadu
Informace
z odboru školství
Zápis dětí do mateřských škol bude probíhat ve čtvrtek 11. května od 13:00 do 17:00
ve velkém sále kulturního domu Fabrika.
Zde rodiče obdrží tiskopis přihlášky a po jeho
vyplnění ho budou moci odevzdat s originálem zdravotního potvrzení od dětské lékařky
ředitelce pouze té mateřské školy, do které
bude chtít své dítě zapsat. Rodiče si s sebou
dále přinesou svůj občanský průkaz a rodný
list dítěte. V případě, že výsledkem správního
řízení bude nepřijetí dítěte, budou mít rodiče
možnost zúčastnit se druhého kola zápisu.
O jeho termínu budeme včas informovat.
Připomínáme rodičům, jejichž dítě dosáhne do 1. 9. 2017 pátého roku věku, je předškolní vzdělávání povinné.
Jiří Petr
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Zastupitel města přivítal nové občánky
V sobotu 1. dubna 2017 byly mezi občany
Svitav slavnostně uvedeny tyto děti:
Vojtěch Šimák, Amálie Chaloupková,
Adam Cvrkal, William Elsinger, Šarlota Šebelová, Sofie Zemánková, Tadeáš Kolena a Vendula Vernerová. Z důvodu zvýšené nemocnosti
se pravidelného vítání občánků tentokrát zú-

častnilo méně dětí, než bývá zvykem v ostatních měsících, ale i přesto vládla v obřadní síni
svitavské radnice slavnostní nálada. Zastupitel
města MUDr. Harald Čadílek popřál všem dětem i jejich rodičům pevné zdraví, hodně lásky
a radosti.
Renata Johanidesová

Smlouva s Perečynem

Rada města přispěje na ošetření stromů

Na svém zasedání 6. dubna schválila Městská rada města Perečyn na Ukrajině znění partnerské smlouvy s městem Svitavy. Ke slavnostnímu podpisu dojde 28. května 2017 v Perečyně.

Hromadný úhyn ryb
V první polovině dubna došlo k hromadnému úhynu ryb v jezírku parku Jana Palacha.
Společnost SPORTES Svitavy s.r.o. zajistila
úklid uhynulých ryb, zajistila rozbory vody
a provedení pitvy uhynulých ryb. Expertízy potvrdily, že k úhynu došlo v důsledku nedostatku
kyslíku ve vodě, který byl způsoben rychlým nárůstem teplot v první polovině dubna. Tento
stav nezvrátilo ani okysličovací zařízení, které je
na jezírku nainstalované.
Jaroslav Kytýr

Rada města Svitavy na svém zasedání
28. března vyhlásila grantový program nazvaný Příspěvky na ošetření významných stromů.
Účelem programu je finančně podpořit občany i podnikatele vlastnící významné stromy
rostoucí na pozemcích na území města Svitavy.
Stromy tvoří důležitou složku zeleně a plní
řadu významných funkcí - estetickou, ekologickou a společenskou. Tím se významně podílejí na zlepšování životního prostředí obyvatel
v našem městě. Důležité je však nejen stromy
vysazovat, ale také je pečlivě a odpovědně
ošetřovat. Ošetřování stromů je činnost, která
vyžaduje speciální znalosti, vybavení a dovednosti. Neodborný řez může způsobit nezvratné poškození, které bude ovlivňovat strom po
celý jeho život, případně v horších případech
život stromu výrazně zkrátí.
Přednostně bude příspěvek přiznán na
ošetření stromů, jejichž stav lze charakterizovat jako rizikový. Ošetření spočívá v provedení
bezpečnostního a zdravotního řezu, případně
zabezpečení koruny stromu proti jejímu rozlomení umístěním bezpečnostní vazby. Příspěvek nebude poskytován na kácení stromů.
Žádost o poskytnutí příspěvku je nutno
podat do 5. června 2017 odboru životního
prostředí MěÚ Svitavy. Potřebný tiskopis lze
získat na odboru životního prostředí MěÚ Svitavy, podatelnách úřadu nebo webu města:
www.svitavy.cz/cs/m-19-grantovy-program/.
K žádosti je nutné doložit kopii katastrální
mapy se situačním zákresem předmětného
stromu. V žádosti může žadatel uvést návrh
odborné arboristické firmy, která by provedla

ošetření stromu, případně výši své spoluúčasti
na uhrazení nákladů na ošetření a nebo zpracování cenové nabídky zajistí odbor životního
prostředí. Poté všechny materiály předá k posouzení pracovní skupině pro životní prostředí,
která rozhodne o poskytnutí příspěvku, nebo
zamítnutí žádosti. Pracovní skupina bude rozhodovat podle kritérií, kterými jsou význam
daného stromu z hlediska městské zeleně,
stupeň poškození a výše spoluúčasti vlastníka
stromu. Podáním žádosti nevzniká na příspěvek nárok. O výsledku budou všichni žadatelé
písemně informováni.
Hana Gregorová

Společenská rubrika
Noví občánci města Svitavy,
kteří se narodili v březnu letošního roku:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klaudie Kadlecová
Tomáš Ingr
Adam Pavliš
František Miko
Lea Přibylová
Amy Prudilová
Matyas Kašpar
Eliška Švédová
Matěj Dědič
David Pollák
Antonín Trunečka
Monika Moravcová
Thobias Hyrák
Alexander Neděla
Richard Kafedžič
Jiří Hanuš
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Jak třídit odpad (2)
Proč je důležité třídit
staré elektro?
Třídění odpadu je u nás už téměř běžná
věc. Víme, co se starým papírem, plasty i sklem.
Přesto ale mnozí z nás zapomínají při úklidu vyčlenit staré elektro. Spotřebiče přitom obsahují
nebezpečné látky jako např. rtuť, olovo nebo
kadmium. Ty se na klasické skládce uvolňují
do půdy, vody a ovzduší a poškozují tím životní prostředí. Pokud ale vhodíte drobné elektro
do červených kontejnerů, poputují přímo do
recyklační linky, kde se z nich pomocí různých
separací získávají původní suroviny a materiály
ke znovuvyužití. Kde jsou červené kontejnery,
zjistíte rychle na: www.cervenekontejnery.cz.
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Uklízeli jsme místní
vodní toky
Dobrá práce na apríla
Spolek Moravský Lačnov se poprvé zúčastnil úklidové akce My pro vodu – voda pro nás,
kterou připravuje Povodí Moravy. Hlavním cílem je vyčistit břehy potoků a řek a přispět tak
k čistému prostředí. Do čištění Lačnovského
potoka se zapojilo okolo dvou desítek Lačnováků, ochotně pracovaly i děti a všem patří velký
dík. V akci chceme pokračovat a věříme, že se
budou přidávat další.
Pavla Oharková

• Češi za loňský rok vyhodili v průměru na
osobu 1,67 kg elektra? V porovnání s ostatními zeměmi ale nejsme žádní rekordmani.
Například v Norsku činí roční zpětný odběr
elektrozařízení až 30 kg na osobu.
• zpětným odběrem jednoho kusu tiskárny
dojde ke snížení produkce nebezpečných
odpadů o 36 kilogramů? Stejné množství
nebezpečného odpadu vyprodukuje za rok
9 domácností.
• Češi používají jeden mobilní telefon v průměru 12-18 měsíců?
• elektronická hračka je nejčastěji vyhazovaným elektrozařízením do směsného odpadu
a má také největší spotřebu baterií? Tomu
odpovídá také fakt, že v domácnostech patří k nejkupovanějším zařízením. Nejméně
polovina Čechů koupí elektronickou hračku
jednou za rok.
• zpětným odběrem jedné televize se sníží
produkce skleníkových plynů, protože není
vyprodukováno 44 kilogramů CO2? Stejné
množství CO2 vyprodukuje automobil, který
ujede vzdálenost mezi Prahou a Ostravou.
Co patří do červených kontejnerů?
• mobilní telefony, vysílačky, navigace;
• přehrávače mp3, diskmany, rádia;
• notebooky, klávesnice, myši;
• baterie a nabíječky,
• kalkulačky, budíky;
• elektronické hračky, auta na vysílačku, roboti;
• menší kuchyňské spotřebiče (šlehače, toustovače, mixéry, drtiče ledu, rychlovarné konvice aj.);
• fény a kulmy, el. kartáčky, holicí strojky;
• žehličky, ruční vysavače;
• další elektrospotřebiče do velikosti 40x50 cm
Michal Nedoma

Tísňové volání 156
Na těchto místech jste si pravidelně mohli
přečíst stručné příběhy, které byly řešeny strážníky městské policie. V uvádění krátkých anotací,
které život přinesl, budu po svém nástupu na
místo velitele městské policie pokračovat, ale
zároveň budou příběhy doplňovány i o aktuální upozornění na věci či události, které se nás
mohou bezprostředně dotýkat. Věřím, že každý
z nás může přispět k dobrému společnému
soužití v našem městě. V případě potřeby nás
můžete kontaktovat na e-mail: mp@svitavy.cz,
osobně či telefonicky, vždy vám rádi pomůžeme.

Venkovní sportování - upozornění

Věděli jste, že:
• nejčastěji do červených kontejnerů vyhazujeme varné konvice?
• v uplynulém roce lidé ve třech čtvrtinách
případů vhazovali do červených kontejnerů
elektro vyrobené před rokem 2005?

Městská policie informuje

Ukliďme Česko
Dobrovolníci, kteří přišli 8. dubna v rámci
akce Ukliďme Česko vyčistit část břehů řeky
Svitavy, se potýkali nejen se střepy skla, těžkým
odpadem - např. pneumatikami, dopravními
značkami, vysavačem, ale i s novým a nemalým
problémem, kterým jsou vlhčené ubrousky.
Těch vysbírali dobrovolníci nezvyklé množství
již vloni a v letošním roce byly ubrousky po
celém čištěném úseku. Prosíme tedy, abyste
použité ubrousky odhazovali do komunálního odpadu.
Informace o akci najdete na stránkách ZO
ČSOP Rybák Svitavy, které děkujeme za zorganizování akce a všem dobrovolníkům za pomoc.
Renata Karlíková, OŽP

Co do kanalizace nepatří?
Ve třídění odpadů patří ČR k evropské
špičce, v kanalizaci ale často končí předměty a látky, které tam rozhodně nepatří: např.
látky radioaktivní, infekční a karcinogenní,
jedy, žíraviny a výbušniny, pesticidy, omamné
a hořlavé látky, biologicky nerozložitelné tenzidy, organická rozpouštědla, ropné látky, silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva, látky
způsobující změnu barvy vody, látky, které
vedou k ucpání kanalizační stoky a pevné odpady včetně kuchyňských, ať ve formě pevné
nebo rozmělněné, které se dají zneškodňovat
tzv. ,,suchou cestou“. Do kanalizační stoky také
nepatří: hygienické potřeby (např. vlhčené
a odličovací ubrousky, tampony nebo tyčinky
na ušní hygienu atd.), tuky a oleje, léky, kapky,
sirupy, chemikálie (staré barvy, ředidla, lepidla, domácí a zahradní chemie).
Do kanalizace tedy nepatří řada látek a je
s nimi nutno nakládat podle jejich povahy
v režimu platné legislativy (podrobnější info
na: www.vodarenskasvitavy.cz). Odpad ukládejte roztříděný do kontejnerů, sběrných dvorů a sběrových míst. Odpady nejsou totéž co
odpadní vody! „Voda je život‘‘ - neznečišťujme
ji jen za cenu svého pohodlí. Jaromír Hurych

Se začátkem nejen cyklistické sezóny, ale
všeobecného venkovního sportování, připomínáme všem občanům, že je nutné na venkovních sportovištích dodržovat stanovená
pravidla, která jsou vždy upravena provozním
řádem. Nejde však jen o pravidla, ale zejména o vzájemnou ohleduplnost a respektování
jeden druhého, ale i ostatních osob, které nemusí nutně sportovat, ale pohybují se zde či žijí
v okolí sportovišť. Strážníci provádějí a nadále
boudou na těchto místech (sportovní hřiště,
cyklotrasy, in-line dráha apod.) provádět pravidelné kontroly i v rámci vlastních cyklohlídek,
které nově chystáme zavést na letní období.

Podomní prodej
Dne 6. 4. byla hlídka vyslána na oznámení,
týkající se možného podomního prodeje, kdy
ve vchodě bytového domu se pohybovalo několik osob s nabídkou od určité firmy. Věc byla
hlídkou vyřešena a nedošlo k žádným škodám
na majetku. Pokud budete svědky podomního
prodeje nebo se vám obdobná situace stane,
raději ihned volejte na linku 156 a hlavně nikoho cizího nepouštějte do svého bytu či domu.

Vyhrožoval nejen rodičům
Dne 8. 4. v ranních hodinách hlídka vyjížděla na oznámenou událost, kdy agresivní mladík (zřejmě pod vlivem návykových látek) vyhrožoval svým rodičům fyzickým napadením.
Po příjezdu hlídky na místo mladík obrátil svoji
agresivitu proti ní. V ruce držel dva kameny,
které hodlal použít proti hlídce či k poškození služebního vozidla a vyhrožoval i použitím
zbraně. Proto byla vyžádána součinnost s PČR
a přijela také RZS. Po příjezdu hlídky Policie
ČR byl proveden společný zákrok a dotyčného
si na místě převzala PČR.

Rohlíky ke snídani…
Dne 9. 4. se strážníkům v brzkých ranních
hodinách v okolí pekárny podařilo odhalit
krádež přepravky s rohlíky. Dva mladíci, jeden
z nich dokonce nezletilý, odcizili přepravku
s rohlíky, ale daleko se jim utéct nepovedlo.
Včasným zákrokem strážníků byl případ objasněn a dotyčným udělena bloková pokuta.
Zároveň strážníci vyrozuměli odbor sociálních
věcí i rodiče.
Rostislav Bednář
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Ze zastupitelských lavic

Není nám jedno,
že jsou ve městě ještě místa, která hyzdí
vzhled. Jedním z nich je zelená plocha – nevím,
jestli zelená, když se změnila na neudržovanou
skládku, u rohové budovy na křižovatce ulic Tovární a M. Pujmanové. Vlastníkům nevadí, že na
to občané oprávněně poukazují ?
Sídliště u nádraží se opravuje, tak by se měli
starat i ti, kteří tam mají budovy a pozemky.
A protože je měsíc květen, chceme vás pozvat, vážení spoluobčané, i na oslavu 1. máje
ve spodní části náměstí Míru (u fontány),
a to od 10 hodin. 8. května si připomeneme konec 2. světové války, u pomníku Rudoarmejce
od 9 hodin.
Lidmila Kružíková,
zastupitelka města za KSČM

Oslava Dne matek
MO KDU - ČSL Svitavy srdečně zve nejen
všechny maminky na oslavu Dne matek, která
se uskuteční v neděli 14. května 2017 od 14:30
hod v hlavním sále Ottendorferova domu (červené knihovny) ve Svitavách. Maminkám k jejich svátku zazpívají děti z pěveckého sboru
Svitaváček při MŠ Větrná pod vedením paní
Ludmily Juzové a zatančí mažoretky ze základní školy v Lačnově, které vede paní Věra Betlachová.
Blanka Homolová
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.

Kulatý stůl
pro studenty

Den před Majálesem - letos tedy ve čtvrtek
11. května - se koná od 10 hodin již tradiční
setkání studentů s vedením města Kulatý stůl:
Co studenty trápí? V zasedací místnosti zastupitelstva města budou studenti diskutovat
se starostou Davidem Šimkem a místostarostou Pavlem Čížkem o tom, co město připravuje, co se v městě daří, či nedaří a co by se ještě
mohlo zlepšit.
Zuzana Pustinová
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Vystavujeme fotografie
Co mně napadne, když někdo zmíní Svitavy? Město s náměstím plným podloubí, historická budova knihovny, které říkám „červená“,
protože její jméno nikdy nevyslovím správně, a naproti, přes silnici, městské muzeum
a galerie plné šikovných a obětavých lidí. Ne,
nezapomněl jsem ani na novodobou chloubu
Fabriku, kde ve středisku kulturních služeb jsou
spolupracovnice, bez kterých si neumím představit pořádání velkého množství kulturních
akcí. Jedna z nich se v těchto dnech připravuje.
Je to 37. ročník národní soutěže amatérské
fotografie.
Je skoro neuvěřitelné, že tuto nelehkou akci
středisko organizuje nepřetržitě už od roku
1996. Klobouk dolů. Vždyť soutěže se každoročně účastní přes 100 fotografů, děvčata musí
zaevidovat více než tisíc fotografií, všechno připravit, aby pak porota vybrala nejlepší snímky,
a ve spolupráci s muzeem připravit výstavu
a důstojné zahájení (letos 13. května) právě v té
knihovně, jejíž jméno nikdy nevyslovím dobře.
A co mě ještě napadne? Že držím palce,
aby na výstavě byly fotografie, jež se budou nejen líbit, ale mnozí v nich najdou i poučení, aby
i doprovodné výstavy, na nichž mimo jiné letos
poprvé ukážeme i fotografie pořízené mentálně i jinak postiženými spoluobčany, zaujaly
co nejvíce lidí, aby přijelo co nejvíce fotografů
z celé republiky, obdivujících nejen Svitavy, ale
setkají se, uzavřou nová přátelství a přispějí
k dobré náladě, kterou všichni potřebujeme.
Aby se má neskromná přání naplnila, k tomu
stačí málo. Přijďte se podívat na některou
z akcí, které s národní soutěží ve Svitavách souvisí
a určitě s sebou vezměte i dobrou náladu. Více
k výstavě najdete na str. 13.
Milan Sedláček

Pojďte nám naproti
Chcete mít aktuální informace? Zajímá vás
dění v našem městě? Pojďte nám naproti!
Zde naleznete svitavské novinky:
• Newsletter:
Zasílání novinek na váš e-mail,
přihlaste na www.svitavy.cz (newsletter)
nebo na e-mailu: info@svitavy.cz
• Facebook:
Svitavy - oficiální informační portál
města Svitavy
• Webové stránky:
www.svitavy.cz, www.ic.svitavy.cz
• Instagram:
MIC_svitavy
• Rodinné album, Svitavy společně:
Fotorubrika ve zpravodaji Naše město.
Svoji fotografii z veřejných akcí, které
pořádáte, posílejte na e-mail:
spolecne@svitavy.cz

ČerVánek slaví 20 let

Pěvecký sbor ČerVánek oslaví v pátek
19. května v 18 hodin v kině Vesmír dvacetiletí.
Na koncertu zazpívají členové současní i bývalí,
můžete zhlédnout obrazové a zvukové záznamy
z let minulých a hlavně zazní průřez písničkami, které jsme ve zmíněném období přivedli na
pódium.
Za těch dvacet let jsme možná trošku zestárli, ale bylo to období radostného spolkového života naplněného pravidelnými zkouškami, soustředěními, vystoupeními, oslavami
životních jubileí či narození vnoučat, ale hlavně
velikou sounáležitostí, kterou vám může dát jenom to, když aktivně provozujete muziku. Ano,
hudba byla a je naším hlavním spojovacím elementem.
A pokud přijdete na koncert, na který vás
srdečně zveme, určitě si s námi rádi zazpíváte
a my se pokusíme vás vtáhnout do muzikantské
synergie.
Karel Sax

Květinový den
po jednadvacáté
Květen je již po jednadvacáté spojen s veřejnou sbírkou Ligy proti rakovině Praha. Letošním hlavním tématem sbírky jsou nádorová
onemocnění hlavy a krku (nádory ORL).
Ve středu 10. května proběhne díky onko
klubu AREA, který funguje při svazu postižených civilizačními chorobami ve Svitavách,
sbírka i v našem městě. Minimální příspěvek na
kytičku, která bude mít letos modrou stužku, je
20 Kč. Prostředky z této akce budou použity
na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života
onkologických pacientů, podporu onkologické
výuky, výzkum a vybavení onkologických center. Nemalou část ze svitavské sbírky využije
i náš onko klub Area, který pořádá rekondiční
pobyty pro pacienty z našeho regionu.
Děkujeme studentům Střední zdravotnické
školy ve Svitavách a členům organizace Junák
– český skaut, středisko Smrček Svitavy, kteří
budou 10. května prodávat kytičku měsíčku
lékařského. Stálé prodejní místo bude již tradičně na svitavském náměstí v Nadaci J. Plívy
10. a 11. května.
Děkujeme také všem, kteří se aktivně na
této sbírce podílí, a všem, kteří nám umožní její
propagaci. Zvláštní velký dík patří vám, kteří
tuto sbírku finančně podpoříte.
Zdena Holasová
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Z činnosti NK Díra
- Taneční vystoupení v Poličce

Děje se ve městě
Akce SVČ
Ve světě skřítků a víl
Jednou za čas, když už slunce svítí a zem je dostatečně prohřátá, vylézají ze svých skrýší skřítci
a víly, které Vodárenský les chrání. Nebude lehké se do Vodárenského lesa dostat, ale pokud
trošičku znáte tento svět, bude stačit odpovědět
na jednu otázku, vypít zmenšovací lektvar a už
máte bránu tohoto světa otevřenou.
Vstupné 30 Kč

Odemykání řeky
Tradiční splutí řeky - zahájení letošní vodácké
sezóny! Trasa: Týniště nad Orlicí - Třebechovice
pod Orebem. Akce pro naprosté začátečníky
i pokročilé. Kapacita je 40 míst (pod počet 20
dospělých se akce ruší). Přihlášky do 5. května
online: https://svcsvitavy.iddm.cz /
Cena: do 15 let 200 Kč, 15 - 99 let 300 Kč
+ tarify pro rodiny. V ceně: doprava, rafty, pádla,
vesty. S sebou: jídlo + pití na celý den, suché
převlečení, obuv do vody, děti do 15 let přilbu
- povinně! (cyklo, hokoj...). Kontakt, mob.: 734
287 285, e-mail: ppadyasek@svitavy.cz
14. / Ne / 9:00 / střelnice SVČ - IV. ZŠ

Střelecká soutěž: Májová cena - 25. ročník
Vzduchová pistole 60, 40.
Startovné: pro nečleny 50 Kč
19. - 22. / Pá - Po / Šumava

Malíčkův den s Mickeyem
Pátek 19. května od 10 do 12 hodin bude
opět patřit Mickeyho klubíku. Hravé dopoledne se uskuteční již tradičně v parku za bývalým
DDM a ÚZSVM a postavičky z klubíku budou
mít pro děti připravené zábavné úkoly, za jejichž
splnění dostanou děti i drobnou odměnu. Rodinné vstupné 50 Kč členi / 70 Kč nečleni MC
Krůček, 10% sleva pro členy Klubu pevného
zdraví VZP. Za deštivého počasí se akce nekoná, aktuální informace na facebooku a webu.

8. / Po / 14:00 / Vodárenský les

13. / So / 7:00 – 17:00 / Orlice

MC Krůček

Do školky v pohodě
Ve čtvrtek 30. března jsem se společně
se 14 kamarády a pracovnicemi organizace
Bonanza vydala tancovat do Poličky. Konal se
tam festival sociálních služeb Pod duhovými
křídly. Nemohli jsme se dočkat, až ukážeme
vystoupení s názvem Never say never, na které jsme tři měsíce poctivě trénovali. Měli jsme
ještě čas před vystoupením, tak jsme jej využili
ke zkoušení, snězení svačiny, převlečení a přípravě účesů. Po zahájení už jsme jen čekali, než
se pustí naše muzika, a začali jsme tancovat. Po
skončení vystoupení nám všichni tleskali a my
se uklonili. Než skončila všechna čísla, vydali
jsme se projít po Poličce. Vrátili jsme se až na
vyhlášení výsledků. Čekali jsme a poslouchali,
jestli mezi vystoupeními, která postoupí do Pardubic, uslyšíme i nás. Dočkali jsme se, opravdu
nás vyhlásili. Společně se Simonkou a Sabinkou
jsem šla převzít na podium cenu. Brzy nám opět
začnou taneční zkoušky.
Za NK Díra Tereza Sekaninová

Šumava

Poradna ČOI

Víkend nabitý programem: na rafech na Vltavě, výletem na Stezku korunami stromů
- Neuschönau v Národním parku Bavorský
les. Turistika v oblasti Lužný a Vyššího Brodu.
Cena: 2 090 Kč / osoba
Zvou zaměstnanci SVČ Tramtáryje

V květnu se koná Poradna pro spotřebitele a podnikatele, kterou děláme ve spolupráci
s Českou obchodní inspekcí, opět v první čtvrtek v měsíci – 4. května – od 9 do 13:30 hodin
v budově městského úřadu (ul. T. G. Masaryka
25, malá zasedací místnost).
Rudolf Grim

Půjde vaše dítko k zápisu do školky? Byli
byste rádi, aby tam šlo do školky s radostí, klidné, zvědavé na to, co ho čeká? Praktické tipy
vycházející ze zkušenosti vám může dát setkání s dalšími rodiči a psycholožkou Monikou
Čuhelovou ve středu 10. května od 16 do 17
hodin. Dozvíte se, jak s dítětem o školce mluvit
tak, aby ho zajímala a přitom se vidinou školky
necítilo nejisté, odstrčené či potrestané, nebo
naopak zklamané přehnanými nebo nereálnými
očekáváními. Je ideální doba, kdy s touto přípravou začít. Cena 70 Kč členi, 100 Kč nečleni
MC Krůček, objednání na e-mail: mckrucek@
gmail.com, mob.: 737 236 152. Po předchozí
domluvě možnost hlídání dětí.

Sdílení porodních příběhů
– týden respektu k porodu
V návaznosti na Světový týden respektu
k porodu srdečně zveme na Sdílení porodních
příběhů v kruhu žen za přítomnosti a podpory
porodní asistentky Zuzany Vocáskové. Společným sdílením můžete získat podporu, pocit sounáležitosti, nový úhel pohledu nebo se
inspirovat na cestě k dalšímu porodu. Zveme
proto budoucí maminky prvorodičky i vícerodičky. Setkání proběhne ve středu 24. května od 16 do 18 hodin v herně MC Krůček,
70 Kč pro členy, 100 Kč pro nečleny MC Krůček, nutnost objednání na kontaktech výše.

Měsíc lásky i k maminkám

centrum estetické medicíny
C.E.M. je špičkové laserové lékařské centrum zaměřené na estetickou medicínu s dalšími doplňkovými
službami. Centrum estetické medicíny je vybaveno přístroji s nejmodernějšími technologiemi, které
umožňují provádět výkony dle nejnovějších metod se skvělými výsledky v oblasti estetických zákroků pod
odborným lékařským dohledem.
Nabízené zákroky:

 odstranění rozšířených žilek v obličeji a na končetinách pomocí laseru (IPL, YAG−LumenisOne)
 odstranění pigmentových skvrn (IPL,CO2 laser)
 permanentní depilace, odstranění ochlupení u žen i mužů laserem (LightSheer LumenisOne)
 odstranění bradavic a kožních výrůstků laserem (CO2, IPL)
 korekce jizev, léčba akné, korekce strií (CO2, YAG, IPL)
 fotorejuvenace − vyhlazení a barevné sjednocení pokožky obličeje, dekoltu a hřbetu rukou (IPL−LumenisOne, MicroXel CO2)
 resurfacing − omlazení pokožky obličeje, dekoltu a hřbetu rukou (IPL−LumenisOne, MicroXel CO2)
 neinvazivní nebolestivá liposukce (UltraContour)
 odstranění celulitidy přístrojem U−lift pro Ultracontour
 zpevnění a zformování postavy přístrojem NEW−LIFE B.E.A.M.
 intenzivní lymfodrenáže přístrojem NEW−LIFE B.E.A.M. nebo PNEUVEN
 aplikace BOTOXU a výplňových materiálů ke korekci vrásek
 aplikace BOTOXU k omezení nadměrného pocení
 mezoterapie krku, dekoltu a hřbetu rukou
 Radiofrekvence přístrojem ContrAge Dual Plus − neinvazivní facelifting, výrazná redukce strií (poporodní strie), formování
paží, odstranění tzv. druhé brady
 chemický peeling obličeje, dekoltu, hřbetu rukou, zad (u akné a drobných vrásek)

C.E.M. centrum estetické medicíny
U Nemocnice 4
Svitavy 568 02

www.cemcz.cz

e-mail: info@cemcz.cz
tel: +420 733 388 212

Na druhé květnové pondělí připadá kromě státního svátku ještě jeden významný den
– sváteční den pro maminky. Kytička, přáníčko, pusa, chvíle s dobrou kávou a knížkou
nebo rodinný výlet – co by udělalo největší
radost té vaší mamince? I my v Krůčku přejeme k jejich svátku vše nej, hlavně hodně lásky
a pohody mezi nejbližšími. Celý měsíc je pak
budeme hýčkat ve všech směrech – podrobnosti v programu na webu.

Hledáme posilu do týmu
Volná pozice aktivizační pracovnice/ka.
Výhodou, nikoli podmínkou je vzdělání či
praxe s prací s dětmi, zdravotnictví či sociální
oblasti. Nabízíme zkrácený úvazek, zaškolení, možnost sladit práci a rodinu a další. Do
5. května mohou zájemci posílat motivační dopis a strukturovaný životopis e-mailem na katri.
novotna@gmail.com nebo adresu organizace.
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ČMP v Česko-americké TV

Klub seniorů pořádá setkání, vycházky a zájezdy

Region vymezený historickými městy Svitavy, Litomyšl, Moravská Třebová, Polička
a Vysoké Mýto se na přelomu února a března
prezentoval v USA. Propagační spot přibližující
atraktivní místa Českomoravského pomezí byl
vysílán v kabelové televizi Czech-American TV.
Pořady této stanice sleduje 2,5 milionu diváků
na televizních obrazovkách v šedesáti amerických městech a další desítky tisíc prostřednictvím internetového vysílání. Propagace Českomoravského pomezí v USA byla možná také
díky několikaleté úspěšné spolupráci Czech-American TV s Pardubickým krajem.
Czech-American TV se již řadu let snaží
rozšiřovat povědomí o České republice v USA,
prezentovat atraktivní české a moravské destinace a přibližovat zdejší kulturní dědictví.
O fungování organizace se stará více než čtyřicet amerických a českých odborníků a rozvíjí
se také spolupráce se studenty českých vysokých škol. Více informací o této televizi najdete
na www.catvusa.com.
Zmiňovaná prezentace Českomoravského
pomezí v USA by nemusela být poslední. V létě
se totiž do České republiky chystá ředitel televize, John Honner, který by v rámci své návštěvy měl zavítat také na vybraná turisticky atraktivní místa regionu na pomezí Čech a Moravy.
Materiál, který zde během své cesty nasbírá,
pak bude využit pro prezentaci turistických
atraktivit Českomoravského pomezí v některém z budoucích pořadů Czech-American TV.
Jiří Zámečník

Vycházky Nordic Walking
Pravidelné vycházky svitavských seniorů se konají každý čtvrtek (duben až říjen), sraz před
kavárnou u parku Jana Palacha v 9 hodin.
10. / St / 7:30 / parkoviště před Fabrikou

Poznávací zájezd do Rožnova
pod Radhoštěm
Výlet pro přihlášené členy klubu seniorů.

13. / So / 7:00 / autobusové nádraží Polička
7:20 / autobusové nádraží Svitavy

Výlet do Laškova u Náměště na Hané
Cena zájezdu včetně oběda je 220 Kč. Předpokládaný návrat je mezi 17 až 18 hod.
27. / So / 7:00 / autobusové nádraží Polička
7:20 / autobusové nádraží Svitavy

Vycházka pro náročné
Trasa Šerlich - Masarykova chata - Šerlišský
Mlýn (7 km)
Cena zájezdu včetně oběda je 250 Kč. Předpokládaný návrat v 18 hod. Kontaktní osoby
pro závazné přihlášky: Korábová (Svitavy),
Mlynářová (Polička).
Eva Rejentová

Slavnostní setkání s občerstvením a kulturním
programem. Vystoupí děti ze ZŠ Felberova.
Všechny aktivity klubu seniorů jsou zveřejňovány
na nástěnkách ve Fabrice (přízemí a 3. podlaží
před místností č. 301) a v elektronické podobě
na webových stránkách www.ks.svitavy.cz nebo
na facebooku.
Samospráva KS Svitavy

Salvia pořádá Den otevřených dveří ve Fabrice
Srdečně vás zveme na Den otevřených
dveří ve Středisku sociálních služeb Salvia,
z.ú., který se koná ve čtvrtek 18. května
od 9 do 17 hodin. Středisko sociálních služeb
Salvia sídlí ve Fabrice na Wolkerově aleji ve
čtvrtém poschodí.
Co vás čeká?
Informace o sociálních službách, které poskytujeme. Můžete si prohlédnout kompenzační pomůcky, které půjčujeme (vozíky, chodítka). Pro návštěvníky je připraveno občerstvení
a drobný dárek. Těšíme se na vaši návštěvu.
Ludmila Benešová

ZO Kardio

Březnová vycházka do okolí Oldřiše se vydařila. Dne 25. března jsme se prošli po okolí Oldřiše až do Sádku u Poličky. Putování za
krásného počasí jsme zakončili obědem a hrou
v kuželky. A tak projekt „Rozchodíme civilky“
bude opět doplněn o další kilometry. Vždyť
se nás zúčastnilo padesát devět statečných.
V pondělí 10. dubna se uskutečnila členská
schůze ZO Kardio Svitavy.

25. / Čt / 14:00 / Fabrika, velký sál

Oslava svátku matek

Lékařské pohotovosti na měsíc květen
Zubní pohotovostní služba
1. 5.
MUDr. Bisová Iva 		
6. - 7. 5.
MUDr. Doležal Petr
8. 5.
MUDr. Fremuthová Marta
13. - 14. 5. MDDr. Gořulová Daniela
20. - 21. 5. MUDr. Kincová Milena
27. - 28. 5. MUDr. Hřebabetzká Alena

Moravská Třebová, Svitavská 325/36, 461 352 210
Svitavy, U Stadionu 1207/42, 461 532 253
Městečko Trnávka 5, 461 329 181
Svitavy, Dimitrovova 799/4, 604 278 684
Hradec nad Svitavou 549, 461 548 230
Staré Město 134, 461 312 501

Pohotovost lékáren
1. 5. Dr. Max Lékárna (Kaufland), 8. 5. Lékárna na poliklinice
Lékařská pohotovostní služba ORL pro děti a dospělé
Svitavská nemocnice, budova D - lůžkové ORL oddělení, 461 569 345,
všední dny 15:30 - 19:30 / So, Ne a svátky 8:00 - 14:00
Lékařská služba první pomoci pro dospělé
Kollárova 22, Svitavy, přízemí polikliniky, v místnosti ambulance LSPP/LPS, 461 569 239,
Pátek 18:00 - 21:00 / So, Ne, svátky 9:00 - 17:00 hodin
Lékařská služba první pomoci pro děti a dorost
Kollárova 22, Svitavy, přízemí polikliniky, v místnosti dětské ambulance,
vchod na levé straně, 461 569 270, So, Ne, svátky 8:00 - 18:00 hodin.
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Informace ze škol
Obchodní akademie
1. místo v grafických disciplínách
V letošním roce studenti Obchodní akademie a Vyšší odborné školy ekonomické Svitavy
navštívili krajské město Pardubice, aby se zúčastnili krajské postupové soutěže mistrovství
ČR v grafických disciplínách. Organizátorem
soutěže byla Střední odborná škola cestovního
ruchu Pardubice. Všichni účastníci se přihlásili
do kategorie opisu textu. Naše škola potvrdila
pověst skvělých písařů, neboť po roce jsme opět
obsadili první příčku. Student 4. ročníku Daniel
Pruška se umístil na 1. místě s výkonem 360,2
čistých úhozů za 1 minutu. Dokážete také napsat za 1 sekundu 6 znaků?
Náš vítěz se utká s dalšími vítězi krajských
kol mistrovství ČR v grafických disciplínách, které se bude konat ve dnech 25. až 26. května na
Obchodní akademii v Chocni. Za vzornou reprezentaci školy všem zúčastněným děkujeme
a přejeme vítězi v dalších závodech pevné nervy
a hbité prsty.
Petra Kopečná

INA LANŠKROUN, s.r.o.
SCHAEFFLER SVITAVY

Gymnázium
Aktuální informace
• historicky první studentkou svitavského gymnázia, která zvítězila v krajském kole biologické olympiády (kat. A) se v březnu stala studentka septimy N. Císařová. Postoupila tak
do celostátního kola,
• krajské kolo chemické olympiády vyhrála studentka tercie K. Kučerová. V její kategorii se
však letos celostátní kolo nepořádá,
• studenti gymnázia se již více než 10 let zapojují 2 krát až 3 krát ročně do celonárodní
dobročinné sbírky Srdíčkový den. Již podruhé
se v tomto školním roce do ulic města vypravili sbírat peníze ve prospěch nemocných dětí
studenti kvinty. V březnu vybrali celkem 9 866
Kč, za celou dobu organizování této sbírky
vybrali svitavští gymnazisté již několik set tisíc
korun,
• v krajském kole soutěže „Rozhoduj o Evropě
Staň se na den tvůrcem evropské politiky“ obsadil A. Pavlíček 2. místo a S. Petrů obsadila 3.
místo. Oba postoupili v soutěži dále,
• kvartánka A. Cerháková zvítězila v literární
soutěži Svitavská čtečka, kterou v březnu or-

Základní umělecká škola
Zápisy pro školní rok 2017/2018

•

•

•

•

•

ganizovala Městská knihovna Svitavy. Vítězka
získala putovní pohár,
v celoroční Svitavské středoškolské lize
(basketbal, florbal, volejbal a futsal) dívčí tým gymnázia zvítězil, chlapci obsadili
2. místo,
v krajském kole konverzační soutěže ve
francouzštině obsadila v kat. A1 kvartánka
K. Knapčoková 2. místo,
v krajském kole zeměpisné olympiády obsadil student sexty L. Nekvinda 3. místo
a postoupil do celostátního kola soutěže.
V jeho případě to není první postup do vrcholného kola této soutěže,
od dubna se mohou přihlašovat na jazykové
škole gymnázia zájemci o státní jazykovou
zkoušku a o zkoušky Cambridge English,
na gymnáziu proběhly přijímací zkoušky,
kterých se zúčastnilo více než 100 uchazečů
o studium. Z devátých tříd bylo letos více
zájemců, o několik zájemců méně oproti
loňskému roku bylo žáků z 5. tříd (na volná
místa vyhlásí škola v květnu druhé kolo přijímacího řízení).
Milan Báča

Základní škola Riegrova
Sobotní drátování
13. května od 10 do 12 hodin.
Účast hlaste prosím předem na e-mail:
prazanova@riegrovka.cz.
Poplatek: 50 Kč na materiál.

Tři dobré zprávy
Schaeffler je dynamický technologický koncern,
který čítá přibližně 85 000 zaměstnanci na celém
světě, působí v 50 zemích a téměř 170 lokalitách.
Jako partner všech hlavních automobilek, klíčový
hráč v leteckém průmyslu a celém průmyslovém
sektoru Vám můžeme nabídnout mnoho možností
seberealizace v novém závodě ve Svitavách jako:
TECHNOLOG VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ / AUTOMATIZACE /
MONTÁŽNÍ LINKY / OPTIMALIZACE NÁSTROJŮ
SEŘIZOVAČ: VSTŘIKOLISŮ/MONTÁŽNÍ LINKY
KONSTRUKTÉR SERVISU NÁSTROJŮ
VEDOUCÍ SMĚNY ÚDRŽBY NÁSTROJŮ
TECHNIK ÚDRŽBY STROJŮ
TECHNIK ÚDRŽBY BUDOV
OBSLUHA CNC STROJŮ
ÚDRŽBÁŘ-ELEKTRONIK
SEGMENTOVÝ VEDOUCÍ – NJ podmínkou
OBSLUHA VSTŘIKOLISŮ, MONTÁŽNÍ LINKY
K základnímu platu s prémiemi nabízíme navíc:
• finanční bonusy 40 000–50 000 Kč/rok
v závislosti na pozici
• 8 hodinovou pracovní dobu
• 5 týdnů dovolené
• možnost napracování hodin, výběr náhradního
volna
• doprava ze směrů M. Třebová a Svitavy
(Březová n. Svitavou)
• akce pro zaměstnance
• jazykové kurzy
• dotované stravování
• penzijní připojištění
PODROBNOSTI ZÍSKÁTE: 465 355 209; 465 355 116
ŽIVOTOPISY ZASÍLEJTE: jobs.cz@schaeffler.com

www.schaeffler.cz

Hudební obor 15. května
kancelář – 2. patro
9:30–11:30 děti 5-6 leté do přípravného ročníku
14:00–16:00 děti od 7 let
Výtvarný obor 18. května
učebna výtvarného oboru – 2. patro
14:00–16:30
Taneční obor 5. června
učebna tanečního oboru
14:00–16:00

Mladí zahrádkáři soutěží
V pátek 26. května pořádá Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu na ZŠ
Sokolovská ve Svitavách celookresní kolo vědomostní soutěže Mladý zahrádkář.
Soutěž má dvě části – test ze znalostí botaniky, biologie a pěstování plodin, druhou částí
je poznávání rostlin. Děti soutěží ve dvou kategoriích: mladší žáci: 4. – 6. třída, žáci starší:
7. – 9. tříd. Velmi rádi přivítáme soutěžící ze
všech svitavských škol.
Jaroslav Navrátil

Dobrých zpráv není nikdy dost. A tak si vás
dovolím informovat o třech událostech, které
v květnu proběhnou a jsou, ve vší pokoře, ctí
všem, kdo posunují ve Svitavách školství a kulturu dopředu.
Brněnský festival vzdělávání Eduspace, to
jsou dva dny plné setkávání s novými přístupy
ve vzdělávání, naslouchání inspirativním osobnostem, zkoušení netradičních forem učení
a sdílení pedagogických zážitků. Pozvánku k vedení jednoho z workshopů dostali i Petra Judová a Jiří Sehnal, kteří budou nabízet ochutnávku
metody FIE a náhled na její využití ve vzdělávání
v 21. století.
Jedním z dalších témat letošního Eduspace
je i kultura ve veřejném prostoru. Díky tomu je
město Svitavy zastoupeno i na tištěných posterech, kde bude jako příklad dobré praxe uvedena Jazzová studna a svitavské galerie Venkovka
a Živá zeď.
Třetí informace, která jistě oku Svitavana
bude milá ke čtení, je, že pozvánku na letošní
setkání osobností ve vzdělávání pořádané společností EDUin dostali Radka Renzová a Jiří
Sehnal. „Bereme to jako pochvalu a respekt
k vzdělávacím aktivitám, které ve městě probíhají. Víme, že jsme zvaní z pozice ambasadorů
Města vzdělávání, tedy jako zástupci našeho
města. Jsem rád, že příklady ze Svitav mohou
pomoci při hledání odpovědí na otázky typu
Jak se proměnila role učitele? nebo Jak by měla
vypadat účinná podoba podpory?“ Jiří Sehnal

společně :)
Kultura
30. 4. Ne / 18:00 / areál Cihelny
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9. Út / 17:00 / klub Tyjátr		

Piškotéka

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

Čaroděj Open Air 2017

DJs: Vaczech, Schwitz, KOMczech, Joshek
Tempa, Ban Jarnet
Pálení čarodějnic aneb Valpuržina noc po letech zpátky na Cihelně. Open - air party proběhne na pozemku Auto-moto klubu v přední
části areálu bývalé Cihelny, tedy na místě, kde
se v minulosti odehrálo několik ročníků proslulého festivalu Rock Live.

3. St / 18:00 / koncertní sál ZUŠ

Koncert jazzové a populární hudby

5. Pá / 19:00 / čajovna Krásná chvíle
(Namasté)
Harmonizace těla i duše muzikou
V léčivé energii zvuků a tónů přírodních hudebních nástrojů vás bude provázet i zpěvem Jiří
Žoch a Martin Polách. S sebou si přineste karimatku, spacák, polštářek pod hlavu. Tato harmonizace probíhá poslechem, u které účastníci
leží. Vstupné: 200 Kč v předprodeji, na místě
250 Kč. Vstupenky zakoupíte v Krásné chvíli.

6. So / 8:00 – 16:00 / muzejní dílny

Pečení kváskového chleba

V muzejních dílnách se tentokrát naučíte s lektorkou Renatou Součkovou vyrábět chlebový
kvásek, umíchat kvalitní chlebové těsto a upéct
vlastní domácí chléb. Než chléb vykyne, bude
dostatek času na zodpovězení otázek i výrobu
kvalitní kysané zeleniny. Cena workshopu je 600
Kč /osobu. Kontakt Jitka Olšánová, tel.: 461 532
704 nebo e-mail: lektor@muzeum.svitavy.cz

7. Ne / 17:00 / křesťanské centrum,
budova pensionu Fontána
Večer otázek a odpovědí - Smrt a co pak?
Je smrt konec nebo začátek? Bojíte se smrti?
Proč se jí křesťané nebojí a někdy se i dokonce
na ni těší? Krátké zamyšlení a diskuzi doplňují
současné křesťanské písně. Hlídání dětí a drobné občerstvení zajištěno.
Vstup volný

 18:00 / čajovna Krásná chvíle (Namasté)
ZEN Meditace
Zveme vás na společnou zenovou meditaci.
Další meditace v měsíci květnu budou probíhat
pravidelně každou neděli.
Vstupné dobrovolné

 19:00 / Fabrika
William Shakespeare - Něco za něco
Komorní scéna Aréna (Ostrava)
Na tisíc hříchů jedněm projde snadno, druhé
jen jeden přivede až na dno. Autor: William
Shakespeare. Překlad: Martin Hilský. Režie:
Ivan Krejčí. Hudba: Nikos Engonidis. Dramaturgie: Tomáš Vůjtek. Hrají: Štěpán Kozub, Marek Cisovský, Pavel Cisovský j. h., Josef Kaluža,
Albert Čuba, Vladislav Georgiev, Michal Čapka, Petr Panzenberger, Přemysl Bureš j. h., Šimon Krupa, Pavla Dostálová, Tereza Cisovská,
Zuzana Truplová, Alena Sasínová-Polarczyk.
Představení v rámci divadelního abonentního
cyklu. Délka představení: 160 minut (s přestávkou). Vstupné: 400 Kč

10. St / 18:00 / Ottendorferův dům

Absolventský koncert ZUŠ

 19:00 /čajovna Krásná chvíle (Namasté)
Bubnování s Andrejem Kolářem
Zveme vás na kurz hry na africké bubny. Zváni jsou jak začátečníci, tak i pokročilí. Kurzem
provází muzikoterapeut a lektor Andrej Kolář.
Nástroj si můžete zapůjčit. Vstupné dobrovolné

 19:00 / Fabrika
Talk show - Ivo Šmoldas a Jana Rychterová
(Páté přes desáté)
Ivo Šmoldas vystudoval filozofickou fakultu,
pracoval jako redaktor a překladatel. Napsal
několik knih. V poslední době je širší veřejnosti
známý jako herec, moderátor a glosátor. Vystupuje v různých diskuzních pořadech, kde je
oblíbený pro svůj originální humor. Jako host
vystoupí zpěvačka a kytaristka Jana Rychterová.
Vstupné: předprodej 250 Kč/ na místě 300 Kč.
Více na str. 15

12. Pá / 9:00, 20:00 /

Fabrika,
park Jan Palacha, Lánská zahrada
Majáles
Průvod masek od Fabriky, program v parku Jana Palacha. Koncert na Lánské zahradě: Among the Wasted, W.A.F., Jakub Děkan
& kapela, DJ Karpa. V případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční v klubu Tyjátr. Předprodej vstupenek v recepci Fabriky a v městském informačním centru.
Více na str. 1

 16:00 / dětské oddělení knihovny
Workshop s Marcinem Mortkou
a Martou Kurczewskou
Marcin Mortka je polský autor dětských knih
o Vikingu Tappim, Marta Kurczewská je dvorní
ilustrátorka jeho knih.

 18:00 / Divadlo Trám
Svitavský vůl 2017
Slavnostní předání výroční ceny Svitavského klubu Laurus výtvarníkovi, grafikovi, ilustrátorovi,
designerovi, vydavateli, autorovi dětské literatury, textaři, muzikantovi a cestovateli Martinu
Sodomkovi. Vstupné dobrovolné. Více na str. 2

13. So / 8:00 – 16:00 / muzejní dílny

Krása z kamene

Na rodinném workshopu s kamenicí Víťou
Morávkovou se naučíte pracovat s kamenickým nářadím, vyrobíte si předměty dle vlastního návrhu (miska, květináč, reliéf….) Cena
workshopu je 600 Kč /dospělí, 400 Kč / děti.
Workshop je určen pro rodiče s dětmi od 8 let.
Kontakt Jitka Olšánová, tel.: 461 532 704 nebo
e-mail: lektor@muzeum.svitavy.cz.

 14:00 / kavárna V Parku
Kurz kreslení IV.
Úspěšné kurzy kreslení pod vedením Fialy ze
ZUŠ Svitavy. Kurz čtvrtý - figura. Rezervace
nutná do 9. května. Vstupné: 80 Kč / osoba

 14:30 / náměstí Míru
Žehnání motorek
Více na str. 1, 2.

 10:30 / Ottendorferův dům
37. ročník národní soutěže
a výstavy amatérské fotografie 2017
Slavnostní předání cen a zahájení výstavy
v městském muzeu a galerii. Doprovodný program ve Fabrice: workshopy, přednášky, dílny...
V neděli 14. 5. návštěva Fotofestivalu v Moravské Třebové. Podrobný program na str. 5 a 13

 19:00 / klub Tyjátr
Core Spring Tour 2017
Sunset Trail, Made By Zero, Glad For Today
Vstupné: 100 Kč

15. Po / 9:00 – 13:00 a 14:00 – 16:00 /
kancelář školy
Zápis do ZUŠ – hudební obor

16. Út / 17:30 / Fabrika

Roztančená Scarlett

Závěrečný taneční večer soukromé taneční
školy. Vstupné: do 3 let - zdarma, 3-15 let - 40 Kč,
dospělí - 100 Kč
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17. St / 8:30 a 10:15 / Fabrika

Šípková Růženka / Divadlo J. Jurištové
Představení pro MŠ, 1. stupeň ZŠ a veřejnost.
Vstupné: 50 Kč (délka představení 65 min.)

 18:00 / Ottendorferův dům
Absolventský koncert ZUŠ
 19:00 / Divadlo Trám
Ok Percussion Duo
Martin Opršál, Martin Kleibl
– marimba, vibrafon, bicí nástroje.
Ve svém repertoáru pracují s renomovanými
českými i zahraničními skladateli (Vít Zouhar,
Pavel Zemek, František Emmert, Pavel Blatný,
Miloš Štědroň, Zdeněk Král a vítěz Pulitzer Prize, Karel Husa). Píší také své vlastní skladby.
Vstupné: 160 Kč, členové KPH 80 Kč, předprodej v recepci Fabriky od 2. 5. Více na str. 15

18. Čt / 14:00 – 16:30 / učebna výtvarného
oboru

Zápis do ZUŠ – výtvarný obor
 14:00 / náměstí Míru
Pochoutkování s ČR
Více na str. 15

 17:30 / Fabrika
Roztančená Scarlett
To nejlepší - taneční večer soukromé taneční školy. Vstupné: do 3 let - zdarma, 3-15 let - 40 Kč,
dospělí - 100 Kč

19. Pá / 18:00 / čajovna Krásná chvíle
(Namasté)

Intuitivní večer pro ženy a muže IX

Téma: Láska a sex. Květnové povídání o lásce
a sexu. Vstupné 100 Kč

 19:00 / kavárna V Parku
Veselica na Kavárně
Již tradiční kavárenský hudební večer. Akce,
která nemá chybu...

 20:00 / klub Tyjátr
Blanka Šrůmová
& Jan Sahara Hedl a Něžná noc
Hudební legendy 90. let Jan Sahara Hedl a Blanka Šrůmová se vracejí na česká pódia v netradičním duetu, se kterým koncertují po českých
klubech. Jan Sahara Hedl: zpěv, kytara, Blanka
Šrůmová: zpěv, klávesy, Ondřej Ekrt: kytara,
Martin Schneider: basa, Ivan Kadaňka: bicí.
Vstupné: 200 Kč. Předprodej vstupenek od
19. 4. v recepci Fabriky. V den koncertu na
pokladně kina Vesmír. Koncert na sezení bez
rezervace míst.

20. So / 8:00 – 13:00 / muzejní dílny

Skleněné vitráže

Na sklářském workshopu v muzejních dílnách se
naučíte pracovat se sklem, vlastnoručně si vyrobíte drobnosti pro radost (misky, svícny, šperky…)
Pomáhat a radit bude sklář a výtvarník Vladimír
Gracias. Cena workshopu je 400 Kč /osobu. Zájemci od 8 do 15 let se mohou hlásit v muzeu na
tel.: 461 532 704 nebo e-mail: lektor@muzeum.
svitavy.cz.
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 13:30 / Fabrika
14. setkání harmonikářů
Středisko kulturních služeb města Svitavy ve
spolupráci s dechovým orchestrem Svitavská
dvanáctka vás zvou na 14. setkání harmonikářů
ve Svitavách. V sále Fabriky proběhne tradiční
přehlídka harmonikářů a akordeonistů z celé
republiky, na závěr proběhne jejich společné
vystoupení. Srdečně zveme k poslechu a tanci.
Vstupné: 70 Kč

 19:00 / Café Bar Pohoda
Gurmánské cestování Itálií
Po úspěšném Středomořském večeru, můžete
s námi navštívit Itálii. Projedeme ji křížem krážem. Další informace a předprodej vstupenek
bude opět u nás na baru.

vatoře Jaroslava Ježka Praha Veroniky Dražkové.
Předvedou v perfektním provedení známé popové skladby v bigbandových aranžmá. Jevíčský Bigband, kapela pod vedením Petra Pávka,
hrající převážně swingovou muziku, na domácí
scéně působí již od roku 2000. V kapele hraje
řada vynikajících hudebníků, které můžeme znát
i z jiných výborných formací z Malé Hané.
Vstupné: dobrovolné

27. So / 13:00 / park Jana Palacha

Den rododendronů + Voříškijáda

V rámci akce vystoupí od 13 hodin kapela Kopjam (Jevíčko), která vás bude provázet celým
dnem. V 18 hodin vystoupí SBB - Svitavský bigband. Více na straně 1, 2

28. Ne / 14:00 / kavárna V Parku

21. Ne / 6:00 / Cihelna

5. turnaj v Carcassonne

23. Út / 18:00 / Ottendorferův dům

Pro vášnivé hráče společenské hry, ve které
hraje velkou roli i náhoda. Rezervace nutná.
Vstupné: 40 Kč / osoba

24. St / 18:00 / Fabrika

Absolventský koncert ZUŠ

Motoburza

Koncert komorní kytary

Koncert pěveckých sborů ZUŠ Svitavy
 20:00 / klub Tyjátr
Listování: Na první pohled
(Grégoire Delacourt)
Další představení z cyklu scénického čtení.
Účinkují: Sára Venclovská a Jakub Zedníček
(alt. Lukáš Hejlík). Vstupné 80 Kč (předprodej
v knihovně).

25. Čt / 17:00 / sál Ottendorferova domu

MUDr. Radkin Honzák - O emocích

Přednáška známého psychiatra, autora knih
Babičku potrkal jelen, Jak přežít léčení a Jak žít
a vyhnout se syndromu vyhoření aj.

 19:30 / Nadace Josefa Plívy
Pavla Boučková a Jiří Michálek
Čtvrtý čtvrtek
Je název pravidelných klubových večerů,
v nichž dvojice představuje vlastní repertoár.
Host: Jana Bauerová zahraje své autorské písně
s doprovodem harfy, lyry a severské kantele.
Vstupné dobrovolné

26. Pá / 18:00 / čajovna Krásná chvíle
(Namasté)
Workshop Tajemsní epigenu
– jak najít vnitřní sílu
Známá lektorka a autorka systému Epigen Terapie Monika Urbanová vás provede podvečerním workshopem, kde se naučíte, jak pracovat
s kartami Tajemství Epigenu! Poznáte svoje
emoce a získáte nové znalosti. Součástí ceny
workshopu jsou také i samotné karty!
Vstupné: 790 Kč, v ceně jsou karty Tajemství
Epigenu za 490 Kč.

 20:00 / klub Tyjátr
Bigband z Malé Hané hrají swing a pop
To the Top, band složený z mladých, technicky zdatných a vyzrálých hudebníků z Jevíčka
a blízkého okolí pod vedením studentky Konzer-

31. St / 18:00 / Ottendorferův dům

Výstavy
 Městské muzeum a galerie
24. 3. – 7. 5.

Smíření
Poselství hvězdy Davidovy
Obrazy a grafiky Václava Lamra zaměřené na
judaistické dějiny Starého zákona a Novozákonní příběhy z evangelií. Ve Svitavách bude
vystavovat také cyklus s názvem Poselství hvězdy Davidovy. Tyto obrazy ve struktuře šesticípé
hvězdy vznikly jako vizuální vzkaz naší generaci, která zná tragédii židovského národa za
druhé světové války v Evropě pouze z doslechu
a médií.
13. 5. – 4. 6.

35. národní výstava amaterské fotografie
Národní výstava amatérské fotografie má již
tradičně premiéru ve svitavském muzeu a poté
putuje do dalších míst České a Slovenské republiky.
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.
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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.

Svitavské vily
Výstava vznikla jako součást projektu Slavné
vily Pardubického kraje a najdete zde fotografie
a texty o vilách, které si postavili naši předkové
na přelomu 19. a 20. století, ale i současnou
moderní architekturu bydlení ve městě.
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.

 Muzeum esperanta / Ottendorferův dům
S esperantem kolem světa
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.
Otevírací doba: Út - Pá s průvodcem z městského muzea, v jiném termínu po domluvě na
mob. 604 377 616

 Fabrika
Foyer

Fotoklub Safír Turnov: Současná tvorba
PhDr. Vladimír Birgus: Jeden z vítězů 4. národní soutěže amatérské fotografie (1976)
3. podlaží

Ze sbírky Svazu českých fotografů: AKT
2. a 4. podlaží

AMFO Slovensko 2016: Slovenská amatérská fotografie – národní soutěž
 Areál kina Vesmír
1. patro

Tomáš Hladík: Vítěz ocenění SČF.
Vzpomínka na prof. Ludvíka Barana 2016
2. patro
Asociace české videokultury Medialog o.s.:

Fotografové, kteří si na nic nehrají
 Živá zeď / venkovní galerie u Alberta
Leporelo pro děti
Básně Jany Andrlíkové s kresbami Ireny Švecové. Jejich jednoduché, hravé, veselé a vtipné
říkanky v kombinaci s netradiční ilustrací potěší
jak dospělou, tak i dětskou duši.
Více na: www.muzeum.svitavy.cz (živá zeď)
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spoustu energie. Obrázky tvoří s radostí nejen
pro sebe, ale i pro své známé a přátele. Věří,
že i jim přinášejí radost a harmonii do života.
Více na www.cajovnanamaste.cz

 Kavárna Rošambo
Aotearoa Lines
Obrazy Lucie Topolovské inspirované cestou
do země dlouhého mraku, inspirace zvířaty,
rostlinami a kulturou, technika fixa/pero na
papíře. Vernisáž výstavy v sobotu 6. května.

KPF Karlovy Vary: Dvojice (13. a 14. 5.)
 Kavárna V Parku
FK Omega Hradec Králové: Dvojice

Kino Vesmír
2. / Út / 19:30
Uteč USA 2017
Horor kombinovaný s rafinovanou satirou.
Vysmívá se rasovým předsudkům. A přitom to
je“jen“ film o dívce, která si veze svého kluka
domů, aby ho představila rodičům…
Scénář a režie: Jordan Peele
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky / 103 minut
3. / St / 19:30

Normální autistický film ČR 2016
Pět obdivuhodných dětí, jež společnost shodně opatřila nelichotivou nálepkou „autista“.
Pozoruhodný dokument, který získal ve své
kategorii Českého lva! Kamera, scénář, režie:
Miroslav Janek
Vstupné: 90 Kč / 90 minut
4. / Čt / 19:30

Circle USA 2017
Vědět je dobré. Vědět všechno ještě lepší.
Ema Watson v novém sci-fi thrilleru pod permanentním dohledem Toma Hankse. Kdo má
tajemství, lže. Režie: James Ponsoldt
Vstupné: 110 Kč / titulky / 105 minut
5. - 6. / Pá, So / 17:00 a 19:30
Strážci Galaxie vol. 2 USA 2017 PREMIÉRA!
Dobrodružství party superhrdinů, kteří se vydávají až na samé hranice kosmu pokračuje… Akční
dobrodružný film. Scénář a režie: James Gunn
Vstupné: 120 Kč / dabováno v 17:00, titulky
v 19:30 / 120 minut
9. / Út / 19:30
Ochránci Rusko 2017
Během studené války vytvořila tajná vojenská
organizace Patriot skupinu superhrdinů, kteří
chrání svoji vlast před nadpřirozenou hrozbou… Akční dobrodružné sci-fi. Režie: Sarik
Andreasjan
Vstupné: 100 Kč / titulky / 89 minut

padne… Drama. Režie: Tereza Nvotová
Vstupné: 80 Kč / od 15 let / 87 minut
11. / Čt / 19:30

Pád USA 2016 PREMIÉRA!
Podle prvního dílu úspěšné knižní série Andělé.
Romantický fantasy film ze školy plné zvláštních spolužáků… Režie: Scott Hicks
Vstupné: 110 Kč / titulky / 91 minut
12. - 13. / Pá, So / 19:30

Král Artuš: Legenda o meči GB, USA, Austrálie 2017 PREMIÉRA!
Zrozen být králem. V dětství zavraždí jeho otce,
koruny se zmocní jeho strýc… Až se mu podaří
vytáhnout meč z kamene! Režie: Guy Ritchie
Vstupné: 120 Kč / titulky / 126 minut
16. / Út / 19:30

Ministerstvo lásky Chorvatsko, ČR 2016
Nemilosrdná komedie o mezilidských vztazích,
která jde až na dřeň. Scénář a režie: Pavo Marinkovič
Vstupné: 100 Kč / titulky / 103 minut
17. / St / 19:30

Lady Macbeth GB 2016
Viktoriánská Anglie roku 1865. Pod povrchem
této zdánlivě upjaté éry probleskávají nesmírné a zničující vášně. Adaptace dramatu Lady
Macbeth Mcenského újezdu Nikolaje Leskova.
Režie: William Oldroyd
Vstupné: 100 Kč / od 15 let / titulky / 89 minut
18. a 20. - 21. / Čt, So, Ne / 19:30

Vetřelec: Covenant USA 2017 PREMIÉRA!
Ridley Scott se vrací do vesmíru, který stvořil
v kultovní sérii Vetřelec! Nebezpečí pro posádku vesmírné lodi na druhé straně galaxie, jaké
si nikdo nedovede představit…
Vstupné: 130 Kč / od 15 let / titulky / 122 minut
19. / Pá / 18:00

Koncert pěveckého sboru
Červánek Svitavy: 20 let!
20. - 21. / So, Ne / 17:00
Příšerky pod hladinou Španělsko 2017
Když je všude voda, to největší dobrodružství
je mokré! Animovaná komedie. Režie: Julio
Soto Gurpide
Vstupné: 110 Kč / dabováno / 92 minut
23. / Út / 19:30

Zahradnictví: Rodinný přítel ČR 2017
Největší projekt autorského dua Jan Hřebejk
– Petr Jarchovský. První z filmů trilogie Zahradnictví, rodinné ságy. Příběh lásky, která nesměla být naplněna. O věrnosti, touze, vině a lásce,
o odchodech a návratech, o rodině, rodičích
a dětech.
Vstupné: 110 Kč / 115 minut
24. / St / 19:30

Sibiřský deník Lotyšsko, ČR, Finsko 2016

 Krásná chvíle (Namasté)
Věra Velendorfová

Špína ČR, SR 2017

Ke kreslení se autorka dostala náhodou díky
kamarádce. Postupem času zjistila, že jí kreslení pomáhá najít vnitřní klid, a hlavně jí dodává

Film o dospívání citlivé, sedmnáctileté Leny.
Prožívá svou první lásku a touží po svobodě
a dobrodružství. Její magický svět se náhle roz-

10. / St / 19:30

Životopisné drama. Osud Melánie Vagans, která strávila šestnáct let v sibiřském vyhnanství…
Vydala knihu o svém životě, na jejímž základě
vznikl film. Režie: Viesturs Kairišs
Vstupné: 110 Kč / titulky / 120 minut
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25. - 27. / Čt / 19:30, Pá, So / 17:00 a 19:30

Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta
USA 2017 PREMIÉRA!
Nové dobrodružství ikonického dobrodruha
a antihrdiny Jacka Sparorowa. Johnny Depp
se vrací, aby se utkal s bandou smrtících pirátských duchů. Režie: Joachim Ronning, Espen
Sandberg
Vstupné: 120 Kč / dabováno v 17:00, titulky
v 19:30 / 120 minut
30. / Út / 19:30
Polina Francie 2016
Protančit život. Drama baletky, která prožije život mezi klasickou ruskou baletní školou
a moderním výrazovým tancem… Režie: Valérie Müller, Angelin Preljocaj
Vstupné: 100 Kč / titulky / 112 minut
31. / St / 19:30

Neznámá dívka Francie, Belgie 2016
Sociální detektivka bratří Dardennů. Mladá
lékařka nepustí dívku večer do své ordinace…
Ta je druhý den nalezena opodál mrtvá…
Nominace na Zlatou palmu v Cannes 2016.
Vstupné: 90 Kč / titulky / 113 minut

SPORT
6. So / 10:00 / Svitavský stadion

TJ Sršni Svitavy - SK hokejbal Letohrad
Hokejbal

7. Ne / 8:30 / Svitavský stadion

13. So / 9:00 / Svitavský stadion

Městská volejbalová liga – 5. kolo

Kopaná: KP přípravky

Volejbal: smíšená družstva

 14:00 / Svitavský stadion
TJ Svitavy
- RMSK Cidlina Nový Bydžov

14. / Ne / 9:30 / Svitavský stadion
Turnaj smíšených přípravek
Kopaná: OP přípravky

 17:00 / Svitavský stadion
TJ Svitavy A - Česká Třebová
Kopaná: KP muži

17. St / 18:00 / vol. kurty za Nár. domem
Městská volejbalová liga – 4. kolo

8. Po / 10:00 / Svitavský stadion

Atletika

Turnaj výběrů OFS

20. 5. / náměstí Přemysla Otakara

Čermákovo Vysoké Mýto – 25. ročník
www.cermakovo.vysoke-myto.cz

www.vysoke-myto.cz

Kopaná: SMF Pohár hejtmana muži

20. So / 9:00/ Svitavský stadion
Turnaj veteránů
Kopaná: muži

 14:00 / Cihelna, plochodrážní stadion
Přebor ČR družstev – 1. liga
Motocyklové závody
- plochá dráha

21. Ne / 8:30 – 10:00 / hala Na Střelnici
Bloudění s mapou
Trasy: 20, 40 a 60 km. Akce je určena pro horská a krosová kola. Účast na vlastní nebezpečí.
Startovné 50 Kč, děti zdarma.
Více na str. 20

 8:00 / Svitavský stadion
Turnaj přípravek
Hokejbal

10. St / 10:00 / Svitavský stadion

www.muzeum-myto.cz

 18:00 / Svitavský stadion
TJ Svitavy - Slatiňany

Kopaná: I. A tř. muži

1. kolo krajského přeboru družstev
staršího žactva

3. ročník festivalu historické techniky kujebáckého rotování s muzeem aneb staviláky šetří práci, ženou stroje a burácí

20. 5. / náměstí Přemysla Otakara

 9:30 / Svitavský stadion
Turnaj mladší přípravky

Kopaná: I. A tř. muži

Vysoké Mýto
6. 5. / regionální muzeum

Volejbal: smíšená družstva

 17:00 / UMT Lány
TJ Svitavy B - Letohrad B

 17:00 / UMT Lány
TJ Svitavy B - Horní Jelení

Českomoravské
pomezí

Kopaná: VčP dorost

Biatlonové závody pro veřejnost

Kopaná: OP přípravky

31. St / 18:00 / vol. kurty za Nár. domem

Turnaj přípravek

27. So / 9:30 / Svitavský stadion

Májový kujebácký jarmark

Moravská Třebová
13. 5. / náměstí TGM

Hedvábení – festival textilu
14. 5. / dvorana muzea

Zahájení Fotofestivalu
26. 5. / kinosál muzea

Zlatá kometa – dětská pěvecká soutěž
Litomyšl
11. 5. / 18:00 / Zámecký pivovar

Postel hospoda kostel
- Talk show Zbigniewa Czendlika
20. 5. - 21. 5. / různá místa v Litomyšli

Gastronomické slavnosti
Magdaleny Dobromily Rettigové
Chuť a estetika, tradice a experiment v gastronomii, O kotlík starosty Litomyšle – soutěž ve
vaření kotlíkových gulášů.
27. 5. / 18:30 / Smetanovo náměstí

Opera pod májovým nebem
Koncert na podporu vycházejících hvězd.
Polička
7. 5. / 17:00 / velký sál Tylova domu

Kopaná: přípravky

Kvalifikační turnaj poháru přípravek

 15:00 / Svitavský stadion
1. kolo krajského přeboru družstev
mladšího žactva

 15:00 / Svitavský stadion
TJ Svitavy - Živanice

Den muzeí

Atletika

Kopaná: VčP dorost

20. 5. / 20:00 / Divadelní klub

Martinů fest - Jiří Bělohlávek a PKF

Kopaná: Pohár přípravky
18. 5. / městské muzeum a galerie

28. Ne / 17:00 / Svitavský stadion

Jazzové setkání - Jana Koubková

 18:00 / volejbalové kurty za Národ. domem
Městská volejbalová liga – 3. kolo

TJ Svitavy A - Polička

26. 5. - 27. 5. / 19:00 / koupaliště Polička

Volejbal: smíšená družstva

Kopaná: KP muži

Hudební festival Rockoupání

Změny vyhrazeny. Kalendář akcí je tvořen v předstihu. Vždy si zkontrolujte a potvrďte čas vaší události nebo představení. Děkujeme za pochopení.
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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Městský památkový okruh, 55

Národní soutěž a výstava fotografie - sedmatřicátá
Poprvé se konala národní soutěž a výstava
amatérské fotografie už v roce 1970 v Brně, po
pár letech se přesunula do Olomouce a Kolína.
A od roku 1996, tedy již po dvaadvacáté, je
jejím přístavem město Svitavy.
Rukama děvčat ze střediska kulturních
služeb prošlo letos 859 snímků od 148 autorů
a 10 kolektivů. Hodnocení snímků je vždy
v gesci odborné poroty, jejímž předsedou byl
pro letošní rok doc. Josef Ptáček. Potěšující je,
že se Svitaváci v celostátní konkurenci neztratili. V anonymním hodnocení získal náš Fotoklub
první cenu a fotografie svitavských autorů najdete mezi snímky vybranými na výstavu. Premiéra výstavy se bude konat jako v minulých
letech ve svitavském muzeu, její reprízy v Praze, Plasech, Turnově a Nitře na Slovensku. Ale
fotografie najdete i v dalších místech města,

ve Fabrice, kině Vesmír, v kavárně V Parku či
v kavárně Rošambo.
Kromě soutěže a výstavy jsou na víkend
v polovině května plánována také fotografická setkávání. Ve Svitavách a letos poprvé také
v Moravské Třebové. V pátek 12. května výstava na šňůrách ve Fabrice, v sobotu 13. května
vyhlášení výsledků v Ottendorferově domě,
diskuze nad vystavenými fotografiemi v muzeu, fotosafari v okolí Svitav, fotografická dílna
v muzeu, setkání generací, kolekce významných
autorů, fotografické weby ve Fabrice. V neděli
14. května se akce přesune na Foto-festival do
Moravské Třebové, kde zájemce čekají výstavy
a semináře Terezy z Davle a kameramana Petra
Koblovského.
Nenechte si ujít svátek fotografie, který se
v našem regionu koná pouze jedenkráte za rok.

Svitavský betlém po pěti letech
Víte, že letos uplyne pět let, co se do Svitav
vrátil po dlouhých čtyřiceti letech vzácný betlém svitavských betlémářů? Co se za těch pět
let událo?
Koncem roku 2012 byl soubor do Svitav
zapůjčen k dočasnému užívání na deset let
a jeho část vystavena v expozici muzea. Ihned
po převozu betléma do Svitav v roce 2013 začalo svitavské muzeum jednat o možnostech získání finančních prostředků na jeho restaurování. To bylo složité, možné pouze se souhlasem
majitele a s finanční spoluúčastí muzea. Proběhlo několik jednání s restaurátory, betlém byl
zařazen do Databáze mechanických betlémů
v ČR v rámci výzkumného programu MK ČR.
V roce 2014 Zastupitelstvo města Svitavy uvolnilo finance na zpracování restaurátorského
průzkumu a předběžného rozpočtu na záchranu Svitavského betléma, který zpracovali akad.
malíři a restaurátoři Šárka a Petr Bergerovi
a Kamil Andres, restaurátor mechanických
částí. Rekonstrukce tohoto ojedinělého historického souboru včetně nového pohybového
mechanismu se vyšplhala na téměř 6 milionů
korun. V roce 2015 schválilo zastupitelstvo Pardubického kraje bezúplatný převod tzv. „svitavského betlému“ ze sbírky Východočeského
muzea v Pardubicích do majetku města Svitavy
a o dva měsíce později byl betlém zapsán do
Ústředního seznamu kulturních památek České republiky. A tak jsme mohli již v roce 2016
čerpat peníze na restaurování i z fondu Ministerstva kultury na obnovu movitých kulturních
památek a také jsme pracovali na projektu
propagace a obnovy mechanických betlémů
v česko-polském pohraničí s muzeem betlémů
v Třebechovicích a polskými partnery. Zpracovali jsme podrobnou evidenci celého pohyblivého betléma, ve které má každá figura svou
vlastní kartu, včetně fotodokumentace změn.
Celý betlém, který vznikal v průběhu sta
let na přelomu 19. a 20. století se skládá z 635

kusů (figur, staveb a vegetace) a sedmi kusů
dálin malovaných místními malíři. Každá z figur je vlastně malou polychromovanou soškou
a dáliny jsou obrazy zachycující pozadí krajiny
betléma. Z celkového počtu bylo k dnešnímu
dni z finančních prostředků Ministerstva kultury, Pardubického kraje a města zrestaurováno
113 kusů a všech sedm dálin. Co to obnáší?
Rengen, vyčištění, dořezání chybějících částí,
doplnění polychromie, zlacení, zakonzervování... Určitě jsem na něco zapomněla. V letošním
roce budou restaurátoři v záchraně betléma pokračovat a začnou alespoň s částí pohybového
mechanismu.
A jaká je budoucnost betléma? Zatím jsme
využívali pouze dotačních nabídek se spoluúčastí města. Najdeme v příštích letech větší
finanční zdroje na obnovu této ojedinělé památky? Podaří se nám pohyblivý betlém svitavských
betlémářů (téměř 12 metrů dlouhý) zpřístupnit
veřejnosti do magického roku 2020? Já jsem optimista.
Blanka Čuhelová

Rentgenový snímek figury anděla.

Autor skvělé skulptury sv. Jana (Nepomuckého, či Sarkandera) Georg Anton Heinz patří
mezi plejádu významných místních rodáků, na
něž historie trochu pozapomněla. Byla by to
škoda, protože nedlouhá životní pouť umělce
(dožil se 61 let) začala právě zde, a to v Moravském Lačnově. Psal se 24. březen roku 1698,
i když máme ještě jedno datum v záloze, tedy
12. března 1681... ale nebudu vás tím trápit
– tedy roku 1698 se v rodině sedláka Paula
Heintze na č. p. 63 (někdejší Pohlgrund) ozval
nový klučičí řev. Ačkoliv Heintzův statek patřil
k největším lačnovským usedlostem, zprávy
o mládí a vzdělání budoucího umělce nám prostě chybějí. Přesto alespoň trochu střípků. Je
těžké rekonstruovat osudy mladého umělce,
Lačnov tehdy neměl kapli ani školu, a tak se
první krůčky Jiřího odehrály snad ve Svitavách.
Tam se také mohl setkat s místní dílnou Johanna Sturmera, který, zdá se, se stal jeho uměleckým vzorem. Vyučil se v olomoucké Sturmerově dílně a na tovaryšské cestě se seznámil s díly
Brauna a Permosera. Jeho komplikovaná osobnost s cholerickými rysy byla i důvodem pro
nižší počet zakázek. Heinz postupně přišel o tři
manželky i o své děti, což v době morových ran
nebylo nic neobvyklého. Osobní tragédie přivedla sochaře ke vstupu do dominikánského
kláštera ve Znojmě roku 1753, v němž dosáhl
i laického svěcení a kde je rovněž pohřben.
Svitavský sv. Jan (asi 1725–30) patří k jeho
prvotinám. Na soše jsou zřetelné rukopisné stopy umělce, mohutná gesta, dynamika
a ostrá drapérie. Podobný rukopis nalezneme
i na realizacích děl v Mor. Třebové, Uničově
(mariánský sloup společně se Severinem Tischlerem) a Olomouci. Vstup do kláštera znamenal pro Heinze zklidnění i duchovní smíření,
což se projevilo na realizacích pro klášterní kostel Nalezení sv. Kříže ve Znojmě. Heinz zemřel
22. května 1759.
Radoslav Fikejz
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Workshop v knihovně

Lądek-Zdrój? Už jste toto sousloví někdy
slyšeli? Vzpomenete si, v jaké souvislosti? Ekonomické? Politické? Historické? Kulturní? Jakým jazykem nám zní? A napadlo vás někdy,
jak to máme s polským jazykem? Rozumíme
mu? Co naše mladá generace? A nestálo by
za to, abychom se o tom společně pobavili?
Třeba v knihovně a při příjemném setkávání
s osobnostmi polského kulturního života?
Začněme třeba zajímavou besedou
s polským spisovatelem Marcinem Mortkou,
autorem úspěšných dětských knih o Vikingu
Tappim, které vydává brněnské nakladatelství
Host (dobrodružné příběhy přátel z Šeptajícího lesa, kteří vědí, že „opravdové přátelství nepřemůže ani oheň, ani led“ a že i ten nejmenší
může přispět k celkovému dobru). Marcin
Mortka je překladatel z angličtiny a norštiny
(v současné době se z důvodu návštěvy České
republiky učí česky), píše především fantasy
literaturu pro dospělé, v posledních čtyřech
letech se věnuje psaní pro děti a mládež. Zároveň s ním nás navštíví i dvorní ilustrátorka
jeho knih paní Marta Kurczewská.
Město Lądek-Zdrój jako partner města
Svitavy a naší knihovny nám může posloužit
jako příjemný zdroj česko-polského poznávání.
Přijďte ochutnat v pátek 12. května v 16 hodin!
Těšíme se na vás v dětském oddělení knihovny.
Marta Bauerová a Kateřina Stündlová

LiStOVáNí: Na první pohled
(Grégoire Delacourt)

Další představení z cyklu scénického čtení
nás seznámí s knihou francouzského spisovatele Grégoirea Delacourta Na první pohled.
Jako každý večer sleduje Arthur Dreyfuss svůj
oblíbený seriál, když vtom někdo zaklepe na
dveře. V trenkách se šmouly jde otevřít a nevěří vlastním očím: za dveřmi stojí Scarlett Johanssonová, hollywoodská hvězda, která byla
v různých anketách několikrát zvolena nejkrásnější ženou světa. Kniha, která ve Francii
vyvolala skandál i překvapivou žalobu Scarlett Johanssonové. Srdečně zveme ve středu
24. května ve 20 hodin do klubu Tyjátr.
Účinkují: Sára Venclovská a Jakub Zedníček (alt. Lukáš Hejlík). Vstupné 80 Kč (předprodej v knihovně).
Marta Bauerová
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O emocích v životě

Svitavská čtečka

Psychiatr MUDr. Radkin Honzák (*1939)
 romoval na Fakultě všeobecného lékařství
p
v Praze. Po čtyřech letech v Psychiatrické léčebně v Kosmonosích nastoupil jako psychiatrický
konziliář v tehdejším Ústavu pro výzkum výživy
lidu v Krči, posléze integrovaného do IKEM,
kde stále pracuje v ambulanci a v transplantačním programu. V souvislosti s ním byl devět
let členem etické komise CAHBI ve Štrasburku.
Věnoval se pacientům s gastroenterologickými, kardiovaskulárními a nefrologickými
problémy, což ho přivedlo k psychosomatice,
tedy bio-psycho-socio-spirituální koncepci
člověka. Po roce 1989 vedl deset let Oddělení
lékařské psychologie, psychoterapie a psychosomatiky 1. LF UK, další dekádu působil na
Psychiatrické katedře IPVZ, odkud přešel na
částečný úvazek do Psychiatrické n
 emocnice
v Bohnicích.
Jeho publikační činnost se zaměřuje na
psychosomatickou problematiku, jak dokazují i knihy, které napsal pro laickou veřejnost.
Z těch posledních to jsou: Babičku potrkal jelen (2012), Jak přežít léčení (2013) a Jak žít
a vyhnout se syndromu vyhoření (2014),
Všichni žijem´v blázinci – Současnost očima
psychiatra (2015).
Lednové setkání bylo zaměřeno na historii psychosomatiky, tentokrát se společně
podíváme na emoce a jejich úlohu v našem životě i zdraví. Na vaši účast se těšíme ve čtvrtek
25. května v 17 hod v sále Ottendorferova domu.
Kateřina Stündlová

V březnu proběhl první oficiální ročník literární olympiády nazvané Svitavská čtečka, kterou jsme se rozhodli pořádat v Městské knihovně ve Svitavách.
Letos se olympiády zúčastnilo 43 žáků základních škol a gymnázií svitavského okresu
(v nultém ročníku 26 žáků). Loni bylo zastoupeno 11 škol okresu, letos jsme rádi uvítali
i litomyšlské žáky a jejich doprovod. V olympiádě bylo možné získat 36 bodů za testovou
část a 5 bodů za část tvůrčí, v níž tentokrát žáci
vytvářeli limericky po vzoru Edwarda Leara.
V testové části žáci pracovali s ukázkami nejrůznějších textů od písňové tvorby Jiřího Dědečka přes poezii Vladimíry Čerepkové, Ivana
Magora Jirouse, Ivana Wernische a Ivana Blatného po prozaické texty Matěje Hořavy, Karla
Čapka nebo třeba Imreho Kertésze. Vítězkou
a držitelkou čtečky se pro letošek stala Anna
Cerháková z místního gymnázia, na druhém
místě skončil Miroslav Harant z litomyšlského
gymnázia a třetí místo obsadila Anna Ševčíková
z Jevíčka.
Závěrem nezbývá než poděkovat všem soutěžícím za účast a odvahu a nasazení, s jakým bojovali, a jejich vyučujícím za čas, úsilí a přípravu,
které jim věnovali. Věříme, že práce s krásnou literaturou a s jazykem má svůj smysl, který přesahuje hranice plnění školních povinností, a že z těchto šikovných dětí může v budoucnu třeba vzejít
nadaný spisovatel. Přinejmenším z nich mohou
vyrůst lidé, kteří dokáží oceňovat krásu českého
jazyka a psaného slova.
Kateřina Stündlová

Mimořádný den s báječnou partou zpěváků
Smíšený komorní sbor Proměny ze ZUŠ ve
Svitavách se vydal začátkem dubna na celostátní soutěž Zahrada písní v Praze.
Celý den probíhal ve znamení zpěvu - cestou ve vlaku několik cestujících vyjádřilo velké
díky za vytvoření báječné nálady na celý den,
potlesk byl i na Václaváku „pod koněm“. Sbor

získal stříbrné pásmo a pochvalu poroty za muzikální projev. Našim ostatním sborům se dařilo
také na krajské soutěži v Chrudimi, Svitavánek
byl stříbrný a Svitavský sbor zlatý. Záznam vystoupení je k dispozici na www.chrudimsobe.
cz, Krajská přehlídka dětských pěveckých sborů
ze 4. dubna.
Dana Pražáková
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10. / St / 19:00 / Fabrika

Talk show - Ivo Šmoldas a Jana Rychterová
(Páté přes desáté)
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a populární, tak v hudbě klasické. Pedagogicky
působí na JAMU.
Vstupné: 160 Kč, členové KPH 80 Kč, předprodej v recepci Fabriky od 2. května.
20. / So / 13:30 / Fabrika

14. setkání harmonikářů
a heligonkářů z celé republiky

Komponovaný pořad je plný inteligentního humoru a písniček, ve kterém Ivo Šmoldas
probere různá témata, která ho nejen momentálně napadají, ale i delší dobu “pálí”. A také
témata, k nimž ho inspirují právě zpívané písničky Jany Rychterové.
Ivo Šmoldas vystudoval filozofickou fakultu, pracoval jako redaktor a překladatel. Napsal několik knih. V poslední době je širší veřejnosti známý jako herec, moderátor a glosátor.
Vystupuje v různých diskuzních pořadech, kde
je oblíbený pro svůj originální humor.
Jana Rychterová je zpěvačka, která si písně
sama skládá, zpívá i doprovází. Své posluchače dokáže rozplakat i rozesmát, její písně jako
by opisovaly to, co je kolem nás. Zpívá o lásce
i nelásce, jídle i pití, tu se dotkne hlubokého
smutku, jinde si vystřelí z lidské blbosti, najde
i útěchu pro duši. Jana je také vtipnou a pohotovou moderátorkou.
Říká se, že smích prodlužuje život - proto
vsaďte na tento pořad! Talk show pořádá Agentura Oredon. Vstupné: předprodej 250 Kč,
na místě 300 Kč.
17. / St / 19:00 / Divadlo Trám

Ok Percussion Duo

Martin Opršál, Martin Kleibl – marimba, vibrafon, bicí nástroje. Brněnské OK Percussion Duo
existuje na české hudební scéně od roku 2007.
Od svého prvního vystoupení hrál na desítkách
koncertů a hudebních festivalů v zahraničí
a v České republice. Výrazným znakem dua je
jeho mnohostranný žánrový záběr.
Martin Opršál za dobu svojí aktivní hráčské
kariéry hrál ve většině zemí Evropy, v Japonsku
a Koreji. Jeho hudební prioritou je hra na marimbu.
Martin Kleibl je jedním z nejvýraznějších
hráčů nastupující generace. Přes interpretační
všestrannost zůstává jeho hlavním nástrojem
bicí souprava s využitím jak v hudbě jazzové

Lidové písničky v podání nadšených harmonikářů a heligonkářů z celé republiky. Nesoutěžní přehlídka s širokým repertoárem písní a přehlídkou krásných nástrojů – pianovek,
chromatik a heligonek. Některé novější, jiné
hodně staré, možná už z první republiky. Tyto
krásné nástroje znovu získávají na své popularitě ve všech hudebních žánrech. Toho bývá
důkazem i tato přehlídka. Každoročně bývá
příjemným překvapením, kolik se zúčastní nových mladých harmonikářů a harmonikářek.
Věková hranice účinkujících je od šestiletých
až po devadesátníky. Přehlídka začíná mladými
talenty ze ZUŠ ve Svitavách pod vedením paní
učitelky Zobačové. Přicházejí „bardi“ harmonikářů, kteří nevynechají toto setkání již několik
let a stále sklízejí velký úspěch publika. Uvidíte
a uslyšíte křehké dívky i bodré mladíky v krojích. Těšte se tedy nejen na lidové písně, známé
i ty skoro zapomenuté, ale také na skladby vážné či převzaté od autorů současných. Mnohdy
i překvapení v podobě vystoupení vlastního
aranžmá.
Tradiční přehlídka harmonikářů a heligonkářů proběhne v sále Fabriky, kde stále
přibývající počet posluchačů zpívá i tančí. Atmosféra je vždy příjemná a uvolněná. Na závěr se na jevišti shromáždí všichni harmonikáři
a zpěváci a společně s publikem zazpívají nepsanou hymnu harmonikářů – Hašlerovu Tu
naši písničku českou a také světoznámou Škodu lásky.
Pořádá Středisko kulturních služeb ve spolupráci s dechovým orchestrem Svitavská dvanáctka. Vstupné: 70 Kč

Oznámení pro malé návštěvníky
pohádkových nedělí v Divadle Trám
Vyhlášení vítězů – držitelů „Průkazek dobrého diváka“ za pohádkový rok 2016/2017,
se uskuteční v září při první nedělní pohádce.
Vítězové - nejlepší návštěvníci - budou odměněni. Současně budou rozdávány průkazky nové
na pohádkový rok 2017/2018 ( jsou již nyní
k dispozici v recepci Fabriky). Těšíme se na vás!
Pořadatelé z SKS Svitavy

Úspěch Dramatické školičky
Pokračování ze str. 2
A přece byly letošní svitavské přehlídky
mimořádné! Na obou vystoupily tři soubory naší Dramatické školičky. Tři soubory ze tří
tříd a všechny pod vedením Jany Mandlové.
Tři inscenace, které byly vybrány na tři národní přehlídky! Což je úspěch vpravdě úžasný.
V jedné dramatické školičce jsou tři skupiny
dětí a studentů a ty pod vedením jedné učitelky
vytvoří představení, která patří bezesporu k neoddiskutovatelným vrcholům obou přehlídek.
Inscenace plné energie, výborných nápadů,
inscenace výsostně divadelní! Je velmi cenné,
že se do tvorby na všech třech hrách výrazně
zapojili děti a studenti. Ale největší podíl nejen na oceněných představeních, ale na celé
Dramatické školičce je způsob práce s dětmi,
osobní přístup, myšlení, cítění, empatie, formování osobnosti … o to vše se nejvíce zasloužila
jejich oblíbená učitelka – Jana Mandlová. Neboť
dramatická výchova není jen cesta k divadelnímu tvaru, ale také výchova mladého člověka.
A Jana je již mnoho let uznávaná osobnost ve
světě dramatické výchovy. Jsem velmi rád, že
svitavské amatérské divadlo stále patří k těm
nejlepším v České republice! A věřte, vím dobře, o čem mluvím.

Ocenění pro soubory Dramatické školičky:
• Soubor Naopak, inscenace Všichni jsme si…:
doporučení na Mladou scénu Ústí nad Orlicí
a nominace na Loutkářskou Chrudim.
• Soubor Modroočky, inscenace Psi, neztrácejte naději: nominace na Dětskou scénu.
Soubor Duhovky, inscenace Jeskyně: doporučení na Dětskou scénu.
Petr Mohr

Pochoutkový rok s Českým
rozhlasem Pardubice
Na svitavském náměstí vyroste ve čtvrtek
18. května ve 14 hodin odpoledne pochoutková zóna Českého rozhlasu Pardubice. Celý
letošní rok je totiž na regionálních stanicích
Českého rozhlasu ve znamení Pochoutkového roku, soutěže, do které mohou posluchači
zasílat své recepty a vyhrát za ně hodnotné
ceny. Návštěvníky potěší hudební vystoupení Marcela Zmožka, Jany Chládkové a Josefa
Zocha. Na akci zaměřené na jídlo samozřejmě nemůže chybět ani občerstvení zdarma
v podobě grilovaného masa z dílny populárního kuchaře Jaroslava Sapíka, točeného piva
a limonády. Pro děti bude připraven skákací hrad, nafukovací balónky a další zábava,
dospělí si budou moci odnést dárky a výhry
z různých soutěží. Více informací na www.rozhlas.cz/pardubice.
Romana Oulická
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Nový vlakový přestupní terminál ve Svitavách
Příprava největší jednorázové přestavby
veřejného prostranství ve městě - prostoru
před vlakovým nádražím - pokračuje. Město zahajuje přípravu úpravy území na ulici
5. května, kde by mělo dojít k velké změně
v podpoře využívání veřejné hromadné dopravy, ať již vlakové či autobusové. Stávající stav je
problematický z hlediska nástupních prostor
u autobusových linek, při parkování osobních
automobilů a také z hlediska bezpečnosti
chodců. Záměrem je vybudovat bezpečná
řešení dopravního systému v ulici 5. května
s navýšením ploch pro parkování osobních automobilů (na 58 parkovacích míst), vybudování nových chodníků s řešením bezbariérových
nástupů, úpravu zastávek pro autobusovou
dopravu, vybudování nových veřejných pobytových ploch s mobiliářem a prostory pro
úschovu a odstavování jízdních kol (74 stání),
také posílení zeleně. Nejprve proběhly administrativní kroky k vydání jednotlivých stavebních
povolení pro celou akci. Dále byly zahájeny
projekční práce na dokumentaci pro výběr

nádraží

zhotovitele, které budou ukončeny do konce
června tohoto roku.
Projektová dokumentace řeší přestavbu
území jako dva propojené úseky.

První úsek je od ulice Tovární
k ulici Nádražní
Zde dojde ke kompletní rekonstrukci komunikace s odvodněním, výstavbě nového chodníku a veřejného osvětlení, rozšíření parkovacích
a odstavných ploch, zjednosměrnění dopravního provozu směrem od ulice Nádražní k ulici
Tovární, vytvoření cyklopruhu, bezbariérových
úprav, vytvoření nových pobytových ploch
s mobiliářem, vybudování prostoru pro úschovu a odstavení jízdních kol a posílení zeleně.

Druhý úsek je od ulice Nádražní
k železničnímu přejezdu se závorami
na ulici 5. května
I zde dochází k rekonstrukci komunikací
odvodněním a bezpečnostními prvky, dále ke

sjednocení zastávek v území pro veřejnou autobusovou dopravu. Bude posílen i mobiliář
a zeleň a přibude nové veřejné osvětlení.
Po zpracování projektové dokumentace
bude probíhat výběrové řízení na realizační
firmu, která by se do stavebních prací měla
pustit ke konci roku 2017, či na začátku roku
2018. Doba realizace je plánována na jeden
rok a investiční náklady by se měly pohybovat
kolem necelých 70 mil. Kč. Investice akce bude
podpořena dotací z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 90% všech
uznatelných nákladů.
V rámci přípravy stavby byla zpracována
fotodokumentace před stavbou a vizualizace
území po přestavbě. Veřejnost si tak může lépe
představit, jak bude území vypadat.
Obyvatelé i návštěvníci města, kteří využívají veřejnou hromadnou dopravu s návazností na dopravu individuální a zejména ti, jež
pravidelně dojíždějí za prací a službami, jistě
chystanou úpravu ocení.
Pavel Čížek
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hřebečský
slunovrat
17.6.2017

festival hned vedle vás!

mandrage
stromboli
POMŮCKA:
IAG, KAABA, PŘEHŘÁTÍ DOSTIHOVÉ
KULAN,
ORGANISMU
ZVÍŘE
OBEY, SONA

AUTOR:
ROMAN
ČEJKA

NĚMECKÝ
FYZIK

RUSKÝ
JAZYK
(zkratka)

VÝLUHY
Z ROSTLIN
ZÍSKANÉ
VAREM

začátek ve 14:00
mandrage
stromboli
THE ŽLAB
ZZ TOP REVIVAL
NIL
Epicentrum
Dirty way
hřebečský slunovrat
informace, MIC svitavy:
S.U.E.
461 534 300
Syfon
info@svitavy.cz
autobusová doprava zdarma

www.hrebecskyslunovrat.cz

ASIJSKÝ
DIVOKÝ
OSEL

ČÍNSKÝ
DRUH
HOBOJE

1. DÍL
TAJENKY

BROUSKOVO
JMÉNO

ZNAČKA
LOGARITMU

VYKONATI
POPRAVU

INICIÁLY
SPISOVATELE ADLY

LOŇSKÉHO
ROKU

ZN. TERAHERTZU

VESNIČKA

CHURMA

ZNAČKA
KOŽICHŮ

HLAVNÍ
SVATYNĚ
V MEKCE

ZBYTEČNĚ

TUMÁTE

LEDEK
SODNÝ
(zastarale)

POVRCH
ATLETICKÉ
DRÁHY
VYSOKÝ
VĚK

TLAK

BŘÍDIL
INIC. FILOZOFA CHALUPNÉHO

ROZBITÉ
VOZIDLO

ŠMEJD

VELKÝ
OHEŇ

RUSKÁ
POLÉVKA

OPTICKÝ
DISK (zkr.)

SLANISKO

ROZEMÍLAT

PLOD
ČOČKY

INICIÁLY
HEREČKY
ANDRLOVÉ

ZNAČKA
NEONU
DOMÁCKY
ANNA

JMÉNO
KRASOBRUSLAŘKY
KOVAŘÍKOVÉ

ZDVIH
NOHY
PŘI TANCI

VZDYCHAT
(řídce)

KLAVÍRY

3. DÍL
TAJENKY

2. DÍL
TAJENKY

ZOLŮV
ROMÁN

HADÍ
ZVUKY

ANGLICKY
„POSLOUCHAT�

SOUBOR
OSMI
HRÁČŮ

NÍZKÉ
DŘEVINY

POSTIHOVATI
ROZUMEM

FOTBALOVÝ
KLUB
(angl. zkr.)

RUSKÉ
UKAZOVACÍ
ZÁJMENO

SAMICE
JELENA

VRCHNÍ

KAMENNÁ
HORKA

Svitavy: mic, FABRIKA / mor. třebová: ic, muzeum

UMÝVÁNÍ

RADIOLOKÁTOR
(zkratka)

KOCLÍŘOV

vstupné 170 Kč na místě, 120 Kč v předprodeji:

PŘÍHODNÉ
OBDOBÍ

INICIÁLY
SPISOVATELE GONČAROVA

MORAVSKÁ
TŘEBOVÁ

PARDUBICKÝ
KRAJ

(Svitavy, koclířov, moravská třebová)

MÍRNÝ
POHYB
STRANOU

ZNAČKA
KILOMOLU

SVITAVY

NEZTLOUSTNOUT
(řidčeji)
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Pošlete fotku do svitavského rodinného alba aneb Svitavy společně :)
Celkový obraz města Svitavy je postupně
tvořen nejen bohatou historií, architekturou,
památkami, přírodními areály, sportovišti, příběhy slavných rodáků, ale zejména báječnými
lidmi, kteří tu žijí. Rodinná atmosféra se přelévá do všech činností v našem městě. Svita-

vané se rádi baví, potkávají se se svými přáteli,
sdílejí zážitky všedních dní a vítají návštěvníky
z ostatních měst. Prožijte s námi tyto okamžiky
prostřednictvím fotografií, které v této rubrice
budou zveřejňovány. Pořádáte nějakou veřejnou akci (závody, soutěže, turnaje, přehlíd-

ky, plesy, karnevaly...), která je svým významem zajímavá pro občany našeho města?
Pochlubte se jistě báječnými výsledky a zašlete
nám fotografii s krátkým popisem na e-mail:
spolecne@svitavy.cz. Děkujeme. Budeme se těšit
na naše svitavské rodinné album :) Petr Šmerda

Záhájili jsme turistickou sezónu výletem do Koclířova.

V areálu zdraví se zabavila celá rodina, třeba u pletení pomlázek :)

Na Škaredou středu jsme slavili Velikonoce ve Fabrice.

Ve Fabrice proběhl kreativní workshop pro děti - Racek.

Den zdraví ve Svitavské nemocnici.

Divadelní přehlídka Svitavský dýchánek v Divadle Trám.

Noemova archa v muzeu.

Workshop v muzejních dílnách.

Parta dobrých lidí, kteří ve svém volném čase vysázeli květiny na náměstí.

Hokejbaloví Sršni Svitavy.

Mladší žáci sedmí na MČR.

Vítězství pro Tury proti Pardubicím.

Pečení kváskového chleba.

Takhle Turům fandí Svitaváci!

Distribuci zajišťuje
firma Lubomírek.cz.
S nesrovnalostmi v doručování se
obracejte na mob.: 608 024 585,
(www.lubomirek.cz).
Příští číslo vyjde
28. května 2017.

Krajské tenisové přebory dospělých.

Zápas Choceň - TJ Svitavy.

Richard Berger druhý.
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Informace ze sportu

Bloudění s mapou

Sedmý ročník Svitavské desítky je za námi
Na apríla se na Svitavském stadionu konal
již 7. ročník tohoto silničního běhu pro širokou veřejnost.

Čtrnáctý ročník Bloudění s mapou se rychle blíží. Třetí květnovou neděli opět roztočíme
společně pedály našich kol, abychom se vydali
cestou necestou, abychom společně bloudili
i přesto, že mapa nám napoví kudy jet.

zdravými cenami od Oázy Zdraví a společnosti
Chimpanzee. Velké díky patří také městskému
informačnímu centru, které poskytlo drobné
ceny pro dětské kategorie. Absolutním vítězem
v kategorii mužů se stal Adam Zenkl z Olympu
Praha (33:54), druhý doběhl polský závodník
Krzysztof Jilek (34:40) a třetí místo vybojoval
svitavský Adam Dvořáček (34:55). V ženské
kategorii se vítězkou stala Lenka Dušková
z klubu ISCAREX Česká Třebová (42:57), pro
druhé místo si doběhla Barbora Turbaková ze
Sebranic u Litomyšle (45:18) a třetí místo obsadila Tereza Kalousová z Vencl Týmu (45:46).
Děkujeme všem závodníkům za účast a těšíme
se na viděnou příští rok! Veronika Peterková

Biatlon pro každého

A tak se na vás všechny budu v neděli
21. května těšit. Prezentace bude od 8:30
do 10:00 na zahrádce bowlingové haly Na
Střelnici. Dobrou náladu a spoustu sluníčka
s sebou.
Pavel Křivka

Ukončení mistrovské
soutěže v kuželkách

Závod je již tradičně zařazen do tzv. ISCAREX Cupu – běžeckého poháru, který zastřešuje běhy v Orlickém regionu. Závodilo se od
nejmladších kategorií – nejmenším závodníkům bylo šest let – až po kategorii dospělých.
Délka dětských tratí se pohybovala od 600 do
1200 metrů, dorostenecké kategorie si zaběhly
trať dlouhou 5 km a doprovodili je muži nad
70 let, spolu s ženskou kategorií nad 55 let.
Všichni ostatní se museli poprat s desetikilometrovou tratí, na které jim dělali společnost
silný protivítr a teplé slunečné počasí.
Závod probíhal na tartanovém a in-line
oválu a poté se štrůdl závodníku přesunul na
cyklostezku do Vendolí, kde byla občerstvovací
stanice a obrátka zpět na stadion. Celkem se na
apríla přišlo zapotit 143 závodníků a ti, kteří
vydrželi na vyhlašování výsledků, byli oceněni

Přijďte si vyzkoušet letní biatlon – kombinaci jízdy na kole a střelby ze vzduchovky.
V neděli 7. května vás na Svitavském stadionu
čekají závody pro všechny věkové kategorie.
Stačí mít svoje kolo, vzduchovku vám půjčíme. Bližší informace a přihlášku najdete na:
www.biatlonsvitavy.wz.cz nebo na facebooku
Biatlon Svitavy. Neváhejte se přihlásit, těšíme
se na vás!
Jan Kopřiva, Martin Švejcar

Hokejbaloví Sršni vybojovali bronz
které si odnesli bronzovou medaili. Mladší
černý tým nám předvedl hezkou a bojovnou
hru, která bohužel na starší a zkušenější týmy
nestačila. Jménem trenérů děkuji všem hráčům
za soutěživost, kterou nám předvedli a přejeme spoustu energie do dalších bojů.
Zdenka Dvořáčková

Fotografie týmu Svitavy-Lány B: Zleva nahoře:
G.Rusová, J. Zelinka, M. Zeman, J. Jukl, zleva
dole: Z. Dokoupil, J. Širůček, J. Klusák
•

•
•

Družstvo Svitavy B zvítězilo koncem března nad Rychnovem nad Kněžnou C 14:2
a umístilo se v tabulce na 8. místě.
Družstvo Svitavy A prohrálo v Solnici 10:6
a umístilo se v tabulce na 3. místě.
V sobotu 1. dubna vyhrálo v domácím prostředí družstvo Svitavy C nad Třebechovicemi a před posledním zápasem v Hradci
Králové má ještě naději, že vybojuje 1. místo.

Do konce dubna se na svitavské kuželně
hraje městská kuželkářská liga a v letních měsících se bude hrát 2. ročník Memoriálu Pavla
Kabelky, do kterého je možné se přihlásit do
konce dubna na kuželně Svitavy. Josef Širůček

Cyklistická štafeta
Začátkem dubna se na svitavském zimním stadioně sešlo celkem sedm družstev, aby
porovnaly síly dalším z turnajů VČ poháru minipřípravek v hokejbale. Hráči ročníků 2008
a mladší předvedli velmi krásné a vyrovnané
zápasy. Svitavští Sršni postavili celkem dva
týmy. Starší žlutý tým udělal velké pokroky a
bylo vidět, že se chtějí na domácí půdě blýsknout a dali do turnaje všechny svoje síly, za

Bike club Svitavy pořádá v neděli 4. června obnovenou cyklistickou štafetu pro malé
a velké rekreační a hobby cyklisty. Jezdit se
bude od 8 do 15 hodin na autocvičišti pod
vlakovým nádražím. Můžete zvolit trasu 5 km
- 19 okruhů, a nebo pouze 5 velkých okruhů.
Pro nejmenší pak bude připraven krátký okruh
na 5 kol. Nejedná se o klasický závod, ale výsledné časy budou zveřejněny na místě, a poté
na stránkách www.bikesvitavy.cz, kde také najdete podrobné propozice.
Martin Zvára
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