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Masopustní veselí se staročeskou zabijačkou První občánek Svitav
První občánek na sebe opět nechal čekat.
Narodil se 5. ledna ve 12:12 hod., vážil 3,4 kg
a měřil 49 cm. Exotické, nesnadno vyslovitelné
příjmení získal malý Adam po svém palestinském otci. Adamovým tatínkem je středoškolský učitel matematiky Raed (36 let), který se
teprve začíná učit česky a maminkou Hana
Shaikhkhalilová (38 let), jež pracovala jako
zdravotní sestra na svitavské interně. Tatínek
byl u porodu a bylo to pro něj velmi překvapivé. V Palestině totiž porod probíhá jinak
- za vše se platí, rodička je po čtyřech hodinách
propuštěna z porodnice a muži u porodu být
nesmějí.

Masopust je svátek, který je podřízen
běhu církevního kalendáře. Slavil se ve dnech
předcházejících Popeleční středě, kterou začíná 40denní půst před Velikonocemi. Protože
datum Velikonoc je pohyblivé, je pohyblivým
svátkem i masopust. Ve Svitavách, zejména
v jejich okrajových částech, se masopust slavil ještě v šedesátých letech 20. století, kdy si
tento zvyk do Svitav přinesli noví obyvatelé
města. Po dlouhé odmlce se k nám masopustní průvod vrátil a od roku 2004 je každoroční
součástí programů pro veřejnost na náměstí.
V sobotu 24. února od 13 hodin budou
na horní části náměstí připraveny zabijačkové
hody. Letos je pro vás nachystala organizace
Květná zahrada ve spolupráci se svitavským

řeznictvím Lubomíra Šauera. V nabídce bude
nejen tlačenka, jitrnice, ovar, jelita, chleba se
sádlem, ale také domácí výrobky Květné zahrady – sýry, koláče, sušené ovoce… Vše můžete
u stánků spláchnout dobrým pivem, svařákem
či medovinou, tak jak to u podobných veselic
chodí. Masopustní průvod z Vortové na Hlinecku s muzikou vyjde od fontány na spodní
části náměstí ve 14 hodin, před starou radnicí
požádá starostu města o povolení k obchůzce
a bude pokračovat k morovému sloupu. Zhruba dvouhodinový masopustní rej s muzikou,
tancem a kejkly masek bude zakončen dle
starého obyčeje porážením zpupné kobylky
a jejím vzkříšením pomocí slivovičky v 16:30
hodin.
Blanka Čuhelová

Tradice Tříkrálové sbírky úspěšně pokračuje
Ve Svitavách proběhl již 19. ročník Tříkrálové sbírky. Koledníkům bylo uděleno
požehnání na mši svaté v neděli 31. 12. 2017
ve farním kostele Navštívení Panny Marie
ve Svitavách. Radost, přání dobra a požehnání
rozdávali Tři králové od 1. do 14. ledna 2018.
Symboly K † M † B † se píší na dveře domů
jako formule požehnání. Původní text zní Christus mansionem benedicat – ať Kristus požehná tomuto příbytku (po celý rok – proto se za
třetí křížek píše letopočet). Tři křížky symboli-

zují Nejsvětější Trojici, tj. Otce, Syna a Ducha
Svatého. Nejsou to tedy znaménka „plus“ mezi
iniciálami. Kasička sice přichází ke slovu až posléze, ale dává příležitost všem. Vaše důvěra je
pro nás závazkem a povzbuzením pro naši práci. Více informací je možné najít na stránkách
Charity Svitavy (http://svitavy.charita.cz/).
V tomto roce bylo ve Svitavách zapečetěno 55
kasiček. To by v ideálním případě znamenalo, že
se v ulicích Svitav pohybovalo 220 králů.
Pokračování na straně 2

Adámek se narodil do multikulturního
prostředí. To mu přinese výhody, ale možná
i nějaká úskalí. Dědeček žije ve Švédsku, teta
- otcova sestra - v Německu, táta je muslim,
maminka katolička. On se narodil tady, ale
brzy pojede za tatínkem na návštěvu do Palestiny. Žít ale budou všichni zde v Čechách
i s Adámkovou sedmnáctiletou nevlastní sestrou Denisou, která studuje ve Svitavách na
obchodní akademii. Adámek se tak přirozeně
naučí více jazyků, a to mu bude určitě ku prospěchu. Přejeme mu, aby byl zdravý, spokojený a úspěšný, aby se uměl poprat se všemi
překážkami, které mu život přinese.
V pondělí 8. ledna navštívil v porodnici
rodiče i Adámka starosta města David Šimek,
poblahopřál všem a předal jim kytici a drobné
dárky od města.
Zuzana Pustinová
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Tradice Tříkrálové
sbírky úspěšně pokračuje

Pokračování ze strany 1
Sehnat takové množství koledníků, aby koledování bylo radostí a nebylo příliš náročné, je
každý rok velký oříšek. Nedostatek koledníků vyřešila originálním způsobem jedna vedoucí skupinky. Společnost jí dělala loutka s korunkou krále
a potěšila všude, kde otevřeli. Zda loutka i zpívala, není známo. Tři králové přinesli radost
i na LDN ve Svitavách. Odměnou jim byly rozsvícené oči a společný zpěv koledy. Nejstarší
kolednice, paní Emílie, se objevila na Tři krále
ve večerních zprávách ČT. Poděkování tříkrálovým koledníkům zprostředkovalo Středisko
kulturních služeb Svitavy. Nápoje pro koledníky
poskytla firma Qanto.
Výnos letošní sbírky v oblasti Svitav a okolí
činí 487 122 Kč. Bude opět využit na přímou
pomoc rodinám s dětmi, lidem postiženým
humanitárními katastrofami a jinými nepředpokládanými událostmi. Měl by také pomoci zajistit bezbariérový přístup do 1. patra
v budově Charity na ulici Polní. Využití sbírky
je posuzováno tříkrálovou komisí a reaguje na
aktuální potřebnost v charitách. Děkujeme ze
srdce všem, kteří jakýmkoli způsobem Tříkrálovou sbírku podpořili.
Miriam Holubcová
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Odešel vzácný člověk Otmar Cvrkal
Ve věku nedožitých 73 let zemřel
17. prosince 2017 pan Otmar Cvrkal.
Pocházel z Žerůtek u Lysic. Vystudoval
Střední průmyslovou školu v Jedovnicích.
V době studií na VUT v Brně onemocněl
a pro progresi choroby studium nemohl dokončit. Pracoval jako technik ve Vigoně ve Svitavách.
Od roku 1971 byl v invalidním důchodu. Od té
doby aktivně pracoval v nejrůznějších orgánech
Svazu invalidů. Byl místopředsedou Národní
rady zdravotně postižených ČR, byl členem
Vládního výboru pro zdravotně postižené občany při Úřadu vlády ČR. Pracoval jako člen
hodnotící komise Sekce pro lidská práva a rovné
příležitosti při Úřadu vlády ČR v rámci projektu
Mobilita pro všechny. Řadu volebních období byl
členem zastupitelstva města Svitavy. Pro občany
Svitav a blízkého okolí se Otmar Cvrkal zvěčnil
jako aktivátor nejrůznějších rekondičních táborů
a soustředění zdravotně postižených dospělých
i dětí. Za práci ve prospěch osob se zdravotním
postižením získal řadu ocenění – v roce 2005
cenu klubu Laurus, v roce 2012 cenu Duhové

Rozloučení s Miroslavem Dosedělem
V posledním dni uplynulého roku řady
úředníků města navždy opustil vedoucí odboru dopravy městského úřadu Ing. Miroslav
Doseděl. Pracoval na radnici od prosince 2003.
Významně se podílel na přípravě důležitých investic do dopravní sítě a rozvoji dopravní infrastruktury města. Svým klidem a nadhledem
vytvářel příjemnou atmosféru při mnohdy nelehkých jednáních. Při vzpomínce na něho se
mnoha kolegům vybaví jeho jemný a inteligentní humor. Pro všechny, kteří jsme ho znali, je
těžké smířit se s jeho odchodem.
Lubomír Dobeš

Svitavy vítězem soutěže Zelená informacím

Město Svitavy zvítězilo v sedmém ročníku
soutěže Zelená informacím o nejzdařilejší prezentaci o životním prostředí na oficiálních internetových stránkách měst v České republice.
Pětičlenná odborná porota vybírala mezi
webovými prezentacemi 274 měst s počtem

křídlo, v roce 2016 cenu Mosty a v roce 2016
Cenu města Svitavy. Otmar Cvrkal patřil k těm
nemnoha lidem, kteří nepláčou nad svým osudem, ale chápou ho jako výzvu k dílu, které je
sice málo viditelné, ale k životu nezbytné. Jeho
práce byla nezbytná nejenom pro ty, kterým byla
určená – lidem všelijak postiženým - ale byla určena i všem nám ostatním, abychom viděli, slyšeli
a hnuli se všude tam, kam se nehrneme, kde
raději nevidíme ani neslyšíme. Otmar Cvrkal byl
vzácný člověk.
Milan Báča

obyvatel vyšším než 5 tisíc, které nejlépe splňovaly rychlou a snadnou dostupnost informací
o životním prostředí, rozsah a kvalitu obsahu
informací o životním prostředí, pravidelnou aktualizaci, míru zlepšení proti poslednímu ročníku a další. Na prvních třech místech se umístila
města Svitavy, Ostrava a Tábor. „Město Svitavy
dlouhodobě patří mezi města s nejkvalitnější
prezentací životního prostředí na webových
stránkách. V letošním ročníku však své stránky
viditelně aktualizovali, zpřehlednili a doplnili
zajímavými aplikacemi pro občany, jako jsou
Bobky tam, Třídění odpadů ve Svitavách či aplikací pro ohlášení závad ve městě. Navíc jako
jedno z mála měst dlouhodobě publikuje číselné hodnoty o stavu a vývoji životního prostředí,“ uvedl ředitel spoluorganizátora soutěže CI2
Josef Novák.
V soutěži, kterou společně pořádají CI2
a Centrum pro otázky životního prostředí
Univerzity Karlovy v Praze byla hlavní cenou
stanovení uhlíkové stopy Městského úřadu
Svitavy. Slavnostní vyhlášení se konalo dne
18. ledna 2018 v centrále společnosti SKANSKA
v Praze.
Tereza Vrbková

Zveme vás na kulatý stůl
o rozvoji zeleně ve městě
Příroda a rekreační zeleň nepochybně zlepšují kvalitu života ve městě. O tom, kam se bude
ubírat v této oblasti město Svitavy, si můžete
přijít popovídat s vedením a zástupci města.
Ti vám také představí své plány a vize. Diskuse se uskuteční ve středu 21. února v 17 hodin
ve velké zasedací místnosti Městského úřadu,
T. G. Masaryka 25.
Lucie Macášková
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Informace z úřadu
Fond regenerace
památek pomáhá
V uplynulém roce přispělo město ze svého Fondu regenerace památek na opravu
osmi fasád. Mnozí nejspíše zaregistrovali největší proměnu domu v Lanškrounské ulici, ale
došlo i na fasády a části podloubí na náměstí,
tedy v městské památkové zóně. Zastupitelé
ve dvou cyklech schválili příspěvky v celkové
výši 1 420,5 tis. Kč. Pro rok 2018 je podpora
pro žadatele opět připravena. Informace lze
získat na webu města nebo na odboru školství
a kultury, kde pro zájemce připraví potřebné
podklady.
Jiří Petr

str. 3

Oblíbená jména novorozenců
V roce 2017 se ve Svitavách narodilo celkem 708 dětí, z toho 388 chlapců a 320 dívek.
Statistice nejoblíbenějších chlapeckých
jmen za loňský rok vévodí obdobně jako v minulých letech Jan. Trojici nejčastěji volených
mužských jmen doplňují Jakubové a Adamové. V případě dívek jsou opět na výsluní Elišky,
následují Aničky a Terezky. Rodiče vybírali z 98
chlapeckých a ze 120 dívčích jmen. U chlapců
se jména častěji dědí po otci, nabídka u dívek je
rozmanitější, mění se s módními trendy. Nechyběla ani neobvyklá a cizojazyčná jména, některý
z chlapců se tak bude moci pochlubit jménem
Barnabáš, Jeroným či Beno, u dívek se objevila
Ronja, Timea či Malvína.
Marcela Górecká

Vyhláška o nočním klidu
Upozorňujeme všechny organizátory
či pořadatele venkovních veřejných produkcí,
že je třeba respektovat ustanovení dvou vyhlášek města – o nočním klidu a k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. V listopadovém čísle zpravodaje bylo vše popsáno, bohužel
se zatím nikdo neozval s plánem svých tradičních
akcí. Vzhledem k tomu, že vyhlášku o nočním klidu schvaluje zastupitelstvo města, je třeba sdělit
odboru školství a kultury termíny veřejných produkcí, u kterých je předpokládaná doba trvání
i po 22. hodině, s dostatečným předstihem.
Jiří Petr

Město a úřad v číslech za rok 2017
V únorovém čísle bývá zvykem, že si trochu
hrajeme s čísly. Ani letos vás o tyto zajímavosti
nepřipravím. I letos vám nabízím porovnání čísel za poslední dva roky - stav ve Svitavách k 31.
prosinci za rok 2017 a v závorce jsou uvedeny
údaje za rok 2016:
• celkem 17059 (17096) obyvatel bylo ve
Svitavách hlášeno k trvalému pobytu,
z toho 179 (190) cizinců
• ve Svitavské nemocnici se narodilo 708 (746)
miminek, z toho 122 (137) malých Svitavánků, nových Svitavánků je ale celkem 146 (170)
• ve Svitavách se uzavřelo 81 (68) manželství
a dalších 6 (2) bylo církevních
• do pamětní knihy bylo zapsáno celkem
81 (73) nových občánků města, 3 (2) manželské páry oslavily diamantovou svatbu,
2 (5) manželských párů oslavilo zlatou svatbu
• navždy odešlo 177 (159) svitavských občanů,
celkem v nemocnici ve Svitavách zemřelo 383
(363) občanů
• přistěhovalo se 261 (258) občanů a pro odstěhování se rozhodlo 318 (343) občanů
• do svitavských ZŠ nastoupilo 1. září celkem
1820 (1 751) dětí, do MŠ chodí 638 (647)
dětí
• do programu podpory pracovníků s mládeží
bylo zapojeno 53 (52) trenérů a vedoucích
dětských skupin
• ve městě bylo evidováno 1499 (1315) psů
a vybráno cca 463 tis. (491 tis.) Kč za poplatek ze psa
• na 51 (50) zasedáních Rady města Svitavy
bylo projednáno 491 (487) materiálů.

V našem správním obvodě:
• celkový počet podnikatelských subjektů, které měly v našem správním obvodu sídlo 5577
(5521), z toho bylo 4980 (4955) fyzických
osob a 597 (566)právnických osob
• celkem bylo vydáno 4598 (4380) občanských
průkazů a 2080 (1638) občanů požádalo
o cestovní doklad
• provozovaných vozidel v evidenci bylo
23 469 (22 752)
• počet přestupků a správních deliktů předaných k šetření dosáhl 333 (364)
• Odbor sociálních věcí a zdravotnictví vykonával funkci opatrovníka 76 (77) osobám zbaveným způsobilosti k právním úkonům, vydal
150 (265) parkovacích průkazů označujících
vozidla přepravující osobu těžce zdravotně
postiženou, zajišťoval v 7 (10) rodinách sanaci, evidoval 75 (70) osob bez přístřeší, 59
(65) dětí v náhradní rodinné péči a 19 (20)
dětí v ústavní výchově, uspořádal 6 (5) setkání seniorů – jubilantů s vedením města
a vypravil 7 (7) sociálních pohřbů. Službu SOS
tísňového tlačítka využívalo 13 (10) seniorů.
• Počet osob ve výkonu trestu odnětí svobody:
67 (77) z toho 5 (4) žen, počet klientů kurátora pro děti a mládež: 68 (75).
Z uvedeného se vývoj města jeví stále jako
velmi příznivý. Sice nám celkově ubylo občanů,
ale narodilo se více miminek, přibylo podnikatelů a svateb a ubylo trestaných. Je i více psů,
tak doufám, že to budou mít jejich majitelé na
paměti a zvládneme také čistotu města.
Zuzana Pustinová

Zástupci církví u starosty

K začátku roku už tradičně patří setkání zástupců všech svitavských církví s vedením města.
V pátek 5. ledna tedy besedoval starosta města
David Šimek a místostarosta Pavel Čížek s faráři
a zástupci církví o situaci v jednotlivých církvích,
o investicích za uplynulý rok i o možnostech financování oprav historických památek ve Svitavách. Probíralo se i další možné uplatnění kaple
v Domově na rozcestí. Farář římskokatolické
církve Václav Dolák také přinesl ukázat vzácnou
sošku sv. Anny Samotřetí z kostela sv. Jiljí, která
pochází z první poloviny 16. století a nyní byla
nově zrestaurovaná (viz samostatný článek na
str. 6).
Zuzana Pustinová

Výběrové řízení na úředníka
útvaru interního auditu
Městského úřadu Svitavy
Starosta města Svitavy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa
úředníka útvaru interního auditu Městského úřadu Svitavy. Bližší informace o požadavcích na uchazeče naleznete na úřední
desce Městského úřadu Svitavy – volná
pracovní místa. Přihlášky je nutné podat
do 13. února 2018.

Výběrové řízení na jednatele
společnosti SPORTES Svitavy
Rada města Svitavy v působnosti valné hromady společnosti SPORTES Svitavy
s.r.o. Vyhlašuje výběrové řízení na jednatele společnosti SPORTES Svitavy s.r.o.
s nástupem do funkce od 1. 4. 2018
Podrobnou specifikaci výběrového řízení včetně dalších požadavků naleznete
na webových stránkách www.svitavy.cz
a www.sportes.svitavy.cz
Uzávěrka přihlášek je 13. února 2018.
Případné doplňující informace podá starosta města Mgr. David Šimek (e-mail:
starosta@svitavy.cz, telefon: 461 550 311).

Výběrového řízení na vedoucí
stravovacího provozu
Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.
oznamuje vyhlášení výběrového řízení na
obsazení pracovní pozice vedoucí stravovacího provozu. Znění výběrového řízení
najdete na www.seniorcentrum.svitavy.cz.
Lenka Jurenová
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Krytý plavecký bazén
Vážení Svitavané,
v místní politice se pohybuji dvanáct let a za
tuto dobu jsem zažil mnoho diskuzí o fungování
našeho krytého plaveckého bazénu. Diskutovalo se o mnohém – od plavání v „kraťasech“, zpoplatnění tobogánu, přes teplotu vody, plavání
kojenců až po kvalitu plavecké školy a služeb
přímo v bazénu. Vždy jsme se ale v zastupitelstvu shodli na tom, že je důležité krytý bazén
mít, podporovat ho, modernizovat ho, rozvíjet
a zkvalitňovat nabídku jeho služeb ve vztahu
k veřejnosti. Víme ale také, že bazén, který byl
otevřen v roce 1994, se dostal na hranici funkční životnosti. Neradostný stav objektu se promítá do zvyšování provozních nákladů, klesá
komfort uživatelů bazénu a to má za následek
odliv lidí do míst, která jsou nová a dokáží vycházet vstříc oprávněným nárokům veřejnosti.
Náš krytý bazén tak vyžaduje zcela zásadní investici. Proto se město rozhodlo objekt zásadně
modernizovat a přestavět.
Ale ještě než nastíním další osud našeho
bazénu, připomenu fakta, která mapují posledních 13 let této stavby.
- V roce 2005 si zastupitelstvo města uvědomovalo potřebnost zatraktivnit plavecký
areál, a tak byl zpracován projekt na přístavbu
objektu za 30 mil. Kč. Následně město požádalo o dotaci, kterou získalo. Přístavba řešila zbudování saunového světa, vířivky, solné komory,
bazénu pro kojenecké plavání a spinningové
místnosti. Tento projekt se ale nevěnoval technickému stavu budovy a technologiím v ní.
- V roce 2008 se v souvislosti s finanční krizí
začaly výrazně snižovat daňové příjmy města.
Zastupitelstvo města se zachovalo odpovědně
a po diskuzích od tohoto projektu ustoupilo.
- V letech 2009–11 podpořili zastupitelé
alespoň dílčí opravy bazénu, které byly spíše
„kosmetického“ charakteru (výměny dlažeb,
opravy sprch, šatních skříněk atd.), a to ve výši
cca 3 mil. ročně.
- V letech 2012–15 se stalo prioritou města snižování energetické náročnosti městských
budov, jako součást dotací z programového
období EU 2010–14. I když město Svitavy bylo
v čerpání fondů velmi úspěšné a de facto vyřešilo stav takřka všech svých budov, oprava bazénu se oproti očekávání nestala podporovanou
aktivitou z evropských fondů. Proto pokračovaly pouze drobné investice do bazénu s tím,
že jsou v rozpočtu připraveny finance na jeho
přestavbu a modernizaci.
Náklady na opravy (v tis. Kč)
2010

2011

2012

2013

2014

3976,8

1772,5

119,7

49,6

140,2

2015

2016

2017

41,0

52,0

20,1

Statistiky té doby vykazovaly dramatický
úbytek návštěvníků, zejména rodičů s dětmi,
a při hledání důvodů, proč tomu tak je, dotazníky
ukazovaly, že jednou z příčin je pocitový chlad
v hale bazénu a absence doprovodných aktivit.

Vývoj návštěvnosti

- V programovacím období EU 2014–20 se
zateplování podobných budov mělo stát součástí dotačních programů, a tak v květnu roku
2015 byla zadána práce na studii, která měla
vyřešit energetickou náročnost budovy bazénu,
současně obrátit trend klesající návštěvnosti
a celý objekt zatraktivnit. Studie, která v sobě
měla i architektonický posudek objektu, ukázala, že zateplení střechy bazénu není ze statického hlediska možné a je nutné zhotovit střechu
novou. Problematické se však ukázaly boční
stěny, které jsou tvořeny soustavou dřevěných
oken ve velmi špatném technickém stavu, což
odpovídá použitím tehdy známé technologie.
Jediné řešení – téměř celý obvodový plášť bazénu zbourat. Na základě tohoto zjištění se vedení města rozhodlo pro zcela zásadní modernizaci, přestavbu a rozšíření krytého bazénu.

Na základě zkušeností s jinými projekty jsme
předpokládali, že se konečná vysoutěžená cena
realizace po výběrovém řízení může snížit cca
o 20%. Byl zahájen proces výběrového řízení.
- V tomto období jsme zároveň se Státním
fondem životního prostředí konzultovali možnou dotaci, která je po všech propočtech nyní
schválena pouze ve výši 8,5 mil. Kč, s čerpáním max. do roku 2023. Zároveň jsme v této
době vysoutěžili úvěr ve výši 100 mil. Kč.
- Od června 2017 do ledna 2018 probíhalo
výběrové řízení na dodavatele stavby a technologií. V listopadu rada města konstatovala, že nejnižší nabídka na tuto investici činí 187 mil. Kč.
Protože v danou chvíli nebylo jasné, jak
dopadne soutěžení dvou prioritních projektů
města, tedy rozšíření Seniorcentra a Přestupní
terminál u vlakového nádraží, a rovněž nebyly jisté aktuální daňové výnosy, rada města rozhodla
o dokončení celého procesu výběrového řízení.
Finální rozhodnutí ale bylo posunuto – až budou
známé výsledky hospodaření města za rok 2017.

Do konstrukce
střechy na
mnoha místech
zatéká.

Okna objektu již
netěsní. Dochází
tím k velkým
energetickým
ztrátám.

Strop ve strojovně - dochází
zde k zatékání
z bazénové haly.

- V průběhu roku 2015 byly záměry a dílčí studie diskutovány s plaveckou veřejností,
s oddíly, mateřským centrem a s handicapovanými. Snahou bylo vyjít vstříc potřebám všech,
tedy široké veřejnosti všech věkových skupin
i zájmů. V prosinci 2015 byla studie představena svitavské veřejnosti na tématickém kulatém
stole. Všechny připomínky jsme vyhodnotili
a provedli úpravu studie dle připomínek a požadavků. Aktualizovaná studie odhadovala
náklady cca 145 mil. Kč.
Protože byly vypořádány připomínky veřejnosti a nebyly ani připomínky zastupitelů,
rada města v lednu 2016 rozhodla o zahájení
zadávacího řízení na zhotovitele projektové
dokumentace.
- Od března 2016 do května 2017 probíhalo zhotovování projektové dokumentace.
Finální vyprojektovaná cena činila 196 mil. Kč.

Závěr, a to nejpodstatnější
Nyní jsme společně s ostatními členy rady
města dospěli k rozhodnutí. 15. ledna 2018
jsme výběrové řízení na přestavbu a modernizaci krytého plaveckého bazénu zrušili,
přestože výsledek hospodaření města za rok
2017 je přebytkový. Hlavním důvodem našeho rozhodnutí je skutečnost, že oba prioritní
soutěžené projekty, tedy rozšíření Seniorcentra
a Přestupní terminál, jsou pod významnou dotací, ale budou mít také výrazně vyšší dopad na
rozpočet města. Rada města aktuálně pověřila
jednatele společnosti SPORTES optimalizací
rozpočtu investice krytého plaveckého bazénu.
Rozpočet 2017 celková výše očekávaná
nákladů
dotace

spoluúčast
města

Přest. terminál 50.800.000 45.000.000 5.800.000
70.000.000 52.500.000 17.500.000
Seniorcetrum
			23.300.000
Rozpočet 2018 celková výše očekávaná
nákladů
dotace

spoluúčast
města

Přest. terminál 74.000.000 44.500.000 29.500.000
Seniorcetrum
76.000.000 34.000.000 42.000.000
			71.500.000

Tímto se rekonstrukce objektu plaveckého bazénu odkládá minimálně o jeden rok.
V této době bude naším cílem najít úpravy
v projektu, které celkové náklady sníží. Zároveň očekáváme v důsledku dobrého výběru
daní další finanční prostředky k zamýšlené realizaci. Buďme proto všichni trpěliví, tolerantní
a společně doufejme, že se ve velmi brzké době
moderního bazénu dočkáme.
David Šimek
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Společenská rubrika
Ve společenské rubrice uvádíme jména
osob na základě písemného souhlasu.
Noví občánci města Svitavy,
kteří se narodili v prosinci:
MAREK HANÁK
ELIŠKA MARIELOVÁ
MAXIM ŠTEFKA
JAKUB JANCO
NELA SÝKOROVÁ
JAN JAROSLAV KADLEC
TEREZA KUBÁSKOVÁ
JAKUB ŠAUER
TONY NEY
V prosinci uzavřeli manželství
a souhlasili se zveřejněním:
DAVID ČONKA
a STANISLAVA MIŠIGAROVÁ

Lékařské pohotovosti
Zubní pohotovostní služba

3. - 4. 2. MUDr. Doležal Petr
Svitavy, U Stadionu 1207/42, 461 532 253
10. - 11. 2. MUDr. Fremuthová Marta,
Městečko Trnávka 5, 461 329 181
17. - 18. 2. MDDr. Gořulová Daniela,
Svitavy, Dimitrovova 799/4, 604 278 684
24. - 25. 2. MUDr. Horák Pavel,
Svitavy, Pavlovova 24, 777 511 011
Lékařská pohotovostní služba
ORL pro děti a dospělé
Svitavská nemocnice, budova D, ORL,
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, 461 569 270,
So, Ne, svátky 8:00–18:00 hodin.
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Děkujeme dárcům
V roce 2015 založilo město Svitavy Nadační fond Valentina Oswalda Ottendorfera,
jehož posláním je shromažďování finančních
prostředků a jejich následné využití pro zajištění
rozvoje a kvality zdravotní péče, rozvoje města,
podpory subjektů působících na území města
v oblasti sociální, kulturní, sportovní a vzdělávací. V neposlední řadě také pro individuální
přímou podporu zdravotně postižených občanů nebo nadaných žáků správního obvodu. Na
sklonku roku 2017 byl rozhodnutím zakladatele účel nadačního fondu rozšířen o podporu
aktivit a subjektů působících na území města
v oblasti prevence kriminality. Od vzniku Nadačního fondu Valentina Oswalda Ottendorfera se podařilo díky dárcům vybavit oddělení
LDN nemocnice ve Svitavách 23 novými polohovacími postelemi v hodnotě 819 973 Kč
a také vybavit centrální tělocvičnu Šapito
sportovním vybavením v hodnotě 15 tis. Kč.
V současné době je zůstatek na účtu nadačního
fondu 182 747 Kč a je možné přispívat na účet
č. 3951098369/800, nebo do třech pokladniček
umístěných na různých místech ve městě. Jednu
najdete ve Svitavské nemocnici, druhou ve Fabrice a třetí v městském muzeu. Všem dárcům
i firmám děkujeme a prosíme - pomáhejte dál.
Šárka Řehořová

Víte, že...
...dne 3. 2. 2018 ve Svitavách bude slavnostní otevření nové pobočky jedné z největších evropských sítí svatebních salónů EvaMária, která
je známá nabídkou svatebních šatů nejvyšší kvality a šitím na míru - SVATEBNÍ SALÓN EDITA? Po tomto datu již bude pravidelně otevřeno ve dnech úterý - sobota od 9:30–17:00 hod.
Pobočka salónů EvaMária bude otevřena právě
v našem městě na náměstí Míru 63/37. Přijďte
se i vy podívat na kolekce svatebních a společenských šatů, které jsou navrhovány světovými
návrháři jen pro tuto síť. K dispozici budou i svatební doplňky a svatební oznámení.
Edita Nesrovnalová

Nově otevřená výživová poradna

Městská policie informuje

Tísňové volání 156
Alkohol
je špatný pán…
Dne 5. 1. v odpoledních hodinách hlídka
městské policie prověřovala oznámení, že se
po silnici na ul. Kpt. Jaroše pohybuje velmi opilý muž, který chodí mezi jízdními pruhy a hrozí
jeho sražení projíždějícími vozidly. Strážníci na
místě spatřili muže, jak stojí opřen o zábradlí
naproti jedné z místních restaurací. Muž byl
pod značným vlivem alkoholu, ale naštěstí
nezraněn. Strážníci muže raději doprovodili
domů, kde byl předán rodině.

Pátrání po pacientovi
z nemocnice
Z chirurgického oddělení svitavské nemocnice bylo v ranních hodinách 8. 1. na
linku 156 oznámeno, že postrádají pacienta,
který odešel z ambulance neznámo kam, ačkoli je nutné ošetřit jeho zranění – zlomeninu
spodní čelisti.
Po příjezdu hlídky bylo zjištěno, že pacient
kouřil před budovou a odtud následně odešel
směrem do města. Provedeným šetřením se
později osobu podařilo vypátrat v Moravské
Třebové, kam jmenovaný odjel.

Muž na kolejích
Dne 9. 1. oznámil na linku 156 výpravčí
ČD ve Svitavách, že na 2. nástupišti se pohybuje nějaký muž, který má na hlavě kapuci,
vede divné řeči, nereaguje na volání a chvílemi si lehá na koleje. Hlídka muže z kolejí
odvedla. Nebyl zraněn a jen uvedl, že čeká na
vlak a pak odjede. Na místě byl upozorněn
na nevhodnost svého chování. Stejný muž byl
ve večerních hodinách přistižen u novinového
stánku naproti nádraží, kde se válel po zemi
na chodníku. Muž již jevil známky velké zmatenosti a dezorientace. Přivolaná RZS muže
převzala k vyšetření do nemocnice, jelikož byl
podezřelý z intoxikace požitím omamných látek.

NATURHOUSE Svitavy

Opakované neshody
v rodině

Buďte ﬁt a štíhlí!

Dne 9. 1. a následně 10. 1. hlídka strážníků řešila hned několik opakujících se oznámení na nevhodné občanské soužití v jedné
rodině. Nejprve muž měl napadnout svoji
přítelkyni a posléze jí a zbytku rodiny napadením vyhrožovat. Vše bohužel probíhalo
i za přítomnosti nezletilých dětí.
V následném oznámení hlídka řešila situaci, kdy stejný muž nechtěl svoji přítelkyni
pustit do bytu a vyhrožoval, že vše rozbije.
Po provedeném zákroku hlídky byl muž
z místa vykázán. Poškozené bylo doporučeno
věc oznámit na PČR a dále řešit, aby předešla
dalším možným budoucím konfliktům.
Rostislav Bednář

Přijměte naše pozvání na bioimpedanční tělesnou analýzu!
Běžná cena konzultace 1000 Kč. U nás konzultace ZDARMA.
Získáte:
měření vody a tuku na lékařsky certiﬁkovaném přístroji
analýzu Vašeho jídelníčku, rady a doporučení výživového
poradce pro zlepšení stravovacích návyků a získání štíhlé linie
ukázkový jídelníček ZDARMA

www.naturhouse-cz.cz

Domluvte si konzultaci s výživovým poradcem NATURHOUSE: NATURHOUSE Svitavy,
Náměstí míru 39, 568 02 Svitavy, tel.: +420 607 075 895, e-mail: svitavy@naturhouse-cz.cz
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Ze zastupitelských lavic

Spustit rekonstrukci bazénu,
ano či ne?
Při veřejném projednávání studie byli občané koncem roku 2015 seznámeni s předpokládanými náklady do výše 150 mil. Kč. Aktuálně
odhadované se dnes blíží 200 mil. Kč bez dotací! Domníváme se, že s přihlédnutím k jiným
a významně dotacemi podpořeným projektům,
by další dlouhodobé roční zatížení rozpočtu města (cca 13-15 mil. Kč) bylo neúměrné
oproti následnému očekávání přínosu. Vnímáme sice potřebu zlepšit prostředí KPB jako
žádoucí, ale úplnou rekonstrukci v této chvíli
je ještě možno odložit. Odborný posudek na
nezbytnost celkové přestavby, či odborná ekonomická studie provozu neexistuje. Je více než
zřejmé, že vše bylo bez uvážlivé přípravy, ušito
tzv. na koleni a na objednávku. Proto zdviháme varovný prst. Od počátku upozorňujeme
na poměrně rizikový a z hlediska nákladů neúměrně drahý projekt. Koalice do této chvíle má
však zjevně větší sílu. Víme, že jsou potřebné
drobné opravy, žádoucí zlepšit izolaci, včetně
případné výměny skleněných ploch a oprava
střechy. Nikdo z kompetentních tyto možnosti
nejen že nepředložil, ale neznáme ani případnou výši nezbytných a dílčích nákladů. V roce
2010 bylo osmimilionovou investicí opraveno
zázemí, které je i dnes ve velmi dobrém stavu, technologie ani samotná vana nevykazuje
zásadních vad, provoz není ohrožen. Měli bychom se chovat skutečně jako řádní hospodáři,
mnohem obezřetněji obracet každou korunu,
kterou nám zastupitelům občané svěřili, nikoliv
tak, že jsme od voličů dostali bianco šek. Vědomi si vážnosti této věci, předložili jsme za Naše
Svitavy návrh pozastavení rekonstrukce KPB
na prosincovém zastupitelstvu. Případnou
další alternativou mělo být vyhlášení místního
referenda, kterým by občané dali jasnou odpověď vedení města jak s rekonstrukcí dál. Ani
jeden předložený návrh nebyl většinově zastupitelstvem přijat. Město v posledních letech vybudovalo mnohé pro občany, ale bude v dlouhodobém horizontu mít dostatek prostředků
na udržitelnost všeho zbudovaného? Bude na
opravu a údržbu sítí, komunikací, chodníků?
V okolních městech vznikly nové bazény, jinde se rekonstruují, všude především tak, aby
se vyhovělo zejména tamním občanům. Jsme
přesvědčeni o tom, že rekonstrukce ve Svitavách měla být především mnohem skromnější
a odrážející rozsah a požadavky místních návštěvníků. Pokud bychom připustili, že je žádoucí rekonstrukci úplnou, pak nejbližší dva
roky jsou zejména z ekonomického hlediska
nejméně vhodné.
V době, kdy byla uzávěrka tohoto vydání,
nic konkrétního ze strany vedení města nebylo
veřejně známo. Občan by však měl mít právo být více informován a současně o tématu
v takto zásadních věcech možnost více spolurozhodovat. Nejbližší termín projednávání
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rekonstrukce je plánován na veřejné zasedání
zastupitelstva 31. ledna 2018. Pro výše uvedené předkládáme občanům tento příspěvek
a jisté detaily k objasnění.
Za Naše Svitavy a KSČM
Miroslav Sedlák a Libor Zelinka

Vážení spoluobčané,

svoji prací zastupitele města Svitavy, působením v krajském zastupitelstvu Pardubického
kraje, se snažím přesvědčit svitavské voliče, že
vloženou důvěru naplňuji. Nyní, díky vaší důvěře, vykonávám práci poslance v Parlamentu
České republiky. Jsem tady pro svitavské voliče, protože mám zájem na zlepšování podmínek života nás všech, a proto jsem otevřel
regionální poslaneckou kancelář na M. Horákové 373/10 (v přízemí hned vpravo) ve Svitavách, která je přístupná každé pondělí v čase
10:00 – 16:00 hodin. Veškeré kontakty najdete
na https://www.anobudelip.cz/cs/pardubicky-kraj/lide/poslanci/ . Vaše názory a starosti
mě zajímají. V novém roce 2018 vám přeji hodně zdraví, lásky a životní spokojenosti.
Ing. Jaroslav Kytýr,
zastupitel a poslanec za Hnutí ANO 2011
Rubrika „Ze zastupitelských lavic“
je naplněním novely TZ č. 46/2000 Sb.
a slouží ke svobodnému vyjádření názorů zastupitelů jednotlivých politických
subjektů v aktuálním složení Zastupitelstva města Svitavy. Texty příspěvků
neprocházejí obsahovou ani jazykovou
korekturou.

Ing. Ivo Keclík
zabezpečuje pro podnikatelské subjekty,
firmy, ale i pro občany tyto služby v oblasti
podnikové ekologie:
Vedení výkaznictví v oblasti odpadového
a obalového hospodářství:
• Průběžná evidence vznikajících odpadů a obalů
• Zpracování ročního přehledu o odpadech
a obalech do systému ISPOP
• Zastupování ve správních řízeních
• Nastavení systému odpadového hospodářství
ve firmě a průběžný dohled nad tokem
vzniklých odpadů a obalů
• Vedení elektronické přepravy nebezpečných
odpadů
• Ekologický dohled při sanačních a bouracích
pracích (povinnost stavebníka ze zákona).
• Vzorkování podzemních vod, odpadních vod
a odpadů včetně certifikovaných rozborů.
Kontakt:
Ing. Bc. Ivo Keclík, Jana Wericha 2, 568 02 Svitavy,
mobil: 602 577243, e-mail: keclikivo@gmail.com

Socha sv. Anny Samotřetí
z kostela sv. Jiljí
V roce 2017 byla akad. malířem Radomírem
Surmou restaurována jedna z nejcennějších
plastik, které svůj příběh spojily se Svitavami.
Jedná se o drobnou sošku sv. Anny Samotřetí,
jejíž doba vzniku se odhaduje na první čtvrtinu
16. století. Tedy na dobu, kdy se střídala epocha
gotického umění s renesancí. Soška, která patří
ke kostelu sv. Jiljí, byla již v roce 1994 vystavená
na roční expozici o svitavských sakrálních stavbách v našem muzeu, byla od roku 1999 součástí arcibiskupských depozitářů v Olomouci.
Protože se na ní podepsal zub času a hlavně
dřevokazný hmyz, musela být před uložením
stabilizována a čekala na restaurátorský zásah.
Teprve nyní se dočkala renovace, aby mohla reprezentovat Svitavy nejen v expozici Arcibiskupského muzea v Olomouci, ale i na připravované
velké výstavě Gotické a raně renesanční umění
východních Čech, která bude příští rok v Hradci Králové. Na obnovu sošky přispěl částkou
65 tis. Kč Pardubický kraj a 16 305 Kč vybrali
mezi sebou svitavští farníci.
Soška zobrazuje sv. Annu v roli matky
a babičky, která má na svém klíně Pannu Marii
a Ježíška. Její kompozice je ojedinělým projevem
vlivu italské renesance v oblasti dřevořezby.
Sv. Anna je oblečena do šatů italské aristokratické módy, její usmívající se výraz byl projevem
renesančního zlidštění původně velmi vážných
a strnulých gotických plastik. Nevelké rozměry
sochy dávají tušit její původní privátní užívání.
Restaurátorský průzkum identifikoval existenci
nejméně pěti a více vrstev povrchové úpravy.
Rozborem pigmentů byla potvrzena nejstarší
vrstva polychromie s plátkovými ušlechtilými
kovy, snad z 16. či začátku 17. století. Barevná
kompozice se významně odlišuje od tehdejší
ikonografie.
Restaurování také ukázalo i dramatický
osud sochy. Byly odhaleny stopy po ohoření
plastiky. Ta byla sice zachráněna, ale P. Maria
přišla o část dlouhých vlasů a celá socha o kus
podstavce. A restaurátor se rozhodl tyto stopy
zachovat jako svědectví. Antonín Nádvorník
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Informace ze škol
ZŠ Sokolovská
Kroužek Robotiky
– příležitost pro nadané žáky

Dlouhodobým záměrem naší školy je podpora nadaných dětí jak v mateřské, tak i na
základní škole. Pro technicky nadané žáky již
pátým rokem nabízíme kroužek Robotiky, který
rozvíjí logické myšlení a zvyšuje zájem o technické obory. Žáci se v něm seznámí se základní-

ZŠ náměstí Míru
Veselá škola

mi principy programování a konstrukcí robotů
a naučí se operativně řešit problémy.
V rámci projektu Semafor jsme začínali na
stavebnicích typu Merkur – H&S electronic
systems. Díky partnerství v lačnovském projektu jsme mohli rozšířit náš „robotický park“
o stavebnice firmy Lego, které umožňují žákům
„objevit povrch Marsu“ modelovým roverem
nebo „prozkoumat Amazonský deštný prales“
prostřednictvím metamorfózy žab. Programování je pro děti intuitivní, protože aplikace
k ovládání stavebnic Lego umožňují skládat
program z ikon.
Žáci z robotického kroužku už poskládali robotickou ruku, třídicí linku, zařízení pro
zdolávání schodů, slona zvedajícího závaží
nebo psa, který štěkal na překážku. Kroužek
navštěvují jak žáci prvního, tak i druhého stupně. Přidanou hodnotou je vzájemná spolupráce
a předávání zkušeností. Samozřejmě, že někdy
dojde i na soutěžení, které bývá takovým zpestřením – „třešničkou na dortu“. Je velmi pěkné
vidět u všech vzájemný respekt a uznání nejen
vítězům, ale i poraženým.
Vše poctivě fotíme, případně natáčíme
a vkládáme na naše webové stránky
www.zs5.svitavy.cz .			
Jiřina Sirková, učitelka ZŠ a MŠ Sokolovská

Koncertní cesta na festival
Školní rok 2017/2018 začal v základní
umělecké škole báječnou koncertní cestou Svitavského sboru na festival do Míšně, spojenou
s prohlídkou Drážďan. Diváci byli nadšeni pozitivním projevem sboru stejně jako pak v listopadu v Loučné nad Desnou na sborovém festivalu
Loučenská vločka. Výjimečnou zkušenost přinesl také první společný koncert komorního sboru
Proměny se souborem lesních rohů Za rohem.
V podvečer první neděle adventní proběhl
v kostele Navštívení Panny Marie ve Svitavách
tradiční adventní koncert. Program, který obsáhl skladby převážně adventní či vánoční,
připravili a provedli žáci a učitelé ZUŠ Svitavy.
Z reakcí četných posluchačů bylo znát, že snaha účinkujících předat návštěvníkům co nejvíce
klidu, pohody a adventní radosti nevyšla vniveč.
Tentýž klid i pohodu a také spoustu zdraví, štěstí
a spokojenosti přejí zaměstnanci ZUŠ Svitavy
do nového roku všem svým příznivcům a občanům města.
Karel Sax

ZŠ Riegrova
Valentýnský taneční večer
Večer s výukou tanců a společenské výchovy pořádá škola již řadu let vždy počátkem února pro žáky školy, bývalé žáky, rodiče,
rodinné příslušníky, pozvané žáky z jiných škol.
Žáci jsou vedeni tanečními mistry a osvojují si
základní společenské tance, např. valčík, cha-chu nebo jive. Je až neuvěřitelné, jak taneční
páry rychle zvládají první taneční kroky. Letošní večer proběhne v pondělí 12. února od
18 hodin ve Fabrice. Vstupenky lze zakoupit

Máte doma předškoláčka, který se chystá
v dubnu k zápisu? Přijďte za námi do základní
školy na náměstí. Připravili jsme pro vás zajímavý program „Veselá škola“. Budou to tři setkání,
která pomohou dětem i vám. Náplň:
6. 2. 2018 / 15:00 / proběhne zápis na nečisto
6. 3. 2018 / 15:00 / budeme rozvíjet vědomosti
a dovednosti dětí zábavnou formou, poradíme
rodičům, jak „ přežít“ vstup svého dítěte do první třídy
5. 4. 2018 / 07:50 – 16:00 / v rámci Dne otevřených dveří si můžete prohlédnout celou školu
a vaše děti čeká překvapení.
Pozvánka
Srdečně zveme všechny, které zajímá, jak to
u nás ve škole chodí, na Den otevřených dveří
dne 5. 4. 2018 od 7:50 do 16:00 hodin. Těšíme
se na vás.
Miroslava Turinská

u p. Richtra ve škole. Školní družina při ZŠ Riegrova pořádá ve středu 7. února Dětský karneval ve Fabrice. Od 15:00 do 17:30 hodin vás
čeká občerstvení, hry a bohatá tombola. Přijďte se bavit s námi.
Věra Ducháčková
Drátování na Riegrovce
17. 2. 2018, 10:00–12:00. Poplatek: 50 Kč
na materiál. Účast hlaste předem na e-mail:
prazanova@riegrovka.cz
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SZŠ Svitavy

ZŠ Felberova

Aktuální informace

Vánoce v SZŠ Svitavy

Únorové novinky

• v posledním adventním týdnu gymnázium
pro studenty připravilo, např. vánoční florbalový turnaj, vánoční představení muzikálu
Letní láska, studenti tercie sehráli pro mladší
spolužáky úryvky z divadelních her Lakomec,
Malý princ nebo Mrazík. Velkému zájmu se
těšila předvánoční příprava francouzských
omelet. Vyvrcholením pak bylo tradiční Vánoční hudební koledování v učebně hudební
výchovy,
• florbalistky školy vyhrály krajské finále a postoupily do kvalifikace o účast v celostátním
finále,
• ve školním kole matematické olympiády (kat.
A) zvítězil M. Švejcar (oktáva),
• vítězem školního kola konverzační soutěže v němčině se stal L. Nekvinda (septima)
a v angličtině v jednotlivých kategoriích T. Vaverová, F. Blažka a L. Nekvinda,
• již podeváté vystavují od ledna ve Fabrice svá
výtvarná díla studenti výtvarné výchovy.
Milan Báča

Předvánoční čas se ve zdravotnické škole
nesl ve znamení dvou akcí.
Ve čtvrtek 21. prosince představili své dovednosti spolužákům a učitelům žáci 2. ročníku oboru masér sportovní a rekondiční. Pod
heslem Vyzkoušejte naše ruce prováděli masáž
šíje, zad, obličeje, baňkování nebo masáž pomocí lávových kamenů. Akce se setkala s velkým
zájmem. Všichni, kteří se nechali namasírovat,
nešetřili chválou. Na konci vyučování už byli
maséři unavení, ale zároveň potěšeni pochvalnými slovy spolužáků a kantorů.

Letos jsme již potřetí otevřeli edukativně
stimulační skupinky pro budoucí prvňáčky pod
tradičním názvem Škola hrou. Během deseti
společných setkání se děti a jejich rodiče seznamují s prostředím školy a pod vedením našich
učitelek se věnují nejrůznějším činnostem, při
kterých hravou formou nenásilně získávají základy čtení, psaní a počítání.
Po zkušenostech z dřívějších let víme, že
je nač se těšit a že naše setkávání má smysl.
Pokaždé se vytvoří výborná „parta“ dětí a dospělých a na dětech jsou znát velké pokroky.
Postupně opadává jejich tréma, strach a nejistota a při poslední lekci je nám všem vždy líto,
že už je konec. Věříme, že ani tentokrát tomu
nebude jinak.
Pokud se chcete podívat, jak to u nás ve škole chodí, rádi vás zde přivítáme v úterý 27. 2. na
Dni otevřených dveří, během nějž bude možné
navštívit běžnou výuku a odpoledne si s dětmi
vyrobit drobné dárečky v našich dílničkách.
Jana Pazderová

Poslední den vyučování v kalendářním roce
jsme si tradičně zazpívali na schodech. Všechny třídy si pro tuto příležitost nacvičily písně
s vánoční tematikou. Zahanbit se nenechal ani
smíšený sbor učitelů s netradičním provedením
koledy Půjdem spolu do Betléma.
Na závěr jsme si vzájemně popřáli krásné
prožití vánočních svátků a štěstí v novém roce.
Radim Dřímal

SOU Svitavy
Aktuální informace

Do konce února se podávají přihlášky na
střední školy. Chtěli bychom touto cestou popřát vycházejícím žákům základních škol úspěšné rozhodnutí při volbě vzdělávací cesty a následnou dobrou perspektivu úspěšného vstupu
na trh práce. Děkujeme všem, kteří si zvolili
Střední odborné učiliště Svitavy k dalšímu studiu v maturitních i učebních oborech. Technicky
vzdělaných absolventů je nedostatek a o naše
žáky je z řady firem enormní zájem. Naši absolventi jako kvalifikovaní odborníci mají největší
šance a možnosti se uplatnit ve strojírenském
průmyslu. Přehled všech učebních i maturitních
oborů najdete na webových stránkách školy:
www.sousvitavy.cz. Alice Štrajtová Štefková

LET

republiky
1918

2018

Kultura
1. Čt / 18:30 / muzeum esperanta
179. cestovatelský večer Asociace Brontosaura
Jak přežít v Americe!
Vyprávění tří devatenáctiletých mladíků: Fája
Balvín, Míša Kačer, Hanz Fišer, kteří se vydali do Ameriky a zažili spoustu dobrodružství
a vtipných zážitků.

2. Pá / 8:30–16:30 / muzejní dílny
Malba na plátno
Výtvarný workshop pro děti. Inspirací nám
budou obrazy a díla z aktuální výstavy regionálních malířů PŘEHLÍDKA 2018. Malovat se
bude na plátno štětci nebo špachtlemi. Děti si
zkusí netradiční nebo kombinované výtvarné
techniky, ale především si odnesou originální
dílo, dobrou náladu, nové znalosti a zkušenosti. V ceně je veškerý materiál, pitný režim
a oběd. Kontakt: Lea G. Sehnalová, e-mail:
leazmuzeaeznam@.cz
Cena workshopu je 400 Kč

Únor 2018 / www.svitavy.cz
a uslyší spoustu pěkné muziky. Motto: Jen se
ptej, ať se všechno dozvíš!
Doporučeno pro MŠ, 1. stupeň ZŠ a veřejnost.
Vstupné: 45 Kč

Vstupné: 150 Kč

 19:00 / klub Tyjátr
Totální Nasazení + Vision Days
Tradiční zimní koncert v Tyjátru spojený s probíhajícím turné. Vstupné: 150 Kč

3.

So / 20:00 / klub Tyjátr

Oldies párty
Nejlepší párty s hity 60. až 80. let. Zahrajeme
na vaše přání české i zahraniční fláky + akce
na baru.

4. Ne / 15:00 / Divadlo Trám
Divadlo B Praha: Malý pán
Představení na motivy stejnojmenného filmu.
Možná stejně jako Malý pán zjistíte, že když
vám něco schází, najdete to po trmácení světem a bojích s obludami docela blízko. Vlastně
za rohem.
Vstupné: 80 Kč / rodinné pasy

5. Po

/ 8:30 a 10:15 / Divadlo Trám

Studio dell´arte České Budějovice:
O zvědavém slůněti
aneb Jak sloni k chobotu přišli. Představení
vzniklo podle bajky R. Kiplinga. Děti uvidí velké
loutky členů africké rodinky, ocitnou se v Africe

12. Po / 17:00 / bar u knihovny
Beseda s Petrem Vavrouškou

 19:00 / Fabrika
Szidi Tobias a band
Slovenská zpěvačka Szidi Tobias má za sebou
pět sólových alb, mezi nimi i jedno zlaté. Koncertní vystoupení tvoří průřez ze všech dosud vydaných desek. Její písně jsou plné citu,
upřímnosti, radosti a pozitivní energie… Kritiky je označovaná za jeden z nejvýraznějších
hlasů na „federální“ scéně, či dokonce za druhou dámu českého šansonu. Vstupné: 300 Kč
v předprodeji (Fabrika a MIC) a 350 Kč na místě. Předprodej vstupenek od 5. 12.2017

6. 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

7. St / 19:00 / Ottendorferův dům
Kristina Stepasjuková

 19:00 / Fabrika
Maturitní ples gymnázia - Oktáva

Svitavy pod vedením Pavla Pospíšila.
Vstupné: 60 Kč / senioři 40 Kč

Česká klavíristka. Hru na klavír studuje u své matky Inny Tolmačové na pardubické konzervatoři.
Svou první soutěž Mezinárodní klavírní soutěž
Amadeus v Brně vyhrála v sedmi letech. Vstupné:
200 Kč (členové KPH 100 Kč). Předprodej vstupenek od 26. 1. v recepci Fabriky.

9. Pá / 19:00 / Fabrika
Maturitní ples SZŠ Svitavy
Vstupné: na sezení 160 Kč, na stání 100 Kč.
Vstupenky lze zakoupit buď na místě, nebo
v předprodeji v budově SZŠ Svitavy, Purkyňova 256 u pana Jaroslava Valacha (e-mail:
valach@szs.svitavy.cz).

 20:00 / klub Tyjátr
Rockotéka
Rockové hity minulosti i současnosti + hrajeme
na vaše přání + akce na baru.

10. So / 16:00 / Fabrika
Dětský karneval
Vstupné: 50 Kč pro členy MC, 70 Kč pro nečleny MC, předprodej od 15.1. v recepci Fabriky
Pořádá: MC Krůček.

11. Ne / 15:00 / Fabrika

Bývalý zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu
v Polsku. Akce v rámci projektu Česko-polská
mozaika.

13. Út / 19:00 / Fabrika

Jiří Kolbaba: Bali – můj druhý domov
Na rozhraní Tichého a Indického oceánu,
uprostřed indonéského souostroví, 800 km
jižně od rovníku, leží malebný ostrov Bali.
Téměř čtyři miliony hinduistů prezentují každodenně svoji víru četnými oslavami, průvody
a modlitbami. Navštívíme chrámy, domácnosti,
rybářské vesnice, hory, jezera i okolní ostrovy.
Čeká nás návštěva ojedinělého místa plného
krásných lidí s bohatým duchovním životem,
ostrova, který nemá na této planetě obdoby.
Vstupné: 160 Kč v předprodeji a 200 Kč na
místě (v den konání).
Předprodej vstupenek od 12. 1. 2018

15. Čt / 18:00 / bar u knihovny

Brexit pod drobnohledem

Veřejná debata o brexitu s přední českou odbornicí na britskou politiku Mgr. Monikou Brusenbauch Meislovou, Ph.D.

16. Pá / 19:00 / Fabrika Svitavy

Maturitní ples OA

17. So / 20:00 / klub Tyjátr

2 St. Valentine´s Jazz? Night
Vystoupí:
Masomlejn – Havířov
Chiki Liki Tu-a – Sk
Okolo Hradce – Svitavy
Pink Floyd Acoustic Duo – Praha
Vstupné: 150 Kč

18. Ne / 15:00 / Divadlo Trám

Divadlo Polárka: Pohádky 1000 +1 noci
Sudičky jsou 3. Sněhurčiných trpaslíků je
7. Měsíčků 12. Alibabových loupežníků 40.
A Růženka spala 100 let. To všechno je čajíček proti Šeherezádě a jejím pohádkám 1000
a 1 noci. Malá scéna slibuje velký pohádkový
zážitek. Sultáni, břišní tanečnice, velbloud, džinové, Šeherezáda, Angelika a Sultán.
Vstupné: 80 Kč / rodinné pasy

22. Čt / 8:30 a 10:15 / Fabrika

Na muzice ve Fabrice
aneb Tančíme s dechovkou

Hudební divadlo dětem: Povídejme si děti

K dobré náladě a tanci vám zahraje DO Astra

Tři minimuzikály na motivy pohádek Josefa
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Čapka (Jak si pejsek roztrhl kaťata, O pyšné
noční košilce a Jak vařili dort). Netradiční podání Čapkových pohádek s veselými písničkami.
Doporučeno pro MŠ, ZŠ a veřejnost.
Vstupné: 45 Kč, objednávejte se na e-mail:
divadlodetem@email.cz
Pořádá: Milan Balla

 18:00 / bar u knihovny
Spisovatelé do knihoven – Marek Šindelka
Autorské čtení autora románu Únava materiálu (2016) a povídkového souboru Zůstaňte
s námi (2011), které získaly ocenění Magnesia
Litera. V lednu Marku Šindelkovi vyšel grafický
román Svatá Barbora týkající se tzv. kuřimské
kauzy.

 18:30 / muzeum esperanta
180. cestovatelský večer Asociace Brontosaura

Lenka Hrabalová - Írán
Démonizovaný a téměř zapomenutý Írán se
v posledních letech stal nejdříve destinací dobrodruhů a po nich začali přicházet i cestovatelé
a turisti. Pokud ale stále nevíte, co si o této tajemné zemi prodchnuté historií myslet, neváhejte přijít na přednášku, jejímiž tématy budou
nejen kultura a historie, ale také politika, gastronomie a pár cestovatelských rad.

 19:00 / klub Tyjátr
Trialog III.
Petr Kořínek, Štěpánka Balcarová,
Petr “Benny“ Beneš
Tato vynikající skupina moderního jazzu se vykrystalizovala ze spolupráce znamenitých hudebníků, kteří přes to, že je mezi nimi více než
30 let věkový rozdíl, tvoří naprosto kompaktní
ansámbl, a který je schopen hrát všechny styly
jazzové hudby. Vstupné: 200 Kč, předprodej
vstupenek od 22. ledna v recepci Fabriky.
V den konání od 18:30 v pokladně kina Vesmír.

23. Pá / 18:00 / kino Vesmír

Planeta Česko

Slavnostní předpremiéra filmu Jana Hoška
a Mariána Poláka pro všechny generace. Součástí bude i vernisáž výstavy obou autorů, vystoupí SYxtet Svitavy, proběhne diskuze k filmu
a koncert kapely S.U.E ve 21 hodin.
Vstupné: 80 Kč

24. So /13:00–17:00 / náměstí Míru
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Djs: Murte, Karpa, Cresh, Maimris, Gin And
Platonic Djs
Vstupné: 100 Kč

26. Po / 18:00 / Fabrika
Sportovec roku
Za účasti vedení města budou oceněni sportovci od nejmladší kategorie, trenéři, úspěšné kolektivy, či jednotlivci, kteří se zasloužili
o úspěšnou reprezentaci Svitav i v mezinárodním měřítku. V rámci programu vystoupí písničkář Michal Horák.
Předprodeje
5. 2. / 19:00 / SZIDI TOBIAS & BAND / Fabrika.
Vstupné: 300 Kč v předprodeji a 350 Kč na místě (recepce Fabriky a MIC Svitavy).
10. 2. / 16:00/ Dětský karneval MC Krůček
/ Fabrika. Cena lístků : 50 / 70 Kč / členi/nečleni
MC Krůček (recepce Fabriky).
11. 2. / 15:00/ Na muzice ve Fabrice/ Fabrika.
Vstupné: 60 Kč / senioři 40 Kč (recepce Fabriky).
13. 2. / 19:00 / Jiří Kolbaba: Bali – můj druhý
domov / Fabrika. Vstupné: 160 Kč v předprodeji a 200 Kč na místě v den konání (recepce
Fabriky).
4. 3. / 19:00 / Divadlo Kalich - Božská Sarah
(D.A.C.) / Fabrika. Vstupné: 400 Kč, v předprodeji od 19. 2. 2018 (recepce Fabriky).
5. 3. / 19:00 / MIROSLAV DONUTIL: PTEJTE SE
MĚ NA CO CHCETE / Fabrika. Vstupné: 350 Kč.
Předprodej vstupenek od 5. února (recepce
Fabriky)
21. 3. / 19:00 / Olympic PERMANENTNÍ TOUR
2018 / Fabrika. Vstupné: 690 Kč (recepce Fabriky a MIC Svitavy).
29. 3. / 20:00 / ARAKAIN BEST OF TOUR 2018
/ Fabrika. Vstupné: 350 Kč stání, 450 Kč místenka na balkón (recepce Fabriky a MIC Svitavy).

Výstavy
 Městské muzeum a galerie

Masopustní veselí po roční přestávce opět
s Vortováky a zabijačkové hody tentokrát
v podání Květné Zahrady. Více na str. 1

do 18. 3.

 20:00 / Fabrika
Ples PS Dalibor

6. 2. – 25. 3.

K poslechu a tanci zahraje Combo 2. Vstupné:
200 Kč, předprodej vstupenek u členů PS Dalibor, doprodej vstupenek na recepci Fabrika
od 12. 2.

Výstava představí lidové zvyky a obyčeje při
zlomových okamžicích lidské existence – narození a smrti, kolem nichž se rozvinulo množství pověr a obřadů. Ohlédneme se za staletými zvyklostmi našich předků, které se nedají
nahradit a ve kterých je ukrytá naše minulost.

Opak Dissu ( Asap Jarda, Don Chain, Blueraykoranthug, Young Lvíše, Dj Casablanka)

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

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

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

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

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

Aktuální výstava: Člověk proti Babylonu
Otevírací doba: Út–Pá s průvodcem z městského muzea, v jiném termínu po domluvě na
mob.: 604 377 616

 Fabrika
Foyer

Masopust a zabíjačkové hody

 21:00 / klub Tyjátr Svitavy
Opak Dissu Tape 2 Rychta

PŘÍBĚH SVITAVSKÉHO BETLÉMA

Přehlídka 2017
Tradiční výstava výtvarníků svitavského okresu.

Od košilky k rubáši

STÁLÉ EXPOZICE

LABYRINT SVITAVSKÝCH PŘÍBĚHŮ

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

Bohuše Hácová: Lidové tradice
Masopust, Filipojakubská noc, stavění máje,
dožínky a další tradiční slavnosti, které autorka z Ústí nad Orlicí nafotila při jejich pravidelných oslavách zpěvy, tancem i kroji a kostýmy
v našem kraji – v Benátkách, Dolní Libchavě,
Dolním Újezdě, Kornicích, Sebranicích, Strakově a Trstěnici.
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3. a 4. podlaží

Premiéra 2017, 28. ročník: Fotografie
Současná tvorba neprofesionálních fotografů
a nejlepší práce vyhodnocené v tradiční soutěži Centra podpory uměleckých aktivit Impuls
Hradec Králové. Jedna kategorie s tématem
Loutky a loutkářství byla zadána k příležitosti
Roku Východočeského loutkářství a na počest
zapsání českého a slovenského loutkářství do
seznamu UNESCO.

 Areál kina Vesmír a Divadlo Trám
1. podlaží

20 let Divadla Trám
a 25 let Dramatické školičky
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2.–3. / Pá, So / 17:00 hodin
Čertoviny ČR 2017
Po čertech hezká pohádka. Dva nešikovní čerti
Popelák a Uhelák jsou posláni do světa, aby
přivedli do pekla hříšné duše. Režie: Zdeněk
Troška
Vstupné: 120 Kč / 101 minut
6. / Út / 19:30 hodin
Happy End Francie 2017
Sonda ze života jedné „lepší“ evropské rodiny,
kterou pozoruje režisér Michael Haneke se svébytným a velmi trpkým smyslem pro humor…
V jedné z hlavních rolí: Jean-Louis Trintignant
Vstupné: 80 Kč / od 15 let / titulky / 107 minut

Hana Voříšková: Obrazy a objekty
Výtvarnice, loutkářka a učitelka výtvarného
oboru ZUŠ v Chocni kreslí, maluje, šije knížky,
hraje loutkové divadlo, občas napíše báseň.
Hlavními hrdiny jejích obrazů a knížek jsou
jednoduché znaky lidských figur v různých pozicích a gestech a častý motiv letu. Na současné
výstavě se motiv lehkosti a letu pokusila autorka zpřítomnit i v sochařské tvorbě.
od 23.2.

Jan Hošek: Divoká zvířata
Marián Polák: Kameraman na cestách
Výstava ilustrací Jana Hoška a fotografií Mariána
Poláka, autorů filmu Planeta Česko. Vernisáž výstavy proběhne 23. února od 18 hodin v areálu
kina Vesmír za účasti autorů a Syxtetu Svitavy.
Následuje projekce nového filmu ve slavnostní
předpremiéře v kině a koncert kapely S.U.E.
v Tyjátru.

 Živá zeď / venkovní galerie u Alberta
ZIMNÍ NÁLADA
Zimní poetické fotografie Jitky Havlové tematicky doplněné básněmi Ireny Švecové.

 Rošambo
Kresby a malby Lucie Andrlíkové
Olejové a akrylové malby a kresby tužkou
a pastely.

 Čajovna Krásná chvíle
Výstava obrazů - frakálů Moniky Urbanové
Barevný svět plný fantazie. Obrazy je možno
zakoupit. Více na www.krasnachvile.cz

Kino Vesmír
1.–3. / Čt, Pá, So / 19:30 hodin
Prezident Blaník ČR 2018 PREMIÉRA!
Příběh filmu navazujícího na úspěšný internetový seriál se odehrává na pozadí skutečných
událostí druhé přímé volby prezidenta České
republiky. Marek Daniel v hlavní roli komedie
z českého politického života… Režie: Marek
Najbrt
Vstupné: 120 Kč / od 15 let / 90 minut

19. / Po / 19:30 hodin

Hmyz ČR, Slovensko 2018 PREMIÉRA!
Divadelní ochotníci na malém městě zkoušejí hru bratří Čapků Ze života hmyzu. Během
zkoušky se prolnou jejich životy s osudy postav této hry. Hmyz je posledním celovečerním filmem světově uznávaného režiséra Jana
Švankmajera.
Vstupné: 110 Kč / 98 minut
20. / Út / 19:30 hodin

Tvář vody USA, Kanada 2017

Fotografie z divadelní historie Svitav.
2. podlaží a divadlo

Režie: Ryan Coogler
Vstupné: 120 Kč / v 17:00 hodin: dabováno,
v 19:30 hodin: titulky / 132 minut

7. St / 19:30 / hodin
Nit z přízraků USA 2017
Daniel Day – Lewis jako podivínský módní
návrhář, kterému do života vstoupila láska
a málem ho zničila. Drama muže posedlého zničující dokonalostí uprostřed poválečného Londýna. Scénář a režie: Paul Thomas Anderson
Vstupné: 110 Kč / titulky / 130 minut
8.–11. / Čt, Pá, So, Ne / 19:30 hodin

Padesát odstínů svobody
USA 2018 PREMIÉRA!
Nenechte si ujít vyvrcholení. Anastasia Steele
a Christian Grey se zřekli svobody, ale žít šťastně až do smrti jim dopřáno nebude… Závěrečný díl světového bestselleru Padesát odstínů.
Režie: James Foley
Vstupné: 140 Kč / od 15 let / titulky / 105 minut
9.–10. / Pá, So / 17:00 hodin

Sněhová královna: Tajemství ohně
Rusko 2016
Pokračování populární animované série je opět
plné dobrodružství, humoru i kouzel.
Režie: Alexey Tsitsilin
Vstupné: 125 Kč / dabováno / 89 minut
13.–14. / Út, St / 19:30 hodin

Star Wars: Poslední z Jediů USA 2017
Pokračování ságy rodu Skywalkerů. Postavy
z předchozího filmu spolu s legendárními hrdiny galaxie prožívají strhující dobrodružství…
Scénář a režie: Rian Johnson
Vstupné: 120 Kč / dabováno: 13. února, titulky: 14. února / 150 minut
15. / Čt / 19:30 hodin

Špindl ČR 2017
Horská zimní komedie z prostředí Špindlerova mlýna. Dámská jízda tří sester na horách.
V hlavní roli Anna Polívková a její milostné trable.
Režie: Milan Cieslar
Vstupné: 110 Kč / 98 minut
16.–17. / Pá / 19:30 hodin,
So / 17:00 a 19:30 hodin
Black Panther USA 2018 PREMIÉRA!
Dobrodružství válečníka, který se po smrti
svého otce vrací do africké země, aby se stal
novým králem! Musí porazit své nepřátele
a zajistit svému národu bezpečnou budoucnost!

Trochu jiný příběh o lásce. Němá uklizečka se
v tajné laboratoři sblíží s podivuhodným vodním tvorem a naplánuje jeden z nejpodivuhodnějších a nejromantičtějších únosů v dějinách
filmu… Scénář a režie: Guillermo del Toro
Vstupné: 120 Kč / od 15 let / titulky / 123 minut
21. / St / 19:30 hodin

Zoufalé ženy dělají zoufalé věci ČR 2017
„To tedy byl porod!“ tato věta vystihuje celý
život, narození, touhu najít pravou lásku Olgy.
Komedie, ze které vyplývá, že co se týče lásky,
nesmíte to vzdát! V hlavní roli: Klára Issová.
Scénář: Halina Pawlovská. Režie: Filip Renč
Vstupné: 110 Kč / 83 minut
22. / Čt / 19:30 hodin

Akta Pentagonu: Skrytá válka
USA 2018 PREMIÉRA!
Příběh novinářů deníků The Washington Post
a The New York Times, kteří zveřejnili tajnou
zprávu o angažovanosti americké vlády během
války ve Vietnamu. Meryl Streep a Tom Hanks
v hlavních rolích historického thrilleru.
Režie: Steven Spielberg
Vstupné: 110 Kč / titulky / 116 minut
23. / Pá / 18:00 hodin

Slavnostní předpremiéra filmu
Mariana Poláka: Planeta Česko
Jen kousek za našimi humny se odehrávají každodenní dramata zvířat a rostlin, jimiž jsme fascinování ve filmech z exotických koutů naší planety.
Stačí však jen otevřít oči a můžeme se zanořit
do bažin, pralesů, polopouští, stepí nebo džungle velkoměsta a pozorovat podobná dramata
i u nás, v naší přírodě.
Režie: Marián Polák, scénář: Marián Polák, Jan
Hošek, Marek Sklář, kamera: Marián Polák, Jiří
Petr, Hugo Habrman
Vstupné: 80 Kč / 81 minut
24.–25. / So, Ne / 17:00 hodin
Pračlověk UK, Francie 2018 PREMIÉRA!
Příběh animované komedie Pračlověk se odehrává v dávné době, kdy u nás žili mamuti
a lidé žili v jeskyních… Od tvůrců Slepičího úletu, Ovečky Shaun, Wallace a Gromita… Režie:
Nick Park
Vstupné: 125 Kč / dabováno / 89 minut
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24.–25. / So, Ne / 19:30 hodin
Věčně tvá nevěrná ČR 2018 PREMIÉRA!
Josef a Miluška jsou manželé snad celou věčnost… Josef svou ženu miluje, ale má slabost
pro krásné ženy… Miluška svého muže zahrnuje neutuchající péčí… Milostné drama. Režie:
Milan Cieslar
Vstupné: 130 Kč / 92 minut
27. / Út / 19:30 hodin
Vnitřní slunce Francie 2017
Rozvedená umělkyně – Juliette Binoche – hledá
životní lásku. Své naděje vkládá do mužů, kteří
jsou spíše opakem tohoto ideálu… Melodrama
i romantická komedie. Dále hraje Gérard Depardieu. Scénář a režie: Claire Denis
Vstupné: 100 Kč / titulky / 94 minut
28. / St / 19:30 hodin
The Florida Project USA 2017
Nedaleko Disneylandu stojí řada motelů
a v jednom z nich bydlí šestiletá Moonee se
svou mladou maminkou, která každý týden
divoce shání peníze na činži… Silný filmový zážitek! Drama. Scénář a režie: Sean Baker
Vstupné: 80 Kč / titulky / 111 minut

SPORT
3. So / 9:00 / tělocvična gymnázium
Basketbal TJ Svitavy
– Sokol Vysoké Mýto
Basketbal: Nadregionální soutěž U 19

 9:00 / tělocvična ZŠ Riegrova
Turnaj
Volejbal: KP mladších žáků

 9:00, 14:00 / hala Na Střelnici
1. liga dorostenek
Florbal

 18:00 / hala Na Střelnici
DEKSTONE Tuři Svitavy – Olomoucko

Moravská Třebová
11. 2. / 16:00 / dvorana muzea

Basketbal: KOOPERATIVA NBL muži

Všechny barvy lásky

 20:00 / hala Na Střelnici
Sy – Havířov

Literárně hudební pořad Hany Švejnohové
a Lenky Filipové - Kudelové.
Vstupné: 50 Kč, předprodej od 5.2.

Florbal: 1. liga mužů

11. Ne / 10:00 / hala Na Střelnici
KP minipřípravek žáků - turnaj

Koncert skupiny LILI MARLENE spojený
s vernisáží obrazů Martina Němce

Volejbal: minižáci - ČP

Vstupné: 80 Kč, předprodej od 5. 2.

 16:00 / hala Na Střelnici
Fbk Svitavy – Petrovice

27. 2. / 19:00 / kinosál muzea

Florbal: 1. liga mužů

Divadelní představení s Leošem Nohou v hlavní roli. Vstupné: 250 Kč, předprodej od 5.2.

17. So / 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy A – Volleyball Nymburk
Volejbal: ženy – 2. liga

13. 2. / 19:00 / Tylův dům

Volejbal: junioři – 1. liga

Koncert Janáčkova kvarteta

 20:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy – TJ Jiskra Hořice

19. 2. / 19:00 / Tylův dům

18. Ne / 9:00 / hala Na Střelnici

Vysoké Mýto
9. 2. / M-klub

KP přípravek – turnaj

VOXEL

Volejbal: přípravky dívky

www.mklub.cz

 10:00 / tělocvična Felberova
TJ Svitavy B – TJ Žichlínek

24. 2. / M-klub

Volejbal: ženy B – KP I. třídy

Krucipüsk poprvé na prknech M-klubu!
www.mklub.cz

 14:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy – BK Přelouč B
Basketbal: VČL muži

24. So / 10:00 / hala Na Střelnici
Volejbal: ženy A – 2. liga

Basketbal: KOOPERATIVA NBL muži

Volejbal: juniorky – 1. liga

Starší žáci

 19:00 / hala Na Střelnici
Fbk Svitavy – Hattrick Brno

Florbal

Florbal: 1. liga mužů

25. Ne / 9:00 / hala Na Střelnici

 10:00 / tělocvična Felberova
TJ Svitavy B – Sokol Letovice

TJ Svitavy – Č. Třebová A, B, Litomyšl

Volejbal: ženy B – KP I. třídy

Volejbal: starší žákyně - KP

Basketbal: Nadregionální soutěž U 17

Talk show Zbigniewa Czendlika

Basketbal: VČL muži

 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – TJ Orion Praha

Basketbal TJ Svitavy – BVK Holice

Polička
8. 2. / 19:00 / Tylův dům

Koncert Lenky Filipové

 18:00 / hala Na Střelnici
DEKSTONE Tuři Svitavy
– NH Ostrava

10. So / 10:00 / hala Na Střelnici

Natěrač

 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – Volejbal Brno

TJ Svitavy A – Volejbal Červený Kostelec

4. Ne / 9:00 / hala Na Střelnici

16. 2. / 18:00 / dvorana muzea

Českomoravské
pomezí

KRUCIPÜSK + SUPPORT: F.A.KING

Litomyšl
25. 2. / 14:30 / zámecký pivovar

Dětský karneval
Již 6. ročník oblíbeného dětského karnevalu.
Zábavné odpoledne v maskách plné soutěží
a her. K dispozici bude mimo jiné i fotokoutek,
hrací koutek a další atrakce.
4. – 8. 2. / Út – Pá / 9:00 – 12:00
a 13:00 – 17:00 / So – Ne / 9:00 – 17:00 /
Regionální muzeum v Litomyšli

Od masopustu do Velikonoc
Na začátku února propukne masopust následován postním obdobím a Velikonocemi.
24. 2. / 10:00 a 14:00 / Smetanovo náměstí

Komentované prohlídky historickým
jádrem města Litomyšl
Procházka s kvalifikovaným průvodcem a překvapením. Sraz v IC na náměstí. Koná se v rámci Mezinárodního dne průvodců.
Vstup volný

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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Informace z kultury

Seriál: Naše osmy (2)

Od košilky k rubáši, aneb narození a smrt
v české lidové kultuře

Výstavu, která bude veřejnosti zpřístupněna v muzeu od 10. února, jsme připravili ve
spolupráci s Regionálním muzeem v Chrudimi. Návštěvníkům představí lidové zvyky a obyčeje při nejvýznamnějších okamžicích lidské
existence – narození a smrti. Připomene si, že
z našeho života vymizela většina rodinných rituálů spojených s prvními a posledními věcmi
v životě člověka, které jsou dnes považovány
za přežitek. Ohlédneme se za staletými zvyklostmi našich předků, které se nedají nahradit
a ve kterých je ukrytá naše minulost a kořeny.
Výstava je tematicky rozdělena na dvě
části. První část se věnuje rituálům, praktikám
a pověrám spjatým s narozením. Obsáhne období těhotenství, porod, práci porodní báby
i úkony a předměty související se křtem. Druhá
část výstavy je věnována tématu smrti. Ač dnes
často považujeme smrt za konec života, dříve
lidé věřili v jeho pokračování v jiném světě

a často tomu byly uzpůsobeny i některé obřady a zvyky. Seznámíme se s některými pověrami, předzvěstmi smrti, s úkony nutnými ke
konci života i po skonu blízkého člověka a při
jeho poslední cestě na hřbitov. Panely s texty jsou doplněny velkoplošnými fotografiemi
a předměty souvisejícími s tématem výstavy ze
sbírek svitavského muzea, Regionálního muzea v Chrudimi a římskokatolické církve ve Svitavách. A tak zde uvidíte, např. koutní plachty,
křestní soupravičky, povijany, zajímavostí bude
kufřík porodní báby i s jeho výbavou. Ale také
svitavské kované náhrobní kříže, ukázky smutečních oznámení, vyzkoušet si můžete funkční
zvoničku.
Na výstavě samozřejmě nebude chybět ani
herní místo pro děti, kde si krom jiného budou moci vyzkoušet, jak se miminko vázalo do
povijanu, či jak se dříve vázaly látkové plenky.
Blanka Čuhelová

Výtvarníci svitavského okresu vystavují - Přehlídka 2018
A návštěvníci letošní výstavy se mají
opravdu na co těšit. Už na poradenském dnu
v lednu se v muzeu sešlo se svými pracemi
40 výtvarníků ze všech koutů našeho okresu.
Někteří se již mezi sebou znají z předešlých
výstav, řada jmen však byla nová.
Lektoři, Jiří a Vendula Látalovi, naslouchali
názorům autorů, radili a doporučovali díla na
výstavu. A chválili. Neboť tato výstava je vzácnou příležitostí pro všechny zájemce mající
vazbu na náš region vystavit svá díla v galerii
veřejnosti a má dlouhodobě vysokou úroveň.
A tak i letos uvidíte nejen obrazy, ale
i kresbu, keramiku, vitráže, umělecké předměty ze dřeva, z kovaného i litého kovu. I letos se
bude výstava určitě líbit nejen dospělým, ale
i dětem, pro které lektorky muzea připravily
zajímavý a poutavý program.

Muzejní workshopy
2. 2. 8:30–16:30
Malba na plátno pro děti s Leou G. Sehnalovou
10. 2. 8:00–16:00
Řezbářský pro dospělé s Petrem Stefannem
24. 2. 8:00–16:00
Sklářský pro dospělé s Vladimírem Graciasem
Informace na tel.: 461 532 704 nebo e-mail:
lektor@muzeum.svitavy.cz, leazmuzea@seznam.cz

Přerušíme na rok vyprávění o památkách
a v tomto roce české státnosti se vypravíme po
milnících svitavské historie. Ale nepůjdou za sebou
chronologicky po rocích, ale budou se vztahovat
k aktuálnímu měsíci.
Cesta k únorovým událostem roku 1948
Východiska pro popis událostí můžeme
spatřovat v květnových volbách roku 1946, kdy
do pléna MNV (rozuměj zastupitelstva města)
bylo zvoleno 36 kandidátů Národní fronty. Ta
byla tvořena čtyřmi stranami – pro zjednodušení: komunisty, národními socialisty, lidovci
a sociálními demokraty. Volby do Ústavodárného shromáždění zrušily stejné zastoupení
subjektů v NF a odrazily se i na komunální
úrovni ustanovením nového zastupitelstva dle
výsledků celostátních. V počtu mandátů to
znamenalo: KSČ (2 436 hlasů / 20 mandátů),
ČSNS (741 hlas / 6 mandátů), ČSSD (607 hlasů
/ 5 mandátů) a ČSL (590 hlasů / 5 mandátů).
Dvanáctičlenná rada s předsedou Josefem Lukešem (KSČ), 1. námětkem Josefem Stejskalem
(ČSNS), 2. náměstkyní Marií Votavovou (KSČ)
pracovala na půdorysu NF ve složení 7:2:2:1,
což opět odrazilo výsledek voleb.
Město se ale potýkalo s množstvím problémů, které vyplynuly z procesu osídlování,
postupného znárodňování podniků, kvetl černý obchod. Přes tyto problémy byla zahájena
poválečná obnova a začalo sžívání se nových
osídlenců s vlastním městem. Ve Svitavách žilo
9 087 obyvatel, ale cca 10% starousedlíků. Rok
a půl trvalo období relativního klidu a společných cílů zastupitelů. Zlom nastal začátkem listopadu 1947. KSČ se připravovala na převzetí
moci ve státě a k tomu podřizovala strategii konání, což vyústilo do únorových událostí 1948.
Pro strategické cíle KSČ bylo důležité začít
posilovat pozice na obcích. Začátek lze spatřovat v rekonstrukci obecních zastupitelstev
a nahrazení liberálních zastupitelů KSČ těmi
pravověrnými a loajálními. Tento záměr však
KSČ zatím musela řešit v mantinelech NF, kdy se
nemohla vměšovat do politiky zbylých tří stran.
Svitavský konflikt byl odstartován v červnu 1947
sporem o zajišťovací oddělení MNV vedeného
Josefem Stejskalem (ČSNS). Ten byl komunisty
obviněn z machinací a úplatků na svém oddělení. Stejskal navrhl audit oddělení a vyšetření
záležitosti, za což se postavil i předseda MNV
Josef Lukeš. Vyšetřování nic neprokázalo, ale
Stejskal se omluvy nedočkal. Na říjnovém zasedání pléna došlo ale ke zvratu. Rezignovala
Marie Votavová a i dalším členům KSČ se stav
věcí nezamlouval. Ale protože komunisté měli
otevřený seznam svých náhradníků do pléna,
mohli přistoupit k „očistě“ svých zastupitelů.
Stalo se tak 5. listopadu 1947. Právní rámec
k převzetí moci tvořila směrnice ministerstva
vnitra, která definovala způsoby odvolávání členů MNV. Odvolán mohl být kdokoliv a kdykoliv,
včetně předsedy. Tak došlo k odvolání osmi členů KSČ a do politiky se dostali loajální komunisté. Novým předsedou MNV se stal Josef Šoukal,
dosavadní ředitel zemědělské školy, a vyměněni
byli i členové rady za KSČ.
Radoslav Fikejz
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Divadelní abonentní cyklus potěší milovníky dobrého divadla
4. března / Ne / 19:00 / Fabrika
Divadlo Kalich (Praha)

John Murrell: BOŽSKÁ SARAH

Jelena – Lucie Andělová
Soňa – Táňa Malíková
Astrov – Robert Mikluš j.h.
Marina – Marie Ludvíková
Tělegin – Miroslav Kumhala
www.hadivadlo.cz
Délka představení: 150 minut (s přestávkou)
Vstupné: 400 Kč
21. května / Po / 19:00 / Fabrika
Městské divadlo Mladá Boleslav

Alessandro Baricco: NOVECENTO (1900)

Slavná hra o posledním létě proslulé herečky.
Silnou a působivou hrou Božská Sarah si herecká legenda Iva Janžurová plní dlouholetý
profesní sen, dvacet let si četla tento výjimečný
text a zvažovala své síly, kdy se do něj pustit.
Příběh posledního léta světově proslulé herečky a vyhlášené skandalistky Sarah Bernhardtové režíruje Alice Nellis jen krátký čas poté, co
s velkým úspěchem společně s Ivou Janžurovou inscenovala ve Stavovském divadle Audienci u královny.
Autor: John Murrell, překlad: Alice Nellis, režie:
Alice Nellis, scéna: Matěj Cibulka, kostýmy: Kateřina Štefková, hudba: Jan Ponocný
Hrají:
Sarah Bernhardtová – Iva Janžurová
Georges Pitou – Kryštof Hádek / Igor Orozovič
www.divadlokalich.cz
Délka představení: 180 minut (s přestávkou)
Vstupné: 400 Kč
4. dubna / St / 19:00 / Fabrika
HaDivadlo (Brno)

Anton Pavlovič Čechov: STRÝČEK VÁŇA

Strhující příběh geniálního klavíristy.
Na samotném počátku roku 1900 našel starý
námořník na zaoceánském parníku v krabici
od citronů nemluvně. Zřejmě jej tam nechal
nějaký zoufalý cestující třetí třídy. Nalezenci
začali říkat Lemon, tedy Citron. Citron na té
obrovské lodi objevil v restauraci první třídy
klavír, usedl k němu a ponořil ruce do bílých
a černých tónů a rázem vznikla legenda o „Devatenáctset“. Legenda o zázračném klavíristovi.
Jediný herec, jeden vynikající klavírista, diváci
doslova na dosah ruky a společně sdílený skvělý příběh - to jsou ingredience, které činí z této
inscenace zážitek, který si nesmíte nechat ujít.
Představení oceněné cenou Thálie 2015
– Radim Madeja za roli Tima Tooneyho.
Překlad: Karina I. Havlů, režie: Pavel Khek, dramaturgie: Lenka Smrčková, scéna: Michal Syrový, kostýmy: Michal Syrový, hudba: Jakub Šafr
Hrají:
Tim Tooney – Radim Madeja
Danny Boodman T. D. Lemon Novecento
– Jakub Šafr j.h.
www.mdmb.cz
Délka představení: 140 minut (s přestávkou)
Vstupné: 400 Kč
19. června / Út / 19:00 / Fabrika
Divadlo Járy Cimrmana

Cimrman / Smoljak / Svěrák:
AFRIKA aneb Češi mezi lidožravci

„Teď je čas konečně tomu všemu porozumět.
Čas být konečně spolu!!!“
Inscenace byla nominována v kategorii Činoherní divadlo za režii na Cenu Divadelních novin 2016. Robert Mikluš nominován na Cenu
Thálie 2016 za roli Astrova.
Překlad: Leoš Suchařípa, režie: Ivan Buraj,
dramaturgie: Dagmar Radová a Matěj Nytra,
výprava: Jana Boháčková a Lenka Jabůrková,
výběr a úprava hudby: Pavel V. Boiko, asistence režie: Tereza Agelová
Hrají:
Ivan Vojnickij – Jan Lepšík
Vojnická – Simona Peková
Serebrjakov – Cyril Drozda

V pořadí objevů čtrnáctá Cimrmanova hra nás
zavede do nitra kontinentu téměř nedotčeného civilizací. Čeští cestovatelé se tu setkají s podivným kmenem lidojedů a málem skončí na
jejich jídelním lístku. Poprvé v historii Divadla
Járy Cimrmana vystupuje na jevišti i živé zvíře.
Režie: Ladislav Smoljak, výprava a kostýmy:
Jaroslav Weigel
Hrají:
Dr. Emil Žába: Zdeněk Svěrák

Cyril Metoděj
– Petr Brukner nebo Petr Reidinger
Baron Ludwig von Úvaly u Prahy
– Bořivoj Penc
Bohuslav Puchmajer
– Genadij Rumlena nebo Marek Šimon
Náčelník Líná Huba – Jan Hraběta
Uku – Václav Kotek
Lele – Robert Bárta
www.cimrman.at
Délka představení: 120 minut (s přestávkou)
Změna programu vyhrazena.
Všechna představení se konají ve Fabrice vždy
od 19 hodin. Abonentní vstupenka na sezónu
stojí 950 Kč. Vstupné na jednotlivá představení
činí 400 Kč.
Předprodej abonentek bude zahájen 19. února
2018 v recepci Fabriky.
(pondělí - pátek 6:00 - 17:00 hodin)
Stávající abonenti mají možnost výměny své
abonentky od 1. do 17. února v recepci Fabriky.
23. / Pá / 18:00 / kino Vesmír

Planeta Česko
Slavnostní předpremiéra filmu Jana Hoška
a Mariána Poláka pro všechny generace. Součástí bude i vernisáž výstavy obou autorů, diskuze k filmu a následný koncert kapely S.U.E.
Milí přátelé filmu, je mi milou ctí vás co nejsrdečněji pozvat v pátek 23. února od 18 hodin
do prostor krásně zrekonstruovaného svitavského kina Vesmír na slavnostní předpremiéru našeho celovečerního dokumentu Planeta
Česko. Budete tak mít možnost tento dlouho
připravovaný film vidět celý měsíc před jeho
pražskou premiérou a běžnou kinodistribucí.
Film jsme sice natáčeli v mnoha koutech České
republiky, ale poměrně dost záběrů vznikalo
i nedaleko mého domova v blízkém Opatově.
Všechny podvodní záběry ryb ve filmu jsou
dílem svitavského rodáka Hugo Habrmana
a v terénu spolupracovali i místní ornitologové
a ochránci přírody.
Kromě projekce filmu chceme celý večer pojmout jako takový malý kulturní dýchánek
- otevřeme zde výstavu nádherných ilustrací
zvířat mého milého kolegy a spolupracovníka
Jana Hoška, doplněnou o mé fotografie z našich natáčení po svět. Zazpívá nám čím dál lepší sbor Syxtet a večer pak završíme večírkem
v Tyjátru za energického rytmu ukulelí skvělé
kapely S.U.E.
Přijďte se pobavit, vychutnat si naše zvířata
a přírodu na velkém plátně s prostorovým zvukem, nechat se třeba překvapit, že příroda je
i na zdánlivě nehezkých místech a velké vzácnosti můžete najít i kousek za prahem vašich
dveří. Vezměte svoje děti, ale i prarodiče, po
filmu se mohou vrátit domů a my ostatní se
pak přesuneme do Tyjátru na muziku. Vstupenky budou k zakoupení v běžném předprodeji
v pokladně kina Vesmír. Těším se na vás spolu
s organizátory z SKS a kolegy z filmového štábu!
Marián Polák, režisér filmu Planeta Česko
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12. / Po / 17:00 / bar u knihovny

Petr Vavrouška: Polské duše
Beseda s Petrem Vavrouškou o jeho zkušenostech s pobytem v Polsku, o Polácích a jejich
vztahu k nám. Petr Vavrouška je bývalý zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu. Působil
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v krizových oblastech (v Afghánistánu, Pákistánu a Makedonii), zúčastnil se dvou olympiád
a vysílal ze základního tábora Mount Everestu. Jako zahraniční zpravodaj působil v Rusku,
Polsku, Pobaltí, Bělorusku a na Slovensku. Za
svou práci v Českém rozhlase získal mnoho
ocenění. Je také autorem knih Ruské duše
a Polské duše. Kniha Polské duše představuje
osobnosti polského národa a zároveň ukazuje
na společnou historii Čechů a Poláků.
22. / Po / 19:00 / klub Tyjátr

Trialog III.

15. / Čt / 18:00 / bar u knihovny

5. / Po / 19:00 / Fabrika

Brexit pod drobnohledem

Szidi Tobias a band

Veřejná debata - jaký dopad má brexit na
Velkou Británii, na fungování Evropské unie či
budoucí česko-britské vztahy? Na tyto a další otázky odpoví přední česká odbornice na
britskou politiku Mgr. Monika Brusenbauch
Meislová, Ph.D.

Slovenská zpěvačka Szidi Tobias má za sebou pět sólových alb, mezi nimi i jedno zlaté.
Koncertní vystoupení tvoří průřez ze všech dosud vydaných desek. Její písně jsou plné citu,
upřímnosti, radosti a pozitivní energie… Kritiky
je označovaná za jeden z nejvýraznějších hlasů na „federální“ scéně, či dokonce za druhou
dámu českého šansonu.
Sedmoláska - nie nová, ale výberová. Nové
dvojCD Szidi Tobias. Sedem je silné číslo a láska je to, na čom záleží.
Szidi Tobias

22. / Čt / 18:00 / bar u knihovny

Autorské čtení s Markem Šindelkou
Dalším autorem, který k nám zavítá v rámci
společného projektu českých knihoven a Asociace spisovatelů, je básník a prozaik Marek
Šindelka (nar. 1984 v Poličce). Marek Šindelka
vystudoval kulturologii na Filozofické fakultě
KU v Praze a scénáristiku na FAMU. Debutoval básnickou sbírkou Strychnin a jiné básně
(2005), za kterou získal Cenu Jiřího Ortena.
Za povídkový soubor Zůstaňte s námi (2011)
a poslední román Únava materiálu (2016),
který se dotýká tématu běženců, získal ocenění
Magnesia Litera. Je také autorem povídkového
souboru Mapa Anny (2014) a v lednu vyjde
grafický román Svatá Barbora týkající se tzv.
kuřimské kauzy.

13. / Út / 19:00 / Fabrika

Jiří Kolbaba: Bali – můj druhý domov
Na rozhraní Tichého a Indického oceánu, uprostřed indonéského souostroví, 800
km jižně od rovníku, leží malebný ostrov Bali.
Téměř čtyři miliony hinduistů prezentují každodenně svoji víru četnými oslavami, průvody
a modlitbami. Navštívíme chrámy, domácnosti,
rybářské vesnice, hory, jezera i okolní ostrovy.
Čeká nás návštěva, ojedinělého místa plného
krásných lidí s bohatým duchovním životem,
ostrova, který nemá na této planetě obdoby.
Cestovatel a fotograf Jiří Kolbaba vyjíždí
každý rok na expedice a poznávací cesty do
nejodlehlejších oblastí světa.

Petr Kořínek - bass
Štěpánka Balcarová – tp, fh
Petr “Benny“ Beneš – p
Tato vynikající skupina moderního jazzu
se vykrystalizovala ze spolupráce znamenitých
hudebníků, kteří přes to, že je mezi nimi více
než 30 let věkový rozdíl, tvoří naprosto kompaktní ansámbl a který - dle potřeby - je schopen hrát všechny styly jazzové hudby.

Dalibor zpíval i v Polsku

Také letošní vánoční a předvánoční čas
strávil pěvecký sbor DALIBOR koncertováním. Vše začalo 9. a 10. prosince při návštěvě
Polska. Sbor přijel na pozvání vedení města
Strzelín, které je partnerem Svitav v projektu
přeshraniční spolupráce, zazpívat na vánočních trzích. Polští přátelé se o nás velmi pěkně
starali, nezapomenutelný byl i sobotní výlet
s ředitelem Domu kultury Dariuszem Stepienem a tlumočníkem Bohdanem Janeczkem
do předvánoční Wroclawi. Navštívili jsme zde
několik z velmi mnoha kostelů (např. kostel
Nejsvětější Panny Marie Na Písku, kde jsme si
v prostoru s krásnou akustikou improvizovaně
zazpívali, kostel Jana Nepomuckého, Katedrálu), ostrov Tumski se zajímavým mostem plným
„zámečků zamilovaných“ a rozsáhlé vánoční
trhy. V neděli jsme, za velmi studeného a větrného počasí, kdy hrozilo, že pokud vítr ještě
o něco zesílí, bude program z bezpečnostních
důvodů odvolán, odzpívali čtyřicetiminutový
program na pódiu strzelinského náměstí. To
bylo letošní nejtěžší vystoupení, při dalších
koncertech po naší vlasti byla v kostelech už jen
občas zima. O to vřelejší však byly reakce vycházejících posluchačů a organizátorů. Jsme rádi,
že jim naše koncerty přinesly radost, pohodu
a krásný hudební zážitek. Každé vystoupení
bylo trošku jiné, ale všechna měla úžasnou atmosféru. Opět jsme si je užili a také proto asi
zpíváme.
Zuzana Pustinová
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Kavárenská kultura
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Taxík Maxík pro seniory už jezdí také v našem městě

Čajovna Krásná chvíle
2. /Pá / 18:00

ROK 2018 Z POHLEDU NUMEROLOGIE
– JEHO VÝZNAM A VLIV NA NÁŠ ŽIVOT
Přednáška numeroložky Dagmar Halotové.
Před přednáškou budou probíhat individuální
výklady - jsou podmíněny rezervací.
Vstupné 100 Kč
14. / St / 19:00

BUBNOVÁNÍ S ANDREJEM KOLÁŘEM
Bubenická improvizace a workshop základních
rytmů. Zváni jsou jak začátečníci, tak pokročilí.
Za mírný poplatek možno bubny na místě zapůjčit. Vstupné dobrovolné

Kavárna V Parku
2. / Pá / 20:00

Ukecaný pátek III.
Přijďte se k nám v pátek večer zabavit a trošku
zapřemýšlet. Na zeď vám budeme promítat záludné otázky, na které budete moci anonymně
odpovídat.
Jak zastavit škytání? Jak mezi sebou komunikují
ryby? Rozumí si lední medvěd s lesním? Nejen
to, ale i mnohé další… Nejlepší odpovědi budeme ihned přidávat na Facebook.

Taxík Maxík je společným projektem
Konta Bariéry Nadace Charty 77 a Lékárny
Dr. Max v rámci aktivit SenSen – Senzační senioři a od druhé poloviny prosince 2017 jezdí
i ve Svitavách a zajišťuje dopravu seniorům
a osobám se zdravotním postižením. V prostorách Staroměstské radnice v Praze 4. prosince
převzal slavnostně klíče od minibusu Ford
Tourneo Custom starosta města David Šimek.

Bruselská cesta mě inspirovala
Začátkem prosince 2017 jsem byla pozvána na studijní cestu do evropských institucí
v Bruselu. Pozvání přišlo od europoslance
prof. Jana Kellera, člena EHSV Romana Hakena
a organizace Spiralis, která se zaměřuje na kul-

10. / So/ 20:00

Soutěž v pití a jezení
Jsi pijanem tělem i duší a záklopka pro tebe
není překážkou? Doraz si k nám zazávodit
v pití různých nápojů. Jsi mistr v pojídání čehokoliv? V tom případě si určitě troufneš i na soutěž v pojídání všemožných jídel. Vítěze bohaté
ceny neminou! Přihlášky do soutěže podávejte
v kavárně nebo přes Facebook.
24. / So / 20:00

Už jen 10 měsíců do Vánoc
Slavnostní sobotní akce, která vám připomene, že Vánoce jsou opět za rohem. Zastavte se
k nám a pomozme si navzájem naplánovat,
jaké dárky koupíte svým nejbližším k příštím
Vánocům. K takovému plánování nesmí rozhodně chybět spousta alkoholu v akci! Více informací na baru kavárny nebo na Facebooku.

Rošambo
22. / Čt / 18:00

Autorské čtení Jaroslava Irovského
Rodák z valašských Slušovic, od roku 2011
bydlištěm v Olomouci, jenž byl v roce 2015
literárně oceněn Městskou knihovnou v Praze
zařazením do seznamu devíti pozoruhodně
píšících českých spisovatelů, patří díky svému
osobitému stylu psaní mezi nejvýraznější mladé olomoucké autory současnosti.

Taxík Maxík poprvé vyjel v roce 2015 v Prachaticích a Liberci, v roce 2016 v Kutné Hoře,
v Praze 5 a v Ústí nad Orlicí. Díky aktivitám
Klubu seniorů a jejich zapojení do SenSen
-Senzační senioři se Svitavy staly jedním ze tří
měst, kam letos Taxík Maxík putoval. Dalšími
městy jsou Most a Benešov.
Ve Svitavách Taxík Maxík provozuje Středisko sociálních služeb Salvia, které má s dopravní službou dlouholeté zkušenosti. Taxík
Maxík jezdí na základě předem objednaných
jízd v pondělí – pátek od 6:00 do 18:00 hodin.
Jízdu je třeba den předem objednat (osobně,
telefonicky, či písemně) v čase od 8:00 do
14:00 hodin. Cena jízdy je 30 Kč / jedna jízda
/ osoba. Pokud pojedou z Domu s pečovatelskou službou nejméně dva senioři, je cena
jedné jízdy 20 Kč. Mimo město Svitavy je cena
jedné jízdy 7 Kč / km.
Šárka Řehořová

tivaci občanské společnosti. V rámci cesty jsme
se mimo jiné zúčastnili zasedání Evropského
parlamentu, diskutovali s eurokomisařkou
Věrou Jurovou a s mnoha dalšími zajímavými
ženami i muži. Témata se často týkala spolupráce žen napříč Evropou, evropských otázek
či evropanství jako takového. Pro mě osobně
k nejsilnějším zážitkům patřila návštěva Domu
evropských dějin, kterou každému velmi doporučuji. A pak diskuze se zajímavými lidmi,
tvořivými a aktivními ženami a respektujícími
politiky. Tématem, které mi znělo, byla potřeba
dohody, to, že nakonec se chtějí a potřebují
shodnout. A samozřejmě jsem se neubránila
přemýšlení nad hodnotami Evropy a evropanství. Děkuji MIC města Svitavy a organizacím,
jako je Lesní školka Napísek, Děti patří domů,
ZŠ a MŠ Sokolovská a ZŠ a MŠ Lačnov, díky
jejichž propagačním předmětům jsem mohla
v Bruselu prezentovat to, co u nás doma dobře
děláme.
Monika Čuhelová

Svitavský ples s bohatým programem podvanácté
Rok uběhl jako voda a v Multifunkčním,
vzdělávacím, komunitním a kulturním centru Fabrika Svitavy se v sobotu 3. března
v 19:30 hodin koná v pořadí již 12. svitavský
ples. Cena vstupenky je 400 Kč.
V předsálí bude k tanci, poslechu a na
přání hrát ve Svitavách velice oblíbená cimbálová muzika Slovácko mladší z Mikulčic.
V hlavním sále se bude střídat kapela LUCKY
BAND z Hradce Králové, která v letošním roce
mimo jiné doprovodí herce, muzikálového
tanečníka a zpěváka Zbyňka Frice , rodáka
z našeho okresu, která se bude tradičně střídat s DJ Jardou Marcalem z Českých Heřmanic.
V doprovodném programu se představí taneční skupina DANZA Brno.
Samozřejmostí je uvítací drink, stánek
vinaře, malý dárek, fotokoutek a bohaté občerstvení. Rozmanitý a nápaditý raut bude
v letošním roce k dispozici v restauraci výše
uvedeného centra, kde bude návštěvníkům

zajištěn dostatečný komfort. Součástí plesu
bude soutěž o ceny.
Vstupenky lze zakoupit na základě telefonické domluvy u Evy Huschkové (tel.: 461 550
223, mob.: 606 768 243), a to od 1. února.
Eva Huschková, Rudolf Grim
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ZO KARDIO

Ohlédnutí za Vánocemi
v Seniorcentru města Svitavy
Touto cestou bychom chtěli poděkovat
všem, kteří v měsíci prosinci zavítali do našeho Domova a zpříjemnili zdejším seniorům
prožití předvánočního a vánočního času svým
vystoupením. Již tradičně do Domova přišly
s nacvičeným programem děti ze Základní školy Svitavy – Lačnov a ze Základní školy v Hradci
nad Svitavou. Nově jsme přivítali děti ještě menší, a to z Mateřské školy ve Svitavách na ulici Československé armády. V rámci dne otevřených
dveří se uskutečnilo mikulášské vystoupení
v provedení Country clubu Srdíčko. Krásnou
tečkou za pásmem prosincových akcí pak bylo
vystoupení Žesťového kvintetu bývalých žáků
ZUŠ Svitavy pod vedením Jaroslava Dvořáka.
Poslech vánočních koled v jejich provedení,
kdy venku za okny právě padal sníh, byl velmi
příjemných zážitkem. Všem účinkujícím ještě
jednou velký dík.
Leoš Pivoňka

8. / Čt / 14:00 / Fabrika – přízemí, velký sál

Masopust
Masopustní posezení s kulturním programem.
Přijímáme nezabalené dárky do tomboly.
20. / Út / 13:00 / Bowling-Squasch centrum

11. / Ne / 8:00 / střelnice SVČ - IV. ZŠ

První prosincová akce proběhla v Kamenci u Poličky dne 9. prosince. Byla to vycházka
a beseda s vánoční inspirací. Zúčastnilo se 60
členů.
Dne 11. prosince proběhla členská schůze
ZO KARDIO. Na schůzi přivítal všechny členy
předseda Pavel Brokl. Členové klubu byli informováni o plánovaných akcích v roce 2018.
Prodiskutovali jsme zde naše návrhy i výtky.
Vánočního posezení a diskuze se zúčastnilo
85 členů.
Třetí ročník zpívání u vánočního stromku
proběhl dne 21. prosince na náměstí Míru.
Zazpívalo si 30 amatérských zpěváků z našeho
klubu. Mohli jsme si zde dopřát malé občerstvení i vánoční svařené víno.
AKCE NA ÚNOR
V sobotu 3. února proběhne vycházka
v Borové u Poličky a v jejím okolí. Přes střechu
Evropy se vydají kardiaci. Uskuteční se zde Memoriál Jaroslava Hamerníka. Odjezd ze Svitav
bude vlakem z nádraží v 8:00.
V sobotu 24. února se koná beseda Co
nevíte, to se dozvíte. Dotazy bude zodpovídat
JUDr. Marie Tomanová. Sejdeme se v restauraci u Plútků v Poličce. Odjezd ze Svitav v 10:00
vlakem.
Eva Rejentová

Střelecká soutěž: ZIMNÍ cena - 26. ročník

Dětský karneval s Krůčkem

3. / So / 9:30 / louka naproti restauraci U Jelena

Zimní liga házedel - III. kolo
Soutěž leteckých modelářů
6. / 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
10. / So / 14:00 / u Vodárenského lesa

GRAND PRIX SVITAVY
aneb POJĎ SE KLOUZAT
Připraveny jsou 3 soutěžní disciplíny (SJEZD,
SLALOM, VÝBĚH) na závěr programu exhibice – NEJDELŠÍ LET (18+), NEJORIGINÁLNĚJŠÍ
KLUZADLO. Kategorie kluzadel: boby, sáňky,
pytel a ostatní. Kategorie soutěžících: PRŤAVEC - s rodičem (0 - 5 let), JUNIOR (6 - 9 let),
AMATÉR (10 -14 let), NO COMMENT (15 -17
let), OLDIES (18+). Startovné 35 Kč. Nutno se
předem přihlásit (kategorie a počet lidí) do
5. 2. 2018 na e-mailu:ppadyasek@svitavy.cz

Bowlingový turnaj

Vzduchová pistole 60, 40.
Startovné: pro nečleny 50 Kč

Akce pro členy klubu seniorů.
28. / St / 14:00 / Fabrika – učebna č. 2 (3. podl.)

17. / So / 9:30 / louka naproti restauraci U Jelena

Domácí péče
Přednáší Bc. Karpíšková, Geria Svitavy
Všechny aktivity klubu seniorů jsou prezentovány 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 Klubu seniorů Svitavy

Klub pejskařů pozitivního tréninku
Členové klubu by rádi pozvali příznivce psích
sportů na akce, které budou pořádat. Jedná se
o aktivity, ve kterých si psovodi se psy mohou
zazávodit ve všech různých odvětvích. Jde například o běh, jízdu na kole či koloběžce, plavání se
psy, agility, ale také pohodové procházky.
13.–15. 4. Aprílový DOGMARATON 2018
28. 4.
Jarní agihrátky
26. 5.
Moravskotřebovská túra se psy
17. 6.
DOGFLY triatlon
23. 6.
Maskáček
25. 8.
HOTDOG duatlon
22. 9.
Opatovská túra se psem
20. 10.
Orienťák se psem
Dále se během celého roku scházíme vždy
v neděli na Lánské zahradě ve Svitavách, abychom rozvíjeli své psy. Trénujeme tu např. agility,
obedience, pomáháme řešit každodenní problémy s neposlušnými psy, aj. Uvítáme nejen pejskaře, ale i diváky a všechny, kteří se chtějí něco
nového dozvědět. Více informací na www.kppt.
cz nebo facebooku Klub pejskařů pozitivního
tréninku.
Pavla Lipavská

Zimní liga házedel - IV. kolo
Soutěž leteckých modelářů
17. / So / 14:00–18:00 / Litomyšl

Aquashow
Odpoledne vodních radovánek v městském
bazénu v Litomyšli, bude umístěno několik
velkých atrakcí pro malé i velké.
Vstupné: účastníci na atrakcích: v předprodeji
140 Kč, na místě 170 Kč doprovod a veřejnost:
90 Kč. Předprodej: Městský bazén Litomyšl
a kanceláře SVČ Tramtáryje (do 15. 2.).
Kontakt: Pavlína Šmerdová, mob.: 734 287
284, e-mail: psmerdova@svitavy.cz
25. / Ne / 8:00 / střelnice SVČ - IV. ZŠ

Střelecká soutěž: Cena předsedy SSK Pomezí
20. ročník. Vzduchová puška mládež do 12ti,
14ti a 16ti let. Startovné: pro nečleny 50 Kč
24. 3. 2018 / So / Německo

TROPICAL ISLANDS
Cílem cesty je unikátní komplex Tropical Island
nedaleko Berlína. Cena: dospělá osoba 2 400 Kč,
děti (6 - 13, 99 let), studenti s platným průkazem, senioři: 2 200 Kč
Odjezd v brzkých ranních hodinách ze Svitav,
návrat do Svitav v noci. V ceně je zahrnuta doprava autobusem a vstup do komplexu Tropical Islands.
Kontakt: Pavlína Šmerdová, mob.: 734 287
284, e-mail: psmerdova@svitavy.cz
Zvou zaměstnanci SVČ Tramtáryje

Tradiční karneval MC Krůček pořádaný
v sále Fabriky se letos uskuteční v sobotu
10. února od 16 do 18 hodin. Děti čeká nejen
rej masek, ale také pestrý animační program
- hry, tance, diskotéka, zkrátka – parádní zábava!
Předprodej vstupenek bude zahájen 1. února na
recepci Fabriky a v MC Krůček. Rodinné vstupné
pro členy 50 Kč, pro nečleny 70 Kč. Informace
na nové e-mailové adrese e-mail: materskecentrum@kruceksvitavy.cz, mob.: 737 236 152. Těšíme se na společné karnevalové řádění!
Na nové adrese
Informace o budoucím i minulém dění
v Mateřském, Hlídacím a Dobrovolnickém
centru, Evropské dobrovolné službě a našich
akcích pro veřejnost najdete nově na adrese
www.kruceksvitavy.cz.
Den otevřených dveří – nové prostředí
Srdečně zveme všechny k prohlídce inovovaných prostor Mateřského centra, a to ve
čtvrtek 22. února od 15:30. Proč vycházíme
z montessori pedagogiky? V čem je prostředí jiné? Mají pravdu ti, kdo tvrdí, že je to jen
„móda“, byznys, výchovný styl, kde si děti dělají, co chtějí? Přijďte se k nám porozhlédnout
a dozvědět se víc!
Soňa Nádvorníková
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Krátké ohlédnutí z našeho
města ve fotografii :)
Foto: Jiří Marek

První ročník adventního programu Svitavský anděl se náramně vydařil :)

Rudolf Kosina si vás dovoluje pozvat na koncert

21. dubna 2018 od 19.00,
Smetanův dům Litomyšl,

Komenského náměstí 402
Předprodej vstupenek v Informačním centru Litomyšl,
Smetanovo náměstí 72, tel.: 461 612 161

Děkujeme všem za vytvoření milé a přátelské atmosféry během městských akcí, zejména na náměstí.

Tradiční silvestrovské menu, které servírovali David Šimek a Pavel Čížek. Čočkovka všem chutnala :)

Na ohňostroj ke konci roku, který se opravdu vyvedl, přišli snad všichni Svitaváci. Děkujeme!

Tříkrálový průvod se vydal z náměstí do kostela sv. Josefa, kde následoval další zajímavý program.
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Cyklisté vítali Nový rok

Informace ze sportu
Titul mistra České republiky míří do Svitav

Závěrečným závodem sezóny 2017 byla
mistrovství ČR mladšího i staršího žactva, která se konala ve dnech 9. – 10. prosince 2017.
Třem svitavským plavcům se podařilo splnit ná-

ročná kvalifikační kritéria. V kategorii 12-letých
nás reprezentovala Petra Dvořáková, která
v Kopřivnici zaplavala výkony na úrovni svých
osobních rekordů. V kategorii 13-letého žactva nás v Trutnově reprezentovali Jan Palatka
a Josef Meluzín. Na těchto závodech si účast
zabezpečilo 167 plavců z 97 oddílů. Prvně
jmenovaný si zaplaval pěkné časy v prsařských
disciplínách a pokud se mu podaří lépe skloubit plavání s fotbalem, může se zařadit mezi
nejlepší ve své věkové kategorii. Josef Meluzín
překvapil již ve své první disciplíně 100m prsa,
kde dlouho útočil dokonce na medaili a nakonec z toho bylo 6. místo. V disciplíně 100m
polohový závod zlepšil oddílový rekord a opět
zaznamenal umístění v první desítce. A pak to
přišlo. 50m volný způsob zvládl ve vynikajícím
čase 0:26,44s, ale hlavně tím získal titul mistra
ČR. Svoji výbornou formu potvrdil i v disciplínách 100m znak a 100m motýlek. Na 100m
volný způsob obsadil vynikající 5. místo, kde
ho o další medaili připravilo malé zaváhání na
startu. Plavcům patří velká gratulace a poděkování, neboť největší odměnou pro trenéry jsou
výkony jejich svěřenců.
Bedřich Frýza

Svitavský Štěpánský kros bez sněhu, bez mrazu

Po páté se ve Svitavách běžel Svitavský Štěpánský kros, který společně pořádají Bike Club
Svitavy a Atletika Svitavy. Klimatické podmínky
pro běh byly ideální, teplota okolo 5°C, někteří
ortodoxní běžci běželi oblečeni tzv. „na krátko“.
Start dvouokruhového závodu na 7,8 kilometru byl u budovy místního stadiónu. Poté se
běželo po asfaltové in-line dráze a následoval
sběh z kopce k Vodárenskému lesu. Zde byl
cca třistametrový souvislý úsek po dřevěném
chodníku a trať pokračovala po šotolinové cestě
mírným stoupáním k nejnáročnějšímu krátkému krosovému výběhu. O absolutní prvenství
bojovali do koncovky nejlepší čtyřicátníci Miroslav Vítek z Dlouhoňovic (s vítězným časem
28:35) a Tomáš Fliedr ze Sádku u Poličky. Třetí
v této kategorii byl pravidelný účastník z Moravské Třebové Jiří Kadidlo.
O celkové třetí místo si to rozdali nejlepší
mladíci. Vyhrál Martin Berka, druhý Ondřej
Svoboda, oba z Moravské Třebové, a třetí v kategorii Karel Radiměřský z Poličky. Soutěž žen
ovládly nejlepší z kategorie 35 – 49 let. V pohodě

vyhrála Gábi Hejtíková z Prahy, byla zde nejlepší už v druhém ročníku. Druhá byla další pravidelná účastnice zdejších závodů Alena Kriklová
z Jaroměřic. Třetí doběhla vítězka prvního ročníku Anna Krátká závodící za pardubickou Hvězdu. Celkově čtvrtá byla vítězka mladých žen
Markéta Hronová z chrudimských Chacholic
a nově vypsanou kategorii žen nad 50 let vyhrála Ivana Pešlová z pořádajícího oddílu
TJ Svitavy. Zajímavý souboj byl o prvenství v padesátnících. Zde až v koncovce rozhodl závod
Roman Buriánek z Iscarex, který ve finiši porazil
Mojmíra Svobodu z pardubické Hvězdy. Třetí
byl Petr Horký. Juniorská prvenství patřila Vojtěchu Dvořáčkovi a Zuzaně Tesařové. Nejstarší
muže nad 60 let vyhrál výkonem pod 36 minut
domácí vytrvalec Miroslav Štyndl startující za
Atletiku Polička.
Traťové rekordy drží čtyřnásobný vítěz Jáchym Kovář z Dukly Praha – 24:11 a Hana Homolková z Nového Města na Moravě – 30:30.
Podle počtu přihlášených běžců lze konstatovat, že si tento závod získává pevné místo
v běžeckém kalendáři.
Čestmír Nakládal

Vyhlášení ankety

Sportovec
roku 2017
Kulturní centrum Fabrika
26. února 2018 / 18 hodin

Letos opět skupinka svitavských cyklistů
a cyklistek přivítala příchod Nového roku
v sedlech svých kol. A možná se dá i říct, že
už na tradičním výjezdu ze Svitav na kótu Roh.
Společně takhle už totiž jezdí od roku 2006,
takže v letošní první lednové odpoledne to
bylo už potřinácté. A nutno uznat, že za ty
roky počasí nikdy nebylo tak přívětivé jako letos. Vždyť bylo téměř jarní. A tak se po zdolání
cíle výjížďky ani nikomu nechtělo moc domů
a přišlo na řadu domlouvání, „kam dál“ ? Nakonec došlo k rozdělení na několik skupinek
a ta nejpočetnější zamířila ještě směr Sklené,
Hradec nad Svitavou a přes Vendolí zpět do
Svitav. Na čerstvě vynulovaných cyklocomputerech naskočily první ujeté kilometry, kterých
bude rychle přibývat. Vždyť se přece říká: „ Jak
na Nový rok, tak po celý rok“.
Pavel Křivka

Nová otevírací doba krytého
bazénu od 31. ledna
Pondělí

–

09:00–20:00

Úterý

05:00–12:00

13:00–17:00

Středa

–

09:00–20:00

Čtvrtek

–

13:00–16:30

Pátek

05:00–11:00

15:30–21:00

Sobota

10:00–12:00

13:00–19:00

Neděle

–

13:00–20:00

Každé pondělí jsou dvě dráhy od 18:45
do 19:45 pronajaty, 2. 2. je otevřeno od 5:00
do 11:00 a od 13:00 do 21:00.
Filip Tomanec

Kuželkářská liga 2017
p.

družstvo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Sázkaři
Kachle
Pačmáci
Bebeto
Šírovci
Svitap
Kočkopes
Brnjaci
Debakl
Draci
Junioři

výhry

utkání

body

16
15
15
10
10
9
9
7
6
6
5

136
140
126
98
96
90
104
84
90
64
72

33
31
31
20
20
19
18
14
12
12
10
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Naše přípravky
získaly turnajová
vítězství
Začátkem ledna proběhl ve Svitavách
ve sportovní hale Na Střelnici turnaj mladších přípravek kategorie U9, SOFICO CUP.
Kromě domácího mužstva se akce zúčastnily
FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou, FK Mohelnice,
FK Kunštát, SFK Vrchovina Nové Město na Moravě
a TJ Lanškroun. Týmy se utkaly každý s každým
a podle počtu bodů následovaly zápasy
o konečné umístění. Domácí porazili postupně Lanškroun 4:0, Nové Město na Moravě 9:1,
Žďár n. S. 6:0, Kunštát 8:1 a Mohelnici 3:1.
V zápase o 1. místo znovu zvítězili nad Žďárem
6:0. Nejlepším střelcem turnaje se stal svitavský
Jakub Dobiáš. Svitavy odehrály turnaj ve složení
Růžička (G), Jílek, Kolouch (4), Makovský (4),
Obr, Bárta (8), Bolhaj (6), Dobiáš (14) a Mikolin.
Radek Dobiáš

Městská liga malé kopané zve nové týmy

Nově vzniklá MLMK se ve Svitavách hraje od roku 2006 a u jejího zrodu stáli Milan
Bouček a Daniel Šebek z mužstva Lazaretu.
V dlouhodobé soutěži zvítězilo 9 ročníků
v řadě družstvo AC Haas a poslední 2 ročníky
družstvo Fortip. Úvodní ročníky se hrávaly na
umělé trávě Gymnázia Svitavy a od roku 2012
se soutěž odehrává na umělé trávě v Lánech.
V roce 2013 ligu převzal Jakub Zelenka a poslední 2 ročníky ji vede Štěpán Motl. Soutěže
se pravidelně účastní týmy Kaňouři, Fortip, AC
Haas, Lazaret a Pepi. Dva posledně jmenovaní
se letos sloučili a pokračují pod zakládajícím
mužstvem Lazaret.

Historicky nejlepším družstvem je AC
Haas, které z 223 zápasů poznalo hořkost porážky pouze v 17 zápasech. Nejlepšími střelci jsou Zdeněk Fric (309 branek) z AC Haas
a stále aktivní David Klodner (235 branek)
z mužstva Kaňouři. MLMK se pravidelně účastnilo 10-12 družstev, nejvíce v ročnících 2007
–2009, kde jich bylo 12. Po loňském propadu
na 8 týmů se letos přihlásilo pouhých 6 týmů.
MLMK se hraje na šířku fotbalového hřiště,
branky 2x5m, 5 hráčů v poli ( jen jeden registrovaný ve FAČR) + brankář. Hraje se systémem
každý s každým.
Rádi do našich řad přivítáme nové týmy
a nové tváře. Případný zájem můžete probrat
se Štěpánem Motlem na mob.: 774 597 360.
Historii, výsledky a bližší informace
o MLMK naleznete na: http://lj-services.cz/
mlmksy/. Myslím, že se touto cestou sluší poděkovat zakladatelům, všem organizátorům
a v neposlední řadě všem účastníkům, kteří
se snaží udržovat a rozvíjet sportovní činnost
obyvatel našeho města.
Díky za podporu patří Městu Svitavy a pronajímatelům a správcům sportovních ploch
– gymnáziu a Sportesu Svitavy. Jaroslav Kabát

Florbalové výběry

Veřejné bruslení
Pro veřejnost
Pondělí
Koncem ledna se vydali mladí borci kategorie U11 obhájit vítězství do Moravské
Třebové na turnaj.
Svitavští fotbalisté vyhráli v základní skupině nad oběma domácími týmy, Bystrým, i Mohelnicí a se Sigmou Olomouc 2008 remizovali. Finále proti Sigmě Olomouc 2008 skončilo
v základní hrací době za stavu 2:2 a o vítězi
rozhodovaly penalty, ze kterých vyšli vítězně
svitavští fotbalisté. Nejlepším střelcem turnaje
byl vyhlášen svitavský Dominik Fejt, nejlepším
brankářem turnaje svitavský Kubi Hnát.
TJ Svitavy

Školy
8:00–14:00

15:00–17:30
Úterý

18:00–19:00
s hokejkou

8:00–14:00

Středa

15:30–17:30

8:00–14:00

Čtvrtek

15:30–18:00

8:00–14:00

Pátek

15:00–17:00

8:00–14:00

10:00–12:00
14:00–16:00
Sobota

16:30–17:30
s hokejkou
18:00–20:30
večerní

Neděle

10:00–12:00
14:00–16:30

FINAL4 ve Svitavách
Svitavy budou hostit FINAL4
Českého poháru v basketbalu.
Turnaj čtyř nejlepších týmů české nejvyšší
soutěže Kooperativa NBL se uskuteční
ve Svitavách 17.–18. února 2018.
Tuři mají díky pořadatelství místo zajištěné.

Talentovaný dorostenec FbK Svitavy Víťa
Jakubec se účastnil turnaje dorosteneckých
výběrů v Ostravě v dresu Pardubického kraje,
který bral fantastické druhé místo. Trenérem
výběru byl Láďa Štancl, který vypomáhá na lavičce svitavského A týmu FbK.
V Brně pak ve výběru Pardubického kraje
na turnaji starších žáků reprezentoval Ondra
Mach. Všem borcům gratulujeme a děkujeme
za reprezentaci klubu.
FbK Svitavy

Distribuci zajišťuje firma Lubomírek.cz.
S nesrovnalostmi v doručování se obracejte
na mob.: 608 024 585 (www.lubomirek.cz).
Příští číslo vyjde 25. února 2018.
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