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SOCHA MATEŘSTVÍ
MÁ NAKROČENO
K OPRAVĚ

Den rododendronů a Voříškiáda

Opět po roce se sejdeme tradičně v parku
Jana Palacha, abychom oslavili krásy přírody, letos již podeváté. Den rododendronů a Den zvířat, jehož součástí bude i každoroční Voříškiáda,
se koná poslední květnovou sobotu 26. května
ve 13 hodin, ve spolupráci se Záchrannou stanicí zvířat Zelené Vendolí, na jejíž podporu bude
věnován výtěžek akce. Kromě rozkvetlých rododendronů uvidíte dravé ptáky, ukázky agility,
vyzkoušíte si projít labyrintem pro malé i velké. Se svým psím parťákem se můžete zúčastnit
oblíbené Voříškiády, ať už jste majitelem pejska
s průkazem původu nebo bez něj. Na prodejní
výstavě budete mít možnost zakoupit sazenice,
květiny a další výpěstky zahrádkářů. Můžete se
s pěstiteli radit a povídat si v krásném prostředí
s kávou či jinými dobrotami v ruce. Občerstvení bude zajištěno stánkovým prodejem přímo
v parku. Pro děti si tým DDM z Moravské Třebové připravil několik stanovišť včetně možnosti
svézt se na koni. Součástí odpoledne bude také

bleší trh, na kterém nakoupíte spoustu krásných
věcí za symbolické ceny. Celým odpolednem vás
bude provázet hudební vystoupení kapely Paraplet ze Svitav. Od 18 hod. vystoupí Jazzové
combo Petra Jeníčka (ZUŠ Svitavy) a od 19 hod.
svitavská skupina Do větru.
Program:
13:00 Slavnostní zahájení
13:15 Show dravých ptáků
14:00 Vystoupení Agility klubu při DDM Mor. T.
14:30 Městská policie měří běh dětí radarem
15:00 Druhé vystoupení Agility klubu
15:15 Zahájení soutěže o nejhezčího pejska
15:30 Ukázka hasičského záchranného sboru
16:00 Přehlídka psů
16:15 Taneční vystoupení se psem
16:45 Slavnostní vyhlášení vítězů
18:00 Vystoupení Jazzového comba Petra Jeníčka
19:00 Hudební vystoupení skupiny Do větru.
Zuzana Štěpánková

Dobrovolníci věnují svůj volný čas zlepšování okolí
V sobotu 7. dubna proběhla již tradiční celorepubliková akce Ukliďme Česko. Také zde
se dobrovolníci zapojili do zlepšování našeho
okolí. A že jich nebylo málo. O některých víme,
o některých ne, ale je jasné, že je potřeba jejich
práci ocenit. Jsou mezi námi tací, kteří místo

stěžování si raději přiloží ruku k dílu a je skvělé
vědět, že takových lidí není málo. „Protože naše
město je velké a udržet v něm pořádek je v mnoha ohledech náročné, moc si vážíme všech, kdo
nám pomáhají,“ říká Michal Nedoma z Odboru
životního prostředí.
Pokračování na str. 16
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Studentský majáles
Blíží se nám květen, máj. Lásky čas nám klepe na dveře a s tím je už dlouhé roky spojený
majáles. Tradiční české oslavy příchodu máje,
krásy mládí a studentského života.
Rád bych vás tímto pozval na již tradiční Svitavský majáles, který se bude konat 18. května,
letos s tématem Cesta kolem světa. Čeká na vás
bohatý program a spousta známých osobností
v čele s kapelou Morčata na útěku. Dopolední
veselí vypukne v 9 hodin, kdy se celá karavana
studentů všech svitavských středních škol vydá
na svou spanilou krasojízdu po Svitavách. Průvod vyrazí od Fabriky, obkrouží náměstí s cílem
v parku Jana Palacha, kde proběhne dopolední
program. Zde se můžete těšit na taneční skupinu Flow z Ústí nad Orlicí, zpěvačku Petru
Švancarovou a na překvapení, které jsme si pro
vás připravili. Večer se potkáme na Lánské zahradě, kde jsou připravena hudební vystoupení
kapel Among the wasted, URBN a jako hlavní
hvězda celého letošního ročníku brněnská kapela Morčata na útěku. Po skončení programu
na Lánské zahradě budeme pokračovat na after
party v nočním klubu 4U. Na Lánské zahradě
začíná program v 20:00 a končí lehce před půlnocí. Návštěvníci můžou do areálu vstupovat již
od 19:00. Po ukončení programu v parku dopraví svoz návštěvníky Lánské zahrady do klubu 4U.
Vstupenky v předprodeji se prodávají za 100 Kč
a na místě za 150 Kč. V ceně vstupenky je kromě
vstupu na Lánskou zahradu také svoz z Lánské
zahrady do klubu 4U a vstup do klubu.
Jaroslav Junek
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10 let Fabriky

Zdá se to skoro neuvěřitelné, ale právě slavíme deset let naší Fabriky! Tak jsem se zeptal těch,
kteří tady s námi těch deset let bydlí:
Co pro mne znamená 10 let ve Fabrice
Marta Bauerová, ředitelka knihovny:
Práce v moderním prostředí, které umožňuje proměnu knihovny z pouhé půjčovny knih
na kulturní a vzdělávací centrum, spolupráce
s kreativními lidmi, kteří jsou ochotni naslouchat
a vnímají knihovnu jako podstatnou součást
kulturního a společenského života ve městě.
Možnost nadále rozvíjet potenciál Fabriky jako
komunitního a vzdělávacího centra.
Ludmila Benešová, vedoucí Salvie Svitavy:
Naše organizace je ve Fabrice od začátku.
Díky ní jsme získali prostory, které se během
10 let rozrostly podle potřeb naší rozšiřující se
organizace. Vítáme možnost využívání učeben
(školení osobních asistentů, přednášky apod).
vybavených moderní technikou, kterou oceňují
přednášející i posluchači. Díky situování Fabriky
v centru města ji snadno najdou jak naši klienti, tak spolupracující organizace. Zaměstnanci
SKS, kteří zajišťují technický provoz Fabriky, jsou
ochotni vždy pomoci a dobře se nám s nimi spolupracuje. Výstavbou Fabriky jsme získali pěkné
prostory, kde jsme rádi.
Tým MC Krůček:
Fabrika, to jsou stroje, které vyrábějí nové
věci, stále stejné. Jenže Fabrika – ta s velkým F,
ta naše ve Svitavách – taková není. V Krůčku to
bylo deset let kreativních, deset let nápadů, deset let setkání, deset let růstu. Vyrostly první děti,
vyrostli rodiče i zaměstnanci, kteří se teď aktivně
podílejí na komunitním i jiném životě ve Svitavách, vyrostl Krůček jako organizace. Přejeme
Fabrice mnoho dalších plodných let.
Program 25. 5.
9:00–15:00 Prohlídka MC Krůček a setkání se
zaměstnanci
15:00–17:00 Zábavný program pro malé i velké
s jasným tématem „Fabrika desetkrát jinak“
Klub seniorů, Milena Brzoňová:
Jsme velmi spokojení se zázemím, které nám
Fabrika poskytuje zápůjčkou. Ceníme si vstřícnosti zaměstnanců SKS. Klubovna, kterou v současné době užíváme, je pro členskou základnu
o 160 členech trochu malá, máme však možnost
pro větší akce využívat učebny, předsálí i hlavní
sál. Svitavským seniorům je ve Fabrice příjemně,
jsou zde spokojení.
Petr Mohr
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Blanka Homolová 20. osobností města

Svitavský klub Laurus každoročně uvádí
do pomyslné síně slávy jednu z osobností, která se zasloužila o slávu a věhlas města, o rozvoj,
propagaci a reprezentaci Svitav. Letos v březnu
na valné hromadě členové klubu zvolili z návrhů,
které získali od veřejnosti, již 20. takovou osobnost, která převezme Výroční cenu Svitavského
klubu Laurus. Jubilejní laureátkou Ceny bude
Blanka Homolová, ředitelka Charity Svitavy.
Blanka Homolová (* 1958) je svitavskou rodačkou, maturovala na SEŠ a do roku 2004, kdy
nastoupila do svitavské Charity (nejdříve jako statutární zástupce), pracovala na různých technicko-hospodářských pozicích, např. v n. p. Vigona,
v Ústavu sociální péče ve Svitavách. Od 1. 1. 2005
je v Charitě ředitelkou. Od roku 1992 je členkou
Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, v letech 1999–2004 zastávala funkci předsedkyně
místní organizace SPMP Svitavy. Organizovala
setkávání, kulturní a sportovní akce a výlety pro
rodiny s dětmi s mentálním postižením ze Svitav
a okolních obcí. V roce 2007 byla farníky zvolena
do pastorační rady svitavské farnosti. Od roku
2006 je členkou městského zastupitelstva, v období 2010–2014 byla členkou Rady města Svitavy.
Blanka Homolová je přímo zodpovědná
za dvě registrované sociální služby Charity Svitavy,

Mezinárodní akce Noc kostelů opět ve Svitavách

Kulatý stůl
– rekonstrukce bazénu
Přijďte se podrobně seznámit s kompletním projektem krytého bazénu a veřejně
s námi diskutovat ve středu 16. 5. v 17 hodin
ve velkém sále městského úřadu, ulice T. G.
Masaryka 25.

a to za Charitní pečovatelskou službu a Světlanku – centrum denních služeb a za chod střediska
humanitární pomoci a půjčovny kompenzačních
pomůcek. Do září 2017 zároveň vykonávala
ve svitavské Charitě funkci ekonomky a účetní.
Podstatnou součástí její každodenní pracovní náplně je zajišťování ﬁnancí, zejména na investiční
aktivity Charity. Během jejího působení se majetek
Charity Svitavy rozrostl 70x.
Blanka Homolová spolupracuje s Centrem
na podporu integrace cizinců pro Pardubický
kraj. Ve spolupráci s touto organizací připravila
s kolegy několik komponovaných večerů, které
jsou věnovány neevropským zemím a občanům.
Svitavská Charita pod vedením B. Homolové připravuje pro veřejnost charitativní hudební akce,
organizuje přednášky, besedy, výstavy výrobků
klientů Světlanky, výstavy fotograﬁí, divadelní
představení klientů, populární jsou pravidelné
výstavy výtvarných prací klientů Světlanky PROMĚNY. Pravidlem se staly poutní zájezdy pro dobrovolníky, klienty a pracovníky svitavské Charity.
Každoročně probíhá ve Svitavách a celém správním regionu Charity Svitavy (vždy s osobní účastí
ředitelky) Tříkrálová sbírka. B. Homolová úspěšně
zapojuje svitavskou Charitu do burzy ﬁlantropie,
spoluorganizuje ve Svitavách materiální sbírky
ve prospěch lidí po celém světě, přispívá k rozvoji
dobrovolnictví ve Svitavách, spolupracuje s MC
Krůček. Získala mnoho spoluobčanů a organizací ze Svitav a okolí pro nezištnou pomoc potřebným. Především její zásluhou získala Charita
Svitavy v ulici Polní do nájmu nové prostory pro
charitní pečovatelskou službu a několik dalších
aktivit svitavské Charity. Spolupracuje s kněžími
a představiteli všech křesťanských církví ve správní oblasti Charity Svitavy i mimo její hranice.
Blanka Homolová získala Výroční cenu Svitavského klubu Laurus pro rok 2017, a to za rozvoj svitavské Charity, péči o potřebné a podporu
dobročinnosti. Cenu převezme v pátek 18. května
2018 v 17 hodin v Ottendorferově domě. Na slavnostní akci je veřejnost zvána.
Milan Báča

I letos otevřou své brány svitavské kostely
a modlitebny a zapojí se tím do mezinárodní
akce Noc kostelů. V tomto roce připadá Noc

kostelů na pátek 25. května a hlavní myšlenkou letošního ročníku je: „Zůstávali přes noc
v okolí Božího domu...“.
Myšlenka Noci kostelů se zrodila v roce
2004 ve Vídni, odkud se postupně rozšířila
do dalších zemí. V roce 2010 se Noc kostelů
dostala i k nám do Svitav a vy tak máte možnost účastnit se letos již poosmé této výjimečné akce. Už teď se můžete těšit na bohatý program, který zahrnuje koncerty, komentované
prohlídky i divadelní přestavení, možnost
navštívit kostelní věže, kůry, sakristie a další
běžně nepřístupná místa.
Podrobný program najdete na plakátech,
na webových stránkách www.nockostelu.cz
nebo v Kalendáři akcí.
Přijďte a poznejte úžasnou atmosféru svitavských kostelů, kapliček a modliteben. Těšíme se na vás!
Tým pořadatelů
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Chodník v Lačnově
opět ve výstavbě
V těchto dnech se objevili na stavbě lačnovského chodníku opět dělníci s technikou. V období
od 1. 12. 2017 do 31. 3. 2018 na celé stavbě probíhala technologická přestávka, která byla nařízena
vlastníkem komunikace. Všichni jsme již očekávali,
že v současné době bude dokončena stavba první
části chodníku v délce 400 metrů. Bohužel aktuální
stav způsobilo pracovní tempo vítězné společnosti
Alpine Bau. Během zimy proběhlo několik jednání,
kde jsme společně diskutovali další postup stavby
a nastavení harmonogramu. Také se řešily technické úpravy projektu. Samotná stavba měla být zahájena 3. dubna, ovšem společnosti Alpine Bau se
nepodařilo získat povolení o záboru komunikace
od Pardubického kraje, který je vlastníkem komunikace. Proto byla výstavba zahájena až 16. 4. 2018.
Celkové dokončení výstavby je plánováno do konce
listopadu 2018. Doufejme, že vítězná ﬁrma nasadí
na tuto stavbu dostatečný počet zaměstnanců, aby
byl harmonogram dodržen.
Na sociálních sítích jsem zaznamenal vyjádření
zastupitele Pavelky, který kritizuje náš postup a osočuje mě ze lží. K tomu jen konstatuji, že se při celém
projektu řídíme smlouvou a pokud během realizace
dojde k jakémukoliv pochybení či zpoždění, budeme uplatňovat sankce podle smlouvy. Proto by bylo
lepší zavolat na úřad a informovat se, než psát urážlivé a zkreslené názory.
David Šimek

Svitavy získaly přes milion z kraje
Pro rok 2018 vyhlásil Pardubický kraj řadu
programů v mnoha oblastech, které hodlá ﬁnančně podpořit. Město Svitavy bylo velice úspěšné,
a to ve všech oblastech žádosti. Celková získaná
částka činí 2 777 600 korun.
David Šimek

Výsledky grantů
z Pardubického kraje
Modernizace dětského dopravního hřiště
400 000
Rekonstrukce komunikace v ulici U Stadionu 1 325 000
Porta 2018
10 000
Divadelní přehlídka POSED 2018
15 000
Festival Amatérských pěveckých sborů
20 000
Prázdniny v parku
15 000
Řezbářský memoriál Aloise Petruse
20 000
Hledání hvězdy Davidovy
15 000
Muzejní animace
30 000
Restaurování Svitavského betlému
75 000
Vybavení muzejních depozitářů
15 000
Oprava střechy domu U Mouřenína
150 000
Přemístění a restaurování kříže v Lačnově
50 000
Krajské postupové přehlídky
50 000
Národní soutěž a výstava amatérské fotograﬁe
20 000
Dětská scéna
70 000
Zázemí pro návštěvníky discgolfového hřiště
150 000
ZŠ a MŠ Sokolovská – keramický kroužek
10 000
Modelklub Svitavy – významné akce
25 000
Modelklub Svitavy – sociální zařízení
180 000
ZŠ a MŠ Sokolovská
10 000
Městské muzeum – rozvoj partnerství Ukrajina
40 000
ZŠ Felberova – Ekopobyt
20 000
ZŠ Felberova – ekologická výchova
8600
ZŠ Riegrova – zábavné vševědování
14 000
ZŠ a MŠ Sokolovská – ekologická výchova
20 000
ZŠ T.G.M – pobytový výukový program
20 000
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Svitavané mohou využít dvě veřejná griloviště
Příležitost i pro ty, kdo nemají vlastní zahrádky s grilem a přesto chtějí grilovat v přírodě, vznikla ve Svitavách. V pátek 6. 4. 2018
byla dokončena dvě nová veřejná griloviště,
a to u Rosničky a v Parku patriotů. Dřevo pro
obě griloviště dodá město. Pokud to dovolí přístup uživatelů a spotřeba dřeva bude únosná,
postará se město i o jeho doplňování. Provoz
griloviště u chaty Rosnička bude zajišťovat provozovatelka občerstvení paní Ivana Drmolová.
Rezervaci a podmínky využití je možné dohodnout na tel. 737 159 972. Provozní řád v parku
Patriotů a podrobnosti k půjčování pomůcek
pro grilování budou uveřejněny na webových
stránkách města. Griloviště vznikla z peněz, které město Svitavy získalo za oceněné Obec přátelská rodině v roce 2017.
Lucie Macášková

Ve Svitavách se i nadále zlepšuje dopravní infrastruktura
V letošním roce nás čeká velké omezení
silniční dopravy, které přinese zlepšení stavu
silnice na ulici T. G. Masaryka (l/34), opravu
velkého kruhového objezdu před budovou
Policie ČR a díky vzniku kruhového objezdu před gymnáziem také zlepšení bezpečnosti a přehlednosti provozu. Vybudována
bude také nová kanalizace, vodovod, veřejné
osvětlení a přechody pro chodce.
Při této opravě a stavbě dojde k propojení investice města Svitavy a ŘSD Pardubice.
Město vybuduje na ulici T. G. Masaryka novou
kanalizaci, vodovod, veřejné osvětlení a přechody pro chodce. ŘSD zajistí pokrytí vozovky
novým živičným povrchem v úseku od Finančního úřadu po restauraci Národní dům, opraví
velký kruhový objezd před budovou Policie
ČR a vybuduje kruhový objezd před gymnáziem. Paralelně budou probíhat práce, které
zasahují pod povrch vozovky a oprava velkého
kruhového objezdu. Následovat bude stavba
objezdu před gymnáziem a ﬁnálně se vozovka
pokryje novým povrchem. Práce by se měly
uskutečnit v období od května do října.

Živičný kryt na silnici v ulici T. G. Masaryka již
vyžaduje opravu. Dohodou mezi městem a ŘSD
se tak zároveň řeší i nová kanalizace a vodovod, což je pro město výhodné řešit právě před
plánovanou opravou silnice tak, aby nevznikly
náklady při případné havárii. Povrch vozovky
na velké křižovatce si již také žádá opravu trhlin
a vyjetých kolejí. Opraví se horní vozovkové vrstvy se středovým prstencem a budou vyčištěné
vpusti, které se také vyrovnají tak, aby byly v jedné rovině se zbytkem vozovky. Opraveno bude
také vodorovné dopravní značení a budou nově
vyznačeny přechody pro chodce, které zůstanou na stejných místech, jako nyní.
Je potřeba počítat s výrazným omezením,
které ale přinese výrazné zlepšení na této velmi vytížené komunikaci. Postup prací je uspořádán do jednotlivých etap s ohledem na zachování silničního provozu a s částečnými
uzavírkami silnic I. tříd. Stavba bude z většiny
prováděna po úsecích na jedné polovině komunikace při zachování kyvadlového provozu.
Informace o uzavírkách budeme včas zveřejňovat.
Pavel Čížek, Lucie Macášková

Informace o kosení travnatých ploch ve Svitavách
S blížícím se jarem přichází příprava péče
o travnaté plochy ve městě. Po provzdušňování a hnojení trávníků na vybraných plochách,
které se provádějí v dubnu, nastupuje kosení
travnatých ploch. Péče o travnaté plochy se
na celkovém vzhledu města podílí zásadní měrou. Celková rozloha veřejné zeleně ve městě
dosahuje bezmála 100 ha. Z toho téměř 86 ha
tvoří travnaté plochy. Všechny travnaté plochy
jsou rozděleny do 5 tříd s různou intenzitou
údržby a 319 základních ploch. Rozdělení
ploch do těchto tříd vychází z jejich polohy,
funkce a významu. Počet sečí jednotlivých
ploch vychází z rozpočtu města.
1. IT – plochy v centru města, parky,
parčíky a doprovodná zeleň hlavních silničních tahů – 4–5 sečí
2. IT – plochy zeleně v sídlištích, ulicích
a jiných obytných souborech – 3 seče

3. IT – plochy menšího významu s menší frekvencí pohybu osob, jako např. v okolí
garáží – 2 seče
4. IT – plochy na okrajích města s minimální potřebou péče – 1 seč
5. IT – mulčování s ponecháním podrcené hmoty na místě.
Kosení trávníků probíhá kontinuálně
po jednotlivých základních plochách, které
na sebe vzájemně navazují tak, aby práce probíhala co nejefektivněji například z hlediska
přejezdů techniky, růstu trávy a počasí.
Na webových stránkách společnosti
SPORTES je k dispozici mapa a podrobnější
informace, kde je znázorněné rozdělení zeleně do základních ploch a intenzitních tříd
a také tabulka s plánovanými termíny sečí.
Radim Klíč, Sportes
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Socha mateřství má nakročeno k opravě
Stav
sousoší
Mateřské
lásky,
který je nyní součástí parku Jana
Palacha je na pováženou, proto se
loni začalo pracovat na její opravě.
První etapa bude
dokončena letos
na jaře, a to osazením květinami.
„První
etapa
prací řešila krizový
stav podstavce, který byl v takovém stavu, že
už skrze něj bylo vidět škvírami. Mráz a voda
samozřejmě této situaci nepřispěly. Proto
byly v první etapě opravené obruby pískov-

cových záhonů, provedeny terénní úpravy
a opravena betonová plocha okolo podstavce. Dokončena bude osazením záhonů okrasnými květinami, říká Jiří Petr, vedoucí odboru
školství a kultury.
V další etapě se počítá s restaurováním
mramorového podstavce, ozdobných detailů
na podstavci sochy a sochy samotné. Do budoucna se uvažuje i o tom, že by byl zprovozněn vodní prvek, který je součástí sochy.
Ottendorfer chtěl touto sochou vytvořenou v roce 1892 vzpomenout na svou matku Katharinu a vzdát hold mateřskému citu
obecně. Původně socha stála vedle Ottendorferova domu, v roce 1981 ale musela
ustoupit budovanému obchvatu města. Byla
proto umístěna do městského parku Jana Palacha.
Lucie Macášková

Odpady z podnikatelské činnosti
Každý původce odpadů, které pocházejí
z podnikatelské činnosti, je povinen likvidovat
odpad v souladu se zákonem o odpadech. Zákon o odpadech ukládá povinnost likvidovat odpady pouze prostřednictvím oprávněné osoby
k převzetí příslušného druhu odpadů. Znamená
to tedy, že původce odpadů musí buď uzavřít
smlouvu o likvidaci odpadů s oprávněnou společností, nebo musí tento odpad individuálně
odvézt na sběrný dvůr či příslušnou skládku
za poplatek. Doklady o předání odpadů pak
musí archivovat pro případnou pozdější kontrolu.
Bohužel se tak v mnoha případech neděje a odpady z podnikatelské činnosti jsou
likvidovány prostřednictvím veřejné sběrné

sítě občanských kontejnerů na tříděný odpad,
v horších případech na černých skládkách.
Upozorňujeme, že i odpady jako jsou plasty, papír a sklo, které vznikly podnikatelskou
činností, nemohou být likvidovány prostřednictvím občanských kontejnerů na tříděné odpady, ale individuálně prostřednictvím oprávněných osob.
Město Svitavy ve spolupráci se společností
LIKO SVITAVY monitoruje sběrnou síť na území
Svitav a na základě zjištěných skutečností bude
provádět kontroly podnikatelských subjektů,
u kterých je podezření, že tuto povinnost nedodržují. Za toto porušení zákona může být uložena pokuta až do výše 300 000 Kč.
Michal Nedoma, OŽP

Informace z Odboru školství a kultury
• V květnu začne probíhat obnova fasády bašty
a spárování zbytku opevnění.
• Z fondu regenerace památek by mělo být ﬁnancováno celkem pět žádostí o opravy fasád
(3 domy na náměstí, jeden poblíž náměstí
a další na ulici Lanškrounská). Celkový rozpo-

čet je 4,7 milionu korun, z toho 2,4 milionu by
měla činit dotace města.
• Ředitelka školy v Lačnově rezignovala z osobních důvodů na funkci k 31. 7. 2018. Na tuto
pozici je vypsáno výběrové řízení. Více informací se dozvíte na úřední desce.
Jiří Petr

Jarní úklid města vyžaduje ohleduplnost řidičů

Společnost SPORTES Svitavy zahájila koncem března jarní úklid posypových materiálů
na chodnících a komunikacích. Hlavní činnost začala od 1. 4. 2018, kdy v ulicích města potkáváte
naše zaměstnance v žlutých reﬂexních vestách,
které společnost SPORTES zaměstnává ve spolupráci s Úřadem práce ve Svitavách. Tito zaměstnanci jsou určeni výhradně na ruční úklid a ruční
čištění chodníků od plevelů. Dále potkáváte dva

zametací vozy a úklidové vozy na odvoz odpadů.
Jarní úklid města je rozdělen na plošné zametání ručně či úklidovými vozy v běžně dostupných
částech komunikací (chodníky, průjezdné části
komunikací) a na bloková čištění (parkoviště
a komunikace umožňující parkování), kde je potřeba na základě dopravního značení přeparkovat
a umožnit blokový úklid. A tady je potřeba spolupráce a ohleduplnost občanů města. Městská policie Svitavy nám pomáhá, řeší přestupky, ale neukázněnost vlastníků vozidel je zarážející.
V závěru si všechny občany dovoluji informovat, že běžně dostupné plochy společnost SPORTES uklidí do konce dubna a naplánovaných
32 blokových čištění proběhne do konce května.
Právě dvojnásobek počtu blokových čištění (než
tomu bylo v minulosti) by měl přispět k čistotě
města a snížení prašnosti.
Jaroslav Kytýr, jednatel SPORTES Svitavy

Městská policie informuje
Tísňové volání 156

Blokové čištění města
V rámci města začal od 27. 3. 2018 úklid
ulic, který potrvá do konce měsíce května. Blokové čištění zabezpečuje společnost Sportes.
Na mnoha místech se pracovníci společnosti
setkávají s tím, že na ulici zůstávají zaparkovaná vozidla a to i přesto, že je zde dopravními
značkami v době úklidu parkování zakázáno.
Upozorňujeme, že dopravní značení je na ulici
umístěno s dostatečným předstihem a to minimálně jednoho týdne. Situaci pak musí na místě řešit strážníci výzvou, která končí uložením
blokové pokuty. Každý z nás chce mít před
domem určitě uklizeno, a proto vás žádáme
o respektování dopravního značení a umožnění
úklidu dočasným přeparkováním vozidla na jiné
místo.

Veřejný pořádek
Dne 10. 4. ve večerních hodinách hlídka
strážníků řešila narušení veřejného pořádku u jedné z prodejen na náměstí. Jistý Z. D.,
ve stádiu své značné opilosti, nejprve na výzvu
prodavače odmítal opustit prodejnu a následně si takříkajíc ustlal na dlažbě před prodejnou.
Po příjezdu strážníků byla záležitost s dotyčným
vyřešena jako porušení veřejného pořádku
a z místa byl vykázán.

Krádež osobních věcí
Dne 11. 4. ve večerních hodinách strážníci přijali oznámení o krádeži batohu s osobními věcmi, který si poškozený uložil do košíku
na kole a jízdní kolo ponechal opřené o plot zahrady v jedné ze zahrádkářských kolonií ve městě. Poškozený uvedl, že na místě slyšel hlasy
asi dvou osob, ale již nikoho nezastihl. Hlídka
strážníků provedla v místě šetření, ale uvedené
věci ani osoby se bohužel nepodařilo dohledat.
Chraňte si svůj majetek a svým případně volně
odloženým věcem věnujte vždy větší pozornost.

Cyklohlídky vyjíždějí
Počínaje měsícem květnem do terénu
znovu vyjíždějí cyklohlídky strážníků. Strážníci budou dohlížet na dodržování veřejného pořádku, monitorovat městský mobiliář
v parcích či v přírodních lokalitách využívaných k rekreaci a odpočinku, pohybovat se
v zahrádkářských koloniích, cykloturistických
trasách v okolí města, ale i ve městě samotném. V neposlední řadě budou řešit i věci
týkající se plynulosti a bezpečnosti silničního
provozu, zejména na cyklostezkách. Výhodou
cyklohlídek je fakt, že strážníci mohou operativněji vykonávat hlídkovou činnost na rozlehlých prostranstvích městské aglomerace, kde
je potřeba rychlejšího přesunu a není vhodné
nebo možné ho provádět motorizovanými
prostředky. Hlavním účelem však je, být všem
občanům blíže, umět poradit a působit také
preventivně.
Rostislav Bednář
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Ze zastupitelských lavic

Oslava Dne matek
MO KDU-ČSL Svitavy srdečně zve nejen
všechny maminky na oslavu Dne matek, která
se uskuteční v neděli 13. května 2018 od 14:30
hod. v hlavním sále Červené knihovny ve Svitavách. Maminkám k jejich svátku zazpívají
děti z pěveckého sboru Svitaváček při MŠ Větrná pod vedením paní sbormistryně Ludmily
Juzové.
Blanka Homolová,
zastupitelka za MO KDU-ČSL

Hurá – máme rozpočet!
Nejdůležitější jednání zastupitelstva v roce
je za námi. Rozpočet je schválen! Tento dokument určí fungování města pro letošní rok.
Tedy věc, která se dotýká života každého z nás.
Je v něm spousta důležitých investic. Žádné
megalomanské projekty, ale věci pro každodenní život. Budování chodníků (Lačnov!),
bezbariérovost ve městě, rozšíření Seniocentra, úpravy u nádraží, opravy ulic. Na všechny
tyto projekty jsou čerpány dotace. Jedině díky
intenzivní snaze současného vedení radnice se
v těchto žádostech uspělo. Úspěch, stejně jako
i jinde v životě, ani zde, není samozřejmostí.
Nestačí tedy jen hlásat slogany o makání, zahlcovat národ reklamou na vlastní práci (mít masivní PR), ale tu práci především udělat. Jako
zastupitel, ale i občan, z toho mám radost. Bez
dotací by samozřejmě velká část těchto investic musela být odložena, třeba i o několik let,
anebo by se město dramaticky zadlužilo. Když
se dotace čerpají na takové smysluplné projekty pro lidi, je to dobře, když na luxusní sídla
a hotely s čápem či bez něj, tak z toho nemůžu mít radost! Kam, vede zadlužování, vidíme
na exekucích dennodenně. Dobrý hospodář
nežije v době hojnosti na dluh. Co bude dělat,
až bude hůře? Proto jako zastupitel za ODS
vždy odmítám populistické návrhy, které zatíží
další generaci dluhy (mám přece děti!) a hledím na rozumnost těchto investic. Současný
rozpočet je tomu nakloněn. Díky tomu se nám
bude ve městě lépe žít. Navíc máme jaro – takže slunce v duši!
Prim. Dr. Harald Čadílek
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2) Druhá investice, která volá do nebes,
jsou šatny k Šapitu. Tyto jsou zbudovány
za cenu 6 a půl milionu korun, modulární
stavba, která byla rozpočtově nabídnuta jinou ﬁrmou za výrazně nižší cenu, a to cca
o polovinu nižší! Když vidím tyto skutečnosti, musím dát za pravdu těm, kteří tvrdí, že
dotační tituly jsou studnou pro velké zlodějny. Za 6 a půl milionu lze postavit dva
rodinne domy, 5 km od Svitav včetně ceny
pozemku. Není někde neco špatně? ZKUSTE SE ZAMYSLET. (Příspěvek zasílám, těsně
před vypršením termínu, jsem zvědav, zda
na něj bude reagováno. Snad termíny platí
pro všechny přispívající.)
Antonín Pavelka,
zastupitel za Naše Svitavy z.s.

Občané Svitav, děkujeme
Při mých cestách do zahraničí jsem byla
vždy nadšená prací dobrovolníků. Ve společenské, sociální, kulturní, či sportovní oblasti. A bylo mi líto, že u nás tento systém stále
nefunguje. Ale doba se posunuje a v této
oblasti určitě správných směrem. I ve Svitavách. Dobrovolníky dnes potkáváme při
organizaci kulturních i sportovních akcí, při
pomocí dětem i seniorům.
A podobným dobrovolnickým počinem
byla i akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“,
do které se ve Svitavách zapojila řada škol,
organizací i jednotlivců. Uklízelo se podél
silnic, u rybníka, před úřady, kolem rodinných domů i činžáků. Odměnou byl příjemný pocit nejen z čistého prostředí kolem nás,
ale také ze společné smysluplné činnosti, jejíž výsledky jsou vidět okamžitě. Všem, kteří
se do této dobrovolnické akce zapojili, patří
obrovské poděkování.
Jediným škraloupem na celé této akci byl
fakt, že dobrovolníci suplovali činnost organizace, která má úklid ve městě na starosti.
Pokud by bylo město včas uklizeno, mohla
se činnost dobrovolníků více obrátit i na nejbližší okolí Svitav, které se čím dál více stává
příjemným výletním místem Svitaváků.
Blanka Čuhelová, zastupitelka za SPMS

K čemu jsou dotace?
V poslední době jsme svědky realizace
dvou zajímavých investičních záměrů.
1) Komunikace pro pěší- chodník v Lačnově. První etapa, před zimní přastávkou
skončila ﬁaskem, velkým realizačním dluhem.
Na setkání s občany pan Šimek halasně sdělil
přítomným, jak tvrdé budou sankce za nesplněné dílo. Na posledním MZ jsem vznel dotaz,
ja ké; sankce byly vystaveny a k mému přejvapeni bylo odpovězeno, že sankce budou až
po ukončeni „díla“! Co dodat, opět nepravdy,
lži ústupky. Napadáné je, proč byly odpuštěny
sankce. Neudělalo to obdobím Vánoc? Pokud
má být chodník zbudován za 17 mil. korun, jak
je možné, ze objem těchto prací je možné stihnout za časový úsek o 1/4 kratší?

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.

TOS patří k Svitavám už 70 let
Letos na jaře slaví ﬁrma TOS Svitavy a. s.,
která je neodmyslitelnou součástí Svitav, 70 let
od svého založení. Vedení ﬁrmy přichází s dalším
rozvojem, a to nejen na poli vlastních produktů,
ale i technologií. Plně si uvědomuje, že nedílnou
součástí prosperity ﬁrmy jsou její zaměstnanci,
proto přichází s novou ﬁlozoﬁí jejich vyššího
zapojení do chodu a řízení ﬁrmy, která je podporována moderním systémem beneﬁtů. Firmu
vlastní český majitel a v současné době dává práci více než 150 lidem, kterým nabízí stabilní zázemí. Pro naplnění svých cílů ﬁrma přijímá i další
zaměstnance do výroby a rozšiřuje tak pracovní
nabídku v regionu. Mimo to se v rámci možností
snaží podporovat sportovní a společenské aktivity ve městě.
Lucie Macášková

Gymnázium a obchodní
akademie se sloučí
„Důvodem změny je všeobecný pokles
zájmu o studium na středních ekonomických
školách, které svitavské obchodní akademii
přineslo nejen pokles studentů, ale také finanční problémy. Cílem navrhované změny je
alespoň zachování oboru obchodní akademie
a jeho stabilizace,“ říká starosta David Šimek.
Ke sloučení dojde od září roku 2018. Obchodní akademie jako škola zanikne, ale její obory
zůstanou zachovány a přejdou pod gymnázium, které se stane nástupnickou organizací.
Návrh schválilo Zastupitelstvo Pardubického
kraje 17. dubna 2018.
Lucie Macášková

Nepořádek kolem kontejnerů
Město Svitavy každý rok investuje ﬁnanční
prostředky do rozšíření počtu kontejnerových
stání, čímž stále navyšuje počet kontejnerů na tříděné odpady a současně zkracuje docházkovou
vzdálenost k těmto nádobám. Udržet pořádek
na kontejnerových stáních je však pro město
značnou ﬁnanční zátěží. Odkládáním odpadů
mimo kontejnery tak vznikají černé skládky, které Společnost LIKO SVITAVY a. s. během svozu
kontejnerů není povinna uklízet. Drobný úklid
kontejnerových stání provádějí pracovníci společnosti SPORTES Svitavy s. r. o. soustavně, není
však v jejich silách každý den uklidit všechna kontejnerová stání na území města, jejichž počet je
v současné době 78. Úklid většího rozsahu je pak
řešen individuálně mimo úklid běžný.
Prosíme tedy občany o spolupráci k udržení
čistoty kolem kontejnerů. Neodkládejte odpad
mimo kontejnery, byť jsou již plné, ale využijte dalších kontejnerů ve vašem okolí a odpad
odložte do nich. Zároveň žádáme, aby byly
kontejnery využívány pouze pro druhy odpadů, pro které jsou určeny. Stavební suť, nebezpečný a objemný odpad (nábytek, koberce, bytové doplňky a jiné) likvidujte pouze prostřednictvím sběrného dvora. Na webových stránkách
www.likosvitavy.cz je uvedena provozní doba
sběrného dvora a rovněž výčet odpadů, které
jsou od občanů odebírány zdarma v rámci ročního poplatku za likvidaci komunálních odpadů.
Za pomoc při udržování pořádku kolem kontejnerů tímto všem zúčastněným občanům děkujeme.
Michal Nedoma, OŽP
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Společenská rubrika
Ve společenské rubrice uvádíme jména
osob na základě písemného souhlasu.
Děti narozené v únoru s trvalým pobytem
ve Svitavách:
• Marek Libich
• Arnošt Bútora
• Jan Dvořák
• František Zezula
• Julie Josefína Jirásková
• Alex Bobek
• Nikol Knotková
• Julie Goňová
• Kateřina Baráková
• Eliška Karmazinová
• Josef Makula
• Kryštof Angelov
• Jindřich Tůma
• Sára Doubková
• Matyáš Vrobel
V březnu nás navždy opustili a pozůstalí
souhlasili se zveřejněním:
• Miroslav Sklenář, 6. 3. 2018, 87 let
• Andrej Peňák, 14. 3. 2018, 75 let
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Víte, že...
…ve Svitavách, na náměstí Míru 130,
v domě naproti vjezdu na náměstí, vzniklo
nově Centrum pro redukci nadváhy a výživové poradenství. Centrum je oﬁciální pobočkou Cambridge Weight Plan a je určeno
nejen pro klienty s velkou nadváhou, ale
i těm, kdo potřebují zredukovat i jen nějaké
to kilo navíc.
…vlhčené ubrousky nepatří do kanalizace?
Zanášejí totiž nejen kanalizaci, ale různými cestami se dostávají i do toku řeky Svitavy.
Tento odpad patří do komunálního odpadu,
tedy do koše a kontejneru.
Renata Karlíková
…na náměstí Míru 97, v domě bývalé
ČSOB (vedle supermarketu Albert) bude
každým dnem otevřena nová prodejna Knihkupectví Kosmas. O datu otevření budou
obyvatelé Svitav včas informováni provozovatelem.

Svitavští světáci – díl 2.

Ve druhém díle našeho miniseriálu bychom
vám chtěli představit část týmu mladých redaktorů – novinářů ze Základní školy Svitavy, Riegrova,
kteří se mohou chlubit nejlepším školním časopisem v republice. Tým mladých novinářů vede
paní učitelka Eva Fialová, která již 20 let učí žáky
prvního i druhého stupně, jak se dělá novinařina. Vzhledem k tomu, že se její týmy pravidelně
obměňují, začínají stále znovu. Výsledky jasně
hovoří o tom, že to dělají dobře. Vždyť během
dvaceti let devětkrát Riegrovka se svými školními
časopisy „Riegrováček“ (časopis pro 1. stupeň) a
„Riegrovák“ (časopis pro 2. stupeň) postoupila
do celostátních kol. V letošním roce dokonce dosáhla Riegrovka na místa nejcennější, a to hned
dvakrát v kategorii celkový vítěz, k tomu přidala
dvě vítězství za titulky a graﬁku, kterou spolu
s žáky zajišťuje v redakčním týmu paní učitelka
Lenka Pražanová. (Soutěží se ve čtyřech kategoriích – titulek, graﬁka, obsah a celkové vítězství.
Do celostátní soutěže postupují vždy první dva
nejlepší školní časopisy z krajských kol soutěže –
pozn. redakce) Několik členů redakčních týmů
jsme společně s paní učitelkou požádali o odpovědi na naše seriálové otázky.
Julie Zdražilová (10 let) – žákyně čtvrté třídy
ZŠ Riegrova
Tereza Baráková (13 let) – žákyně osmé třídy ZŠ Riegrova

Alice Vaščíková (14 let) – žákyně osmé třídy
ZŠ Riegrova
1. Co se vám líbí na Svitavách?
Julie: Líbí se mi, že je tu všechno blízko
Tereza: mně se líbí naše škola, park Jana Palacha, stadion, Park patriotů je hezký
Alice: Vodárenský les
2. Jakého svého úspěchu si nejvíce ceníte?
Julie: Cením si toho, že od té doby, co vychází Riegrováček vyhráváme v Pardubickém
kraji i v republice.
Tereza: Úspěch se školními novinami – předávání republikové ceny na Masarykově univerzitě v Brně bylo skvělé.
Alice: Také úspěchu na republikové soutěži
3. Má váš úspěch souvislost s tím, že pocházíte
ze Svitav a jakou?
Julie: Díky tomu, že chodím na ZŠ Riegrova
můžu tento úspěšný časopis tvořit a mohou se
o Svitavách dozvědět i v Brně, kde jsme přebíraly cenu za nejlepší školní časopis
Tereza a Alice: Díky tomu, že bydlíme
ve Svitavách se můžeme věnovat spoustě činností. Kromě časopisu „Riegrovák“ se věnujeme
také baletu a scénickému tanci.
4. Na jaký zážitek ze Svitav nejraději vzpomínáte?
Julie: Nejraději vzpomínám na den, kdy
děda získal výroční cenu klubu Laurus.
Tereza: Byly jsme s Alicí pomáhat díky mé
sestře na atletických závodech a moc se nám
to líbilo.
Alice: Také pomoc na atletických závodech.
5. Co vám ve Svitavách chybí?
Tereza: Venkovní zastřešený prostor, veřejně přístupný, kde by se dalo, např. tancovat.
Děkuji za rozhovor a přeji spoustu nápadů,
inspirace a úspěchů.
Zuzana Štěpánková

Lékařské pohotovosti
Ordinační hodiny zubní pohotovostní služby
jsou od 8:00 do 11:00 hod. Mimo tyto hodiny
přijímá akutní pacienty stomatologická pohotovost Pardubické nemocnice v ordinačních
hodinách: So, Ne a svátky 8:00–18:00 hod.,
Po–Pá 17:00–21:00 hod.
Zubní pohotovostní služba
1. 5. MUDr. Táňa Morávková / Svitavy, Dimitrovova 799/4, tel.: 776 117 026
5.–6. 5. MUDr. Jiří Páral / Svitavy,
Pavlovova 5, tel.: 461 533 987
8. 5. MUDr. Jiří Pospíšil / Svitavy,
Dimitrovova 799/4, tel.: 461 532 970
12.–13. 5. MUDr. Ludmila Školařová / Moravská Třebová, Piaristická 6b,
tel.: 461 316 172
19.–20. 5. MUDr. Lubomír Slouka /
Svitavy, Dimitrovova 799/4,
tel.: 606 452 936
26.–27. 5. MUDr. Ludmila Školařová /
Moravská Třebová, Piaristická 6b,
tel.: 461 316 172
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.

Zajištění lékárenské pohotovostní
služby ve státní svátky
Ve dnech některých státních svátků (týká se to
1. 1., Velikonočního pondělí, 8. 5., 28. 9., 28. 10., 25.
a 26. 12.), je zákonem nařízeno uzavření obchodů
s prodejní plochou větší než 200 m. V tyto dny musí
být uzavřena větší obchodní centra a s nimi jsou zároveň uzavřeny lékárny, které jsou v nich umístěny.
Lékárenská péče pro občany Svitav a spádového
území bude i v tyto dny zajištěna, a to v lékárně Paracelsus na náměstí Míru 74 (vedle hotelu Slavia)
od 9.30 do 17 hodin. Nyní je nejbližší termín v úterý 8. května 2018. Všechny další dny v průběhu
roku vám budeme včas připomínat na webu města
Svitavy a na webu jednotlivých lékáren. Eva Báčová

Pracovní příležitosti
Město Svitavy hledá úředníky na pozice
zajišťující interní audit a přípravu správního
přestupkového řízení odboru dopravy. Bližší
informace na www.svitavy.cz na elektonické
úřední desce v části výběrová řízení.
Charitní pečovatelská služba Svitavy vyhlašuje výběrové řízení na pozici pracovník
v sociálních službách – pečovatelská činnost.
Vybraný kandidát bude mít na starosti péči
o klienty v jejich domácnosti, kde jim bude pomáhat se zajištěním hygieny, stravování, péče
o domácnost apod. Více informací najdete
na http://svitavy.charita.cz.
David Šmída
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Děje se ve městě

2. 5. / 9:00 / UMT Svitavy-Lány

Obvodní kolo v McDonald‘s cupu
I. kategorie
10. 5. / Út / 17:00 / klub Tyjátr

Piškotéka
Diskotéka pro všechny holky a kluky od 8 let,
kteří rádi tančí. Spoustu zábavy, her a muziky
na přání. Vstupné 30 Kč
13. 5. / Ne / 14:00 / Vodárenský les

Ve světě skřítků a víl
Jednou za čas, když už slunce svítí a zem je dostatečně prohřátá vylézají ze svých skrýší skřítci
a víly, které vodárenský les chrání. Nebude lehké se do Vodárenského lesa dostat, ale pokud
trošičku znáte tento svět, bude stačit odpovědět
na jednu otázku, vypít zmenšovací lektvar a už
máte bránu tohoto světa otevřenou. Vstupné
40 Kč
13. 5. / Ne / střelnice SVČ – IV. ZŠ
Střelecká soutěž: Májová cena – 26. ročník –
Vzduchová pistole
16. 5. / 8:00 / areál sportovní haly
Na Střelnici Svitavy
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1996. Svitavský ONKO klub AREA se k této sbírce přidal v r. 2001 a tehdy se vybralo rekordních
70 596,80 Kč.
Pro letošní rok jsou hlavním tématem sbírky
nádory tlustého střeva.
Ve středu 16. 5. 2018 můžeme potkávat
studenty SZŠ Svitavy a členy organizace Junák
– český skaut, středisko Smrček Svitavy, kteří
budou prodávat kytičku měsíčku lékařského
s vínovou stužkou. Stálé prodejní místo bude
již tradičně také na svitavském náměstí v Nadaci J. Plívy, kde si kytičku můžeme zakoupit
16. a 17. 5. 2018.
Minimální částkou 20 Kč můžeme podpořit
onkologický výzkum, nádorovou prevenci a velkou měrou také činnost svitavského klubu AREA,
který funguje při Svazu postižených civilizačními
chorobami.
V loňském roce byla ve Svitavách prodána
1601 kytička za 39 846 Kč. Výtěžek pro svitavský
ONKO klub činil 11 803 Kč a bude použit na rekondiční pobyty pro pacienty z našeho okolí.
Velký dík patří všem, kteří již někdy přispěli
a také vám, kteří se rozhodnete přispět i letos.
Děkujeme všem, kteří se aktivně podílejí jak
na samotné veřejné sbírce, tak i na její propagaci.
Zdena Holasová

místa České republiky“ určený pouze členům
klubu seniorů. Přihlášku na zájezd a zaplacení poplatku 250 Kč je nutné předat osobně
ve čtvrtek 3., 10. nebo 17. 5. v době od 10.00
do 11.30 hod. v klubu seniorů (Fabrika –
3. podlaží, místnost č. 301). Zde zájemci obdrží podrobné informace s programem.
31. / ČT / 14:00 / Fabrika – aula (3. podlaží)

Spolupráce s městskou policií
Odpoledne užitečných informací a rad, jak se
vyhnout nebezpečným situacím a kdy se obrátit na městskou policii o pomoc.

Plavání pro seniory
Členové klubu seniorů ve věku 65+ včetně mohou využívat slevy ve výši 30% na jednorázové
vstupné do krytého i venkovního bazénu. Nutné předložit průkaz klubu společně s občanským průkazem!
Všechny aktivity klubu seniorů jsou prezentovány na nástěnkách ve Fabrice (přízemí
a 3. podlaží před místností č. 301) a v elektronické podobě na stránkách www.ks.svitavy.cz
nebo na facebooku.
Samospráva Klubu seniorů Svitavy

Salvia, z. ú.
– Den otevřených dveří

Ukliďme Svitavy

Okresní kolo Dopravní soutěže mladých
cyklistů
25.–28. 5. / Pá–Po / NP Podyjí

Putování Podyjím – Vydáme se do vinařské
oblasti blízko Znojma. Ubytování je v chatkách s polopenzí.
Vydáme se turistikou do krás NP Podyjí, vystoupáme na Hardeggskou vyhlídku, odkud je nádherný výhled do údolí Dyje. Jeden den zkusíme
vodní turistiku na Dyji. Domluvíme návštěvu ručních papíren či Znojemského podzemí. Můžeme
se zajít podívat i na vinici Šobes, jednu z nejstarších a nejznámějších viničních tratí v ČR, kde je
možná degustace vín ... Čeká nás opravdu pestrý
program. Cena: 2 690 Kč
15.–17. 6. / Pá–Ne / České Vrbné

Nácvik vodáckých dovedností na umělém
kanále v Českém Vrbném
V ceně je zahrnuto ubytování ve vlastních stanech, doprava, zapůjčení vodáckého vybavení
(raft, baraka, kajak, přilba, vesta, pádlo) + instruktor. Nemít jediný pevný bod. Být pohyblivý
v pohyblivém. Vnímat svět z perspektivy řeky. Pojeď s námi :) Vyzkoušíme a nacvičíme si ovládání
kajaků, raftů a barak na divoké vodě, záchranu
tonoucího, užijeme si společně mnoho zábavy.
Během celé doby nám bude k dispozici zkušený
instruktor. Cena: 1 990 Kč.
Zaměstnanci SVČ Tramtáryje Svitavy

Květinkový den 2018
Český den proti rakovině, pořádaný Ligou proti rakovině Praha,
je nejstarší veřejná sbírka v ČR, která se pravidelně koná již od roku

Již druhým rokem se členové Klubu českých turistů přidali k dobrovolnické akci
„Ukliďme svět, ukliďme Česko“, která probíhá
na území celé republiky a jejímž cílem je uklidit nepořádek a nelegálně vzniklé skládky. V letošním roce se sešlo 35 turistů, kteří posbírali
odpadky po vandalech ve Vodárenském lese,
v Parku patriotů a okolí. Turisté patří k ochráncům přírody a proto nám bylo smutno, když
jsme v tomto navštěvovaném, ale celkem malém prostoru nasbírali přes 20 pytlů odpadu,
včetně několika pneumatik. Rádi bychom žili
v čistém prostředí, kdy podobné akce už nebudou mít smysl.
Věra Stichová

Srdečně vás zveme na Den otevřených
dveří ve Středisku sociálních služeb Salvia, z.ú.,
který se koná v pátek 25. května 2018 od 9:00
do 14:00 hod.
Dnem otevřených dveří se připojujeme
k oslavám 10. výročí otevření Multifunkčního
vzdělávacího, komunitního a kulturního centra
Fabrika Svitavy, ve kterém sídlí naše organizace.
Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú. najdete ve čtvrtém poschodí.
Co vás čeká?
Informace o sociálních službách, které poskytujeme. Můžete si prohlédnout kompenzační pomůcky, které půjčujeme (vozíky, chodítka).
Pro návštěvníky je připraveno občerstvení
a drobný dárek.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Ludmila Benešová

Férová snídaně

17. / ČT / 14:00 / Fabrika – velký sál (přízemí)

Svátek matek
Slavnostní setkání u příležitosti oslavy svátku
matek s občerstvením a kulturním programem.
22. / ÚT / 8:30 – 19:00

Zájezd do Čech pod Kosířem
Výlet v rámci projektu „Poznáváme zajímavá

Pojďte s námi a s dalšími několika tisíci lidmi
v jiných městech společně posnídat a netradičním
způsobem tak oslavit Světový den pro fair trade,
abyste tak dali najevo, že podporujete produkty,
při jejichž výrobě nebyla porušována lidská práva,
poškozováno životní prostředí či zneužita dětská
práce. Přineste si vlastní dobroty, ať už fairtradeové (káva, čaj, buchty z fairtradeových surovin)
nebo domácí (sýry, med, zelenina) a přijďte 12. 5.
2018 v 10 hodin do Parku Jana Palacha, k houpačkám.
Květa Kellerová
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Kavárenská kultura
Kavárna V Parku
1. / Út
1. Máj, lásky čas
Pro všechny zamilované máme na dnešní den
přichystané speciální míchané nápoje, tak se
stavte a ochutnejte.
5. / So / 14:00
Kurz kreslení
Pro všechny kreslíře i nekreslíře. Kurz pod vedením
pana Fialy, učitele ze svitavské základní umělecké
školy. Rezervujte si svá místa. 80 Kč/osoba.
6. / Ne / 15:00–17:00
Křest a prodej knihy @gastrokrouzek
Svitavský křest kolektivní kuchařky foodbloggerských osobností, které sdružuje Gastrokroužek. Máte jedinečnou možnost si knížku koupit a setkat se naživo s jejími autory.
Za všechno může Lukáš Hejlík, autor Gastromapa
Lukáše Hejlíka a LiStOVáNí.
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Oslava dne Lesních školek
v Napísku
Přijďte s námi dne 3. 5. oslavit Světový
den lesních mateřských škol s heslem Děti
přírody celosvětově ruku v ruce společným
piknikem! Sejdeme se v 16:00 hodin v parku
Jana Palacha. S sebou vezměte deky a dobroty doma přichystané, neboť nejlepší svačinka je ta s láskou z dobrých surovin vytvořená. Pro děti bude přichystaná pikniková hra.
Lesní klub pro děti Napísek funguje nedaleko
Svitav, svoz dětí je zajištěn. Naší vizí jsou spokojené a sebevědomé děti, které tráví čas v přírodě
a učí se z ní o sobě i o světě. Příroda je naším
partnerem a společníkem pro zdravý rozvoj
dětí. www.napisek.cz.
Olga Šánová

Rodina v centru pozornosti

13. / Ne
Světový den koktejlů
Světovým dnem koktejlů si připomínáme první
zmínku o koktejlu jako takovém. Přijďte k nám
ochutnat koktejly v akci, dozvědět se zajímavosti z jejich historie a oslavte takto významný den
s námi.

Čajovna Krásná chvíle
9. /St / 18:00
Beseda nejen o bylinkách
Přednáška bylináře Vlastimila Komoně z bylinářství Harmonie Jevíčko. Témata budou: Sami sobě
pánem, emoční příčiny nemocí, různé metody
harmonizace a regenerace.
Vstupné 99 Kč.
17. /Čt / 18:00
Proč se veřejně mlčí o duchovních dimenzích?
Je to záměr?
Přednáškou provede Leoš Peňáz. Bude věnována stručnému vysvětlení jednotlivých duchovních
rozměrů (takzvaných dimenzí).
Vstupné dobrovolné.
23. / St / 19:00
Bubnování s Andrejem Kolářem
Bubenická improvizace a workshop základních
rytmů pro začátečníky i pokročilé. Za mírný poplatek lze bubny na místě zapůjčit.
Vstupné dobrovolné.

Kardio klub
Akce na květen
Pro fanoušky nenáročných výšlapů se
uskuteční vycházka v okolí Svojanova, která bude dlouhá asi 4 až 5 kilometrů. Kdy?
12. května 2018 v 10:00 vlakem ze Svitav
do Poličky a poté 10:30 autobusem z Poličky
do Svojanova. Cena za autobusovou dopravu
je 50 Kč.
Kam si v květnu ještě sbalit své batůžky?
No přece do Loštic na tvarůžky!
KARDIO klub navštíví nejen muzeum této
pochoutky, ale také si projdeme naučné stezky a památky města Loštice. Akce proběhne
26. května 2018 z Poličky autobusem v 8:00
a ze Svitav autobusem v 8:30. Cena za dopravu bude 100 Kč. Návrat mezi 16. až 17. hodinou. Zájemci o oba výlety se mohou přihlásit
u paní Korábové na číslo 733 380 598.
Eva Rejentová

Vyhrát můžete i zajímavou stolní hru, která
vás seznámí se všemi soutěžními lokalitami. Určitě si u ní užijete spoustu zábavy a možná si i naplánujete výlet na místa, která jste zatím nestihli
navštívit.
Jiří Zámečník

Vítání ptačího zpěvu

Svitavští ochránci přírody vás srdečně zvou na ornitologickou vycházku „Vítání
ptačího zpěvu“, která se uskuteční v sobotu 5. května. Začátek akce je v 8:30 hodin
na hrázi Dolního rybníka. Budeme pozorovat
místní ptactvo i pomocí stativového dalekohledu a poslouchat jejich hlasovým projevům.
Na trase podél rybníků navštívíme ornitologickou pozorovatelnu. Připravena bude také
ukázka kroužkování ptáků a pro děti tradiční
soutěže a drobné odměny.
Jiří Mach

Punk v čajovně zaujal
Na květen každoročně připadají kromě státních svátků také dva významné dny – Den matek a Den rodiny. Dopřejte těmto dnům – tedy
spíš lidem, kterých se týkají – sváteční čas! Strávit ho můžete i v Krůčku. 17. května proběhne
workshop s názvem Komunikace v partnerském vztahu, 22. května Sdílení porodních příběhů (nejen pro budoucí maminky), příjemné
rodinné odpoledne můžete strávit při oslavách
10 let Fabriky. Přejeme všem rodinám ve Svitavách a okolí krásný sváteční čas.
Informace o mimořádných akcích i pravidelném programu na materskecentrum@kruceksvitavy.cz, 737 236 152, 733 518 999. Nový
web: www.kruceksvitavy.cz. Tým MC Krůček

Vyhrajte mobil, tablet, nebo
další atraktivní ceny!
Pokud si rádi hrajete, je tu pro vás oblíbená
soutěž Kouzelné putování českomoravským pomezím, která probíhá v regionu podél historické
hranice mezi Čechami a Moravou po celé léto
a podzim. Na vaši návštěvu se těší řada atraktivních míst. Přímo ve Svitavách získáte speciální samolepky v informačním centru nebo při
návštěvě městského muzea a Muzeu esperanta.
Do soutěže jsou zařazeny například zámky v Litomyšli, Nových Hradech a Moravské Třebové,
hrad Svojanov, muzea v Poličce, Vysokém Mýtě
či Proseči, rozhledny nebo úzkokolejka v Mladějově.
O co soutěžíme? Čeká na vás mobilní telefon, tablet, víkendové pobyty, vstupenky
na Smetanovu Litomyšl, do památek či muzeí
a řada hodnotných věcných cen.
Již dnes se můžete na turistickém portálu
www.ceskomoravskepomezi.cz zaregistrovat,
vytisknout si hrací kartu a začít bojovat o některou ze super cen. Hrací karty a samolepky jsou
k dispozici také na všech soutěžních místech
a v informačních centrech měst českomoravského pomezí.

Promítání dokumentu punkového syndromu v rámci Mezinárodního dne sociální práce a projektu „Promítej i ty“,
které proběhlo 20. března ve svitavské
čajovně Krásná chvíle, bylo nakonec velmi příjemným setkáním jak sociálních pracovníků, tak návštěvníků z řad veřejnosti.
Film některé pobavil, jiné dokonce přivedl
k slzám. Po ukončení projekce se diskutovalo
o lidech s mentálním postižením; diváci taktéž
sdíleli s ostatními své dojmy ze snímku.
Děkujeme všem návštěvníkům za podporu akce a těšíme se opět na viděnou – promítání plánujeme v následujících měsících zopakovat, přičemž ﬁlm a téma diskuse samozřejmě
obměníme.
Petra Snohová

Tábory s Bonanzou
O jarních prázdninách uspořádala Bonanza Vendolí, z.ú. dva příměstské tábory, které
byly realizovány v rámci projektu „Příměstské
tábory Bonanza“, registrační číslo: CZ.03.2.65
/0.0/0.0/16_047/0007607. Prioritní osa OPZ:
2 Sociální začleňování a boj s chudobou. Obou
táborů se zúčastnilo 20 dětí ve věku do 15 let.
S NK Díra Svitavy děti navštívily plavecký bazén
ve Svitavách, lezeckou stěnu v Poličce, zabruslily si na zimním stadionu v Moravské Třebové
a užily si kino ve Svitavách. V NZDM Prevence
s Bonanzou ve Vendolí děti mimo jiné zažily
exkurzi v kravíně, viděly ukázku agility, učily
se jízdě na koni a uspořádaly táborák. Nyní se
těšíme na další příměstské tábory, které budou
realizovány o letních prázdninách opět ve Svitavách i ve Vendolí. Více informací naleznete
na www.osbonanza.cz.
Šárka Mičková
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3. / Čt / 18:30 / Muzeum esperanta
183. cestovatelský večer Asociace Brontosaura
Svatojakubská cesta, aneb Jak šel Honza do
světa.
Fotograﬁe a vyprávění o 2900 km pěší pouti
ze Zálesí do Santiaga de Compostely.

4. / Pá / 20:00 / klub Tyjátr
Rockotéka
– rockové hity minulosti i současnosti + hrajeme na vaše přání + AKCE NA BARU

5. / So / 8:30 / hráz Dolního rybníka
Vítání ptačího zpěvu
Svitavští ochránci přírody vás srdečně zvou na
ornitologickou vycházku.

5. / So / 17:00 hod. a 19:00 hod./
Kino Vesmír
Vzdor
Filmové drama od svitavských tvůrců.
Režie: Jiří Macháň. Vstupné: dobrovolné, 84 min.
(Více informací: facebook.com/ﬁlmVZDOR)

5. / So / 21:00 / klub Tyjátr
Afterparty po promítání filmu VZDOR
Vystoupí:
Dozing Brothers
Oops
Vstupné: dobrovolné

7. / Po / 19:00 / Fabrika
HaDivadlo (Brno)
Anton Pavlovič Čechov: Strýček Váňa
Divadelní abonentní cyklus jaro–léto 2018
„Teď je čas konečně tomu všemu porozumět.
Čas být konečně spolu!!!“
www.hadivadlo.cz
Délka představení: 150 minut (s přestávkou).
Vstupné: 400 Kč, prodej v den konání

9. / St / 18:00 / Ottendorferův dům
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11.–13.

/ Pá–Ne / Fabrika,
Městské muzeum a galerie

38. ročník Národní soutěže a výstavy amatérské fotografie 2018

12. / So / 10:00 / park Jana Palacha
Férová snídaně
Více na str. 7

12. / So /10:30 / Ottendorferův dům,

Workshop s Aleksandrou Cieslak
Polská ilustrátorka, autorka knížky Dodělej si
knihu. Přijďte do knihovny a staňte se umělci
– spisovateli, básníky, ilustrátory a typografy.
Workshop je určen pro všechny ve věku od 10
do 100 let. Akce v rámci projektu Česko-polská mozaika.

17. / Čt / 16:30- 19:30 / MC Krůček
Komunikace v partnerském vztahu
Seminářem nás provedou lektoři z oblasti
partnerských vztahů manželé Vykydalovi. Doporučujeme párům, jednotlivci vítáni. Kapacita omezena, rezervace na materskecentrum@
kruceksvitavy.cz, tel.: 737 236 152.

městské muzeum a galerie

38. Národní výstava amatérské fotografie
Vernisáž Národní soutěže a výstavy amatérské fotograﬁe, předání cen a komentovaná prohlídka

12. / So / od 14:00 / umělecká slévárna
Kapitána Jaroše 42/21

Umělecký mini FESTIVAL
Skupina umělců MYX představuje mix umění,
děl a workshopů
Vstup zdarma

12. / So / 20:00 / klub Tyjátr
Točkolotoč + Bad Cuzzy
+ Lady and 4Gauners
Točkolotoč složení:
Gejza Pešta (sólo zpěv, kytara)
Jiří Pešta (kytara), Antonín Janko (zpěv a kytara)
Milan Pešta (bonga, rytmické nástroje, zpěv)
Mirek Pešta (mandolína, vokál)
Pavel Bolcek (kontrabas, vokál)
Jaroslav Rojar (bicí nástroje)
Bad Cuzzy
Česko-francouzský rap
Složení:
Patrik Pešta & Jason Modest
Lady and 4 Gauners
Kapela vznikla na podzim 2017 a hraje převzaté věci od devadesátek po současnost, převážně skladby rockových zpěvaček.
Hana Brets působila 4 roky v Americe, kde
zpívala v rockových klubech s americko českými muzikanty.
Vstupné: 100 Kč

16. / St / 18:00 / Ottendorferův dům
Absolventský koncert ZUŠ

18. / Pá / 20:00 / klub Tyjátr
Oldies party
– nejlepší party s hity 60. až 80. let
– zahrajeme na vaše přání české i zahraniční
ﬂáky
+ akce na baru

19. / So /13:30 / Fabrika
15. setkání harmonikářů a heligonkářů
z celé republiky
Tradiční přehlídka harmonikářů a heligonkářů, na závěr jejich společné vystoupení.
Srdečně zveme k poslechu a tanci.
Vstupné: 70 Kč

21. / Po / 19:00 / Fabrika
Městské divadlo Mladá Boleslav
Alessandro Baricco: NOVECENTO (1900)
Strhující příběh geniálního klavíristy.
Divadelní abonentní cyklus jaro–léto 2018
www.mdmb.cz
Délka představení: 140 minut (s přestávkou).
Vstupné: 400 Kč

22. / Út / 8:30 a 10:15

/ Fabrika Svitavy

Liduščino divadlo Praha: Princezna Koloběžka
Chytrá Mančinka si ví se vším rady. Král oceňuje její moudrost, ale zkusí ji nachytat a dá jí
těžký úkol. Podle pohádky Boženy Němcové
napsala L. Razimová.
Doporučeno pro MŠ, 1. stupeň ZŠ a veřejnost. Vstupné: 50 Kč.

22. / Út / 15:30–17:00 / MC Krůček
Sdílení porodních příběhů

Absolventský koncert ZUŠ

10. / Čt / 16:00 / dětské oddělení knihovny

17. / Čt / 16:00 / Ottendorferův dům
Koncert Komorní kytara ZUŠ

16. / St / 19:00 / Ottendorferův dům
Stoletá elegance „A LA CARTE“ aneb Budapešť – Paříž – Bukurešť 1910–1935 na
pódiu i v kavárnách…
Fritz Kreisler, Georges Boulanger, Claude Debussy, Béla Bartók
Jan Rokyta / cimbál
Liselotte Rokyta / Panova ﬂétna
Vstupné: 200 Kč (členové KPH 100 Kč)

Setkání u příležitosti Týdne respektu k porodu, vstupné dobrovolné. Prosíme o nahlášení
vaší účasti na materskecentrum@kruceksvitavy.cz, 737 236 152, 733 518 999.

22. / Út /18:30 / bar u knihovny
Spisovatelé do knihoven – Petr Hruška
Setkání a autorské čtení s básníkem, nositelem
Státní ceny za literaturu Petrem Hruškou
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23. / St / 18:00 / Ottendorferův dům
Absolventský koncert ZUŠ

25. / Pá / 9:00 -18:00 / knihovna
Den otevřených dveří
15:00 – 17:00 Workshop – vysypávání obrázků z barevných písků

25. / Pá / Fabrika
10 LET FABRIKY
Pódium před Fabrikou:
16:30 Svitavské dechovky
17:40 Oops
18:50 The Dozing Brothers
Vstupné zdarma

Čechomor Kooperativa Tour 2018
20:00 / Fabrika
Host: Martina Pártlová
Koncert v rámci 30. narozenin kapely
KONCERT JE POUZE NA STÁNÍ.
Vstupné v rámci oslav 10. let Fabriky: 150 Kč
Předprodej vstupenek již nyní v recepci Fabriky
a on-line na www.kultura-svitavy.cz

25. / Pá / 17:00–23:00
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25. / Pá / 20:00 / klub Tyjátr
Rockotéka
– rockové hity minulosti i současnosti + hrajeme na vaše přání + akce na baru

26. / So / 13:00 / park Jana Palacha
Den rododendronů + Voříškiáda
V rámci akce vystoupí od 13:00 kapela Paraplet (Svitavy), která vás bude provázet celým
dnem. Od 18:00 vystoupí Jazzové combo Petra Jeníčka (ZUŠ Svitavy) a od 19:00 svitavská
skupina Do větru. Program na str. 1
Vstup volný

26. / So / 20:00 / klub Tyjátr
VI. večer MAC
Malý abonentní cyklus
soubor VTAHU (SVČ Lužánky Brno): Návrat
nežádoucí
kapela Dirty Sanchez
...a něco navíc!
#Sarahzšatnysetěší #MACsvitavy
Vstupné: pro studenty 80 Kč, pro ostatní 110 Kč

27. / Ne / 20:30 / park Jana Palacha
Letní láska

18:00–22:00 / kostel Navštívení Panny Marie
18:00 Mše svatá
19:00 Na arše v šest – divadlo Dramatické školičky
21:00 Varhanní koncert se zpěvem
Možnost vyhlídky z věže kostela
Komentované prohlídky

Repríza muzikálu, v provedení studentů svitavského gymnázia. Představení, inspirované
americkým muzikálovým ﬁlmem Pomáda,
uchvátí nejvíc tanečními a vokálními čísly, ale
současně i vtipnými improvizacemi na aktuální dění v životě studentském.
90 min., vstup volný

18:00–20:00 / kostel sv. Jiljí
Možnost rozhovoru a modlitby s knězem

29. / Út / 16:00 / knihovna
Radovan Lipus – O smutné továrně
Setkání s autorem knihy O smutné továrně,
příběhu o vzniku, prosperitě a zániku textilní
továrny, který připomíná osudy svitavské Fabriky.

29. a 30. / Út a St / 18:00 / Fabrika
25. večer tance (ZUŠ)

18:00–20:30 / kaple Neposkvrněného početí
Panny Marie
(na začátku Hradce nad Svitavou)
Možnost prohlídky kaple
18:00–20:30 / kaple sv. Anny
ve Čtyřiceti lánech
Možnost prohlídky kaple

31. / Čt / 18:00 / Ottendorferův dům
Absolventský koncert ZUŠ

Předprodeje
Čechomor (akce 25. 5. 2018 ve 20:00 hod. –
Fabrika)
Vstupné: 150 Kč, pouze na stání, prodává i MIC

17:00–21:00 / kostel sv. Kateřiny Alexandrijské (Hradec nad Svitavou)
17:00 mše svatá
17:45 Koncert pěveckého sboru RAKOS
18:45 Pěší pouť do Santiaga de Compostely
(promítání diapozitivů + beseda)

od 2. 5. 2018
Stoletá elegance „A LA CARTE“ aneb Budapešť – Paříž – Bukurešť 1910–1935
na pódiu i v kavárnách… (akce: 16. 5. 2018
v 19:00 hod. v Ottendorferově domě) vstupné: 200 Kč, 100 Kč KPH (prodává Fabrika)

18:00–22:00 / sborový dům
Českobratrské církve evangelické
18:00 Tvořivá a pohybová dílna pro děti
20:00 Rytmické bohoslužby (pro malé i velké)
22:00 Večerní ztišení se zpěvy z Taizé

od 7. 5. 2018
Městské divadlo Mladá Boleslav
Alessandro Baricco: NOVECENTO (1900) DAC
vstupné: 400 Kč (akce: 21. 5. 2018 v 19:00
hod. – Fabrika) prodává Fabrika i MIC

18:00–20:00 / pravoslavná kaple sv. Jiří
Collegium Gregorianum + komentovaná prohlídka kaple

od 9. 5. 2018
15. setkání harmonikářů a heligonkářů z celé
republiky
vstupné: 70 Kč (akce: 19. 5. 2018 od 13:30
hod. – Fabrika) prodává Fabrika

18:00–23:00 / Křesťanské centrum

 Městské muzeum a galerie
do 6. 5.

Noc kostelů – program

18:00–21:00 / kostel sv. Josefa
Vyhlídka z věže a zvon sv. Josef
Komentované prohlídky kostela, bl. Engelrmar
– MHK Záviš
Prohlídka varhan
19:30 Koncert – Schola Rozhrání

Výstavy
Ponorka Victoria
Výstava pro děti od 0 do 100 let představuje
kresby, obrazy a originální plastiky brněnského výtvarníka Rudi Lorenze.
do 6. 5.

Evropský humanista Přemysl Pitter
Výstava Národního pedagogického muzea
a knihovny J. A. Komenského v Praze představuje
život českého humanisty, protestantského kazatele a spisovatele Přemysla Pittera, který v průběhu
druhé světové války i po jejím skončení pomáhal
židovským i německým dětem.
13. 5. – 27. 5.

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

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

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

Hledání hvězdy Davidovy
Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy
Expozice o holocaustu na pozadí života světově známého svitavského rodáka německého továrníka 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 9–12 a 13–17, SO–NE 13–17

 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
tel. 604 377 616
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 ŽIVÁ ZEĎ
Venkovní galerie u Alberta
CHARITATIVNÍ KALENDÁŘ
Fotograﬁe z kalendáře amatérského fotografa
Tomáše Hladíka na rok 2019. Kalendář je vydaný k 25. výročí Charity ve Svitavách a výtěžek
z jeho prodeje bude použit na částečnou úhradu
rekonstrukce zahrady u budovy Světlanka.

 Fabrika
Foyer
Pěvecké sdružení Dalibor Svitavy: Historie
50 let sboru ve fotograﬁích
V rámci festivalu pěveckých sborů 13. FAPS
2018, jehož je sdružení také pořadatelem.
2. podlaží
České a polské komiksové příběhy
Výstava komiksů, které interpretují literární
texty českých a polských autorů – reprodukce
románu Marka Šindelky Chyba, dále adaptace
povídky Olgy Tokarczukové a jejího románu
Anna In v hrobech světa a komiks Jaroslava
Rudiše a Jaromíra 99 Alois Nebel.
10 let Fabriky (od 24. 5.)
3. podlaží
Petr Hrtus: Příběhy fotograﬁe
Od černobílé fotograﬁe, po digitální experiment. Olomoucký fotograf Petr Hrtus ve své
tvorbě, přetvářením zdánlivě všedního obrazu
skutečnosti, rozehrává pomocí světla a stínu
příběh fotograﬁe.
4. podlaží
Eliška Hladíková, Chrudim: Fotoobrazení /
skalní a vodní koberce/
V souboru velkoformátových fotograﬁí autorka využívá detailů přírody (ze skal a vody),
které skládá do nových tvarů a obrazců. Výsledkem není již pouhá skutečnost, ale nový
obraz. Ponechává na každém divákovi, aby
zapojil svoji představivost a fantazii a dal jednotlivým snímkům „svůj“ název.
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Předﬁlm: Kočičina – ﬁlmová prvotina Věry
Chytilové z roku 1960
Vstupné: 50 Kč / 60 minut
2. / St / 19:30
Planeta Česko ČR 2018
Jen kousek za našimi humny se odehrávají
každodenní dramata zvířat a rostlin, jimiž jsme
fascinováni 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: Marian Polák
Scénář: Marian Polák, Jan Hošek, Marek Sklář
Kamera: Marian Polák, Jiří Petr, Hugo Habrman
Vstupné: 80 Kč / 81 minut
3.–4. / Čt, Pá / 19:30
Dvě nevěsty a jedna svatba ČR 2018
Anna Polívková, Ester Geislerová jako dvě
sestry a mezi nimi Jaroslav Plesl jako bývalý
milenec a současný nápadník… Romantická
komedie
Režie: Tomáš Svoboda
Vstupné: 120 Kč / 89 minut
5. / So / 17:00 a 19:00 /
Světová premiéra ﬁlmu Vzdor ČR 2018
Jak rychlá bude Prokopova cesta k nenávisti
a touze po pomstě během působení v tajné
skupině s názvem VZDOR?
Filmové drama od svitavských tvůrců.
Režie: Jiří Macháň
Vstupné: dobrovolné, 84 min.
9. / Út / 19:30
Pomsta Francie 2017
Nikdy neberte milenku na pánskou jízdu! Obzvlášť pokud se chcete věnovat lovu…
Scénář a režie: Coralie Fargeat
Vstupné: 110 Kč / titulky / 108 minut

 Areál kina Vesmír
GAMU Svitavy: Galerijní ateliér mladých umělců
Školička výtvarného umění pro děti při
Městském muzeu a galerii. Inspiraci nacházejí
v dějinách umění i na současných výstavách.
Od 12. 5. ve všech prostorách
38. Národní soutěž a výstava amatérské fotograﬁe 2018

 Čajovna a kavárna Krásná chvíle
Probíhá výstava obrazů a kreseb Evy Mezerové.
Vystavená díla je možno zakoupit. Více na
www.krasnachvile.cz

Kino Vesmír

10. / Čt / 19:30
Psí ostrov USA 2018 PREMIÉRA!
Animovaná dobrodružná komedie Wese Andersona. V hlavní roli psi, které starosta odsoudí do vyhnanství kvůli psí chřipce…
Vstupné: 120 Kč / titulky / 101 minut

15. / Út / 19:30
Taxi 5 Francie 2018
Legenda se vrací. Do kin vjíždí legendární bílé
taxi v hlavní roli: Akční komedie.
Scénář a režie: Franck Gastambide
Vstupné: 120 Kč / titulky / 103 minut
16. / St / 19:30

Tiché místo USA 2018
Když tě uslyší, tak tě uloví. Obyčejná rodina se
snaží přežít ve světě, kde zvuk znamená rozsudek smrti… Horor
Režie: John Krasinski
Vstupné: 120 Kč / titulky / 90 minut
17.–19. / Čt, Pá, So / 19:30

Deadpool 2 USA 2018 PREMIÉRA!
Wade Wilson jako nejužvaněnější a nejvtipnější superhrdina všech dob vtrhne opět do našich kin, aby s pomocí svých schopností opět
zachránil svět! V hlavní roli akční komedie:
Ryna Reanolds
Režie: David Leitch
Vstupné: 130 Kč / od 15 let / titulky
18.–19. / Pá, So /17:00

Hledá se princezna USA 2018 PREMIÉRA!
Kouzelný příběh v době statečných rytířů,
krásných princezen a zlých čarodějů. Animovaná pohádka.
Režie: Oleh Malamuzh
Vstupné: 110 Kč / dabováno / 85 minut
22. / Út / 19:30
Zimní bratři USA 2018
Temný příběh dvou bratrů během jedné kruté
zimy. Příběh prostoupený odplatou a osaměním.
Režie: Hlynur Palmason
Vstupné: 110 Kč / titulky / 100 minut
23. / St / 19:30
Neznámý voják Finsko, Belgie, Island 2017
Válečné drama o jednotce ﬁnských vojáků bojujících proti agresivnímu stalinskému Sovětskému svazu.
Scénář a režie: Aku Louhimies
Vstupné: 110 Kč / titulky / 135 minut

11. / Pá / 19:30
Jak napálit banku Německo 2018 PREMIÉRA!
Boxer, herec a marketingový specialista přijdou náhle o životní úspory a tak vymyslí šílený
plán… Krimikomedie
Režie: Wolfgang Petersen
Vstupné: 120 Kč / dabováno / 96 minut

24.–27. / Čt / 19:30 / Pá, So, Ne / 17:00 a 19:30
Solo: Star Wars Story USA 2018 PREMIÉRA!
Naloďte se na Millenium Falcon a vydejte se
do předaleké galaxie v zbrusu novém dobrodružství nejoblíbenějšího syčáka v galaxii.
Zrodí se jeden z nejnepravděpodobnějších
hrdinů ságy Star Wars! Režie: Ron Howard
Vstupné: 150 Kč 3D / dabováno v 17:00 hodin, titulky v 19:30 hodin / 135 minut

12. / So / 19:30
Půlnoční láska USA 2018 PREMIÉRA!
Romantické drama o lásce 17leté dívky, která
se od dětství musí vyhýbat slunečním paprskům…
Režie: Scott Speer
Vstupné: 110 Kč / titulky

29. / Út / 19:30
Na krátko ČR 2018
Příběh o dětech, které předčasně dospívají,
protože nemají rodiny, které by je chránily
před skutečným světem… Drama.
Režie: Jakub Šmíd
Vstupné: 110 Kč / 104 minut

Kino Vesmír

1. / Út / 19:30

T. G. Masaryk: Osvoboditel –
Československo 1990
Věra Chytilová natočila pozoruhodný esejistický dokument – životopisný snímek věnovaný
T. G. Masarykovi.
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30. / St / 19:30
Dámský klub USA 2018
Životní inspiraci občas naleznete na těch
nejnepravděpodobnějších místech… Čtyři
kamarádky se pravidelně scházejí v dámském
knižním klubu… Diane Keaton, Jane Fonda
a další
Scénář a režie: Bill Holderman
Vstupné: 120 Kč / titulky
31. / Čt / 19:30
Než přišla bouře USA 2018 PREMIÉRA!
Podle skutečného příběhu. Náhodné setkání
dvou mladých lidí vyústí v lásku a v největší
dobrodružství jejich života…
Režie: Baltasar Kormákur
Vstupné: 110 Kč / titulky

SPORT
5. / So / 9:00 / Svitavský stadion

13. / Ne / 17:00 / Svitavský stadion
TJ Svitavy A - Dobříkov
Kopaná: KP mužů

19. / So / 9:00 / Svitavský stadion
TO TJ Svitavy – TC Dvůr Králové A
Tenis: dospělí A

19. / So / 9:00 / Svitavský stadion
TO TJ Svitavy – TK Choceň
Tenis: starší žáci B

19. / So / 10:00 a 12:15 / Svitavský Stadion
TJ Svitavy – Viktoria Žižkov B
Kopaná: Česká divize dorostu U19 a U17

19. / So / 13:45 / Svitavský stadion
TO TJ Svitavy – TO SK Žamberk A
Tenis: babytenis

20. / Ne / 9:00 / Svitavský stadion

TO TJ Svitavy – LTC Pardubice A

TO TJ Svitavy – TC Chrudim A

Tenis: Starší žáci A

Tenis: dorost

5. / So / 11:00 / Svitavský stadion
TO TJ Svitavy – TK Kvasiny B

Českomoravské
pomezí

20. / Ne / 10:00/ Svitavský stadion
Kopaná: turnaj OP starších přípravek

Moravská Třebová
12. / So / 14:00 – 21:00 / náměstí T. G. Masaryka
Festival textilu Hedvábení
vstup volný
Jarmark, Spolektiv – folková kapela z jižních
Čech, módní přehlídka, Pískomil se vrací – zábava pro děti a rodiče, vystoupení ZUŠ Moravská Třebová, Banjaminńgs Clan – Celtic
pop rock
13. / Ne / 9:30 / dvorana muzea
Fotofestival Rudolfa Zukala a Youngfoto
Moravská Třebová
slavnostní zahájení fototofestivalu. Hostem
festivalu Lenka Dusilová od 19 hodin ve dvoraně muzea.
18. / Pá / 19:00 / zámek v Moravské Třebové
II. beneﬁční koncert Hrajeme pro školu
vystoupí Robert Křesťan a Druhá tráva, Tony
Joch a přátelé. Vstupné v předprodeji 190 Kč,
na místě 220 Kč, předprodej vstupenek
v městském muzeu.
26. – 27. / So – Ne / Moravskotřebovské arkády
18. ročník festivalu na zámku. Více informací
na www.zusmt.cz

Tenis: Dospělí B

20. / Ne / 14:00 / Svitavský stadion

5. / So / 10:00 st. a 11:45 ml. /

TO TJ Svitavy – ČF

Svitavský stadion

Tenis: minitenis

TJ Svitavy – Ústí nad Orlicí
Kopaná: KP žáci

6. / Ne / 9:00 / Svitavský stadion

26. / So / 9:00 / Svitavský stadion
TO TJ Svitavy – TO TJ Tesla Pardubice A
Tenis: starší žáci A

TO TJ Svitavy – LTC Pardubice A
Tenis: mladší žáci

6. / Ne / 11:00 / Svitavský stadion
TO TJ Svitavy – TJ Sokol Jevíčko
Tenis: senioři

6. / Ne / 9:00, 10.30, 12.40 / hala Na Střelnici
Florbal: elévové

12. / So / 10:00 / antukové kurty u bazénu
TJ Svitavy – SK Spartak Slatiňany
Volejbal muži – Krajský přebor II. tř.

12. / So / 10:00 st. a 11:45 ml. /
Svitavský stadion

TJ Svitavy – Holice
Kopaná: KP žáci

12. / So / 14:30 / Svitavský stadion
Kopaná: Turnaj OP mladších přípravek

12. / So / 17:00 / UMT Lány

Litomyšl
13. / Smetanův dům
Kouzelná školka – Michal k snídani
Dětské představení Michala Nesvadby. Velká
zábava, aktivní účast dětí, hra se samolepicí
páskou.

26. / So / 11:00 / Svitavský stadion
TO TJ Svitavy – Nespin, z. s. B
Tenis: dospělí B

26. / So / 17:00 / UMT Lány
TJ Svitavy B – Přelouč
Kopaná: I.A tř. muži

27. / Ne / 9:00 / Svitavský stadion

19.–20. / Smetanovo náměstí
Gastronomické slavnosti M. D. Rettigové
oslava dobrého jídla a pití – tentokrát na téma
„pečité a sedliny“
26. / Smetanovo náměstí
Opera pod májovým nebem
koncert na podporu vycházejících hvězd
Polička
6. / 17:00 / Tylův dům
Martinů Fest 2018
– koncert, vernisáž „Divadelní postavy“

TO TJ Svitavy – TJ Jiskra Havlíčkův Brod
Tenis: mladší žáci

27. /Ne / 11:00 / Svitavský stadion
TO TJ Svitavy – TK Holice
Tenis: senioři

27. / Ne / 14:00 / Svitavský stadion
TOTJ Svitavy – ČF
Tenis: minitenis

27. / Ne / 17:00 / Svitavský stadion

TJ Svitavy B – Kunčina

TJ Svitavy A – Heřmanův Městec

Kopaná: I.A tř. muži

Kopaná: KP mužů

13. / 19.00 / Tylův dům
Martinů Fest 2018
– hudba Hradní stráže a Policie ČR
15. / 19:00 /Tylův dům
divadlo Útěky
– Divadlo v Řeznické
20. / 19.00 / Tylův dům
Martinů Fest 2018
– Felix Slováček a Felix Slováček jr.
27. / 19:00 / Tylův dům
Martinů Fest 2018
– Beňačková a Pustina

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
Svátek fotografů ve Svitavách – 38. národní soutěž a výstava

12.–27. 5. 2018
V měsíci květnu přijedou opět po roce do Svitav ti nejlepší amatérští fotografové z celé republiky. Už osmatřicátý ročník Národní soutěže a výstavy amatérské bude zahájen v sobotu
12. května v Ottendorferově domě předáním
cen těm neúspěšnějším a poté se všichni sejdeme ve výstavních síních městského muzea
na prohlídce výstavy a diskuzi s porotci.
Odborná porota, která se sešla ve Fabrice začátkem dubna, hodnotila 899 snímků od 182
autorů a šesti kolektivů. Odborná porota pod
vedením doc. Josefa Ptáčka konstatovala, že
úroveň letošní soutěže, a tedy i výstavy, je
vyšší, než v minulých letech, takže se máte
na co těšit. Premiéra výstavy se bude konat
jako v minulých letech ve svitavském muzeu,
poté bude putovat po dalších místech České a
Slovenské republiky. Fotograﬁe vybrané porotou na výstavu ale najdete i v dalších místech
města, ve Fabrice, kině Vesmír, v kavárnách
V Parku, Rošambo či Andělské.
Kromě soutěže a výstavy jsou na víkend v polovině května plánována také setkávání pro
odbornou fotograﬁckou veřejnost.
Blanka Čuhelová

Káva, malíři, rok 1968,
grilování…
MUZEJNÍ NOC
Nedává vám kombinace těchto slov smysl?
Přijďte do muzea 1. června prožít muzejní noc
a pochopíte. Fenomén muzejních nocí patří
ve velkých evropských metropolích již řadu let
ke stálým prezentacím muzeí a galerií atraktivním způsobem. Od roku 2008 se k této aktivitě každoročně připojují i Svitavy, které při
této příležitosti zahajují muzejní turistickou
sezonu. Program letošní muzejní noci nebude probíhat pouze v muzeu a Ottendorferově domě, ale i letos bude inspirován především aktuálními výstavami. K organizaci celé
akce se připojí i Muzeum esperanta, divadlo
DOMA, Agentura Boží mlýny, kavárna Šálek
štěstí a další. Podrobné informace a program
získáte v červnovém čísle Našeho Města. bč

Přírodověda v muzeu
Muzejní animace a programy pro školy již delší čas nabízejí zajímavou paletu žákovských
aktivit v oblasti řemesel a výtvarné výchovy.
Od května k nim navíc přibude také několik
programů zaměřených na biologii pro všechny věkové kategorie. Těšit se můžeme na interaktivní přednášky o ptácích, obojživelnících,
ochraně přírody a zajímavých zvířatech Svitavska. V případě zájmu je možné propojení
s malou venkovní vycházkou. Po domluvě se
dá též zajistit terénní exkurze spojená s pozorováním a odchytem ptáků i jiných živočichů.
Pro více informací sledujte webové stránky
svitavského muzea, nebo pište na e-maily:
kuba.vrana@email.cz nebo lektor@muzeum.
svitavy.cz.
Jakub Vrána

Muzejní workshopy pro děti
12. 5./So/8:30- 16:00
Mandala II.
Děti si vytvoří osobní originální mandalu kombinovanou technikou a za použití netradičních
materiálů. Společně odkryjí tajemství barev
a symbolů, dozví se o významu mandaly v různých kulturách. Neodmyslitelnou částí tvorby je
také relaxace, cesta k sebepoznání a harmonii.
Kontakt: Lea Sehnalová, tel. 777 964 927 nebo
na e-mailu: leazmuzea@seznam.cz.
Cena 500 Kč.
19. a 20. 5./So, Ne/8:00- 13:00/ muzejní dílny
Dobrodružství fotograﬁe (děti 12 – 16 let)
Dvoudenní workshop s fotografem Miroslavem
Sychrou, na kterém se děti seznámí s vybavením
fotoateliéru a zažijí dobrodružství vzniku klasické černobílé fotograﬁe.
Kontakt Jitka Olšánová, tel. 461 532 704 nebo
e-mail: lektor@muzeum.svitavy.cz.
Cena workshopu je 600 Kč/osobu.

Do těch „velkých“ svitavských osmiček se
vklínily i osmy „malé“, nikoliv však bezvýznamné. Tak třeba fotograﬁe z roku 1908
a na ní slavobrána svitavského výstaviště
nad hřbitovem.
Málokdo ví, co je to „Veselá mysl“. A přece –
21. dubna 1888 byla ve Svitavách založena
a měla 46 členů a členek. V roce 1908 vznikl
Arbeiter Sängerbund, jednota s programem
pro schůze soc. demokracie. Nebo 30. listopadu 1968 se ve městě objevil Dalibor,
za ním v roce 1988 přišel Iuventus... Jistě,
řeč bude o pěveckých sborech v pouhých
1760 znacích. V podstatě to není ani na uvedení názvů všech sborů.
Odnepaměti se zpívalo na kruchtách všech
kostelů, hudba šla ruku v ruce s vírou, stejně
jako s prací a zábavou. Platilo to o baroku,
platí to i dnes. Svitavy byly a jsou hudbě
zaslíbené, a to nejen duchovní. V polovině
19. století, v době, kdy vyrůstaly spolky,
svazy, jednoty jako houby po dešti, se objevila stěží překonatelná veličina – Mužský
pěvecký spolek. Zatím nenápadně v sychravém podzimu 1857 se zkoušelo, ale v únoru 1858 se pánové sešli v bytě sbormistra
Josefa Raspera a spolek založili. Abych to
genderově vyvážil – prostory jim poskytla B.
Roubitschková ve svém hostinci na náměstí čp. 5. Spolek měl po založení 22 členů,
ale rychle se rozrůstal. Navíc v sále hostince
U Hnilitschků se v roce 1859 objevila i ženská obdoba spolku, ale to se mi do osmiček
nehodí. Do mužského spolku vstupovali
mnozí z tehdejších představitelů města, asi
jednou z nejvýraznějších osobností byl poslanec říšské rady a policejní rada, továrník
Hugo Albrecht. Úspěchy spolku byly nevídané, s ostatními hřebečskými sbory nacvičil
i Verdiho Aidu, kterou provedlo na 400(!)
zpěváků. No, a v létě 1908 sbor slavil 50 let
na slavnosti německomoravských pěveckých
sborů právě na tom svitavském výstavišti.
Radoslav Fikejz
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10. / Čt / 16:00 / Městská knihovna

Workshop s polskou ilustrátorkou Alexandrou Cieslak
Alexandra Cieslak (1981) je absolventka Fakulty
graﬁky Akademie výtvarného umění ve Varšavě.
Kreslí a píše knihy pro děti i dospělé. V roce 2017
vydalo nakladatelství Baobab knížku Dodělej si
knihu, která je určena pro mládež i dospělé a inspirativně a vtipně vypráví o tvůrčím procesu
vzniku knihy, typograﬁi, o vztazích mezi slovem
a obrazem i o knize obecně. Přijďte do knihovny
a staňte se umělci – spisovateli, básníky, ilustrátory a typografy. Kniha získala prestižní ocenění Bologna Ragazzi Award 2017 („Nobelova
cena za dětskou literaturu“). Workshop je určen
pro všechny ve věku od 10 do 100 let. Akce se
uskuteční v rámci projektu Česko-polská mozaika za ﬁnanční podpory fondu mikroprojektů
Euroregionu Glacensis.

13. / Ne / 14:30 / evangelický kostel v Moravské
Chrastové

Libuše Koubská – Dědečkův deník
Libuše Koubská je především novinářka, pracovala např. jako redaktorka Zahraničního
zpravodajství Českého rozhlasu nebo v Lidových novinách. V roce 2017 jí vyšla kniha
Dědečkův deník, ve které je na základě vzpomínek válečného zajatce Josefa Bačovského
z Moravské Chrastové zmapováno období
od roku 1880–1953. Osudy česko-německé
rodiny připomínají zlomové události naší historie. Společně se skautskou organizací Brněnec vás zveme na setkání s Libuší Koubskou
v evangelickém kostele v Moravské Chrastové.
22. / Út / 18:30 / bar u knihovny

Spisovatelé do knihoven – Petr Hruška

Posledním autorem, který nás navštíví v rámci společného projektu Asociace spisovatelů
a českých knihoven, je nositel Státní ceny
za literaturu Petr Hruška (1964). Život a dílo

básníka a literárního historika Petra Hrušky
je spojeno s Ostravou. V roce 1995 se uvedl
sbírkou Obývací pokoje, následovaly sbírky
Měsíce, Vždycky se ty dveře zavíraly a další.
Poslední sbírka Nevlastní vyšla v roce 2017.
Poezie Petra Hrušky byla přeložena do několika jazyků.
Marta Bauerová

Autorské čtení
s Josefem Pánkem,
čerstvým držitelem ceny
Magnesia Litera
Městská knihovna vás zve na autorské
čtení z knihy Láska v době globálních klimatických změn od čerstvého držitele ceny
Magnesia Litera za prózu Josefa Pánka. „Kniha Josefa Pánka (1966) Láska v době globálních klimatických změn (Argo 2016) je jak
stylově, tak tematicky absolutně překvapivá
a svébytná, jelikož je naprosto nezávislá na jakémkoliv (ať módním, či tradičním) literárním
trendu – v české próze hotový zázrak. Pánek
sám se živí molekulární genetikou. Autorské
čtení s Josefem Pánkem se uskuteční ve čtvrtek 31. května v 18:00 hodin v baru u knihovny.
Kateřina Stündlová

čit ve Dni otevřených dveří. Pro nové čtenáře
bude registrace zdarma. V odpoledních hodinách bude připraven workshop pro děti –
vysypávání obrázků pískem. Proměnu bývalé
textilní továrny v multifunkční centrum si připomeneme s Radovanem Lipusem, autorem
knihy O smutné továrně.
29. / Út / 16:00 / bar u knihovny

Radovan Lipus – O smutné továrně
Radovan Lipus je režisérem činohry Národního
divadla moravskoslezského v Ostravě, scenárista, pedagog, spoluautor projektu Šumná města,
ale také příležitostný spisovatel. Je autorem knihy O smutné továrně, příběhu o vzniku, prosperitě a zániku textilní továrny, který se odehrává
od 19. století po současnost a zároveň ukazuje,
jak dějiny hýbaly s osudy lidí. Kniha je zároveň
podobenstvím o stavu industriálních památek
u nás a výzvou, jak se tyto památky mohou využít. Příkladem je právě svitavská Fabrika. „Je
skvělé, že se podařilo tento projekt dotáhnout
do ﬁnále, ano, je to vysněný konec mé pohádky
O smutné továrně,“ říká Radovan Lipus, který
svou knihu představí v úterý 29. května.
Marta Bauerová

Svitavská čtečka

25. / Pá / Městská knihovna

Den otevřených dveří k 10. výročí ve Fabrice
Městská knihovna ve Svitavách se v roce 2008
přestěhovala do Multifunkčního vzdělávacího,
komunitního a kulturního centra Fabrika.Zvýšil
se tak komfort uživatelů, rozšířil se počet studijních a relaxačních míst a většina knihovního
fondu může být ve volném výběru. Knihovny
současnosti se stávají z pouhých půjčoven knih
vzdělávacími a kulturními centry a rozšiřují své
služby (půjčujeme stolní hry, e-knihy, audioknihy). Těší nás, že s počtem akcí přibývá i počet návštěvníků. Během deseti let ve Fabrice
se ukázalo, že s proměnou funkce knihovny
můžeme nadále zlepšovat i samotné prostředí
knihovny. Uvítali jsme možnost propojit dětské
oddělení knihovny s bývalým barem. Prostor
nyní slouží pro akce knihovny pro školy i veřejnost a v odpoledních hodinách zde probíhá
projekt Mentorská asistence, díky němuž jsme
prostory vybavili. V posledních letech byla
instalována do prostor knihovny klimatizace
a obnovili jsme počítačové vybavení na studovně. V roce 2017 jsme ve spolupráci s Místním akčním plánem vzdělávání vybudovali
koutek pro naše nejmenší čtenáře. Zároveň
se snažíme být nedílnou součástí centra Fabrika (využíváme prostory pro výstavy, spolupracujeme s SKS, klubem seniorů, mateřským
centrem). Velké poděkování patří Středisku
kulturních služeb a vedení města za podporu
a pomoc při realizaci našich aktivit. V každém
případě i po deseti letech od otevření můžeme
říci, že naše knihovna patří stále mezi nejhezčí
knihovny v širokém okolí. Přijďte se přesvěd-

28. března 2018 proběhla ve Fabrice soutěž Městské knihovny ve Svitavách nazvaná
Svitavská čtečka. Druhého oﬁciálního kola se
zúčastnilo třicet čtyři žáků a studentů svitavských škol a škol z blízkého okolí (Polička, Litomyšl, Jevíčko, Městečko Trnávka, Morašice,
Bystré). V letošním kole byly nejúspěšnější
studentky svitavského gymnázia (1. místo –
Nela Havlíčková, 2. místo Karolína Syrová),
dále na třetím místě skončila Markéta Zavoralová, žákyně ZŠ Masarykova v Poličce. V těsném bodovém závěsu za nimi se umístili žáci
ZŠ Jevíčko, Gymnázium Polička a Gymnázium
Litomyšl, velmi dobře si vedli žáci z Bystrého
a Morašic. Celkově však byla soutěž velmi
vyrovnaná, mezi pořadím často rozhodoval
jediný bod. Vítězky olympiády si odnesly hodnotné ceny, za 1. místo to byla elektronická
čtečka knih.
Všem zúčastněným patří poděkování
za účast a zájem o literaturu, jejich učitelům
za to, že je k tomuto zájmu vedou. Poděkování patří i paní Pavlíně Mazáčové a panu Jiřímu
Brýdlovi, kteří byli členy poroty.
Akce probíhá pod záštitou náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka.
Kateřina Stündlová
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7. května / Po / 19:00 / Fabrika
HaDivadlo (Brno)

Anton Pavlovič Čechov: Strýček Váňa

Divadelní abonentní cyklus jaro–léto 2018
„Teď je čas konečně tomu všemu porozumět. Čas
být konečně spolu!!!“
Alain Badiou říká, že v našem světě jsme ztratili pravdy. Společnost se komplikuje, drolí se
na fragmenty. SCHÁZÍ nám ale smysl. SCHÁZÍ nám víra v to, co děláme a proč jsme spolu. V domě na ruském venkově se SCHÁZÍ
společnost. Profesor Serebrjakov dovršil svoji
práci. Odchází na důchod. Vrací se z města
zpět na venkov. Celý život se zabýval uměním.
Realismem. A Váňa pracoval celý život pro Serebrjakova. Obětoval se! Všichni by dům chtěli
chápat jako domov, jenomže všichni trpí a každý zoufale hledá ve světě těl a jazyků SVOJI
pravdu. Všechno obaluje cynismus – jazyk ztracených. Je možné ještě rozumět svému životu?
Má smysl se ještě pro někoho obětovat? Jak žít
se svými pravdami spolu s ostatními? Jak žít dál
a dál? Jak žít na konci smyslu kultury?
Inscenace byla nominována v kategorii Činoherní divadlo za režii na Cenu Divadelních novin
2016. Robert Mikluš nominován na Cenu Thálie
2016 za roli Astrova.
Efekty v představení: kouření a střelba
překlad: Leoš Suchařípa, režie: Ivan Buraj
www.hadivadlo.cz
Délka představení: 150 minut (s přestávkou)
Vstupné: 400 Kč
16. 5. / St / 19:00 / Ottendorferův dům

Stoletá elegance „À LA CARTE“ aneb
Budapešť – Paříž – Bukurešť 1910–1935
Na pódiu i v kavárnách…
Fritz Kreisler, Georges Boulanger, Claude Debussy, Béla Bartók
Jan Rokyta / cimbál
Liselotte Rokyta / Panova ﬂétna
Koncert KPH
Koncertním programem „Stoletá elegance à la
carte“, který je ve znamení netradiční instrumentální kombinace Panovy ﬂétny a cimbálu, zavítáme do sto let staré hudební historie, respektive do evropských velkoměst prvních desetiletí
20. století. Kromě hudby vážné a lidové zaznějí
i skladby takzvaného „vyššího populáru“, které
mají mezi kavárenskými muzikanty v Evropě
obecné označení „Café concert“. Drobné „kusy“
odlehčeného charakteru s poetickým přídomkem „à la carte“ v plynutí desetiletí postupně
opouštěly své původní prostory salonů, restaurací a kaváren a zaujaly pevnou pozici nejen
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na koncertních pódiích, ale i v novodobé hudební historii. Velkou zásluhu na jejich zvěčnění mají
jejich skladatelé Fritz Kreisler, Grigoraş Dinicu či
George Boulanger, kteří byli zároveň jejich častými interprety. Mezi zanícené propagatátory tohoto stylu patřili i světoví houslisté Jasha Heifetz
a Yehudi Menuhin.
Panova ﬂétna a cimbál patří svým timbrem i původem ke stěžejním hudebním nástrojům tohoto
stylu, ba co více: oba jejich interpreti, Liselotte
a Jan Rokytovi, tímto programem zažívají „déjà
vu“ z jejich holandského období let devadesátých, které bylo ve znamení společného muzicírování s rumunskými a maďarskými muzikanty.
Vstupné: 200 Kč (členové KPH 100 Kč)

5. / So / 17:00 a 19:00 / kino Vesmír / 21:00 /
Tyjátr / Afterparty

Premiéra filmu VZDOR

21. / Po / 19:00 / Fabrika
Městské divadlo Mladá Boleslav

Alessandro Baricco: Novecento (1900)

Strhující příběh geniálního klavíristy.
Divadelní abonentní cyklus jaro–léto 2018
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
UPOZORNĚNÍ: V INSCENACI SE KOUŘÍ(!)
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
26. / So / 20:00 / Trám a Tyjátr

26. máj, MACu čas Fš
Voňavý hudebně divadelní večer ve Svitavách?
Přijďte si ho vychutnat do divadla Trám a alternativního klubu Tyjátr. Dovolujeme si vás natěšit
na představení Návrat nežádoucí souboru VTAHU z Brna. Dále na svitavskou premiéru kapely
Dirty Sanchez, jejímž členem je místní rodák
Ondřej Šušol a jistojistě přibyde v programu i
něco navíc. Z večera si odnesete nejen kulturní
oduševnění, ale snad i něco v kapse – chystáme
pro vás originální propisky. Nenechte si Malý
abonentní cyklus ujít a těšte se z jara! #Sarahzšatnysetěší #MACsvitavy
#MACtým

„Jak rychlá bude Prokopova cesta k nenávisti
a touze po pomstě během působení v tajné skupině s názvem VZDOR?“ Zbrusu nový snímek
od tvůrců ﬁlmů BANG! The Movie a Natrium
se jako tradičně poprvé představí na plátně svitavského kina, a to rovnou ve dvou promítacích
časech.
Vstupné dobrovolné
27. / Ne / 20:30 / park Jana Palacha

Letní láska

Dvanáctá repríza muzikálu, v provedení studentů svitavského gymnázia, v Parku Jana Palacha
ve Svitavách.
Představení, inspirované americkým muzikálovým ﬁlmem Pomáda, přináší devadesát minut
plné hudby, tance a rytmu sedmdesátých let
minulého století. Muzikál Letní láska uchvátí
nejvíc tanečními a vokálními čísly, ale současně i
vtipnými improvizacemi na aktuální dění v životě
studentském.
V hlavních rolích Dannyho a Sandy vás jistě
zaujmou Ondřej Kučera a Tereza Švancarová.
V dalších rolích skvěle zpívá, hraje a tančí celý
dvacetičlenný soubor. Výborné výkony tanečníků
a zpěváků diváky strhávají k častému a zaslouženému potlesku. Všechny choreograﬁe jsou
originálním dílem Báry Mašlánové, pěvecké role
nastudovali studenti pod vedením Věry Burešové, režie se stejně jako v muzikálu Král zbojníků
ujala Daniela Krčmářová. Přijďte si s námi užít
muzikál LETNÍ LÁSKA!
Věra Burešová
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Dobrovolníci věnují svůj volný čas zlepšování okolí
Pokračování ze strany 1
V rámci víkendové akce Ukliďme Česko se
vydaly skupiny dobrovolníků vyčistit různé části
Svitav. Zaměstnanci svitavského muzea uklízeli
okolí budovy. Základní škola Felberova uklízela
okolí své školy, další vytipované lokality především v městské části Svitavy-Lány, a to již 6. dubna. Úklid koryta řeky Svitavy, stejně jako v předchozích letech, zajišťoval Český svaz ochránců
přírody – ZO ČSOP RYBÁK Svitavy. I v malém
počtu 8 dobrovolníků byl vyčištěn velký úsek řeky
od ulice Svitavské směrem ke křižovatce s Hradcem nad Svitavou. Klub českých turistů v počtu
25 účastníků sbíral odpadky po vandalech ve Vodárenském lese, v Parku patriotů a okolí.
Zdeněk Lebiš spolu se zaměstnanci ﬁrmy
ign.cz internet z Jedovnic uklízeli les nad Svitavami.
„Je určitě mnoho dobrovolnických akcí,
o kterých nevíme a dozvídáme se o nich pouze
z doslechu. Budeme ale rádi, když se organizátoři příště obrátí na náš odbor. Zajistíme nejen
pytle a rukavice, ale třeba i buřty na opečení
nebo tatranky pro děti,“ doporučuje Michal
Nedoma.
Mimo oﬁciální akci Ukliďme Česko se zapojují také školy, a to buď přímo na Den Země
nebo jindy. Mezi ně patří Základní škola Riegrova, Sokolovská a Lačnov.
Kromě akcí vztahujících se ke Dni Země
také v současné době probíhá čištění koryta

přítoku Rosničky, které zajišťuje Jan Vostřel
spolu se skupinou známých o víkendech.
Cílem je zlepšit stav vody v Rosničce. K této
skupině, která se věnuje dobrovolnému čištění
vodních toků, je možné se přidat a pomoci jim
rozšířit jejich činnost. Kontaktovat je možné
na e-mailu: zavlahari@gmail.com.
Věříme, že podobné akce inspirují ostatní, například vlastníky nebo nájemce bytů,
aby udržovali veřejné prostranství v jejich
bezprostřední blízkosti čisté a hezké. Častým

Prožít Svitavy lze několika způsoby, třeba
tím, že půjdete do přírody sbírat odpadky.
Takto přijali Svitaváci výzvu v rámci projektu

Ukliďme Česko a vydali se na různá místa ve
městě za jarním úklidem. Je hezké vidět, že jde
i o malé děti, které jsou vedeny k dobrému

problémem je například vyhazování nedopalků z oken. Věříme, že čisté místo k životu je
společným cílem a zodpovědností nás všech.
Lucie Macášková

V NAŠÍ MYČCE UMYJETE

JIŽ OD 50 Kč !

OBSLUHA VÁM PORADÍ, PŘÍPADNĚ VŮZ UMYJE.

OTEVŘENO NONSTOP
OBSLUHA: PO–PÁ 10:00–17:00
Požární 217, 568 02 Svitavy (výpadovka na Brno)
www.facebook.com/washinnsvitavy/

vztahu k životnímu prostředí a ke svému okolí.
Všem moc děkujeme za krásný příklad naší svitavské kultury :)
Petr Šmerda, MIC

Klub českých turistů se vydal do prostoru Vodárenského lesa.

Děti ze základní školy Felberova.

Zapojili se i naši nejmenší ze svitavského Hlídáčku.

Zaměstnanci městského muzea a galerie.
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SOU
Zapojení odborníka z praxe do výuky

Gymnázium
Nadaná a úspěšná studentka

V rámci projektu zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ se pro žáky 2. ročníku meOktavánka svitavského gymnázia Natálie Císařová disponuje vysokým nadáním, a to zejména v oblasti přírodních věd. Vloni působila několik
měsíců v Laboratoři rekombinace a oprav DNA
na LF MU v Brně, nyní působí v laboratoři Fyziologie buňky ﬁrmy Contipro a.s. v Dolní Dobrouči. Zkoumá cytotoxické účinky obvazových krytí
s obsahem stříbra, kterými se dnes běžně ošetřují bércové vředy, těžké popáleniny či chronické
rány. Výsledky její práce budou prezentovány i na
světových kongresech v USA a v Japonsku. Stala se absolutní vítězkou krajského kola Festivalu
vědy a techniky po děti a mládež, kde prezentovala svou výzkumnou práci z ﬁrmy Contipro,
postoupila do národního ﬁnále soutěže EXPO
SCIENCE AMAVET a získala právo účasti na srpnové soutěži CASTIC v Číně. Postoupila do celostátního kola biologické olympiády a do krajského
kola středoškolské odborné soutěže. V květnu jí
bude v pražském Karolinu udělena Cena Učené
společnosti ČR.
Milan Báča

Podpora vzdělávání
v našem regionu
V současné době byla zahájena realizace projektu MAP II a Implementace MAP. Hlavním cílem
projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských
a základních školách tím, že bude podpořena
spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů
ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit.
Implementace MAP bude organizačně podporovat konkrétní aktivity, které budou primárně
zaměřeny na rozvoj čtenářské gramotnosti a oblasti inkluze – zaměřené především na hledání
a podporu modelu práce s nadanými žáky (prioritně v oblasti polytechnické výchovy) s využitím
potenciálu v regionu uskutečňovaných činností.
Stanislava Vaněčková

SZŠ
Zajímavý seminář

6. dubna absolvovali studenti 3. a 4. ročníku praktický seminář na téma stáří. Lektorkou
byla zdravotní sestra ze Svitavské nemocnice
paní Petra Marková. Vžít se do role seniorů
pomohl žákům speciální oblek, který umožňuje
simulovat stařecký pohyb se všemi omezeními
pohybovými, zrakovými i sluchovými. Studenti
si tak na vlastním těle mohli vyzkoušet, jak se cítí
klient, o kterého pečují.

chanik plastikářských strojů SOU Svitavy konají
pravidelné přednášky na téma vstřikování plastů
a praktické využití robotizace v plastikářském průmyslu. Výuka je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Jedná se o různé výpočty parametrů
vstřikování, které si žáci zapíší do stroje a na závěr si je vyzkoušejí přímo na daném typu formy
(výlisku). Žáci mají možnost vidět v praktických
ukázkách využití robota Kuka, který v rámci výuky mají možnost ovládat i programovat. Pro
žáky mají největší přínos předané zkušenosti
přímo z praxe.
Alice Štrajtová Štefková

ZŠ Felberova
„Felberáci“ uklízejí Česko

V pátek 23. března uspořádala SZŠ Svitavy
v hale Na Střelnici již XIII. ročník regionálního
turnaje zdravotnických škol ve ﬂorbalu.
Této soutěže se účastní družstva chlapců
a dívek ze Svitav, Hradce Králové, Pardubic,
Ústí nad Orlicí a Chrudimi. Vedoucí družstev i
samotní hráči oceňují organizační zabezpečení
akce v pěkném prostředí svitavské haly.
V obou kategoriích letos zvítězili studenti
z VŠZ a SZŠ Hradec Králové. Naši chlapci se
blýskli výborným druhým místem ve své kategorii.
Radim Dřímal

V rámci největší celosvětové úklidové
akce Ukliďme svět – Ukliďme Česko se rozhodla přiložit ruku k dílu také naše škola.
Do úklidu se zapojilo celkem 11 tříd, což je
dohromady téměř 250 dětí. Na předem vytipovaná místa vyrazili žáci v pátek 6. dubna.
Zaměřili se především na okolí školy, travnaté plochy v sídlištní zástavbě a dětská hřiště.
Některé třídy vyrazily vyčistit Park patriotů,
Vodárenský les či větrolam za ulicí Antonína
Slavíčka. Celkově se nám podařilo vysbírat
asi 450 kg odpadu, v němž byly nejvíce zastoupeny igelitové obaly a PET láhve. Častým
„úlovkem“ byly také láhve od alkoholických
nápojů a plechovky. Mezi nejkurióznější
„nálezy“ patřily koberec, starý kufr či pneumatiky.
Všem zúčastněným děkujeme za to, že
jim není lhostejné prostředí, ve kterém žijeme, a za to, že šli příkladem ostatním obyvatelům města.
Jana Pazderová

Jaro je na naší škole veselé a plné činností.
Naši šesťáci navštívili Prahu. Cílem exkurze byla
návštěva Židovského muzea, která byla vyvrcholením školního projektu s názvem „Žijí s námi,
nebo vedle nás...“ a také seznámení se „na vlastní
kůži“ s nejznámějšími památkami.
Pro děti druhého stupně jsme ve spolupráci
s Policií ČR uspořádali sérii přednášek na téma
kyberšikana a bezpečné chování na sociálních
sítích.
Velikonoce jsme oslavili opět prací, organizovali jsme celodenní Velikonoční dílny. Děti si

vyrobily několik velikonočních dekorací, chlapci
se zde naučili plést pomlázky a dívky třeba barvit
vajíčka.
Myslíme i na budoucí prvňáčky, připravili
jsme pro ně závěrečný díl zábavně poznávacího
programu Veselá škola.
Začátkem dubna jsme uspořádali Den otevřených dveří. Současně jsme představili náš koncept zavádění 3D tisku do výuky. Velice příjemně
nás překvapila vysoká návštěva veřejnosti a jsme
rádi za pozitivní ohlasy.
Jakub Velecký

Florbalový turnaj zdravotnických škol

ZŠ nám. Míru
Střípky ze školního života
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MŠ Větrná

ZŠ T. G. Masaryka

Oslavy jara – vynášení Morany, odemykání vody,
cesta za velikonočním zajíčkem

Nedílnou součástí vzdělávacího programu
MŠ Větrná je nejenom ekologická výchova,
ale i seznamování se s tradicemi a zvyky. Nejmladší děti ze třídy Broučků a Berušek oživily

prastarou tradici a přivítaly jaro společným
vynášením Morany. V průběhu týdne děti
nadšeně pracovaly na vyrábění symbolu zimy.
Při činnosti se postupně seznamovaly se slovanským zvykem a jednotlivými symboly jara
a Velikonoc. Naučily se jarní písničky, tanečky a rytmická říkadla. Užily si i dobrodružnou
výpravu za velikonočním zajíčkem, kde cestou
plnily různé jarní úkoly.
S Moranou se všichni vydali lánským sídlištěm k zákoutí řeky Svitavy, kde ji za společné recitace říkadla: „Přišlo jaro do vsi“ vložili
do řeky. Posledním zamáváním se děti rozloučily se zimou a klíčem odemkly řeku. Tak tě
tedy radostně vítáme, JARO!
Karla Juříková

Školení první pomoci pro děti
ly se na umístění jednotlivých orgánů uvnitř
těla. Dále si děti zopakovaly postup při volání odborné pomoci a na ﬁguríně Pavlovi
si nacvičily masáž srdce. Děti byly po celou
dobu zapojovány do různých „pomocných“
zdravotnických aktivit, což udělalo toto důležité téma pestřejší a zajímavější. V průběhu dalších dní sdělovaly děti nadšeně své
zážitky a promítaly je do svých her. Těšíme
se na další setkání!
Olga Gabrlíková

ZUŠ Svitavy
Zápisy do Základní umělecké školy Svitavy
Zápisy pro školní rok 2018/2019
se konají:
dne 14. 5. 2018 pro hudební
obor, kancelář – 2. patro, 9:30–11:30 pro
děti 5–6leté do přípravného kurzu, od 14
do 16 hod. pro děti od 7 let

V květnu končí roční ověřování metody Global storylines, které pro společnost
Na Zemi naše škola realizuje. Tato původně
irská metoda si rychle získala pozitivní ohlasy
od paní učitelek i od dětí. Abyste i vy, rodiče
a přátelé školy věděli, o co jde, pokusím se
do pár vět dostat esenci této metody. Žáci
jsou vtaženi do příběhu, který se stává dlouhodobou osou výuky. Děti si tvoří prostředí
podle příběhu (např. vesnice) a vytvářejí role
ve zvolené komunitě. Příběh přináší problémy, možnosti a výzvy k řešení. Pomocí dramatizace je umožněno prožívat globální témata
v bezpečném prostředí příběhu. Metoda vede
žáky k aktivnímu přístupu řešení problému,
solidaritě a empatii, což je směr, který souzní
s proﬁlací naší školy.
Mgr. Jiří Sehnal

ZŠ Riegrova
Drátování

MŠ Čsl. armády
Chtěli bychom poděkovat paní Mgr. Kateřině Krausové, která byla ochotná a přišla k nám do MŠ popovídat dětem o první
pomoci. Děti se zábavnou formou dozvěděly o zdraví, nemocech, výskytech bacilů,
úrazech a jejich ošetření. Aby byl odbourán
strach z lékaře, dostaly děti doktorské čepice. Na velké plyšové opičce jménem Baryk,
která sloužila dětem jako pacient, si děti vyzkoušely postup při odebírání krve a podíva-

Výuka příběhem na ZŠ T. G. Masaryka

dne 15. 5. 2018 pro výtvarný obor – učebna
výtvarného oboru – 2. patro 14–16:30 hod.
dne 11. 6. 2018 pro taneční obor – učebna
tanečního oboru 14–16 hod.
Tým ZUŠ Svitavy

Drátování na Riegrovce – 9. 5. 2018, 10:00–12:00
Poplatek: 50 Kč na materiál.
Účast hlaste předem na e-mail:
prazanova@riegrovka.cz
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Krajský přebor přehazované

Informace ze sportu
HBC Svitavy mají za sebou výtečný vstup do jarní části

Svitavští hokejbalisté mají za sebou skvělý
vstup do jarní části sezony a během dvou víkendů zajistili play oﬀ.
Dva náročné víkendy, které jsme zvládli na jedničku, nám zajistily nejen účast v play
oﬀ, ale i dobrou výchozí pozici do vyřazovacích
bojů. Vinou dohrávek a odložených zápasů
1. HBC odehrálo během dvou uplynulých víkendů 4 utkání, ve kterých ztratilo jediný bod.
Vstup do jarní části začal na domácím hřišti proti
Žamberku, které Svitavy vyhrály 3:2. Hned druhý
den naši reprezentanti vyrazili do Hradce Králové, kde je čekal náročný soupeř z Opočna. I toto
utkání naši borci zvládli, a to v divoké přestřelce
9:5. Další víkend pokračoval na stejné vlně. Hlad-

ká výhra s rezervou Pardubic 9:1 a snový start byl
zakončen hned den na to, kdy Svitavy vyrazily
k dohrávce na půdu Žamberku, kde zvítězily 3:2
na samostatné nájezdy.
Nyní se naši borci nacházejí na 5. místě
2. Národní hokejbalové ligy a s klidem mohou
vyhlížet soupeře pro play oﬀ. Situace v tabulce
je totiž pro naše barvy tak rozhodnuta, že ať se
poslední dva zápasy stane cokoliv, naši hokejbalisté dohrají základní část na zmíněném 5. místě.
Po téměř nekonečné době se povedlo splnit
cíl a dostat se do play oﬀ. Rozhodně se nenecháme tímto dílčím úspěchem uspokojit a nadále
budeme myslet na mnohem vyšší mety, komentovali zástupci 1. HBC.
Milan Beneš

Mezinárodní turnaj EASTER CUP Klatovy ovládli
malí basketbalisté ze Svitav
se vtěsnal i svitavský Adem Gurbuz. Velké poděkování patří realizačnímu týmu rodičů a trenérů
za příjemně prožitý velikonoční čas. Vítězem
kategorie U12 byl výběr USA. Celkem se mezinárodního turnaje zúčastnilo v osmi kategoriích
rekordních 94 týmů.
Pavel Špaček

Moravskotřebovská túra se psy
Nejmladší minižáci Svitav U11 vyhráli
mezinárodní turnaj EASTER CUP KLATOVY
2018! Turnajem o dvanácti účastnících prošli
bez ztráty kytičky a vyhráli všech šest utkání.
V šestičlenné základní skupině přehráli nejprve slovenské Bánovce nad Bebravou 35:19
a německý Chemnitz 35:21. Druhý den nedali
žádnou šanci týmu Sokol Pražský – 62:17. Poslední dva zápasy ve skupině odehráli excelentně v obraně a své soupeře udrželi na pouhých
třech bodech – Beroun 40:3 a Domažlice 52:3.
V nedělním ﬁnále je čekal stejný soupeř jako
jejich mužské vzory Tury ve čtvrtﬁnále KNBL –
nevyzpytatelný Děčín. Podle papírových předpokladů se mělo jednat o zcela vyrovnaný duel, ale
Svitavští ve ﬁnále předvedli svůj nejlepší výkon
na turnaji a po třech čtvrtinách vedli již 27:10!!
Děčín sice v závěrečné části mocně dotahoval,
ale svitavští Tuříci ho blíž než na 33:26 nepustili. Finále turnaje bylo soubojem dvou účastníků
národního ﬁnále, které se uskuteční 19.—21. 4.
v Hradci Králové a ukázalo, že Svitavy mají kvalitní tým. Svitavský Tomáš Bryška byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje. Do nejlepší pětky turnaje

Klub pejskařů pozitivního tréninku zve
všechny páníčky a jejich čtyřnohé psí kamarády na Moravskotřebovskou túru. Akce bude
odstartována 26. 5. v 8:30 z ulice Dvorní pod
sjezdovkou. Trasa je dlouhá kolem 12 km lesním
terénem. Startovné činí 100 Kč za tým (psovod
a pes), doprovod nic neplatí. Pro předem přihlášené bude připraven účastnický balíček a pamětní list. V cíli proběhne vyhlášení tří nejrychlejších
týmů. Více informací naleznete na www.kppt.cz
nebo facebooku Klub pejskařů pozitivního tréninku. Na viděnou v květnu.
Pavla Lipavská

Krajský přebor přehazované dívek hrálo
v letošní sezoně celkem 29 týmů z Pardubického kraje. Od listopadu do března dívky absolvovaly kvaliﬁkaci a čtyři další turnaje, ve kterých
byly týmy rozděleny do výkonnostních skupin
s prolínacím systémem, kdy po každém turnaji
nejlepší postoupily do lepší skupiny a naopak.
Volejbalový oddíl TJ Svitavy zastupovalo sedm
družstev, což je ze všech zúčastněných oddílů
bezkonkurenčně nejvíce.
A v celkovém umístění jsme si vedli výborně, šest týmů v první dvacítce a k tomu navíc
krásné bronzové medaile za 3. místo. Svitavy
v soutěži zastupovaly dvě tréninkové skupiny,
mladší třeťačky pod vedením trenérského dua
Šmejcová/Luňáček a čtvrťačky ze starší přípravky.
Medaile z perníku si nakonec odnesly
všechny hráčky díky paní Pavlišové. Rádi bychom poděkovali rodičům za asistenci při
turnajích, bez které by nebylo možné soutěž
v takovém množství hráček absolvovat.
Věřme, že děvčatům bojovnost a zápal
do hry vydrží!
Pavlína Švihelová

Bloudění s mapou 2018
Je zde konečně jaro a s ním spojený už
15. ročník pohodové orientační cyklojízdy
okolím Svitav. Jako je již zvykem, akce se koná
třetí květnovou neděli, konkrétně pak 20. května 2018. Prezence a start je průběžně od 8.30
do 10.00 hodin na zahrádce Bowlingového
a squashového centra „Na Střelnici“. Trasy jsou
opět tři – 20, 40 a 60 km a pokusím se účastníky
opět zavést do míst, kde ještě nebyli. Každý ročník se to podařilo a věřím, že se to podaří i letos.
Na všechny se těším a věřím, že nám bude
počasí přát.
Pavel Křivka

pneuservis
autobaterie

pneuservis

Shrnutí kuželkářských soutěží
Ve východočeském přeboru se svitavské
„áčko“ umístilo na 2. místě a do posledního
zápasu bojovalo o postup do divize. Svitavské
béčko ve stejném přeboru obsadilo 8. místo.
Ve východočeské soutěži bojovalo družstvo Svitavy C, které obsadilo 7. místo a nově sestavené
mužstvo „D“ se umístilo 12. Svitavy také reprezentují žáci, ti kromě východočeského poháru
hrají i městskou ligu.
Josef Širůček

Nekvinda – Zemědělská technika a.s.
Průmyslová 2157/4
568 02 Svitavy (areál za celnicí)
pneu tel.: 461 530 135
baterie tel.: 461 616 670

www.nekvinda.cz
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Florbalová sezona 2017/2018 končí

Fotbal
Výsledky dosud odehraných zápasů jarní
části mistrovských utkání
KP muži
Svitavy – Žamberk
4:0 (4:0)
Svitavy – Moravany
2:1 (1:0)
Chrudim B – Svitavy
0:2 (0:1)
Svitavy – Choceň
1:0 (0:0)
Svitavy – Třemošnice
2:0 (1:0)
KP I.A tř. muži
Svitavy B – Semanín
Letohrad B – Svitavy B
Svitavy B –
Rohovládova Bělá
Pardubičky – Svitavy B

3:2 (1:1) Pen: 3:2
2:3 (1:0) Pen: 6:7
0:1 (0:0) Pen: 3:4
2:1 (1:1)

U19 – Česká divize dorostu skupina C
RMSK „Cidlina“ – TJ Svitavy
2:0 (1:0)
TJ Svitavy – MFK Trutnov
1:2 (0:0)
FK Meteor Praha VIII B – TJ Svitavy6:1 (1:1)
TJ Svitavy –
FC Slavoj Vyšehrad B
3:2 (2:1) Pen: 3:1
FC TEMPO PRAHA – TJ Svitavy
4:2 (1:1)
TJ Svitavy – FK DUKLA Praha B
1:5 (1:3)
U17 – Česká divize dorostu skupina C
RMSK „Cidlina“ – TJ Svitavy 2:3 (0:0) Pen: 2:4
TJ Svitavy – MFK Trutnov
1:6 (0:2)
FK Meteor Praha VIII B – TJ Svitavy2:0 (0:0)
TJ Svitavy – FC Slavoj Vyšehrad B 0:1 (0:0)
FC TEMPO PRAHA –
TJ Svitavy
3:2 (1:0) Pen: 4:2
TJ Svitavy – FK DUKLA Praha B
1:2 (0:2)

Tenis – Krajský přebor dospělých
Na přeborech Pardubického kraje dospělých, které se hrály 14. 5. 4. 2018 ve Svitavách, se dařilo svitavským tenistům. Mezi
nejlepší nepustili nikoho a rozebrali si všechny
medailové pozice. Zvítězil Martin Lipenský,
který ve ﬁnále porazil Jiřího Crhu. Třetí místo
vybojovali Marek Chlup a Martin Linhart. Ve
čtyřhře zvítězila dvojice Martin Lipenský a Jiří
Crha. Druhé místo patří dalším Svitavákům Jiřímu Konývkovi a Jiřímu Hipskému.
Krajský přebor žactva
O stejném víkendu proběhly krajské přebory
i v kategorii staršího žactva v Chrudimi. Zde potvrdil roli největšího favorita Jakub Vrtěna, který
získal double – tedy vítězství ve dvouhře i čtyřhře. Daniel Drápela obsadil 3. místo ve dvouhře
a druhé místo ve čtyřhře.
Martin Lipenský

Další ﬂorbalová sezóna končí a v září se spustí celý kolotoč nanovo.
Bohužel však již bez účasti elitního A týmu
v 1. lize. Po 5 letech v této soutěži tým letos nezvládl boje o záchranu v dvoukolovém play-down,
když podlehl nejdříve Litvínovu 4:2 na utkání,
následně pak ještě v sérii druhé šance Hattricku
Brno poměrem 4:1 na utkání. Sestupem do Národní ligy, tedy třetí nejvyšší tuzemské soutěže,
tak končí historicky nejúspěšnější období svitavského mužského ﬂorbalu. V letošní sezoně
se na postu trenéra vystřídali celkem 3 muži a
tým doplatil především na generační výměnu a
úzký kádr. Ačkoliv jádro týmu s tahouny Saurem,
Prudilem, Říhou, Musilem, Šivákem, Lamařem,
Pakostou a Zachem prokázalo obrovskou vůli, je
nutno sportovně uznat, že na soupeře to nestačilo. Ve ﬂorbalovém světě bylo malým zázrakem
hrát takovou dobu na tak vysoké úrovni v malém
městě bez pravidelného přísunu vysokoškoláků,
jako to mají oddíly ve větších městech. Svitavský
klub byl dáván za příklad práce oddílu na malém
městě a vynikal především skvělou atmosférou
na domácích utkáních. Mnozí čtenáři si možná
vzpomenou na narvanou Střelnici, ve které se
v březnu 2016 mačkalo více jak 830 diváků při
utkání s Kladnem, dodnes je to rekord ligy. Oddíl touto cestou děkuje všem hráčům, kteří za 5
let prvoligovým kádrem prošli. Velké poděkování míří taky na adresu trenérů Luboše Kocourka,

Zveme vás na duatlon

Již posedmé pořádá letos Bike klub Svitavy u rybníka Rosnička terénní závod „MTB
duatlon Rosna“. Tentokrát v novém termínu,
a to v sobotu 19. května, odstartují závodníci
nejprve do běžecké části kolem rybníka. Poté
je bude čekat 15 km na kole v okolním lese
a na závěr ještě jeden běžecký okruh. Akce je
určena nejširší veřejnosti a připraveny budou
i závody pro děti ve spolupráci se SVČ Tramtáryje. Bližší podrobnosti a přihlášky najdete na
www.mtbduatlonrosna.cz. Lenka Suchánková

Romana Kalhause, Martina Karlíka a Ladislava
Štancla, kteří se svojí prací zasloužili o vysokou
sportovní úroveň svitavského A týmu. V neposlední řadě patří velké díky také městu Svitavy a
všem partnerům oddílu za podporu a vytvoření
skvělých podmínek.
Smutek z neúspěchu A týmu rozhání nadějná mládež FbK Svitavy a ženská část oddílu
reprezentovaná oddílem dorostenek, který se
postaral o aktuálně největší úspěch FbK. Dorostenky pod vedením Luboše Jirčíka a Zbyňka
Koukala uhrály celkové 3. místo v tabulce 1. ligy
dorostenek. Na poslední turnaj základní části
v Rokytnici v Orlických horách vyrazila děvčata
velkým autobusem posílena o početnou skupinu
fanoušků. K zajištění postupu do vyřazovacího
play-oﬀ bylo potřeba bodovat. Svitavská děvčata to zvládla skvěle, když porazila sokyně z FBC
Dobruška vysoko 10:1 a následně i FBC Dobré
12:1. Takovou kanonádu asi nikdo nečekal a dorostenky se tak mohou zaslouženě radovat z postupu do play-oﬀ. To začíná předkolem, které
se uskuteční 22. 4. opět v Rokytnici v Orlických
horách. Oddíl znovu vypraví autobus, aby tento
zážitek s děvčaty mohli sdílet rodiče a další fanoušci FbK.

Starší žáci se v neděli 8. 4. zúčastnili turnaje
Královéhradecké a Pardubické ligy starších žáků
ve sportovní hale v Hradci Králové-Kuklenách.
Vybojovali tři výhry a celý turnaj vyhráli, když
postupně porazili TJ Sokol Dvůr Králové nad
Labem 4:3, FbC Hradec Králové „C“ 9:0 a v boji
o první místo v turnaji porazili FbK Orlicko-Třebovsko 5:4. Jednalo se o poslední soutěžní turnaj tohoto družstva v sezoně 2017/2018. Z 30
družstev celkové tabulky Královéhradeckého
a Pardubického kraje se naši starší žáci umístili
na konečné 14. příčce. Zároveň je nutné připomenout, že se jednalo o první sezonu tohoto
družstva v této soutěži. I žákům tak patří poděkování za odehranou sezonu. Pro oddíl a trenéry bude největší odměnou, když na ﬂorbal nikdo
nezanevře a všichni hráči a hráčky se sejdou
na letních trénincích a následně nastoupí do další sezony startující v září.
Na závěr sezony oddíl chystá v průběhu
května oddílový turnaj pro všechny hráče, hráčky, rodiče a přátele FbK. Sezonu pak všichni
členové oddílu zakončí společným posezením
u táboráku. Všechny přátele FbK touto cestou
srdečně zveme.
Lukáš Brýdl

Distribuci zajišťuje ﬁrma Lubomírek.cz.
S nesrovnalostmi v doručování se obracejte
na mob.: 608 024 585 (www.lubomirek.cz).
Příští číslo vyjde 27. května 2018.
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