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V sobotu 2. března ovládne svitavské ná-
městí tradiční masopust a zabijačkové hody. 
Víte, že už pošestnácté? Za léta konání maso-
pustu ve Svitavách se s maskami veselily stovky 
a stovky nadšených obyvatel a věříme, že letos 
to nebude jinak. Do Svitav se po dvou letech 
vrací brněnská agentura Rex. Příchozí si tak 
můžou užít tradiční lidovou veselici, jejíž koře-
ny se váží už ke středověku, v lehce jiném po-
jetí než třeba vloni. „Loňský průvod zajišťovala 
skupina z Vortové, platí však dohoda, že jeden 
rok jsou Vortováci na Veselém Kopci, další rok 
ve Svitavách,“ připomíná ředitelka Městského 
muzea a galerie Blanka Čuhelová. 

Průvod masek vyrazí ve 13:30 hodin 
od kašny v dolní části náměstí, doprovodí je 
poličská dechová hudba Poličanka. Masopust-
ní družinu tvoří nevšedně rozmanité maškary, 
kostýmy jsou přesně dané a představují hod-
noty, které byly pro naše předky obzvlášť vý-
znamné. V průvodu tak nechybí kobyla, židé, 
myslivec, Turek, kominík, medvěd či voják. 

Před starou radnicí bude průvod očekávat 
starosta David Šimek, kterého masky požáda-
jí o povolení k obchůzce. Pak maškary zamíří 
do horní části náměstí a bude následovat pes-
trý program agentury Rex. „Návštěvníky maže-
me sazemi, zejména kominík, jedná se o zvyk 

pro štěstí, ale zároveň zlomyslnost masek. Ty 
si můžou dovolit různé zlomyslnosti k divá-
kům včetně lechtivých narážek, blíží se jaro 
a masopust je také předzvěstí přicházejících 
dnů plodnosti,“ vysvětluje jeden ze zvyků, kte-
rými maškary častují přihlížející, Radim Dufek 
z agentury Rex.

Ve 13 hodin začne v horní části náměstí 
masopustní jarmark. „Můžeme se těšit na kla-
sické zabijačkové dobroty,“ ubezpečuje Blan-
ka Čuhelová. Tlačenka, ovar, jelítka, jitrnice 
i chléb se sádlem budou tedy jistě k dispozici. 
Návštěvníci se budou moci občerstvit i medo-
vinou, svařeným vínem, čajem či pivem. Těší-
me se na vás!                        Petra Soukupová
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Přijďte si užít masopust  
a zabijačkové hody

Proměna  
společnosti za 30 let  
od sametové revoluce 
18. / Po / 17:00 / Fabrika, aula

Městská knihovna ve Svitavách vás srdečně 
zve na přednášku přední české socioložky Jiřiny 
Šiklové, která se uskuteční v pondělí 18. břez-
na v 17.00 hodin v aule Fabriky. Jiřina Šiklová 
v 60. letech 20. století spoluzakládala Katedru 
sociologie na Karlově univerzitě, za svou čin-
nost a za pašování nelegální literatury byla per-
zekuována a vězněna. Po roce 1989 iniciovala 
založení Katedry sociální práce na FF UK Praze 
a založila Centrum a knihovnu Gender Studies. 
Kromě odborných prací je autorkou několika 
knižních bestsellerů, poslední kniha Omlouvám 
se za svou nepřítomnost (2015) je souborem 
dopisů z Ruzyně z let 1981–1982.  

Přednáškou Jiřiny Šiklové zahajujeme cyklus 
akcí k výročí 30 let od sametové revoluce. Dále 
se můžete těšit např. na spisovatele a drama-
turga Knihovny Václava Havla Jáchyma Topola, 
na šéfredaktora časopisu Respekt Erika Tabery-
ho či na výstavu fotografií o paní Olze Havlové.  

Marta Bauerová

Slavnostní zakončení  
Tříkrálové sbírky

Pohádku Čertí brko za odměnu v kině Ves-
mír zhlédli všichni koledníci, kteří při Tříkrálové 
sbírce obcházeli svitavské domácnosti, a po-
mohli tak vybrat krásnou, více než čtvrtmilio-
novou částku. Zároveň byli oceněni žáci, kteří se 
zapojili do výtvarné soutěže Tři králové ve Svita-
vách očima dětí, kterou u příležitosti 20. ročníku 
Tříkrálové sbírky uspořádala místní Charita.

Pětičlenná komise v čele s ředitelkou Charity 
Blankou Homolovou se pokusila vybrat nejzdaři-
lejší obrázky, ale bylo to prý velmi obtížné. Všichni 
porotci přistoupili k výběru podle svého nejlepší-
ho vědomí a svědomí, do užšího výběru se tak do-
stalo 33 výtvorů. Tato výtvarná dílka bylo možné 
prohlédnout si do poloviny února v našem kině. 
Porota se jednomyslně neshodla na nejlepších 
obrázcích, proto se rozhodla ocenit všech třiatři-
cet mladých výtvarníků z užšího výběru a také je 
pozvala do kina na promítání pohádky.         (red)
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Téměř rok je v provozu coworkingové 
centrum na svitavském náměstí. Slovo cowork 
znamená doslova spolupráce, coworkingové 
centrum představuje jakousi sdílenou kancelář, 
místo pro pracovní setkávání či další skupino-
vé akce. Během ročního fungování navštívily 
svitavský cowork stovky klientů. „Ano, někteří 
klienti se k nám pravidelně vracejí,“ říká Petr 
Šmerda, vedoucí Městského informačního cen-
tra ve Svitavách, které zdejší cowork spravuje. 
Mezi klienty tohoto pracovního prostoru patřili 
během uplynulého roku jednotlivci, podnikate-
lé, školy, firmy i městské organizace. 

Co svitavský cowork vlastně nabízí? 
Za úplatu si klienti můžou rezervovat pří-

jemný prostor se čtrnácti pracovními místy, 
dalším místem u pevného počítače a tiskár-
nou. Samozřejmostí je připojení Wi-Fi, nechybí 
připojení k projektoru, útulná kuchyňka se zá-
kladním vybavením, v níž si můžete užít pauzu 
s voňavou kávou nebo čajem a která disponuje 
dalšími čtyřmi místy u barového pultu. Je plně 
na rozhodnutí klienta, zda si pronajme jedno 
pracovní místo na libovolnou dobu nebo celý 
prostor na hodinu či celý den. Pro letošní rok 
 

se plánují novinky ve vybavení centra. „Rádi by-
chom vybudovali uzamykatelné skříňky v před-
síňce, aktuálně řešíme a zkoušíme novou popi-
sovatelnou desku, která je standardně součástí 
vybavení coworku,“ vypočítává Petr Šmerda. 
Menší inovace by se měla dočkat i kuchyňka. 

Coworkingové centrum je otevřeno od pon-
dělí do pátku vždy od 8 do 17 hodin, v sobotu 
pak mezi devátou a dvanáctou hodinou. Je dob-
ré si místo rezervovat. Zaměstnanci informační-
ho centra pro vás rezervaci rádi zajistí. Kontakt: 
tel.: 461 534 300, e-mail: info@svitavy.cz, www.
ic.svitavy.cz                                 Petra Soukupová

Více než 34 tisíc klientů zavítalo v loňském 
roce do Městského informačního centra (MIC). 
Přišli především pro informace, ale také pro 
upomínkové předměty, mapy, letáky s přehle-
dem akcí či další propagační materiály. 

Přes osmdesát procent dotazů a žádostí 
o informace padalo od místních obyvatel, pří-
padně návštěvníků z jiných míst naší republiky. 
Lidé posílali otázky také mailem nebo telefono-
vali. Zahraničních klientů bylo o něco méně než 
v minulých letech, převažovali Evropané, pře-
devším obyvatelé sousedních států. Pro pomoc 
a informace si však přišli i Američané, Kana-
ďané a občané Venezuely či Nového Zélandu. 

Zaměstnanci MIC se klientům snaží vždy vyjít 
vstříc, vyhovět jim a zodpovědět všechny dotazy. 
Lidé se nejčastěji ptají na ulice, obchody, auto-
busové a vlakové spoje, umístění bankomatů či 
nejrůznějších služeb. Přicházejí kopírovat, tisk-
nout a skenovat či laminovat dokumenty, využívají 

připojení na internet i fotografické služby, kupují 
vstupenky na kulturní i sportovní akce. „Kuri-
ózní dotaz?“ přemýšlí Jiří Zdražil, který pracuje 
v MIC šestnáctý rok. „Asi otázky na zámek, který 
neexistuje… někteří návštěvníci si zkrátka Svitavy 
popletou s Litomyšlí nebo Moravskou Třebovou,“ 
usmívá se. Upomínkových předmětů nabízejí v in-
formačním centru na desítky, a to různé druhy. 
Nejvíce se prodávají turistické vizitky a pohled-
nice, zájem je o plastové kelímky s barevným ná-
pisem Prožijte Svitavy i magnetky s vyobrazením 
města. „Klienti hojně kupují také hrnky různých 
tvarů i velikostí s motivem Svitav, keramické zvo-
nečky, píšťalky, knoflíky pro štěstí,“ vypočítává Jiří 
Zdražil. Ani milovníci pochutin nemusejí odejít 
s prázdnou, výborná je svitavská hořká čokoláda, 
těstoviny – písmenka, z nichž složíte nápis Svitavy,  
káva, med i čaje. Lidé sem přicházejí i pro drob-
né dárky, které věnují svým blízkým: svíčky, 
kalendáře nebo pastelky.     Petra Soukupová

… lahůdky se vrátí na náměstí. 4. 3. 2019 
bude znovuotevřeno občerstvení ve vrchní 
části (bývalé Mr. Grico), tentokrát s názvem 
Lahůdky „U Montyho“. Prodávat se bude 
sortiment jak kuchyně studené (chlebíčky, 
saláty, apod.), tak i kuchyně teplé (polévky 
a tradiční české hotovky). Pro více informací 
můžete kontaktovat pí. Bouškovou na čísle 
724828021.

… Vše za půlku je česká firma působící 
na trhu už přes 14 let. Včetně svitavské po-
bočky na náměstí Míru 53/59 nabízí stálý sor-
timent, ať už se jedná o ložní prádlo, textilie 
či drogerii. Naleznete ji i na Facebooku: Vše 
za půlku Svitavy.

Lidové divadlo 
Již se k vám dost možná dostaly zprávy 

o naší snaze znovuoživit kouzelné prostory 
Lidového divadla. Rádi bychom vám sdělili 
náš záměr a myšlenku, s jakou jsme se pustili 
do této srdeční záležitosti. Náš zhruba roční 
boj s kompletací a pracemi na rekonstrukci se 
pomalu chýlí ke svému závěru a nás nečeká nic 
jiného, než přivítat první návštěvníky. Snažili 
jsme se co nejvíce celé divadlo zachovat v pů-
vodním stavu a chceme, aby tento sál dále slou-
žil tak, jako za starých časů, a to pro zábavu lidí 
ze Svitav a okolí. Naše vize je taková, že náplní 
by mělo být částečně konzervativnější a multi-
kulturní využití. Děláme to pro vás a jsme hrdi 
na to, že máme tu možnost! Děkujeme. 

Martin Šplíchal 

Jiří Michálek — víc než zakládající člen Čechomoru
„Jirko, a tuhle znáš?“ Neodpověděl, usmál 

se a začal hrát.
V zanedbatelném množství případů řekl: 

„Začni.“ Po pár tónech se přidal a skladbu do-
vedl do poslední noty.

Mistr improvizace nerozezníval jenom kla-
vír na náměstí, ale se stejnou lehkostí vládl i ky-
taře a harmonice. Do důchodu nikdy neodešel, 
svými tóny v posledních letech sytil kaple, kos-
tely, kluby, literární kavárny, sály, parky, slav-
nosti. V roce 2017 vytvořil klavírní doprovod 
na CD Máří, chci tě pozvat na víno.

„Jirko, jak poznáš, kdy začnu zpívat, kdy 
dobu přidám, nebo uberu?“ „Poslouchám, jak 

dýcháš. Hraju podle tvého dechu.“ Ano, toho 
byl schopný ten hlučný pán, jehož historky byly 
bezbřehé. Setkání s člověkem nejen v podobě 
posluchače bylo pro něj vším. Stavěl na pilířích 
vlastní nespoutanosti, otevřenosti, na neuvě-
řitelném rozhledu nejen ve světě hudby, ale 
i v literatuře, historii, sportu, umění.

S amatéry hrál se stejnou radostí jako 
s profesionály. Jeho jméno je spojováno s tělesy 
Perpetual Vagabonds, Fialový expres, Varianta, 
Čechomor aj. 

Jiní blues hráli, on ho i žil. Zemřel 4. 2. 
2019 ve věku 69 let. 

Pavla Boučková

Coworkingové centrum oslaví první narozeniny

V MIC pro vás najdou informaci i nabídnou dáreček

Víte že...
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Město Svitavy na svém území řeší proble-
matiku dopravy samostatnými projekty. Ty 
v daném místě a čase navrhují určitý způsob 
řešení problému. Na stále složitější problemati-
ku dopravy v městské zástavbě je však nutné se 
podívat s celkovou vizí a jednotlivými cíli. Proto 
se vedení města rozhodlo připravit zpracová-
ní strategického dokumentu Plánu udržitelné 
mobility města Svitavy. Důvodem pro pořízení 
PUM Svitavy je zejména potřeba analyzovat 
stávající stav mobility ve všech jejích souvislos-
tech a navrhnout odpovídající rozvoj jednotli-
vých dopravních systémů města a jeho zázemí, 
který by v rámci územního plánu nebyl možný. 

Plán udržitelné mobility města Svitavy 
(dále jen PUM Svitavy) bude strategickým do-
kumentem, jehož cílem je vytvořit podmínky 
pro uspokojení potřeb mobility obyvatel, ná-
vštěvníků i firem ve městě a jeho okolí a přispět 
k průběžnému zvyšování kvality života. Základ-
ními úkoly PUM Svitavy bude:
• komplexní řešení dopravní dostupnosti,
• zvýšení bezpečnosti v dopravě,
• snížení negativních vlivů dopravy na životní 

prostředí,

• zlepšení účinnosti a hospodárnosti přepravy 
osob a zboží,

• zvýšení kvality městského prostředí.
Tento plán nebude vycházet pouze z exis-

tujících postupů, ale podílet se na něm budou 
i dotčené subjekty, orgány, organizace, odbor-
ná veřejnost i samotní obyvatelé Svitav. I proto 
doufáme v co největší účast širokého spektra 
zainteresovaných subjektů ve všech etapách 
jeho projednávání. Cílem Plánu udržitelné 
mobility ve Svitavách je za pomoci občanů, 
místních, regionálních i státních orgánů hle-
dat a najít možnosti pro městskou dopravní 
obsluhu. Opatření pokryje nejen všechny 
druhy dopravy v aglomeraci, jak veřejnou, tak 
soukromou, motorovou, nemotorovou i do-
pravu statickou. Plán udržitelné mobility města 
Svitavy bude zpracován pro návrhové období 
do roku 2040 ve třech scénářích (nulovém a al-
ternativních návrzích). Dále budou pro každý 
scénář zpracovány varianty postupné realizace 
navržených opatření a staveb ve střednědobém 
(2030) i cílovém horizontu, které budou sou-
částí akčních plánů. Celý PUM Svitavy bude 
členěn do dvou částí:

Analytické, jejímž účelem bude shromaž-
ďovat a posuzovat dostupné informace o stavu 
a možnostech rozvoje všech dopravních mož-
ností (včetně pěší, cyklistické, statické, mo-
torové či hromadné) a bude obsahovat také 
rozložení pracovních příležitostí daných služeb 
společně s vyhodnocením dopravních systémů 
po stránce kapacity, nabídky a poptávky. 

Druhá část bude návrhová, v níž se na zá-
kladě společné vize všech zúčastněných subjek-
tů s ohledem na stav a předpokládaný rozvoj 
území navrhne odpovídající rozvoj sítě všech 
druhů dopravy a jejich provázanost. Pro návr-
hový horizont plánu (rok 2040) bude navržen 
i kompletní systém obsluhy území s kapacitním 
posouzením a vyhodnocením kritických míst. 

Celá dokumentace tak bude materiálem, 
jenž propojí všechny druhy doprav a navrh-
ne co nejúčinnější a nejhospodárnější pokrytí 
města Svitavy dopravní obsluhou. V návaznos-
ti na tento projednaný dokument pak vznikne 
„Akční plán mobility pro město Svitavy“, tedy 
návrh postupných kroků k naplnění daného 
akčního plánu včetně jeho harmonogramu.

Jiří Johanides

Problematika přístavby sociálního zázemí 
a šaten centrální tělocvičny Šapitó v poslední 
době vzbudila zájem veřejnosti. Stalo se tak 
v důsledku jednání Zastupitelstva města dne 
30. ledna 2019, kdy zastupitel ing. Vojtěch 
Fadrný (Piráti a nezávislí Svitavy) prezentoval 
několik pochybností spojených s přístavbou 
dokončením uvedené stavby. 

Vedení města zaujalo zdrženlivý postoj, 
neboť si bylo vědomo faktu, že na nastolené 
množství otázek lze odpovědět pouze po dů-
kladné přípravě. Celý záměr stavby se odvíjel 
od roku 2010 a vzhledem k možnosti získání 
dotací v dané době byl až do kompletního do-
končení stavby složitým administrativním pro-
cesem. Starosta města proto na jednání sdělil, 
že svolá seminář pro zastupitele, kde všechny 
pochybnosti budou zastupitelům vysvětleny. 

Po jednání zastupitelstva města Česká pi-
rátská strana vydala několik prohlášení, ve kte-
rých bylo uvedeno velké množství nepravdi-
vých, zkreslených nebo z kontextu vytržených 
tvrzení, např. antedatování projektové doku-
mentace, neproběhlé výběrové řízení, falšování 
stavebního deníku, předraženost zakázky, stav-

ba základů bez projektové dokumentace atd.
Proti těmto tvrzením se vedení města dů-

razně ohradilo. 
Dne 14. února 2019 byl uspořádán semi-

nář pro zastupitele, kterého se zúčastnilo 24 
zastupitelů (2 omluveni) a tým odborníků 
(právnička, která připravovala smlouvy ke stav-
bě, zástupce stavební firmy, která stavbu reali-
zovala, a kompetentní pracovníci úřadu):
• přítomní byli seznámeni s průběhem celého 

projektu, historií stavby a její administrací,
• předloženy byly veškeré zápisy z kontrolních 

dnů, stavební deníky, projektová dokumen-
tace, žádosti o dotaci, uzavřené smlouvy 
atd.,

• přítomnými odborníky byla potvrzena správ-
nost rozhodnutí, 

• byla vyvrácena všechna nepravdivá tvrzení, 
která byla Piráty zveřejněna.

Na základě předložených faktů od vedení 
města zastupitelé dospěli k závěru, že jim zpo-
chybňované postupy města v rámci uvedené 
stavby byly vysvětleny.  Prezentace byla vnímá-
na všemi přítomnými jako velice důležitá, po-
zitivní a věci prospěšná. Veškeré - pro někoho 
složité až nepřehledné - kroky města byly čině-
ny v dobré víře ušetřit peníze z rozpočtu měs-
ta. Piráti ve svých tvrzeních patrně vycházeli 
z neúplných podkladů, jejich nesprávná tvrzení 
měla kořeny také v tom, že si nevyžádali dosta-
tečné podklady vztahující se ke komplexnímu 
stavebnímu záměru stavby centrální tělocvičny 
v území, a také v nepochopení již tak složitých 
procesů projektu. Uvedený postup potom vedl 
k mnoha nedorozuměním a v konečném dů-
sledku k vyhroceným emocím na veřejnosti. 

Všechny současné výpady Pirátů se točí ko-
lem tzv. základů pro šatny a jednoho hydrantu. 
Piráti své konstrukce dokládají fotografiemi. 
Tuto problematiku však vedení města vysvětli-
lo a doložilo zápisy z kontrolních dnů a zápisy 
ze stavebních deníků. Ze stavebních deníků je 
patrné, že kompletní dokončení základů spodní 
stavby bylo až v polovině prosince 2017. Mylná 
domněnka Pirátů sklouzla dokonce k zesměš-
ňování místostarosty, který měl z hlediska 
„stavařského“ pravdu, když nehotovou „část 
díla“ správně neoznačil za „základy“, ale jen 
za „hmotu“, odborně řečeno za nedokončenou 
konstrukční hmotu zakládání spodní stavby.

Na závěr semináře starosta města David Ši-
mek a místostarosta Pavel Čížek však vyjádřili 
přesvědčení, že setkání by mohlo otevřít brá-
nu nové a vzájemné komunikace mezi opozicí 
a koalicí města. Je jasné, že pochybnosti mohou 
nadále přetrvávat, neboť se v principech liší po-
hledy na komunální politiku, ale toto společné 
setkání mělo být předzvěstí zkvalitnění komuni-
kace a uklidnění v komunální politice. Věcnost 
a argumentační doloženost ocenili všichni pří-
tomní, protože jak konstatovala koalice i opo-
zice, jde nám o společnou věc a rozvoj našeho 
města. Ovšem z následujících konání Pirátů je 
patrné, že se bude jednat o složitý, možná až 
nereálný proces. 

Důležitým výstupem jednání je, že městu 
Svitavy je líto vtažení zhotovitelské firmy HI-
KELE spol. s r.o. do celé problematiky i přes 
její řádné plnění povinností vyplývajících ze 
smlouvy. Město Svitavy, které tuto situaci ne-
zavinilo, se přesto tímto firmě HIKELE spol. 
s r.o. omlouvá.

David Šimek, Pavel Čížek

Plán udržitelné mobility ve Svitavách

Tisková zpráva k problematice Centrální tělocvičny Svitavy
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Datum 21. leden 2019 se stalo klíčovým 
pro další ze svitavských projektů, když se 
na městské radnici sešli zástupci společnos-
ti SYNER, s.r.o. společně se starostou města 
Svitavy Davidem Šimkem a vedoucím projek-
tového týmu Milanem Obloukem za účelem 
podpisu smlouvy o díle týkající se stavební části 
nové budovy Seniorcentra ve Svitavách. Pro-
jekt „Rozšíření domova se zvláštním režimem 
ve městě Svitavy“ má za cíl zvýšení kapacity stá-
vajícího zařízení Seniorcentrum města Svitavy, 
s.r.o., jež poskytuje služby: domov se zvláštním 
režimem o kapacitě 8 lůžek a domov pro senio-
ry o kapacitě 31 lůžek. Tato přístavba pomůže 
navýšit kapacitu objektu o 17 dvoulůžkových 
a 2 jednolůžkové pokoje. Dohromady se tedy 
celková kapacita navýší o 36 lůžek. Nová pří-
stavba společně se stávající částí objektu tak 
vytvoří jeden provozní komplex o kapacitě 75 
lůžek. Zvýší se i komfort stávajících klientů, 

neboť bude vybudována nová kuchyně, kli-
enti budou moci využít nově vzniklou terasu, 
kuchyňky na přípravu jídel, vnější upravené 
prostory a také nový osobní výtah. Podporo-
vanými osobami jsou lidé trpící Alzheimero-
vou chorobou a ostatními typy demence, kteří 
mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto 
onemocnění a jejichž situace tak vyžaduje pra-
videlnou pomoc jiné fyzické osoby. V návaz-
nosti na proseniorskou politiku města Svitavy 
tak vznikne možnost reagovat na zvyšující se 
počet neuspokojených žádostí z důvodu nízké 
kapacity současného domova, jež měly za dů-
sledek narůstající a obtížně řešitelné problémy 
osamoceně žijících lidí v domácnostech. Nová 
přístavba vznikne na místě stávající budovy 
Domova na rozcestí, jejíž zbourání bude prv-
ním krokem této rekonstrukce. Cena stavební 
části nového objektu se vyšplhá až téměř k 83 
milionům korun bez daně, přičemž město Svi-

tavy obdrželo z programu Ministerstva práce 
a sociálních věcí „Rozvoj a obnova materiálně 
technické základny sociálních služeb“ inves-
tiční dotaci ve výši 33 992 092 Kč. Po podpisu 
smlouvy může dojít k předání budovy a k sa-
motným pracím, jejichž start je očekáván v prv-
ních týdnech měsíce února. 

Jiří Johanides
Město Svitavy připravuje rekonstrukci další 

části městské zeleně. V souvislosti s plánova-
nou výstavbou nové okružní křižovatky ulic 
Sokolovská, T. G. Masaryka a Poličská a již pro-
vedenou rekonstrukcí komunikace ul. Pražská 
nyní město chystá rekonstrukci městské zeleně 
na ul. Pražská a Sokolovská.

Toto území projde celkovou obnovou par-
teru i stromového patra. V rámci projektu se 
počítá s výměnou stávajících jasanů, které jsou 
ve špatném zdravotním stavu, přičemž velká 
část z nich již musela být pokácena. Stromy bu-
dou v průběhu března nahrazeny habry s úz-
kou korunou (Carpinus betulus ‚Fastigiata‘), 
čímž bude zlepšena biodiverzita, mikroklima, 
ekologická, izolační a estetická funkce celého 
prostoru. Do budoucna se plánuje nahradit 
travnatý pás kvetoucím trvalkovým podros-
tem, který jednu z hlavních přístupových cest 
do města promění v úžasnou kvetoucí ulici.

Na ulici Sokolovská, před dopravním hři-
štěm, bude přeměněn stávající travnatý pás 
na kvetoucí pás tvořený z keřů, trvalek, okras-
ných trav a cibulovin. Tento kvetoucí pás na-
váže na plánované výsadby s vyšším stupněm 
autoregulace v prostoru plánovaného kruho-
vého objezdu. Z trvalek budou ve výsadbách 
zastoupeny např. krásnoočko, mavuň červená, 
škornice či šanta. Sezonu zahájí kvetoucí cibu-
loviny (krokusy, tulipány, později okrasný čes-

nek), které vystřídají postupně kvetoucí trvalky. 
Ty budou atraktivní nejenom na pohled, ale bu-
dou sloužit také jako zdroj potravy pro hmyz 
a společně se stromy budou plnit další funkce 
jako ekologické, mikroklimatické a hygienické.

Na základě biologického průzkumu lokali-
ty počítá návrh také s umístěním pěti ptačích 
budek a dvou budek pro netopýry v přilehlé 
parkově upravené ploše mezi ulicemi Pražská 
a Gorkého.                                          Radim Klíč

Rozšíření Seniorcentra ve Svitavách může začít 

Obnova městské zeleně ul. Pražská a Sokolovská

Svitavy opět uspěly 
v soutěži Zelená  
informacím

I v letošním roce bylo město Svitavy oceně-
no v soutěži Zelená informacím, kterou pořádá 
organizace CI2, o.p.s., Agentura Koniklec, o.p.s., 
a Centrum pro otázky životního prostředí Uni-
verzity Karlovy. Záštitu jí poskytuje Svaz měst 
a obcí ČR a CENIA, česká informační agentura 
životního prostředí.

Slavnostní vyhodnocení soutěže se usku-
tečnilo 17. ledna 2019 v prostorách Minis-
terstva životního prostředí České republiky 
v Praze. Čtyřčlenná odborná porota poosmé 
vybírala mezi webovými prezentacemi 273 
měst s počtem obyvatel vyšším než 5 tisíc ty, 
které nejlépe splňovaly kritéria přehlednosti, 
obsahu, přístupnosti aj.  

Město Svitavy se pravidelně umisťuje v prv-
ní patnáctce nejlepších prezentací (letos již 
pošesté) a nyní obsadilo krásné šesté místo. 
Prvenství se po roce vrátilo do Ostravy. Zá-
stupci měst, která obsadila první až patnácté 
místo, obdrželi diplom z rukou Josefa Nováka 
z organizace CI2, o.p.s. a Tomáše Háka z Cen-
tra pro otázky životního prostředí Univerzity 
Karlovy v Praze.

Jiří Johanides

Vánoční stromky  
musejí sbírat i ručně

Přibližně sedmdesát tun vánočních strom-
ků odvezli během prvního měsíce letošního 
roku pracovníci Sportesu. Kromě velkoobjemo-
vých kontejnerů, které bývají na ulicích a síd-
lištích města běžně, byly přidány další čtyři. 
Někteří obyvatelé však nejsou při odkládání 
odstrojených vánočních stromků ukáznění.

Část občanů ignoruje nejenom systém od-
kládání odpadu všech druhů, ale i odkládání 
stromečků. „Je tedy nutné stromky sbírat i ruč-
ně a svážet malými vozidly ke kontejnerům. 
Stromky se totiž objevují všude kolem domů, 
ve veřejné zeleni, u cest, a jak se stalo špatným 
zvykem, také u kontejnerových stání,“ potvr-
zuje Petr Horký ze Sportesu, vedoucí jednoho 
ze středisek. Míní, že kapacita kontejnerů ur-
čených právě pro odstrojené stromky je dosta-
tečná. „Problém je s neochotou některých oby-
vatel respektovat pravidla ukládání odpadu,“ 
apeluje Petr Horký na občany, aby v příštím 
roce využívali velkoobjemových kontejnerů. 
Těch bylo letos z území města svezeno třiadva-
cet. Sedmdesát tun stromků, které pracovníci 
Sportesu odvezli k likvidaci, bylo srovnatelné 
množství s předchozím rokem. 

Odstrojené prý byly stromky dobře, ale 
v kontejnerech byl přimísen jiný odpad, Petr 
Horký odhaduje jeho množství asi na tisíc litrů. 
„Perličkou byla ocelová tyč v jednom ze strom-
ků. Kdyby si jí obsluha stroje nevšimla, musel 
by náš drtič na nákladnou opravu,“ upozorňuje 
Horký.

Stromky se sváží do kompostárny, drtí se 
a posléze kompostují. Jako obživa zvěře se ne-
používají.

Petra Soukupová
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V sobotu 2. února 2019 bylo do pamětní knihy 
zapsáno 11 nových občánků města Svitavy. Slav-
nostního obřadu se ujala Ditta Kukaňová, která 
popřála dětem do života hodně zdraví, štěstí 
a spoustu rodičovské lásky.        Marcela Górecká

Jan Dvořák, Apolena Dvořáková, Ella Fučíková, 
Kristián Kubásek, David Binder, Miroslav  
Postič, Matyáš Konečný, Daniela Lipenská
Ella Pokladníková, Jakub Kembitzký, Karolína 
Bryšková

Vítání nových občánků

Zápis dětí do základních 
škol proběhne v dubnu

Zápis dětí do prvních ročníků základních 
škol pro školní rok 2019/2020 se letos ve všech 
svitavských školách uskuteční 24. dubna od 14 
do 18 hodin. 

Ve Svitavách jsou stanoveny spádové ob-
vody pro celkem šest základních škol, podle 
školského zákona má základní škola povinnost 
zapsat přednostně děti ze svého spádového 
obvodu. Nijak tím není dotčeno právo rodičů 
vybrat si pro své dítě libovolnou základní ško-
lu. Rozdělení ulic do obvodů škol řeší obecně 
závazná vyhláška města č. 7/2017, kterou se 
stanoví školské obvody základních škol zříze-
ných městem Svitavy (http://www.svitavy.cz/
cs/m-57-vyhlasky-a-narizeni/). 

Rodiče mají podle školského zákona povin-
nost zapsat děti v rozmezí 1.–30. dubna v roce, 
kdy má jejich dítě nastoupit povinnou školní 
docházku. Pokud je rodič přesvědčený, že je 
jeho dítě ještě nezralé pro školní docházku, 
a ví, že bude žádat o odklad, musí si k zápisu 
přinést písemnou žádost společně s vyjádřením 
školského poradenského zařízení (pedagogic-
ko-psychologická poradna nebo speciální pe-
dagogické centrum) a odborného lékaře nebo 
klinického psychologa. O odložení povinné 
školní docházky rozhoduje ředitel příslušné 
základní školy ve správním řízení. 

Jiří Petr

Vlasta Tyčová oslavila 100. narozeniny
I když se často říká, že věk je jen číslo, tak 

některá čísla lze skutečně jen s příjemným údi-
vem v tváři ocenit. Ve středu 6. února 2019 
zaznamenala veledůležitý životní milník Vlasta 
Tyčová, když měla tu krásnou příležitost oslavit 
své sté narozeniny. Za vedení města jí byli vřele 
popřát mnoho štěstí a především zdraví, byť 
obojího se jí dostává ve velké míře díky jejím 
potomkům, kteří se o ni báječně starají, mís-
tostarosta Pavel Čížek, vedoucí odboru sociál-
ních věcí a zdravotnictví Šárka Řehořová a také 
ředitelka Okresní správy sociálního zabezpeče-
ní Svitavy Jaroslava Müllerová. Společné po-
sezení s paní Tyčovou, která pracovala dlouhá 
léta jako mzdová účetní a ve Svitavách bydlí 
od roku 1945, bylo příjemným zpestřením 
mrazivých dní a zahřálo nejen tělo, ale i duši. 
Stoleté výročí narození se nevidí na denním po-

řádku a bylo nádherné vidět, že péče rodiny 
a nejbližších přátel je jeden z klíčových fakto-
rů pro dlouhý a spokojený život. Paní Tyčové 
tímto přejeme, aby podobných životních jubileí 
zažila jen a jen více.

Jiří Johanides

Seniorcentrum Svitavy 
hledá posilu

Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. přijme 
na plný pracovní úvazek pracovníka/pracovnici 
v sociálních službách (přímá obslužná péče) 
pro pobytové sociální služby domov pro seni-
ory a domov se zvláštním režimem (nepřetržitý 
směnný provoz). Místo výkonu práce: Svitavy, 
nástup dle dohody. V případě zájmu kontak-
tujte staniční sestru Mgr. Hanu Proseckou, tel.: 
731 605 892.

Lenka Jurenová

Poplatek za komunální 
odpad

Poplatek za komunální odpad je pro letošní 
rok stanoven ve výši 660 Kč/osoba. Splatnost 
poplatku je do 30. června 2019. Zaplatit lze 
v hotovosti v budově městského úřadu na ul. 
T. G. Masaryka 25, bezhotovostním převodem 
na bankovní účet města, platební kartou nebo 
složenkou, která Vám bude zaslána koncem 
měsíce května. Údaje pro platbu převodem 
(číslo účtu a variabilní symbol) sdělíme mai-
lem nebo na níže uvedených tel. číslech. Pří-
padné bližší informace lze získat na odboru 
životního prostředí u Jany Alexové na tel. čísle 
461 550 253 a Pavlíny Farkašové na tel. čísle 
461 550 254.                                  Jiří Johanides

Městská policie 156

Několik údajů o činnosti MP Svitavy 
za rok 2018 

Městská policie Svitavy každoročně vyka-
zuje statistické údaje o svojí činnosti pro Mini-
sterstvo vnitra a nebylo tomu jinak ani v roce 
letošním. Jedná se o údaje k činnosti městské 
policie za rok 2018. Upozorňuji, že zde uvádí-
me jen stručný přehled o naší činnosti. Podrob-
nější zpráva bude zpracována v následujícím 
období a veřejnosti bude samozřejmě zpřístup-
něna. Celkový počet přijatých oznámení/řeše-
ných událostí: 5397, což je v přepočtu skoro 
15 řešených událostí denně. Počet přestupků 
projednaných příkazem na místě: 1343, z toho 
uložením pokuty: 1331. Přestupky proti bez-
pečnosti a plynulosti silničního provozu: 1084, 
proti majetku: 90, proti veřejnému pořádku: 
24, počet oznámených přestupků správnímu 
orgánu: 112, počet podezření ze spáchání 
trestného činu předaných Policii ČR: 36, počet 
výjezdů na žádost PČR: 311, počet osob před-
vedených strážníky: 19, odchycená zvířata: 92.        

Zadrženi pachatelé krádeží
Strážníkům městské policie se podařilo 

v prvních dnech měsíce února zadržet hned ně-
kolik podezřelých osob z krádeží v obchodních 
domech na území města. Jednalo se celkem 
o tři osoby (dva muži a jedna žena). Podezře-
lí se krádeží dopustili ve dnech 6., 8. a 11. 2. 
Jednalo se o místně známé osoby O. B., D. K. 
a T. B. Všichni tři byli následně předáni Policii 
ČR, a to pro podezření ze spáchání trestného 
činu krádeže, jelikož se krádeží dopustili opa-
kovaně. O jejich trestu by měl v krátké době 
rozhodnout soud.       

Podomní prodeje 
V poslední době byly ve Svitavách zazna-

menány určité pokusy některých energetických 
společností o prodej jejich produktů našim 
spoluobčanům, a to přímo v místě jejich by-
dliště. Upozorňujeme, že se v této záležitosti 
může jednat o podomní prodej, který je vyhláš-
kou města zakázán. Dotyční dealeři se mohou 
dopouštět minimálně přestupkového jednání. 
Pokud takové pokusy zaznamenáte i ve vašem 
okolí, neváhejte ihned volat na linku 158 či 
156. Zároveň děkujeme všem, kteří nám již ne-
standardní chování prodejců energií oznámili 
a ve věci byli ochotni svědčit. Zkusme společ-
ně zamezit nechtěnému obtěžování a nekalým 
praktikám těchto společností.   

Nábor k městské policii
Informujeme, že v následujícím období 

bude vyhlášeno výběrové řízení na obsazení 
volného místa strážníka městské policie. Po-
kud máte zájem získat podrobnější informace 
k věci a chcete pracovat pro zdejší městskou 
policii, neváhejte kontaktovat velitele MP Svi-
tavy Mgr. Rostislava Bednáře na mail: rostislav.
bednar@svitavy.cz a sledovat webové stránky 
města, kde bude výběrové řízení zveřejněno. 

Rostislav Bednář
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Ze zastupitelských lavic

Podivnosti okolo  
výstavby šaten Šapitó

V září 2017 se na stadio-
nu otevírala centrální tělo-
cvična Šapitó. Byla to tehdy 
velká sláva a proto z té akce 
existuje celá řada fotografií. 

Jsou na nich vidět, v tu dobu již rozestavěné 
základy. Smlouvu se zhotovitelem, ale vedení 
města podepsalo až 23.11.2017! Stačí se podí-
vat do registru smluv. Jak je to možné? Vyžádal 
jsem si kompletní podklady k tomuto projektu 
a mé podezření se potvrdilo. Nesedí se sku-
tečností informace ve stavebním deníku, zápis 
z kontrolních dnů, žádost o dotaci či stavební 
povolení. Na papíře je vše křišťálově čisté. Fo-
tografie ale dokazují, že realita byla jiná.

Na začátku letošního roku jsem na uvedené 
skutečnosti upozornil kompletní vedení města 
Svitavy. Dostalo se mi odpovědi, že je vše v po-
řádku. Nikdo nedokázal věrohodně vyvrátit zjiš-
těné skutečnosti. Z tohoto důvodu jsem na led-
novém zasedání celou záležitost prezentoval. 
Od místostarosty pana Čížka jsme se dozvěděli, 
že to nejsou základy, ale “nějaká hmota”. Toto je 
naprosto neuvěřitelné zjištění a budeme v dané 
věci činit další příslušné kroky.

Podrobnosti k celé věci včetně videí ze za-
stupitelstva naleznete na:
www.piratisvitavy.cz/satny/                                

Vojtěch Fadrný, 
zastupitel za Piráti a Nezávislí Svitavy

Téma — videozáznamy
V souvislosti s lednovým jednáním Zastu-

pitelstva města se šířily zaručené informace, že 
koalice nechce vytvářet a zveřejňovat videozázna-
my z jednání Zastupitelstva, že je odmítá, že je 
jednou nechce, pak zase chce, že mění názory. 
A že tím asi zastupitelstvo něco zastírá, nechce být 
transparentní atd., ačkoliv jednání jsou vždy veřej-
ná, je z nich vysílán přímý přenos a zveřejňován 
audiozáznam. Věc se má aktuálně takto: žádná 
z koaličních stran problematiku videozáznamů 
ve svých volebních programech jako prioritu ne-
měla, primárně se totiž věnovaly především soci-
ální problematice, bezpečnosti, dopravě, bydlení, 
kultuře, životnímu prostředí, rozšiřování služeb 
pro občany, komunikaci občanů s úřadem atd. 
Na těchto tématech byla pak postavena koaliční 
smlouva. To neznamená, že by koaliční partne-
ři nebrali téma videozáznamů vážně. Není mně 
známo, že by některý koaliční subjekt po volbách 
tvrdil, že zásadně odmítá zveřejňování videozá-
znamů z jednání Zastupitelstva. Stejně jako při-
stupujeme zodpovědně k ostatním tématům, 
chceme se i zde zabývat finančním, technickým 
a personálním řešením problematiky. Proto jsme 
prosadili, aby se věcí nejdříve zabývala mediální 
komise. Aby tedy bylo jasno – ani SPMS videozá-
znamy z jednání Zastupitelstva předem neodmítá. 

Poděkování
Chtěli bychom tímto poděkovat všem 

zaměstnancům LDN ve Svitavách, přede-
vším MUDr. Libuši Spurné. Za velmi dob-
rou zdravotní péči a celkový přístup k naší 
mamince a babičce, paní Věře Bidmonové. 

Rodina Kejíkova a Bidmonova

Jen chceme, aby se tak, jak zodpovědně připra-
vujeme opatření v oblasti dopravy, sociální, bez-
pečnostní, kulturní apod., pracovalo zodpovědně 
i na tomto tématu.                                 Milan Báča, 

zastupitel za Sdružení pro město Svitavy 

Rekonstrukce krytého  
bazénu je stále aktuální 

Je skutečností, že re-
konstrukce Krytého pla-
veckého bazénu se stále 
odkládá, ale mohu ujistit 
svitavskou veřejnost, že 
vedení města má reálnou 
představu o financování 
(myšleno projektované 
náklady s koeficientem 1, 

2) a plánuje zahájení soutěže na výběr zhotovi-
tele v lednu 2020, a to v plném rozsahu připra-
vené projektové dokumentace. Rekonstrukce 
by měla začít nejpozději v září 2020. Svitavský 
projekt je zaměřen na regionální působení, 
kde občané Svitav, Poličky, Moravské Třebové 
a obcí v regionu budou mít možnost využívat 
jak plavecké, tak relaxační wellnessové prosto-
ry. Svitavská veřejnost svým vystoupením na ku-
latém stolu dne 16. 5. 2018, kde se projedná-
val podrobně připravený projekt rekonstrukce 
Krytého plaveckého bazénu, jasně deklarovala 
podporu představenému záměru a novému za-
stupitelstvu dala mandát a závazek k realizaci 
tohoto významného projektu.

Ing. Jaroslav Kytýr,  
zastupitel a poslanec za Hnutí ANO 2011

Setkání filatelistů 
Na své výroční schůzi se na začátku února 

sešli členové svitavského Klubu filatelistů. Klub 
patří k největším v naší zemi, v současné době má 
36 členů. Věkový průměr členů je však vysoký, již 
druhým rokem klub pracuje na získání mladých 
příznivců filatelie. I z toho důvodu bude pokra-
čovat na svitavských školách prezentace sběra-

telství známek. Podle slov předsedy klubu Petra 
Třeštíka žil Klub kromě pravidelných měsíčních 
sběratelských schůzek nebo regionálních pololet-
ních sběratelských burz v loňském roce světovou 
výstavou poštovních známek PRAGA 2018 a také 
prezentací filatelistického materiálu spojeného 
se vznikem republiky na muzejní výstavě Svitav-
ské osmy. Nejbližší akcí filatelistů bude regionál-
ní Burza filatelie a sběratelství 28. dubna 2019 
(od 8 do 12 hodin ve Fabrice).              Milan Báča

Ordinační hodiny zubní pohotovostní služ-
by jsou od 8:00 do 11:00 hod. Mimo tyto 
hodiny přijímá akutní pacienty stomatolo-
gická 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
2.–3. 3. MUDr. Bisová Iva / Moravská 
Třebová, Svitavská 325/36 / 461 352 210
9.–10. 3. MUDr. Doležal Petr / Svitavy,  
U Stadionu 1207/42 / 461 532 253
16.–17. 3. MUDr. Fremuthová Marta / 
Městečko Trnávka 5 / 461 329 181
23.–24. 3. MUDr. Horák Pavel / Svitavy, 
Pavlovova 24 / 777 511 011
30.–31. 3. MUDr. Hřebabetzká Alena / 
Staré Město 134 / 461 312 501

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 
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,  
461 569 270, So, Ne, svátky 
8:00–18:00 hodin

Lékařská pohotovost

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 Svi-
tavy. Texty příspěvků neprocházejí obsahovou 
ani jazykovou korekturou.
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reálná sebeobrana
naučte se bránit v jakémkoli věku

NÁBOR  Svitavy
Tréninky – vždy v pondělí od 19,00 hod – 20,30 hod

První lekce zdarma a nezávazně
Tělocvična ZŠ, T. G. Masaryka 27

Kontakt tel.: 724 015 671
WWW.KRAVMAGA-KAPAPBOHEMIA.CZ

Pravidelné tréningy v lokalitách Svitavy, Moravská Třebová, Česká  Třebová, Lanškroun, Ústí nad Orlicí, Kunčina, Olomouc, 
Dolní Čermná, Vranová Lhota, Žamberk, Púchov SK pod vedením mezinárodně certifikovaných trenérů IKA Izrael a 

akreditovaných trenérů  sebeobrany a bojových sportů v rámci Ministerstva školství. 

Tiskovým mluvčím je Jiří Johanides

Díky těm, kteří pomáhají s úklidem sněhu

Coby tiskový mluvčí musí komunikovat 
nejenom se zástupci radnice, s novináři, ale 
i se širokou veřejností, píše články do zpravo-
daje Naše město, na webové stránky města, 
tiskové zprávy. „Z čeho mám obavy? Z okur-
kové sezony,“ usměje se. „Není nic horšího, 
když se ´nic´ neděje…“ vysvětluje. 

První článek pro město Svitavy, pod nímž 
se objevil jeho podpis, byla pozvánka na ná-
bor zájemců do registru dárců kostní dřeně. 
„Bylo potěšující hned na úvod informovat 
o dobré věci,“ konstatuje Jiří.

A na co se v dohledné době těší? „Není 
to z primárního pracovního prostředí,“ říká 
Johanides trochu omluvně. Těší se na přelom 
února a března, kdy se v polských Katovicích 
koná jeden z nejprestižnějších turnajů světa 
elektronického sportu. „Pro srovnání s klasic-
kým sportem: představte si třeba hokejové 
mistrovství světa. Měla by to být zatím nejdů-
ležitější událost mé dosavadní kariéry,“ říká 
Jiří Johanides. Ať se daří!

Petra Soukupová

Absolvoval osmileté 
studium na svitavském 
Gymnáziu, vyzkoušel si 
studium na dvou vyso-
kých školách, ale prefe-
ruje získávání pracovní 
praxe nad vysokoškolský-
mi diplomy. Je komen-
tátorem živých přenosů 

elektronického sportu v českém i anglickém 
jazyce. Jiří Johanides, tiskový mluvčí města. 
Od prosince zastupuje Lucii Macáškovou, která 
si „odskočila“ na mateřskou dovolenou.

Hlavním důvodem, proč se Jiří Johanides 
přihlásil do výběrového řízení na tiskového 
mluvčího, je přání být zodpovědným repre-
zentantem svého rodného města, komunikač-
ním kanálem mezi radnicí, veřejností a médii. 
A chtěl si zkusit něco nového. „Měl bych vědět 
o všem, co se ve městě odehrává,“ říká s nad-
sázkou Jiří Johanides. „Větší část informací je 
nutné zajistit od kompetentních osob, vedou-
cích odborů, což k mé práci patří, přece jen 
jeden člověk nemůže vědět vše,“ dodává.

Paní zima nám v lednu i v únoru naděli-
la pořádnou nadílku sněhu. Zmírňování zimy 
v ulicích města dalo zabrat především pracov-
níkům společnosti AKVAMONT Svitavy, která 
už léta zajišťuje zimní údržbu. 

Pod pojmem zimní údržba si představme 
činnosti, jimiž se zajišťuje zmírňování závad 
ve sjízdnosti a schůdnosti na komunikacích 
a chodnících, způsobených zimním počasím. 
Zimní údržba tedy slouží pro „pouhé“ zmírňo-
vání následků počasí. To je vskutku pravdivé 
vyjádření, neboť zimou způsobené závady ne-
lze zcela odstranit. 

Požadavky části obyvatel města směřují 
spíše k odstranění sněhu z ulic, to však někdy 
není možné vzhledem k počtu udržovaných 
komunikací. Základním dokumentem pro 
provádění údržby je Plán zimní údržby města 
Svitavy pro zimní období 2018–2019, který 
zahrnuje podrobné vysvětlení pojmů, základ-
ní povinnosti vlastníka, technologické postu-
py zmírňování závad, mechanizmy, jimiž je 
zimní údržba prováděna, a také přehled tras, 
v nichž se údržba provádí. Trasy jsou navrže-
ny podle důležitosti: prvních šest tras zahrnuje 
komunikace, ty další chodníky či komunikace 
udržované na schůdnost. V současné době je 
udržováno cca 140 km komunikací (vozovek 
a chodníků).

Vzhledem k průběhu letošní zimy jsme se 
ve spolupráci se společností AKVAMONT Svi-
tavy snažili zabezpečit zmírňování následků 
zimy i v místech, která nejsou běžně udržo-
vána, a to především po telefonických upo-
zorněních obyvatel. Je nutné říci, že při pro-
vádění zimní údržby dodržujeme předepsané 
zákony a vyhlášky, na úrovni obcí údržbu řeší 
nařízení města. Veškeré informace k provádě-
ní zimní údržby občané naleznou na strán-
kách společnosti SPORTES Svitavy – www.
sportes.svitavy.cz, kde je odkaz pod názvem 
„Zimní údržba“.

Za společnost SPORTES Svitavy jako správ-
ce místních komunikací bych rád uvedl, že sys-
tém zimní údržby je pro každou zimu aktuali-
zován a rozšiřován. Z poskytnutých podnětů 
čerpáme a snažíme se je v následujícím období 
využít. Chci poděkovat občanům Svitav za při-
pomínky a konstruktivní podněty k průběhu 
zimní údržby a případnému zlepšení. Současně 
je třeba vyzdvihnout činnost těch, kteří, ačkoli 
to není jejich povinností, pomohli ve svém okolí 
tím, že odhrnují sníh na chodnících u svých ne-
movitostí. Pomohli tak urychlit zmírnění násled-
ků zimy, v letošním roce s nebývalou nadílkou 
sněhu, za což jim patří dík. 

Bronislav Olšán
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Krátké ohlédnutí ve fotografii :) Kompletní online galerie 
městských akcí

Děti se svými rodiči se sešly a užily si knihovnický Fantasy klub.

Montessori workshop v Krůčku.

V muzejních dílnách probíhalo několik workshopů, ten první vedl účastníky při pletení z papírových rolí.

Nové výstavy v prostorách naší galerie - řezbář Alois Petrus a díla výtvarníků z regionu.

Umělecký kovář František Bečka ukazuje dětem, jak pracovat s kovem. V muzejních dílnách proběhl i workshop zaměřený na řezbářství.

Florbalový tým bojuje o účast v playoff. Tuři na palubovce vedoucího Nymburku.

Jarní prázdniny s deskovými hrami v knihovně

Genetické mutace Genetic Mutation v Tyjátru.

Vystoupení kapely Cocotte Minute v klubu Tyjátr.

Jarní prázdniny v režii SVČ Tramtáryje – návštěva chovatelské stanice a zábavního parku.

Turnaj minivolejbalu, barevného :)
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kalendář akcí
SVITAVSKÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK

 1. / Pá / 19:30 / klub Tyjátr 

3 rd Valentine´s  jazz night
Vystoupí: Okolo Hradce – Svitavy, Pink Floyd 
Accoustic Duo – Praha, Lucky Joke – ČR.

 2. / So / 20:00 / divadlo Trám + Tyjátr 

IX. večer MAC (Malý abonentní cyklus) 
DF JAMU (Brno): Dcery Marie Terezie + kapela 
Bert & Friends. Vstupné: pro studenty 80 Kč, 
pro ostatní za 110 Kč.

 3. / Ne / 16:00 / Fabrika  

Technická pohádka aneb Jak si postavit 
auto (Divadelní soubor z Brněnce) 
Divadelní představení je na motivy knížky svi-
tavského rodáka Martina Sodomky. Vstupné: 
80 Kč, rodinné pasy.

 4. / Po / 18:00 / bar u knihovny 

Filmový klub – Juno
Oscarová komedie o dospívání a překážkách 
na cestě. Juno je šestnáctiletá školačka, která se 
musí potýkat s nečekaným otěhotněním… Re-
žie: Jason Reitman. Hrají: Ellen Page, Michael 
Cera. Večerem provází Michal Kadlec.

 4. / Po / 19:00/ Fabrika 

Happy Tour – Prague Cello Quartet
Mladí, neformální, dynamičtí a inovativní – tak 
se dá charakterizovat čtveřice violoncellistů. 
Vstupné: 290–380 Kč (podle místa v sále), 
prodej: www.ticketportal.cz., info: www.pcq.cz.

 6. / St / 9:00 / dětské oddělení knihovny 

S knížkou do života
Setkání pro rodiče a děti od 0 do 3 let.

 6. / St / 16:00 / dětské oddělení knihovny 

Fantasy klub 
pod vedením Michala Římala z knihkupectví Mi-
notaur. Knižní novinky ze světa fantasy literatury.

 6. / St / 17:00 / aula Fabriky Svitavy 

Beseda Válečná Sýrie zblízka
Setkání s novinářkou, dokumentaristkou, foto-
grafkou, cestovatelkou a humanitární pracovni-
cí Markétou Kutilovou o situaci v bojující Sýrii, 
o Islámském státu, o odchodech obyvatel ze 
Sýrie atd. Akce v rámci Večerů pod lucernou 
– vstup zdarma.

 7. / Čt / 16:00 / Nadace J. Plívy 

XI. kytarové setkání
Přehlídka kytaristů ZUŠ Svitavy ze tříd Veroniky 
Plívové a Karla Tótha.

 7. / Čt / 16:00–17:30 / MC Krůček 

Kurz pro předškoláky
První z devíti společných setkání předškoláků 
a jejich rodičů (prarodičů), které budoucí prv-
ňáčky připraví pro hladký vstup do školy. Cena 
kurzu je 1 000 Kč pro členy/1 200 Kč pro nečle-
ny MC Krůček. Je nutné přihlášení na materske-
centrum@kruceksvitavy.cz, tel. 737 236 152.

 8. / Pá / 15:00–18:00 / MC Krůček 

Montessori prostředí 
a principy ve výchově dětí od narození do 3 let
Ochutnávkový inspirativní workshop pod ve-
dením Mgr. Soni Nádvorníkové. Cena 150 Kč 
členi/200 Kč nečleni MC Krůček. Je nutné 
přihlášení předem na materskecentrum@kru-
ceksvitavy.cz, tel.: 737 236 152.

 8. / Pá / 20:00 / klub Tyjátr  

Koncert kapel Sebastien + Black Tiger 
+ Castaway (sk)
Sebastien a Black Tiger přiberou do party 
i slovenské Castaway a společně se představí 
v klubu Tyjátr dne 8. 3. 2019 od 20:00 hod. 
Vstupné: 150 Kč.

 9. / So / 15:00–21:00 / Fabrika 

Taneční kurzy pro páry – jaro 2019
Kurzy pro začátečníky (15:00), mírně pokročilé 
(17:00), pokročilé (19:00). 

 9. / So / 20:00 / klub Tyjátr  

Vladivojna La Chia & 4Trio
Vladivojna La Chia přiveze do Svitav své in-
timně dobrodružné 4Trio. Těšit se ale můžete 
také na folkové úpravy metalového Vladivojska 
nebo Vladivojniny šílené příběhy s názvem Vla-
dibajky. Vstupné: 200 Kč v předprodeji a 250 Kč 
na místě. Předprodej vstupenek v recepci Fab-
riky a on-line na www.kultur-svitavy.cz.

 10. / Ne / 15:00 / divadlo Trám 

Tančíček Aduši a Dáši (Divadlo Kufr Brno) 
Žonglováním, pohybem a muzikou se Adu-
ša a Dáša popichují a dělají si naschvály. Ale 
společný žonglérský “tančíček” z nich alespoň 
na chvíli udělá kamarádky. Vstupné: 80 Kč, ro-
dinné pasy.

 13. / St / 16:00 / dětské oddělení knihovny 

Čtenářský klub 
pro děti od 2 do 7 let. Čtení, vyprávění, tvoření.

 13. / St / 18:00 / Fabrika, aula 

Gruzie na kole
Beseda s cyklocestovatelem Radomírem Číž-
kem o jeho měsíčním putování po odlehlých 
koutech Gruzie. Vstupné dobrovolné.

 13. , 14. a 15. / St, Čt a Pá / sál Fabriky 

Bazárek MC Krůček
Prodej jarního a letního dětského oblečení, 
obuvi, hraček, kočárků ad. potřeb pro rodiny. 
St 12–18 hod, čt 8–18 hod, pá 8–11 hod. Více 
informací v článku. 

 14. / Čt / 18:30 / Ottendorferův dům  
 – Muzeum esperanta 

191. cestovatelský večer Asociace Brontosaura
Osobákem do Hongkongu 
Vyprávění o cestě všemi druhy vlaků z Čech 
přes Ukrajinu, Rusko, Mongolsko, Čínu až 
do Hongkongu. Uvádí Ivo „Fík“ Dokoupil. 

 15. / Pá / 20:00 / klub Tyjátr  

Rockový kvíz
Přijďte si ověřit vaše znalosti rockové hudby. 
Zábava pro všechny, spousta muziky + živé 
hraní, zajímavé ceny. Rezervujte si svá místa. 
Startovné 50 Kč.

 16. / So / 10:00–10:30 / Ottendorferův dům  
 – Muzeum esperanta 

Sběratelské výměnné setkání 
Na výměnné setkání zveme sběratele turistic-
kých předmětů (vizitky, známky, CWG), čajo-
vých, čokoládových, žvýkačkových atd. obalů, 
ubrousků, kalendáříků, sýrových etiket a řady 
dalších oborů (kromě pohlednic, známek 
a mincí). Vstupné: 10 Kč.

 16. /So /15:00/ městské muzeum a galerie 

Jan Štěpánek – výběr z díla
Vernisáž výstavy známého poličského malíře, 
jehož obrazy jsou rozkročeny mezi realitou 
a abstrakcí, je pořádána k jeho kulatému ži-
votnímu jubileu.

 16. / So / 15:00–21:00 / Fabrika 

Taneční kurzy pro páry – jaro 2019
Kurzy pro začátečníky (15:00), mírně pokročilé 
(17:00), pokročilé (19:00). 

 16. / So / 20:00 / klub Tyjátr 

Irský večírek s kapelou Vintage Wine
Vstupné: 150 Kč v předprodeji (200 Kč na místě).
Předprodej vstupenek od 1. 3. v recepci Fabriky 
a on-line na www.kultura-svitavy.cz.

 17. / Ne / 19:00 / Nadace Josefa Plívy 

Dostaveníčko s těmi, které mám rád... 
Petr Rímský a Ota Maňák 
Dostaveníčko ke společnému koncertu si dali 
folkoví bardi Petr Rímský a Ota Maňák, které 
bude hostit Stáňa Plívová.

KULTURA
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 18. / Po / 17:00 / Fabrika, aula 

Přednáška Jiřiny Šiklové
Proměna společnosti za posledních 30 let. 
Vstupné dobrovolné.

 19. / Út / 19:00 / Fabrika  

Pražský komorní balet
Chvilka POEzie  
Komponovaný večer Pražského komorního ba-
letu v choreografii současných talentovaných 
tvůrců Lukáše Timuláka, Samuela Delvauxe 
a Marka Svobodníka, který obsahuje tři samo-
statné a originální části: Prolínání, Důvěrná 
místa, Chvilka POEzie. Vstupné: 300 Kč / KPH 
200 Kč. Předprodej vstupenek od 1. 3. v recep-
ci Fabriky a on-line na www.kultura-svitavy.cz.

 20. / St / 17:30 / Ottendorferův dům 

Jarní „rodinný“ koncert  
Koncert uskupení tvořených ze žáků ZUŠ Svita-
vy, jejich rodinných příslušníků a učitelů.

 21. / Čt / 19:00 / Fabrika 

Lenka Filipová – koncert 
Pořádá agentura Mamut agency. 
Vstupné: 390 Kč (předprodej recepce Fabrika 
nebo www.ticketevent.cz).

 22. / Pá / 18:00 / Ottendorferův dům 

Pěvecký koncert
Koncert žáků ZUŠ Svitavy z pěvecké třídy Dany 
Pražákové.

 22. / Pá / 20:00 / klub Tyjátr  

Honza Křížek a kapela + Support
Multiinstrumentální show chystá charismatický 
zpěvák, hudební skladatel, multiinstrumentali-
sta a moderátor Honza Křížek. 
Vstupné: 180 Kč předprodej (klub Tyjátr a re-
cepce Fabrika Svitavy, SMSticket od 5. 12. 
2018), 220 Kč na místě.

 23. / So / 20:00 / klub Tyjátr  

Midi Lidi + Hello Marcel
Vstupné: 200/250 Kč (na místě). Předprodej 
vstupenek již nyní v recepci Fabriky a on-line 
na www.kultura-svitavy.cz.

 24. / Ne / 15:00 / divadlo Trám 

Mauglí 
(Divadlo U staré herečky – Hradec Králové)
Na motivy Knih džunglí Rudyarda Kiplinga. In-
scenace, ve které je místo slov akce. Vstupné: 
80 Kč, rodinné pasy.

 24. / Ne / 17:30 / klub Tyjátr 

LiStOVáNí.cz: Český ráj (Jaroslav Rudiš)
Novela Jaroslava Rudiše je o současných mužích, 
jejichž touhy a sny se soustředí na tajemný svět 
za vysokou zdí, který možná obývají ženy… Účin-
kují: Pavel Oubram, Tomáš Drápela, Alan No-
votný. Vstupné 80 Kč (předprodej v knihovně). 

 25. / Po / 19:00 / Fabrika 

Trabantem napříč kontinenty  
– Dan Přibáň
Cestovatelský rokenrol, stovky videí a historek, 
které prostě nevymyslíš… Vstupné: 190 Kč. 
Předprodej vstupenek na www.smsticket.cz.

 26. / Út / 17.30 / Ottendorferův dům 

Koncert učitelů
Učitelé ZUŠ Svitavy jinak, než je znáte.

 26. / Út / 19:00 / Fabrika 

DS Šembera – Tři mušketýři
Bohatýrsko-milostná hudební komedie podle 
slavného románu Alexandra Dumase, kterou 
pro divadlo napsal básník Vítězslav Nezval. 
Vstupné: 110 Kč. Předprodej vstupenek od 11. 
3. v recepci Fabriky

 28. / Čt / 18:00 / klub Tyjátr 

Křest knihy I motýli pláčou
Svitavská rodačka Markéta Volfová (Marky 
Volf) představí svou knihu I MOTÝLI PLÁČOU. 
V roce 2015 ji byla diagnostikovaná rakovina 
prsu, nemoc ji zcela změnila pohled na život, 
ale také přivedla k myšlence, sepsat své pocity. 
Knihu pokřtí a večerem provede Eva Horká.

 28. / Čt / 18:00–20:00/ MC Krůček 

Artevečery s Jitkou
Sebepoznávací sezení s arteterapií – téma: 
Osobní mandala. Scházet se budeme každý po-
slední čtvrtek v měsíci. Cena za jedno setkání je 
120 Kč pro členy/150 Kč pro nečleny MC Krů-
ček. Objednejte se prosím na materskeccent-
rum@kruceksvitavy.cz, tel. 737 236 152.

 28. / Čt / 19:00 / Fabrika 

Jožka Černý 
a Cimbálová Muzika Gracia
Jožka Černý je zpěvákem nazývaným „Král li-
dovek“, zpívá melodie předávané z generace 
na generaci,doprovázené dynamickou Cim-
bálovou Muzikou Gracia. Vstupné: 250 Kč 
v předprodeji (300 Kč na místě). Předprodej 
vstupenek od 1. 3. 2019 v recepci Fabriky a on-
-line na www.kultura-svitavy.cz.

 29. / Pá / 15:00–18:00/ MC Krůček 

Kurz rosteme společně 
– cesta ke spokojenějšímu rodičovství
První z pěti lekcí kurzu, který je určen všem, 
kdo chtějí lépe porozumět svému dítěti i sobě 
jako rodiči. Pod vedením Mgr. Soni Nádvor-
níkové. Cena 750 Kč pro členy/1000 Kč pro 
nečleny MC Krůček. Více informací a přihláše-
ní na materskecentrum@kruceksvitavy.cz, tel. 
737 236 152.

 29. / Pá / 19:30 / Fabrika 

Aprílový ples
Pořádá agentura Z. Petržely. Vstupné: 220 Kč.

 29. / Pá / 20:00 / klub Tyjátr 

Koncert kapely Pozdní sběr  
+ host Franta Černý
Výběrová sestava muzikantů napříč žánry... 
rock, folk, jazz, blues, country... Speciální host 
Franta Černý z Čechomoru. Vstupné: 100 Kč 
předprodej (recepce Fabrika Svitavy a klub Ty-
játr), v síti Ticketstream přes internet, 140 Kč 
na místě.

 30. / So /8:00–13:00 / muzejní dílny 

Odlévání kovů pro děti
Workshop se svitavským uměleckým kovářem 

Martinem Horkým je určen pro děti. Kontakt 
Jitka Olšánová, tel. 461 532 704, nebo lektor@
muzeum.svitavy.cz. Cena workshopu je 300 
Kč/osoba.

 30. / So / 15:00–21:00 / Fabrika 

Taneční kurzy pro páry – jaro 2019
Kurzy pro začátečníky (15:00), mírně pokročilé 
(17:00), pokročilé (19:00). 

 30. / So / 18:00 / klub Tyjátr 

Filmový festival Expediční kamera
Celovečerní promítání filmů o dobrodružství, 
divoké přírodě, poznávání nového, o extrém-
ních zážitcích i sportech. Obvykle čtyřhodino-
vé pásmo filmů z celého světa. Vstupné: 80 Kč, 
Studenti a důchodci sleva 50 %, děti do 15 let 
zdarma.

 31. / Ne / 15:00 / Fabrika            

Na muzice ve Fabrice  
aneb Tančíme s dechovkou
K poslechu, tanci a dobré náladě vám zahraje 
Svitavská dvanáctka pod vedením kapelníka 
Romana Kalvody. Vstupné: 80 Kč, senioři a dr-
žitelé ZTP 60 Kč.

Předprodeje
Vladivojna La Chia & 4Trio (Tyjátr) 
–   9. 3. 2019 / 20:00. Vstupné: 200 Kč 
v předprodeji, 250 Kč na místě, prodává 
i MIC Svitavy                                                                         

Irský večírek s kapelou Vintage Wine 
(Tyjátr) – 16. 3. 2019 / 20:00. Vstupné: 150 Kč 
v předprodeji (200 Kč na místě), prodává i MIC 
Svitavy
 
Pražský komorní balet: 
„Chvilka POEzie“ (Fabrika) – 19. 3. 2019 / 
19:00. Vstupné: 300 Kč, 200 Kč KPH, prodává 
i MIC Svitavy 

Lenka Filipová a hosté (Fabrika) 
– 21. 3. 2019 / 19:00. Vstupné: 390 Kč
 
Honza Křížek a kapela+support (Tyjátr) 
– 22. 3. 2019 / 20:00. Vstupné: 180 Kč před-
prodej, 220 Kč na místě

MIDI LIDI + Hello Marcel (Tyjátr) 

23. 3. 2019 / 20:00. Vstupné: 200 Kč, prodává 
i MIC Svitavy

Jožka Černý & Cimbálová muzika 
Gracia – 28. 3. 2019 / 19:00. Vstupné: 250 Kč 
v předprodeji, 300 Kč na místě, prodává i MIC 
Svitavy
                  
Petra Janů & Amsterdam (Fabrika) 

– 18. 4. 2019 / 19:00. Vstupné: 390 Kč,  
prodává i MC Svitavy

Kouzelná školka slaví 20 let s dětmi 
ve Svitavách (Fabrika) – 28. 4. 2019 / 15:30. 
Vstupné: 195 Kč přízemí, 185 Kč  
balkon, prodává i MIC Svitavy 

Vandráci Vagamundos (Fabrika)  
– 8. 5. 2019 / 20:00. Vstupné: 300 Kč
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Hana Zagorová a Petr Rezek (Fabrika)  
– 17. 5. 2019 / 19:00. Vstupné: 690 Kč, 
balkon 590 Kč

předprodej od 4. 3.
Zdeněk Izer – Na plný coole
2. 4. 2019 / 19:00. Vstupné: 250 Kč v před-
prodeji, 300 Kč na místě, prodává i MIC Svitavy
                  
předprodej od 11. 3. 
DS Šembera – Tři mušketýři (Fabrika) 
 – 26. 3. 2019 / 19:00. Vstupné: 110 Kč, 
prodává i MIC Svitavy 

Radůza (Fabrika) – 11. 4. 2019 / 19:00.
Vstupné: 350 Kč v předprodeji, 400 Kč 
na místě, prodává i MIC Svitavy
                 
předprodej od 25. 3.
Blanka Šrůmová, Jan Sahara  
Hedl & Něžná noc (Tyjátr) – 17. 4. 2019 
/ 19:00. Vstupné: 200 Kč předprodeji, 250 Kč 
na místě, prodává i MIC Svitavy
Recepce Fabrika (tel.: 731 677 692 nebo email: 
recepce@kultura–svitavy.cz, www.kultura–svi-
tavy.cz, MIC (461 534 300).

VÝSTAVY

Městské muzeum a galerie

9. 2. –31. 3. 
Alois Petrus – řezbář, výtvarník, 
sběratel
Výstava ke 130. výročí narození významného 
svitavského řezbáře, který strávil se Svitavách 
velkou část svého života. 

17. 3. – 21. 4.
Jan Štěpánek – výběr z díla
Výstava poličského autora s těžko zaměnitel-
ným filozofickým stylem tvorby. Obrazy Jana 
Štěpánka znají mnozí svitavští příznivci jeho 
uměleckého vidění. 

Stálé expozice
Labyrint svitavských příběhů
Příběh svitavského betléma
Z historie praní
Hledání hvězdy Davidovy
Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy
Svitavské vily

Muzeum esperanta  
Muzeum esperanta / Ottendorferův dům 
(za čajovnou)
Jako jediné svého druhu v ČR muzeum předsta-
vuje slovem i obrazem jazyk esperanto. Součas-
ná výstava: „10 let muzea a 100 let republiky“. 
Vstupenky v ceně 10 Kč jsou k dostání v poklad-
ně MMG. Komentované prohlídky po předcho-
zí dohodě na tel. 604 377 616.

Živá zeď  
Venkovní galerie u Alberta
Kámen, nůžky, papír...
V muzejních dílnách se dějí věci. Foto–pozván-
ka na setkání s malířkou, kovářem, řezbářem, 

sklářem, fotografem, pekařkou a dalšími ši-
kovnými lidmi, kteří vám prozradí taje starých 
i nových českých řemesel a výtvarných technik. 

Fabrika
Foyer
Výstava ročníkových prací žáků  
svitavského Gymnázia
Vystavují žáci výtvarného oboru pod vedením 
učitelky Evy Bulvové.
 
2. pasáž 
Jana in the world 
Výstava fotografií Jany Kovářové z cest a zemí 
bližších i vzdálených, které mají své místo pře-
devším na blogu janaintheworld.com.

3. patro 
Miroslav Kočí: Mýma očima
Jedná se o první výstavu Miroslava Kočího, kte-
rý upřednostňuje přirozený projev a minimální 
úpravy.
 
4. patro
Martin Faltejsek – Domácí epos
Vystavený soubor autoportrétních fotografií 
pojí společné téma – vztah k místu, k Lanškrou-
nu a Podorlicku. 
 

Kino Vesmír, divadlo Trám
1. patro a 2. patro
Fotografie Jitky Havlové
Soubor fotografií brněnské malířky a fotografky 
Jitky Havlové.
 
Divadlo Trám
Obrazy Jindry Pevného
Výstava je tematicky spojená s divadelní pře-
hlídkou POSED, která se uskutečnila ve dnech 
16. a 17. 11. 2018 v Divadle Trám. 

Čajovna a kavárna Krásná chvíle
Obrazy Ke slunovratu  
Barbory Morongové
Vystavená díla je možno zakoupit. 
Více na www.krasnachvile.cz

KAVÁRENSKÁ KULTURA

Čajovna Krásná chvíle
www.krasnachvile.cz / tel.: 607 706 790

15. / Pá / 18:00 
Muzikoterapie – harmonizace těla 
a duše muzikou
V léčivé energii zvuků a tónů přírodních hu-
debních nástrojů a zpěvu vás bude provázet 
Jiří Žoch a Martin Polách. S sebou si přineste 
karimatku, spacák, polštářek pod hlavu. 

19. / Út / 17:00
Punková Odysea
U příležitosti Světového dne sociální práce zve-
me na exkluzivní promítání dokumentárního fil-
mu Punková Odysea. Filmový podvečer zahájí 
svým živým vystoupením mladý svitavský bu-
beník. Doporučujeme včasnou rezervaci míst.

24. / Ne / 17:00 
Ochutnejte Orient V.
Zveme Vás již na pátý komponovaný podve-
čer ve znamení orientálních tanců v provedení 
skupiny Passion Orientale. Jako host vystoupí 
svitavský perkusista Petr Bureš.

27. / St / 19:00
Bubnování s Andrejem Kovářem
Bubenická improvizace a workshop základních 
rytmů. Zváni jsou jak začátečníci, tak pokročilí. 

Kavárna V Parku
+420 604 777 646

3. / Ne / 17:00
Cestovatelský večer – INDIE
Drazí přátelé, na vědomí se dává, že se blíží 
další nevšední gurmánský zážitek. Cestovatel-
ský večer – INDIE. Lístky k dostání od 25. 1. 
v Kavárně V Parku. Cena 490 Kč /osoba. Počet 
lístků je omezený.

15. / Pá / 19:00
Jedenáctá veselica
Opět se otevírají komnaty naší kavárny, aby vás 
s přehnanou nádherou pohostily.

17. / Ne / 17:00
SUSHI – All you can eat
Blíží se další nevšední gurmánský zážitek. Ces-
tovatelský večer – SUSHI, All you can eat. Lístky 
k dostání od 25. 1. v Kavárně V Parku. 
Cena 590 Kč /osoba. Počet lístků je omezený.
 
20. / St / 18:00
Kapverdy (téměř) po svých
Posezení se Svitavákem, autorem knihy Kapver-
dy (téměř) po svých, Ondřejem Rausem, který 
bude vyprávět o svých zážitcích a rád zodpoví 
i všechny vaše dotazy. Vstupné dobrovolné.

Andělská kavárna
www.andelskakavarna.cz, 733 439 166

13. 3. / St / 18:00
Tvořivý večer
Tvořivý večer Báry Steinfestové, autorky šperků 
DHARMA BEADS, s výrobou šperků dle vlast-
ní fantazie. Cena 250 Kč / vyrobený náramek. 
Rezervace na tel.: 606 786 279 nebo přímo 
v kavárně.

KINO VESMÍR

1.–2. / Pá, So / 17:00
Čertí brko ČR, SK 2018 
V městečku Pytlov všechny hřích zapisuje kou-
zelné Čertí brko. Jednoho dne však přestane 
fungovat… Pohádka pro všechny! Ondřej Vet-
chý, Jan Cina a další. Režie: Marek Najbrt. 
Vstupné: 100 Kč / dabováno / 99 minut

1.–2. / Pá, So / 19:30
Collette: Příběh vášně UK, USA,  
Maďarsko 2019 PREMIÉRA!
Skandální příběh nekonvenční a talentované 
ženy v Paříži první poloviny 20. století. Podma-
nivá, okouzlující a naprosto fascinující: Keira 
Knightley! Režie: Wash Westmoreland.
Vstupné: 120 / Kč / titulky / 111 minut
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4.–5. / Po, Út / 19:30
Bohemian Rhapsody USA, UK 2018
Queen. Jediné, co je pozoruhodnější než jejich 
muzika, je jejich příběh. Život a hudební drá-
ha Freddieho Mercuryho. Režie: Bryan Singer, 
Dexter Fiecher.
Vstupné: 120 Kč / titulky / 134 minut

6. / St / 19:30
Zrodila se hvězda USA 2018 
Romantické hudební drama. Lady Gaga a Bra-
dley Cooper v hlavních rolích o slávě, vzestu-
pech i pádech, vášnivé lásce, vnitřních démo-
nech… Režie: Bradley Cooper.
Vstupné: 100 Kč / titulky / 136 minut

7.–9. / Čt, Pá, So / 19:30
Captain Marvel USA 2019 PREMIÉRA!
Příběh jedné z nejmocnějších superhrdinek 
světa. Akční dobrodružný film. Režie: Anna Bo-
den, Ryan Fleck. Vstupné: 150 Kč / Čt: titulky, 
Pá, So: dabováno / 123 minut / 3D 

8.–9. / Pá, So / 17:00
Psí veličenstvo USA 2019 PREMIÉRA!
Za čtyřnohého mazlíčka. Královské animované 
3D dobrodružství! Režie: Ben Stassen, Vincent 
Kesteloot. Vstupné: 130 Kč / dabováno / 92 
minut. Mimořádné filmové představení spojené 
s besedou s režisérem.

11. / Po / 18:00
Vše o životě po životě ČR, SK, USA, 
Rusko 2017
Dokument je vyprávěním deseti lidí, kteří hra-
nici smrti překročili a bylo jim umožněno vrátit 
se zpět. Pochopení, že nic se neděje náhodou. 
Že člověk je neustále v možnosti a jediné, co 
nás brzdí, jsme my sami. Po skončení projekce 
následuje beseda s režisérem filmu Daliborem 
Stachem. Vstupné: 100 / délka filmu 73 minut
 
12. / Út / 19:30
Zelená kniha USA 2019
Příběh skutečného přátelství. Viggo Mortensen 
jako bodyguard slavného pianisty – Mahersha-
la Aliho na turné po divokém americkém jihu 
60. let… Filmová událost! Režie: Peter Farrelly.
Vstupné: 100 Kč / titulky / 130 minut

13. / St / 19:30
Favoritka USA, Irsko, KU 2018
18. století. Anglie válčí s Francií. Královna Anna 
je nemocná. Zemi řídí její společnice… Historic-
ké drama. Režie: Yorgos Lanthimos.
Vstupné: 110 Kč / titulky / 119 minut

14.–16. / Čt, Pá, So / 19:30
Skleněný pokoj ČR 2019 PREMIÉRA!
Příběh jednoho obdivuhodného domu z 30. let 
minulého století nad Brnem a jeho obyvatel. 
Drama, které ovlivní druhá světová válka. Osud 
slavné vily Tugendhat. Režie: Julius Ševčík.
Vstupné: 130 Kč / 104 minut

15.–16. / Pá, So / 17:00
Kouzelný park USA 2019 PREMIÉRA!
Animovaný film pro děti, které se nebojí snít! 

Nejbáječnější zábavní park na světě a 3D podí-
vaná jako na horské dráze! Režie: Josh Appel-
baum.
Vstupné: 150 Kč / dabováno / 85 minut / 3D 

19. / Út / 19:30
Ženy v běhu ČR 2018 
Splnit poslední přání milovaného muže – za-
běhnout maraton. A tak matka a tři dcery si 
rozdělí trať na čtyři díly… Komedie. Scénář a re-
žie: Martin Horský. Vstupné: 130 Kč / 93 minut

20. / St / 19:30
Léto s gentlemanem ČR 2019 
Letní romantická komedie o touze po svobodě, 
pozdní lásce a naději… V hlavních rolích Alena 
Antalová a Jaromír Hanzlík, který zároveň na-
psal scénář k filmu. Režie: Jiří Adamec.
Vstupné: 110 Kč / 98 minut

21.–23. / Čt, Pá, So / 19:30
LOVEní ČR 2019 PREMIÉRA!
Hledá se láska, Zn.: Spěchá. Romantická kome-
die o tom , že lásky je někdy málo a někdy moc. 
Jak ale poznat toho pravého? Ester Geislerová, 
Jakub Prachař, Martin Písařík a další. Režie: Ka-
rel Janák. Vstupné: 130 Kč / 100 minut

22.–23. / Pá, So / 17:00
Jak vycvičit draka 3 USA 2019 
Mladý Viking Škyťak a drak Bezzubka se vracejí 
v pokračování úspěšné animované série!
Scénář a režie: Dean DeBlois. Vstupné: 140 Kč, 
děti do 15 let 120 Kč / dabováno / 104 minut 
/ 3D 

26. / Út / 19:30
Pašerák USA 2018
Nikdo neutíká věčně. Clint Eastwood jako 
osmdesátiletý kurýr drogového mexického 
kartelu… Kriminální drama, thriller. Režie: Clint 
Eastwood. Vstupné: 130 Kč / od 15 let / titulky 
/ 116 minut

27. / St / 19:30
Manželské etudy: Nová generace ČR 2019
Mirka a Kuba se seznámili na technoparty, na-
rodila se jim dcera a prožívají sedm let štěstí, 
lásky i bolestivých pádů… Časosběrný doku-
ment. Scénář a režie: Hana Třeštíková.
Vstupné: 100 Kč / 91 minut.

28. / Čt / 19:30
Zraněná srdce USA, UK, Německo 2018 
PREMIÉRA!
Jedna žena a dva muži ve válkou zničeném 
Hamburku. Keira Knightley v romantickém 
dramatu v roce 1946.
Vstupné: 110 Kč / titulky / 109 minut

29.–31. / Pá, So, Ne / 17:00 hodin
Dumbo USA 2019 PREMIÉRA!
Rodinný dobrodružný příběh o slonovi s ob-
rovskýma ušima. O slonovi, který umí létat 
a přináší svému cirkusu velkou slávu! Colin 
Farrell, Michael Keaton, Dany DeVito a další. 
Režie: Tim Burton. Vstupné: 150 Kč / dabová-
no / 3D 

29. / Pá / 19:30
Arctic: Ledové peklo Island 2018 PREMIÉRA!
Muž havaruje s letadlem uprostřed ledové pus-
tiny… Boj o přežití… Výjimečný, dechberoucí 
filmový zážitek! Režie: Joe Penna.
Vstupné: 110 Kč / titulky / 97 minut

30. / So / 19:30
My USA 2019 PREMIÉRA!
Spokojená rodina na letním bytě… a čtveřice 
vetřelců… Horor. My sami jsme sobě největším 
nepřítelem. Scénář a režie: Jordan Peele.
Vstupné: 120 Kč /od 15 let / titulky / 121 minut

SPORT

FLORBAL
10. / Ne / 9:00 a 14:00 / hala Na Střelnici
junioři

24. / Ne / 9:00 a 12:00 / hala Na Střelnici
juniorky

FOTBAL
3. 3. / Ne / 10:00 / UMT Lány
TJ Svitavy A – Bystřice n. P.
Přípravné utkání mužů

16. 3. / So / 10:00 / UMT Lány
TJ Svitavy B – Březová n. S. 
Přípravné utkání mužů

17. 3. / Ne / 14:30 / UMT Lány
TJ Svitavy A – Hlinsko 
KP mužů

31. 3. / Ne / 16:00 / UMT Lány
TJ Svitavy B – Polička 
I.A tř. muži

KUŽELKY
15. / Pá / 17:00 / kuželna Lány
KK Svitavy A – SK Kuželky Přelouč A
20. kolo krajského přeboru kuželek

29. / Pá / 17:00 / kuželna Lány
KK Svitavy A – SK Rybník A
22. kolo krajského přeboru kuželek

Vybíráme z akcí. Své oblíbené pořady 
a činnosti dále hledejte na interneto-
vých stránkách provozovatelů. 
Děkujeme za pochopení.

www.svitavy.cz

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.tyjatrklub.cz, www.muzeum.svitavy.cz,  
www.sportes.svitavy.cz, www.booksy.cz, www.svc.svitavy.cz, www.mckrucek.cz,  Pokladna kina je otevřena úterý – sobota od 18.30 do 20.30 hod. 
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Řezbář Alois Petrus

Jan Štěpánek — výběr z díla

V přízemí svitavského muzea se můžete až 
do konce měsíce března setkat s dílem nesku-
tečně pracovitého umělce, který spojil konec 
svého života se Svitavami. Po vstupu do výstav-
ních síní máte pocit, že zde vystavují nejméně 
tři umělci, ne pouze jeden. Alois Petrus se vy-
učil řezbářem, později studoval na Zemské ře-
meslnické škole v Litomyšli a na Státní odborné 
mistrovské škole pro umění a bytovou kulturu 
ve Valašském Meziříčí. 

Počátkem dvacátých let založil v Třebíči 
umělecko-průmyslovou dílnu a působil jako mi-
str tamější učňovské řezbářské školy. Proslavil 
se jako řezbář bohatě zdobeného nábytku (zís-
kal uznání na Světové výstavě bytové kultury 
v Paříži), vystaveno je kompletní vybavení re-
prezentativní měšťanské jídelny z nejproduktiv-
nějšího Petrusova období. Sám vytvořil na 900 
loutkových divadel, která se stěhovala do růz-
ných míst Československa, ale i do Spojených 
států, Rakouska, Polska, Jugoslávie a Řecka. 
Deset let byl pak vlastníkem firmy na výrobu 
nábytku v Kolíně a v roce 1945 se přistěhoval 

do Svitav. Součástí výstavy jsou také malované 
hračky, které mohli návštěvníci obdivovat před 
patnácti lety na výstavě Vídeňská secese a mo-
derna v Obecním domě v Praze.

Během války přišel o značnou část svého 
majetku, a tak byl ve Svitavách opět na po-
čátku své činnosti. Vyučoval umění a řemesla 
na reálném gymnáziu a ve Svitavách se po-
kusil prosadit založení umělecké řezbářské 
školy. Bohužel bezúspěšně, ale nic nebránilo 
tomu, aby z jeho dílny vycházely řezbářské 
výrobky, které zdobily interiéry mnoha bytů 
a institucí. Jeho řezbářský rukopis byl zřejmý 
z absolventských tabel, spolkových štítů, ka-
zet, rámečků a podnosů, stejně jako z interié-
rového nábytku (na výstavě uvidíte malovaný 
nábytek z dětského pokoje řezbářových dcer), 
dětských hraček, talířků, křížků, růženců a kro-
penek. Mnoho jeho nápadů zůstalo ve ski-
cách a v pouhých náčrtech, protože smrt mu 
nedovolila je realizovat. Alois Petrus zemřel 
ve Svitavách 1. září 1968 a jeho pozůstalost 
je uložena v našem muzeu.

Pomnichovské Svitavy se toho mrazivého 
březnového rána probudily s přívalem nové-
ho sněhu. Už v noci ze 14. na 15. března byli 
někteří příslušníci nacistické SA nasazeni k uklí-
zení sněhem zaváté silnice na Brno. Většina 
obyvatel ale od časných ranních hodin seděla 
u radiostanic a s napětím poslouchala zprávy 
o politické situaci. Brzy ráno překročila okupač-
ní německá branná moc hranice okleštěných 
českých zemí. Po vyhlášení samostatnosti Slo-
venska byl zbytek někdejšího státního útvaru 
Čech a Moravy zbaven suverenity a začleněn 
do správního systému velkoněmecké říše. 
Na základě Hitlerova výnosu z 16. března vznikl 
Protektorát Čechy a Morava. Protektorát ne-
nesl žádné znaky státní suverenity, ačkoliv byl 
fiktivně autonomní. Heydrichova reforma státní 
správy v roce 1942 změnila poslední zbytky au-
tonomie v okupační správu, která protektorát 
změnila v říšskoněmeckou provincii.

Začátek roku 1939 se ve Svitavách odvíjel 
v rytmu výstav, přehlídek a nacistické propagan-
dy. Koncem ledna v rámci Dne německé policie 
běhala po městě štafeta, které se účastnily týmy 
SS, SA a filmové agentury RSFA. Intenzivně se 
řešilo dopravní spojení se správními centry. Měl 
být vystavěn železniční koridor do Opavy přes 
Mor. Třebovou a Mohelnici. Projekt dospěl až 
k detailnímu plánování, ale stavět se nakonec 
nezačalo. Od února 1939 fungovalo na náměstí 
informační centrum pro výstavbu dálnice s Víd-
ní, jejíž torza na Moravskotřebovsku jsou patrná 
dodnes. Obtížné dopravní spojení už počátkem 
roku bylo příčinou nemalých obtíží při zásobování 
města, v němž v roce 1939 žilo 10 556 obyvatel 
bez Lačnova a Lánů. Nicméně slavnostně vyzdo-
bené město (vlajky zde visely od 15. března) se 
17. března chystalo na vrchol roku. Adolf Hitler se 
vlakem rozjel do Brna a všeobecně se předpoklá-
dalo, že z České Třebové pojede přes Svitavy. Bylo 
přichystáno slavnostní uvítání, ale Vůdce to vzal 
přes Olomouc. Zklamání Svitavanů bylo veliké...

Od 23. března dostalo kino Elysium (my 
ho známe jako Lidové divadlo) novou hudeb-
ní a zvukovou aparaturu zn. Klangfilm, za dva 
dny byly země s novou státní správou a vznikla 
Říšská župa sudetoněmecká. Postupně vznikaly 
ve městě říšské úřady a struktura bezpečnost-
ního aparátu. Například hotel Národní dům 
se stal sídlem Okresního vojenského velitelství 
wehrmachtu. Stalo se tak 1. dubna 1939. 

Radoslav Fikejz

Vernisáž: sobota 16. března v 15 hodin, 
zazpívá pěvecké sdružení Červánek 

Mezi výrazné tvůrčí osobnosti našeho regi-
onu patří bezesporu svým uměleckým nezamě-
nitelným výrazem poličský malíř Jan Štěpánek. 
Jeho výtvarný svět je rozložen mezi abstraktním 
a konkrétním. V na první pohled abstraktním 
obraze můžete objevit jako dominantní prvek 
objekt – strom, dům, skalní uskupení, často 
postavy. K autorovým malířským vzorům patří 
osobnosti velmi rozdílného vidění a vyjadřová-
ní se – Mikuláš Medek, Bohdan Lacina, Bohu-
slav Reynek, kousek každého z nich naleznete 
ve Štěpánkových obrazech. 

Mnozí z vás budou možná překvapeni, když 
zjistí, že tyto obrazy už někde viděli. Ano, jeho 
díla z osmdesátých a devadesátých let 20. sto-
letí zdobí nejen některé interiéry svitavských or-
ganizací a restaurací, ale autor má své příznivce 
i mezi obyvateli našeho regionu. Jeho obrazy, 
ale také pastely či kresby některé z nás uklid-
ňují, jiné provokují, ale každopádně nenechají 
nikoho úplně chladným, stále v nich je co ob-
jevovat. A tak pojďte s námi na dobrodružnou 
cestu po výtvarném životě tohoto umělce. 

Blanka Čuhelová

Informace z kultury Seriál: Naše devítky (3)



str. 14 naše město / březen 2019 / www.svitavy.cz

Divadelní  
abonentní  
cyklus — jaro 2019

14. dubna / Ne / 19:00 / Fabrika 
Divadlo Josefa Kajetána Tyla (Plzeň)
Sweeney Todd  
– Ďábelský lazebník z Fleet Street
Jedinečný muzikálový thriller broadwayského 
barda Stephena Sondheima o kruté pomstě 
londýnského holiče Benjamina Barkera alias 
Sweeneyho Todda za nespravedlivé vyhnanství 
a odloučení od milované rodiny. Délka před-
stavení: 180 minut

23. dubna / Út / 19:00 / Fabrika
Divadlo Petra Bezruče (Ostrava)
Škola základ života
Šplhouni, třídní krásky, záškoláci / Hudební 
komedie nejen pro pamětníky / Minuta ticha 
za propadlé / Studentská legrace i první lásky 
/ iks, kosinus, parabola / Základ života je škola! 
Délka představení: 135 minut

20. května / Po / 19:00 / Fabrika
Divadlo Na Jezerce (Praha)
Saturnin
Vítejte v časech, kdy se k sobě lidé chovali slušně. 
Délka představení: cca 120 minut

17. června / Po / 19:00 / Fabrika
Divadlo Járy Cimrmana (Praha)
Záskok
Hra o nešťastné premiéře hry „Vlasta”
Délka představení: 120 minut (včetně přestávky)

Abonentní vstupenka na sezónu stojí 950 Kč. 
Vstupné na jednotlivá představení činí 400 Kč.
Předprodej abonentek bude zahájen 1. dubna 
(nejedná se o apríl) v recepci Fabriky Svitavy 
(pondělí–pátek 6:00–17:00 hodin).
Stávající abonenti mají možnost výměny své 
abonentky od 11. 3. do 28. 3. 2019. 
Změna programu vyhrazena. Podrobné in-
formace o jednotlivých představeních najdete 
na www.fabrikasvitavy.eu a www.kultura-svitavy.cz. 

23. / So / 20:00 / klub Tyjátr
MIDI LIDI + HELLO MARCEL 
Midi Lidi jsou známí tím, že rádi a často kon-
certují, odehráli mnoho koncertů v ČR a na Slo-
vensku, ale i v Polsku, Rusku, Anglii, Německu, 
Španělsku či Chorvatsku. Členové kapely jsou 
svojí další činností široce rozkročeni mezi nej-

různější umělecké obory a na české scéně jsou 
jednotlivě známí i jako filmoví tvůrci, herci, di-
vadelníci, promotéři, vizuální umělci či grafici. 
Před rokem a něco se sešli dva kámoši a dostali 
šílenej nápad – založit duo Hello Marcel. 

9. / So / 20:00 / klub Tyjátr
Vladivojna La Chia & 4Trio
Vladivojna La Chia přiveze do Svitav své intimně 
dobrodružné 4Trio. Se svou kapelou hraje dyna-
mickou nadžánrovou hudbu, ve které se snou-
bí křehká intimita s temperamentem a místy až 
brutální divokostí. To vše za doprovodu akustic-
kých nástrojů. Kapela je za dobu své existence 
natolik dobrodružným celkem, že se velmi ráda 
a nečekaně pouští během koncertů do odváž-
ných improvizací od opery, fada až po zběsilý 
punk. Občas Vladivojna pro zpestření vytáhne 
svého oblíbeného humra nebo trombonku a to 
se pak dějí věci… Více na: www.fabrika.eu 

19. / Út / 19:00 / Fabrika 
Pražský komorní balet
Chvilka POEzie 
Komponovaný večer Pražského komorního ba-
letu v choreografii současných talentovaných 
tvůrců Lukáše Timuláka, Samuela Delvauxe 
a Marka Svobodníka. 

Prolínání 
Choreografie: Lukáš Timulák, hudba: Iva Bitto-
vá, Henry Vega / Lukáš Timulák se ve své nové 
choreografii zabývá prvky, které vzájemně sou-
visí a které se neustále prolínají: životní prostor 
lidských bytostí a příroda. 

Důvěrná místa
Choreografie: Samuel Delvaux, hudba: Leoš 
Janáček (fragmenty z Kreutzerovy sonáty)
Dílo se velmi abstraktně dotýká bolestného 
vztahu umělce přecitlivělého na „ženskou in-
spiraci“ všude kolem. Je to jakási poklona hu-
debnímu géniovi Leoši Janáčkovi, pro kterého 
byl ženský element vždy sžíravou a věčně ne-
naplněnou inspirací. 

Chvilka pozie
Choreografie: Marek Svobodník, hudba: Jaro-
slav Ježek a Bedřich Nikodém / Černá taneční 
groteska na motivy proslulé basně Edgara Alla-
na Poea „Havran“.

Taneční večery pro páry jaro 2019 
pro začátečníky (15:00–17:00), pro mírně po-
kročilé (17:00–19:00), pro pokročilé (19:00–
21:00), termíny lekcí: 9. 3., 16. 3., 30. 3. 2019
lektoři: Irena a František Pokorní (TK Style Svi-
tavy), cena: 750 Kč pro jeden pár – na všechny 
3 lekce, 300 Kč pro jeden pár – na jednu lekci.
Přihlášky: osobně na recepci Fabriky nebo elek-
tronicky: recepce@kultura-svitavy.cz – nejpoz-
ději do 4. 3. 2019 včetně platby. 
Lekce budou probíhat na sále Fabriky. Přihla-
šovat se mohou jen páry, podmínkou zaháje-
ní lekce je nejméně 15 párů. Další informace:  
na tel. 461 535 220, 731 677 692 , 
www.fabrikasvitavy.eu, 
www.kultura-svitavy.cz

4. / Po / 18:00 / bar u knihovny
Filmový klub – Juno
Oscarová komedie o dospívání a překážkách 
na cestě. Juno je šestnáctiletá školačka, která 
se musí potýkat s nečekaným otěhotněním. 
Rozhodnutí donosit dítě a dát jej k adopci ale 
možná není tím nejlepším řešením… Režie: Ja-
son Reitman. Hrají: Ellen Page, Michael Cera. 
Večerem provází Michal Kadlec.

6. / St / 16:00 / dětské oddělení knihovny
Fantasy klub 
pod vedením Michala Římala z knihkupectví 
Minotaur. Knižní novinky ze světa fantasy. 
Pro děti od 8 let.

13. / St / 16:00 / dětské oddělení knihovny
Čtenářský klub 
pro děti od 2 do 7 let. Čtení, vyprávění, tvoření.

13. / St / 18:00 / Fabrika, aula
Gruzie na kole
Šumperský cyklocestovatel Radomír Čížek 
strávil v Gruzii měsíc a našlapal 2 300 km. 
Cílem bylo zdolat nejvyšší horská sedla a na-
hlédnout do každodenního života obyčejných 
lidí žijících v nejodlehlejších oblastech této pře-
krásné země, kam vedou pouze špatné a ještě 
horší cesty. 
Během svého putování projížděl pod zasně-
ženými pětitisícovkami, vyprahlými kaňony, 
pustou stepí, rozlehlými náhorními plošinami 
a desítkami malebných vesniček, kde se mnoh-
dy zastavil čas před sto lety. Každý den přitom 
potkával desítky milých a pohostinných lidí, 
kteří se s ním dávali do řeči, dělili o jídlo, zvali 
ho k sobě domů a neustále dokazovali, že ani 
v prostých životních podmínkách není důvod 
ztrácet úsměv na tváři.
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24. / Ne / 17:30 / klub Tyjátr
Projekt LiStOVáNí („knížky na jevišti“)
tentokrát představí knihu českého spisovatele 
Jaroslava Rudiše Český ráj.
Kniha vypráví o partě chlapů, kteří se pravidelně 
schází ve staré sauně za městem. Potí svoje těla 
i duše. Nemají jména, jen staré indiánské pře-
zdívky. Tady je nikdo neruší, tady se cítí svobodní 
a mohou být těmi, kým doopravdy jsou. Účinku-
jí: Pavel Oubram, Tomáš Drápela, Alan Novotný. 
Vstupné 80 Kč (předprodej v knihovně). 

Březen – měsíc čtenářů
Březen se každoročně slaví v knihovnách jako 
měsíc čtenářů. Připravili jsme program pro 
návštěvníky všech věkových kategorií, těšit se 
můžete na pravidelné aktivity (čtenářské kluby, 
VU3V, PC kurz pro začátečníky), ale také na nový 
kurz trénování paměti, cestovatelskou přednáš-
ku o Gruzii či přednášku známé socioložky Jiřiny 
Šiklové. V týdnu od 11. do 16. března proběh-
ne v pasáži Fabriky ve druhém patře burza knih. 
Tentokrát bude k prodeji kromě beletrie také 
větší množství dětské a naučné literatury. 

Kurz trénování paměti
Městská knihovna pořádá kurz trénování paměti 
pod vedením certifikované lektorky Pavly Koneč-
né. Kurz bude probíhat každé úterý od 19. břez-
na od 17:00 do 18:30 hod. v baru u knihovny. Je 
určen pro aktivní seniory, ale přihlásit se mohou 
všichni zájemci o procvičování paměti. Kurz bude 
probíhat v pěti navazujících seminářích. Účastníci 
se naučí mnemotechnickým pomůckám, kreativní 
tvořivosti, procvičí si pravou a levou hemisféru 
mozku. Obsahem bude práce s krátkodobou 
i dlouhodobou pamětí. S sebou jsou potřeba psa-
cí potřeby a blok. Příspěvek na pracovní listy je 
30 Kč na jednu lekci. Zájemci se mohou přihlásit 
v knihovně nebo na e-mailové adrese ko@book-
sy.cz (Jitka Kopečná). Počet zájemců je omezen. 

Svitavská čtečka
Třetí ročník soutěže „Svitavská čtečka“, jíž 
se v loňském roce zúčastnilo na čtyřicet žáků 
a studentů svitavského okresu, se koná opět 
v knihovně. Literární olympiáda „Svitavská 
čtečka“ se zaměřuje na literární teorii a práci 
s literárními texty především v rovině praktic-
kých dovedností a prokázání čtenářské gramot-
nosti. Pro soutěžící opět chystáme hodnotné 
ceny, přičemž první cenou je elektronická čteč-
ka knih. Vítěz soutěže zároveň získá pro svou 
školu putovní pohár. Soutěž je určena žákům/
žákyním 9. ročníků ZŠ a odpovídajícího ročníku 
víceletého gymnázia. Termín „Svitavské čtečky“ 
jsme stanovili na úterý 26. března 2019, mís-
tem konání je aula Fabriky. Těšíme se na žáky, 
studenty i jejich doprovod! Akce se koná pod 
záštitou 1. náměstka hejtmana Romana Línka.      

Mgr. Kateřina Stündlová

S knížkou do života – pozvánka  
na setkání rodičů a dětí od 0 do 3 let
Svitavská knihovna se dlouhodobě věnuje pod-
poře dětského čtenářství, což se projevilo v loň-
ském roce mimo jiné zapojením do celostátního 

projektu S knížkou do života. Zmíněný projekt 
je určen na podporu čtenářství dětí od nejút-
lejšího věku, tedy gramotnosti v tomto případě 
předčtenářské, o jejíž důležitosti hovoří statisti-
ky některých evropských států, podle nichž děti, 
které byly vedeny k práci s knihou, vykazovaly 
v období školní docházky mnohem lepší studijní 
výsledky než děti, kterým v útlém dětství rodiče 
nečetli. V rámci projektu Bookstart obdrží kaž-
dé dítě motivační dárkovou sadu s pozvánkou 
na setkání rodičů s dětmi do tří let, při němž 
chceme s nejmenšími zažít krátkou čtenářskou 
dílničku a pak poradit rodičům vhodné knížky 
pro domácí čtení. První setkání nás čeká již 6. 
března od 9 hod. Dále také pořádáme každý 
měsíc čtenářský klub pro děti od 3 do 7 let. 
Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodných knih 
vzhledem k věku vašeho dítěte.

Letní příměstské tábory 2019
SVČ Svitavy pro vás připravilo bohatou nabíd-
ku letních příměstských táborů. Příměstského 
tábora se mohou zúčastnit dětí ve věku od 6 
do 13 let. Během března zveřejníme na našich 
webových stránkách podrobný program. Cena 
za tábor je 900 Kč. Již nyní je spuštěno přihla-
šování na https://svcsvitavy.iddm.cz/

I. Sportovní: 8.–12. 7. 2019, II. Tématický: 15.–
19. 7. 2019, III. Turistický: 22.–26. 7. 2019, IV. 
Taneční: 29. 7.–2. 8. 2019, V. Sportovní: 5. – 9. 8. 
2019, VI. Výtvarný: 12.–16. 8. 2019, VII. Výtvar-
ný: 19.–23. 8. 2019
Kontaktní osobou je Lenka Waltová, 
tel. 734 287 286, e-mail: lwaltova@svitavy.cz

Letní pobytový tábor Svratouch 2019
Tradiční oblíbený tábor na naší turistické zá-
kladně v krásném prostředí rybníka Chochol 
na Svratouchu. Letošním tématem budou IN-
DIÁNI. Termín: 21. 7.–2. 8. 2019.
Cena: 3 590 Kč. Přihlašování 
na https://svcsvitavy.iddm.cz/
Kontaktní osobou je Pavel Padyásek, 
tel.734 287 285, email: ppadyasek@svitavy.cz

Aqua show
9. 3. 2019 / So / 14:00 – 18:00 / Krytý 
plavecký bazén Litomyšl
Oblíbená akce s nafukovacími atrakcemi pro 
celou rodinu.

Bazárek jarního a letního dětského oblečení, 
obuvi, hraček, kočárků ad. proběhne od středy 
13. března do pátku 15. března v sále Fabriky. 
V případě zájmu o prodej je nutné se zaregis-
trovat na e-mail: bazarek@kruceksvitavy.cz, 
tel.: 777 935 993. 

Vzdělávání s Krůčkem
Pomozte svému dítěti zažít hladký přestup ze 

školky do školy – 7. března startuje další běh 
úspěšného kurzu pro předškoláky.
Kurz Rosteme společně – cesta ke spokoje-
nějšímu rodičovství začíná 29. března. Čeká 
Vás 5 setkání pod vedením pedagožky, absol-
ventky výcviku v rodičovské edukativní terapii 
Mgr. Soni Nádvorníkové. 
Již nyní se můžete hlásit na oblíbený Předpo-
rodní kurz, který startuje 5. 4. 
Více informací na www.kruceksvitavy.cz 
a www.facebook.com/mckrucek a v kalendáři 
akcí. Na kurzy je nutné se přihlásit na materske-
centrum@kruceksvitavy.cz, tel. 737 236 152. 

Tým MC Krůček

Beseda Válečná Sýrie zblízka
Setkání s novinářkou, dokumentaristkou, foto-
grafkou, cestovatelkou a humanitární pracovni-
cí Markétou Kutilovou, která přinese svědectví 
přímo z frontové linie, kde v posledních letech 
často pobývá. Součástí besedy bude také prodej 
a autogramiáda nové knížky Markéty Kutilové 
Ve válce. Beseda v rámci Večerů pod lucernou, 
které připravuje gymnázium a SKS, se uskuteč-
ní ve středu 6. března 2019 v 17 hodin v aule 
kulturního centra ve Svitavách. Vstup zdarma.                                                 

Milan Báča

Asociace Brontosaurus
191. cestovatelský večer Asociace Brontosaura
čtvrtek 14. března 2019 od 18:30 hod. 
v Muzeu esperanta Svitavy
Osobákem do Hongkongu
uvádí Ivo „Fík“ Dokoupil 
„Kolik kilometrů to je do Hongkongu?“ ptal 
jsem se slečny v informační kanceláři Českých 
drah na Hlavním nádraží v Praze. „Do Hong-
kongu?“ odvětila mi s nevinným úsměvem. 
„Copak tam vedou koleje?“ Vedou, jeli jsme 
po nich až na konečnou. Vyprávění o cestě vše-
mi druhy vlaků z Čech přes Ukrajinu, Rusko, 
Mongolsko, Čínu až do Hongkongu. 13 000 km 
dlouhá cesta napříč kontinenty a kulturami.

Sběratelské výměnné setkání 
v Muzeu esperanta Svitavy / sobota  
16. března 2019 od 10:00 do 10:30 hod.
Jste sběratelé a rádi byste vyměnili své přebytky 
nebo se setkali s dalšími sběrateli? Do Muzea 
esperanta zveme sběratele turistických před-
mětů (vizitky, známky, CWG), čajových, čoko-
ládových, žvýkačkových atd. obalů, ubrousků, 
kalendáříků, sýrových etiket a řady dalších 
oborů (kromě pohlednic, známek a mincí). 
Vstupné 10 Kč. Není to burza – je to výměna 
mezi sběrateli.



str. 16 naše město / březen 2019 / www.svitavy.cz

Děti v Seniorcentru města Svitavy
V Domově pro seniory je dnes nezvykle živo. Z jí-
delny jsou slyšet dětské hlásky, místy někdo i hla-
sitěji zavýská. To k nám již poněkolikáté zavítaly 
děti z mateřské školy. Zpočátku se malí předško-
láci trochu ostýchají, za chvíli již ale s některou 
„babičkou či dědečkem“ vyrábějí něco pěkného 
na památku, tentokrát papírového sněhuláka. 
V očích seniorů je možné zahlédnout radost 
a spokojenost, v očích dětí pak nadšení a zvě-
davost. Vedle společného tvoření se uživatelé 
Domova mohli těšit z několika velmi vydařených 
vystoupení dětí. Chtěli bychom proto poděko-
vat pracovníkům MŠ na ulici Československé 
armády ve Svitavách, především paní ředitelce 
Mgr. Marii Havířové a paní učitelce Mgr. Lence 
Králové, za jejich vstřícnost a ochotu při organi-
zování těchto společných setkání dětí se seniory. 

Leoš Pivoňka

Kardioklub
Návštěva výstavy 
lidových betlémů v Třešti
V sobotu 19. ledna se společně členové z klubu 
Kardio, jak ze Svitav, tak Poličky vydali na výlet 
do městečka Třešť. Cílem bylo využít konání 
tradiční výstavy lidových betlémů, jak je vytvo-
řili někteří tamní obyvatelé. Město Třešť tuto 
akci významně podporuje a pro snazší orien-
taci návštěvníků v umístění betlémů, vydalo 
mapu s vyznačením. Všech padesát účastníků 
mělo příležitost se po městečku projít, navštívit 
expozice v domech, a i tím prospět pohybem 
k posílení svého zdraví. Nápaditost jednotlivých 
ztvárnění biblického výjevu jesliček dokumen-
tovala pestrost života doby jejich vzniku a do-
vednost jejich tvůrců. Pro mnohé účastníky 
zájezdu bylo překvapivé zhlédnutí sochy tamní-
ho rodáka, herce pana Oto Šimánka, který byl 
představitelem hlavní postavy dětského seriálu 
„Pan TAU“. Tomuto umělci byla vztyčena socha 
ztvárňující právě pohádkovou postavu hlavního 
hrdiny. Mnohotvárnost a pestrost jednotlivých 
setkání a vřelost domácností vystavujících díla 
schraňovaná po generace byla inspirativním 
a obohacujícím poznáním radosti z udržová-
ní historických tradic a obyčejů. Každé takové 
obohacení i v nedalekých místech, která často 
míjíme, je povzbuzující pro poznávání, potěše-
ní a radost se podělit o nové zážitky.

Březnové akce:
2.3. 2019 10:00 Vycházka po Svitavách s mož-
ností účasti na prohlídce kostela na náměstí, 
spojené s výkladem o jeho historii. Jedná se 

o skvost v centru města, který je průběžně 
rekonstruován. Následně je plánována účast 
na masopustní pouti v horní části náměstí, spo-
jená s možností užití si atrakcí trhovců a kejklířů.

18. 3. 2019 14:30, Fabrika Svitavy
Členská schůze klubu Kardio Svitavy

30. 3. 2019 8:30 
odjezd vlakem ze stanice Svitavy 
„Vycházka za bledulemi“ 
okolí Semanína. Marie Stejskalová

19. / Út / 13:00 / Bowling-Squash  
centrum, Olbrachtova ulice
Bowlingový turnaj
Akce pro členy klubu seniorů.

27. / St / 14:00 / Fabrika – velký sál 
Členská schůze
Schůze členů klubu seniorů
Osoby se zdravotním postižením mohou využít 
dopravu hrazenou z prostředků klubu. Při ob-
jednávce odvozu na tel.: 730 844 717 je nutné 
nahlásit číslo legitimace a průkaz předložit ři-
diči při nástupu. 
Dopravu je třeba objednat do pátku 22. 3. 2019.

Plavání pro seniory
Členové klubu seniorů ve věku 65+ včetně 
mohou celoročně využívat slevy ve výši 30 % 
na jednorázové vstupné do krytého i venkov-
ního bazénu (vstupné po slevě 49 Kč). Nutné 
předložit průkaz klubu společně s občanským, 
popř. řidičským průkazem!

Všechny aktivity klubu seniorů jsou prezento-
vány na nástěnkách ve Fabrice (přízemí a 3. 
podlaží před místností č. 301) a v elektronické 
podobě na webových stránkách www.ks.svita-
vy.cz nebo na facebooku. 

Samospráva Klubu seniorů Svitavy

Další MAC v dalším roce!
Ano, přesně tak! Čtete správně! V roce 2019 
pro vás připravujeme další čtyři večery Malého 
abonentního cyklu. Přijďte si okořenit svůj kul-
turní život na IX. večer, který bude už v sobotu 
2. března. A na čem si pochutnáte? Již na za-
čátku okusíte špetku historie díky studentkám, 
mezi nimi rodačkou Denisou Daňkovou, z Di-

vadelní fakulty JAMU, které zahrají představení 
Dcery Marie Terezie. Poté v Tyjátru servírujeme 
kapelu Bert & Friends. Novou chuťovkou pro 
nadcházející večery bude fotokoutek! A jaké 
další speciality pro vás máme? To se dozvíte, 
když navštívíte MAC od 20:00 v Trámu a Tyjá-
tru! Přiklušte si smlsnout na našem kulturním 
programu.                                               #MACtým

Přednáška spisovatelky a malířky 
Zdeňky Jordánové na téma Záměr
27. 3. 2019 v 18 hodin v Ottendorferově 
domě. Vstupné: v předprodeji 280 Kč/na 
místě, poštou 300 Kč. Předprodej vstupenek 
od 8. 2. 2019: Městské muzeum a galerie, tel.: 
461 532 704, Zaslání Českou poštou: rensouc-
kova@seznam.cz, tel.: 605 926 868, pořadatel: 
Mgr. Renata Součková, www.zrozenaprokrasu.cz

V zajetí barev!
Klienti Světlanky – centra 

denních služeb již po osmé 
vystaví svá výtvarná díla 
ve Fabrice Svitavy na vý-
stavě Proměny. V atelié-

ru Polňačka, jak jej sami 
interně nazvali, se nyní 
věnují převážně malbě. 
Tentokrát vycházeli zejmé-

na z motivu barvy a prosto-
ru kolem nás. Na výstavě můžete vidět malby 
s tématem přírody, zahrady, rostlin a stromů, 
což také koresponduje s dalšími aktivitami, které 
na Světlance frčí, tedy mobilními zahrádkami, 
sadem, zahradou… Kromě maleb budou k vidě-
ní díla s využitím kombinovaných technik, jako je 
batika, tupování a další. Výtvarné práce klientů 
Světlanky jsou spíše intuitivní a podtrhující svo-
bodu tvoření, což se krásně projeví například 
v abstraktních kresbách Soni Rejmanové, jejíž 
obraz Ve víru barev zdobí osmičku na plakátě 
a zve vás všechny k návštěvě Proměn. Vernisáž 
výstavy proběhne 1. března v 15 hodin ve 2. 
podlaží Fabriky. Hudebně ji doprovodí Světlan-
ka Band a komorní pěvecké uskupení Schola 
Jevíčko. Vstup zdarma. Výstava potrvá do 31. 
března 2019. 

Za Charitu Svitavy Vendula Kouřilová

Zimní radovánky v Nadačním domě
Kroužek Malování se Stáňou připravil v budově 
Nadace J. Plívy na svitavském náměstí výstavu 
dětských výtvarných prací. Podle dlouholeté ve-
doucí kroužku Stanislavy Plívové potrvá výstava 
prací se zimní tematikou až do května 2019. 

Milan Báča
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ZŠ Felberova

Přední český odborník na ZŠ Svitavy, 
Felberova 2
Naše škola se již dlouhodobě věnuje proble-
matice práce s dětmi s autismem. Na základě 
potřeb dětí, rodičů a zaměstnanců jsme v letoš-
ním školním roce navázali spolupráci s před-
ním českým odborníkem na terapeutickou 
práci s lidmi s autismem, panem PhDr. Hyn-
kem Jůnem, Ph.D. z organizace NAUTIS. Kaž-
dý měsíc zavítá do naší školy, kde mohou jeho 
poradenské služby v dané oblasti využít děti, 
jejich rodiče i učitelé. Touto cestou bychom 
rádi nabídli pomoc i dalším dětem a rodičům 
ve Svitavách, kteří mohou kdykoli kontaktovat 
ředitelku školy, Mgr. Janu Pazderovou. 
Hynek Jůn se ve své terapeutické činnosti vě-
nuje nejen samotným dětem s autismem, ale 
i jejich rodinám a odbornému personálu, který 
s nimi pracuje. 
Naše škola byla v souvislosti s výše jmenova-
nými aktivitami nominována na cenu APLAUS, 
která se uděluje jednotlivcům a organizacím 
pomáhajícím lidem s autismem. Slavnostní 
vyhlášení vítězů proběhne 2. dubna 2019 
na půdě Poslanecké sněmovny ČR. 

Jana Pazderová

MŠ Milady Horákové

V Přívratu bylo sněhu dost,  
děti lyžovaly pro radost
  V lednu se děti MŠ Milady Horákové jako 
každoročně účastnily lyžařského kurzu ve Ski 
areálu Přívrat. Během týdne se seznámily 
s technikou bezpečného lyžování, posilovaly 
svoji fyzickou i psychickou zdatnost, získávaly 
povědomí o významu aktivního pohybu pro 
jejich zdraví. Začátečníci i pokročilí si užívali 
lyžařské jízdy pod dohledem profesionálních 
instruktorů. Lyžařský kurz byl zakončen karne-
valem na lyžích, na kterém mohli výkony svých 
dětí sledovat i rodiče.
Všem šikovným malým lyžařům zdar a in-
struktorům do Přívratu posíláme poděkování 
za vzornou péči a celkový přístup k dětem. 

Kolektiv zaměstnanců MŠ

MŠ ČSA

Poděkování za lyžařský výcvik
Na začátku ledna čekala na děti z MŠ ČSA velká 
výzva. Pětidenní lyžařský kurz na zasněžených 
svazích Ski areálu v Přívratu. Paní učitelky Ve-
retinová a Fidlerová a odborní instruktoři ly-
žařského centra děti rozdělené dle výkonnosti 
do tří skupin seznamovali s úskalími bílého 
sportu a krocením „čertovských prkýnek“. 
A šlo jim to skvěle, o čemž se při závěrečném 
karnevalu mohla přesvědčit početná skupinka 
rodičů a příbuzných.

Rádi bychom poděkovali všem účastníkům, 
organizátorům a instruktorům za skvělý lyžák. 
Zvláštní dík patří vstřícnému personálu místní-
ho skibaru, který mimo jiné ochotně upravoval 
jídlo pro chlapce s celiakií. Děkujeme! 

Rodiče žáků MŠ ČSA 

SOU Svitavy

Druhé místo pro svitavský tým

V úterý 29. ledna se ve svitavské Fabrice konala 
Přehlídka regionálních firem s technickým za-
měřením, na které se prezentovalo i SOU Svi-
tavy. V rámci přehlídky probíhalo krajské kolo 
technické soutěže T-profi, které organizovala 
Krajská hospodářská komora Pardubického 
kraje. Za Svitavy soutěžili žáci a učitel odborné-
ho výcviku SOU Svitavy, chlapci ze ZŠ Svitavy, 
náměstí Míru 73 a firma Rehau Automotive, 
s.r.o. Jejich cílem bylo z polytechnické  staveb-
nice postavit lanovku. Náš tým získal krásné 
druhé místo. Tento úspěch je skvělou vizitkou 
všech zúčastněných. Gratulujeme. 

Alice Štrajtová Štefková

Střední zdravotnická škola

Studenti ze zdravky darovali krev
Na hematologicko-transfuzním oddělení svi-
tavské nemocnice bylo během jednoho dne 
v lednu mimořádně živo. Poprvé přišlo daro-
vat životodárnou tekutinu osmnáct studentů 
Střední zdravotnické školy ve Svitavách. 
Mezi letošními prvodárci byli studenti nejen 
oboru Zdravotnický asistent, ale i oboru Masér 
sportovní a rekondiční. Studenti svorně konsta-
tovali, že si chtějí vyzkoušet, co odběry obnáší, 
a těší je, že jejich krev pomůže jiným, pro ně 
zcela neznámým lidem. Ačkoliv jsou studenti 
na nemocniční prostředí zvyklí, za jejich úsmě-

vy se schovávala nejistota, jestli samotný od-
běr zvládnou. „Odvážlivce“ doprovázeli jejich 
spolužáci, kteří představovali velkou morální 
podporu při samotných odběrech. 
Čas ukáže, zda zůstane jen u toho jednoho 
odběru, nebo zda se z našich studentů stanou 
pravidelní dárci.

J. Brixová

ZŠ Riegrova

Předškoláčci, přijďte se podívat!
Vážení rodiče, pokud Vás zajímá, jak to vypadá 
za dveřmi Riegrovky v běžný školní den, při-
jměte naše pozvání na den otevřených dveří 
pro předškoláčky. Děti nahlédnou do vyučová-
ní, vyzkoušejí si, jaké je se školáky vyřešit zada-
ný úkol, společně se podíváme do všech kou-
tů školy od tříd, šaten, družiny, tělocvičny až 
po počítačovou učebnu nebo dílny a kuchyňku. 
Budete mít také příležitost si popovídat s vede-
ním školy o tom, jak to u nás na škole chodí, 
co plánujeme a čím žijeme. Součástí přípravy 
na školu jsou i návštěvy mateřských škol s před-
školními dětmi u nás a pět odpoledních setkání 
v rámci projektu Předškolák. Tak na viděnou 
na Riegrovce! 

Drátování
16. 3. 2019 / 10:00 – 12:00
Poplatek: 50 Kč na materiál
Účast hlaste předem na e-mail:
prazanova@riegrovka.cz

ZŠ náměstí Míru 

Kalendářní rok v základce na náměstí 
začal úspěšně
Začátek roku 2019 se na naší škole nesl ve zna-
mení úspěchů v různých soutěžích zejména 
manuálního zaměření. Naši žáci se zúčastnili 
„Soutěže praktických dovedností žáků základ-
ních škol“, kterou pořádá SOU Svitavy, naši 
dva účastníci v okresním kole sice nezazáři-
li, ale reprezentovali nás důstojně. Velkého 
úspěchu dosáhli potom naši žáci na soutěži 
Talent pro firmy: T-Profi pořádaný Krajskou 
hospodářskou komorou Pardubického kraje, 
kde naši žáci předvedli svoji montérskou zdat-
nost, opravdu se snažili a skončili těsně druzí. 
Velkou radost nám učinili naši mladí výtvarníci, 
kteří se zúčastnili výtvarné soutěže „Tři králové 

Ze svitavských škol
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ve Svitavách očima dětí“. Výkresy našich žáků 
s tříkrálovou tematikou zdobily vestibul kina 
Vesmír ve Svitavách. Jsme moc rádi, když naše 
žáky můžeme pochválit za to, že se jim daří 
v nejrůznějších oborech. Pokud vás zajímá, 
jak to u nás ve škole chodí, srdečně vás zveme 
na den otevřených dveří, který pořádáme 4. 4. 
2019 od 7:30 do 16:00 hodin.     Jakub Velecký

ZŠ a MŠ Sokolovská

Velký úspěch mladého chemika  
ze Sokolovské
Naše škola se zapojila do 12. ročníku celore-
publikové soutěže „Hledáme nejlepšího mladé-
ho chemika ČR 2018/2019.“ První kolo proběh-
lo na naší škole testováním všech žáků deváté 
třídy, kdy byli na základě výsledků vybráni tři 
nejúspěšnější. Tito žáci se zúčastnili 2. kola, kte-
ré se konalo 11. prosince v prostorách SPŠCH 
Pardubice. Zde si opět formou testu prověřili 
svoje teoretické znalosti z chemie. Jednalo se 
o krajské kolo, kterého se zúčastnilo celkem 417 
žáků Pardubického kraje, z nichž postupovalo 
pouze 30 nejlepších. Mezi nimi se na krásném 
19. místě umístil Vítek Pohorský, který si 17. 
ledna v třetím kole prověřil své tentokrát labo-
ratorní dovednosti. Výsledky se všichni soutěžící 
dozví až v březnu, takže nám nezbývá než ne-
trpělivě čekat a držet pěsti.    Aneta Klusáková

ZŠ T. G. Masaryka

Les ve škole
Již několik let se ZŠ T. G. Masaryka účastní pro-
jektu Les ve škole, který je realizován zejména 
na 1. stupni. Jednotlivé ročníky mají svá spe-
ciální zaměření. Děti se seznamují s životem 
lesních živočichů, vyhledávají jejich stopy, po-
znávají stromy listnaté i jehličnaté, určují lesní 
plody. Důležitým tématem je voda v lese, proto 
se cílem vycházek žáků stává nedaleký pramen 
řeky Svitavy, ale i Horní a Dolní rybník a malé 
mokřiny a bažiny, např. ve Vodárenském lese. 
Nejoblíbenější akcí je každoroční strojení vá-

nočních stromků pro lesní zvířátka. Vycházky 
probíhají ve všech ročních obdobích a na kaž-
dou vycházku mají děti připravený i pracovní list 
s úkoly. Při pěkném počasí plní úkoly z listu pří-
mo v přírodě, v zimě po návratu ve třídě. Nové 
poznatky si děti zapisují do svých lesních zápis-
níků a doplňují je velmi pěknými obrázky. Smysl 
projektu je nejlépe znát na nadšených dětských 
tvářičkách, s jakými plní zadávané úkoly, proje-
vuje se citlivějším přístupem k okolní přírodě. 
Děti i učitelé věří, že se v projektu bude i nadále 
pokračovat a že se do ochrany přírody začlení 
i budoucí prvňáčci.                Zdeňka Tesárková

Gymnázium Svitavy

Aktuálně
• Tým florbalistek zvítězil v krajském finále 

Florball Challange a bude v kvalifikaci bojo-
vat o účast v celostátním kole

• Amatérští filmaři z gymnázia nezaháleli. 
Po filmech „Bang! The Movie“, „Natrium“ 
nebo „Vzdor“ přišli absolventi a studenti 
školy s další filmovou novinkou. Tentokrát 
natočili krátký film se středověkou tematikou 
s názvem „STŘET“. Jeho světová premiéra se 
uskutečnila na konci ledna

• Z. Gazdík (septima) se stal vítězem okres-
ního kola olympiády v českém jazyce v kat. 
SŠ a postupuje do krajského kola soutěže

• V okresním kole dějepisné olympiády se 
na 2. místě se umístil žák kvarty V. Labuda. 

Milan Báča

Obchodní akademie

Co se u nás stalo
V lednu 2019 odstartoval školní projekt Devít-
kový rok, ve kterém si budou žáci OA Svitavy 
po celý rok 2019 připomínat významná výro-
čí 20. století končící devítkou. Žáci si během 
projektu budou významné události připomínat 
studiem materiálů, získáváním informací v růz-
ných předmětech, při workshopech, sledová-

ním dokumentárních filmů atd. Projekt začal 
16. ledna 2019 připomenutím sebeupálení 
Jana Palacha.

Velmi úspěšný byl lednový maturitní ples třídy 
4. A. V zaplněné Fabrice se nesl v duchu filmů 
o Harry Potterovi. 

Přihlášky ke studiu na obchodní akademii mo-
hou zájemci o studium podávat do 1. 3. 2019 
přímo na sekretariátu obchodní akademie 
nebo na sekretariátu gymnázia, mohou je také 
posílat na adresu školy Gymnázium, obchodní 
akademie, vyšší odborná škola a jazyková škola 
s právem státní jazykové zkoušky Svitavy, Soko-
lovská 1638, 56802 Svitavy. 

Milan Báča

Speciální základní škola 
a střední škola

Zveme vás k návštěvě
Speciální základní škola a střední škola Svi-
tavy Vás srdečně zve na návštěvu svých nově 
zrekonstruovaných prostor. 
Pracujeme s dětmi předškolního věku, školního 
věku i s žáky střední školy. Dětem s mentálním 
a kombinovaným postižením, dětem s autis-
mem i dětem s poruchami chování nabízíme 
partnerský přístup, vzájemný respekt a bezpeč-
né prostředí s možností prožití vlastních úspě-
chů. Pro žáky s poruchami chování připravuje-
me vytvoření specializované třídy. Pomáháme 
dětem rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti, 
uplatňujeme vysoce individuální přístup pro-
jevující se zejména v organizaci, metodách 
a formách výuky. 
Podporujeme partnerství mezi žáky, učiteli 
a rodiči, důraz klademe na přípravu žáků 
na skutečný praktický život a dosažení jejich 
maximální možné samostatnosti. Naše dve-
ře jsou pro Vás kdykoliv otevřené, těšíme se 
na vaši návštěvu! Email: specialni.skola@svi-
tavy.cz, tel.: 461 532 645, www.zsspecialni.
svitavy.cz

Magdalena Dvořáková
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Informace ze sportu

Svitavská desítka
Zveme všechny příznivce rekreačního běhu 

na již tradiční silniční běh – Svitavskou desít-
ku. Běh se koná v sobotu 30. března, začátek 
běžeckých disciplín je v 10:00, start hlavního 
závodu je v 11:00. 

Prezentace bude probíhat klasicky v tribu-
ně stadionu, a to do 9:30. Závodit mohou již 
8leté děti (trať dlouhá 600 m), dospělé katego-
rie čeká běh na 10 nebo 5 km. Více informací 
najdete na webu www.atletikasvitavy.cz. Těší-
me se na viděnou! 

Veronika Peterková

Od svého vzniku v roce 1999 se v Základní 
kynologické organizaci 103 ve Svitavách na Ci-
helně věnujeme poradenské činnosti pro začá-
tečníky, majitele různých ras psů, zajišťujeme 
individuální přístup k zájemcům o výcvik. 

Věnujeme se chovatelské činnosti, samo-
zřejmě základnímu i speciálnímu výcviku psů 
a organizaci zkoušek různých kategorií. A jak 
se dařilo našim členům během minulých mě-
síců? Dosáhli skvělého umístění ve zkouškách 
konaných na území ČR i v zahraničí. Dařilo 
se nám i v klubových výstavách v Rakousku, 
Maďarsku, Slovensku a v ČR. Naši členové 
se mohou pochlubit i chovatelskou činností 
a úspěšným odchovem štěňat. Podařilo se nám 
umístit na stupních vítězů i ve sportovních dis-
ciplínách, jakými jsou coursing (běh za umělou 
návnadou) nebo agility (parkur pro psy). 

Připomeneme i zkoušky v několika kate-
goriích ZZO, BH, SPr1, ZPS1, které proběhly 
ve Svitavách. Tyto zkoušky se setkaly s velkým 
úspěchem, a proto letos plánujeme zkouš-

ky ve dvou termínech, na jaře a na podzim. 
Všichni zájemci z řad veřejnosti jsou vítáni. Více 
informaci najdete na našem webu: http://zko-
cihelna.cz nebo na Facebooku: ZKO Cihelna 
Svitavy. S prací našich členů, profesionálních 
psovodů Vojenské policie ČR, se veřejnost se-
známila při ukázkách prvků z jejich profese: 
zadržení pachatele, vyhledávání zbraní, drog 
a výbušnin. Těší nás projevený zájem, proto 
bude ukázka práce psovodů pravidelně opa-
kována i pro školy. 

Členové organizace absolvovali již tradiční 
Sranda Cup, soutěž pro členy a jejich miláčky, 
obohacenou o netradiční disciplíny. Tato akce 
se stala hezkou klubovou tradicí, plnou poví-
dání a legrace.  

Zdislava Šmídová

Kynologové z Cihelny dosáhli skvělých úspěchů

Mistrovství Pardubického kraje v kuželkách 2019 
Mistrovství Pardubického kraje 2019 se ko-

nalo na kuželnách v České Třebové a Přelouči, 
ze Svitav se ho zúčastnilo 14 hráčů od žáků 
po seniory. Největšího úspěchu dosáhla v ka-
tegorii žákyň Lucie Zelinková, která výkonem 
404 kuželek vyhrála krajské mistrovsví. V kate-
gorii žáků se umístil na krásném 3. místě Jan 
Vízdal výkonem 384 kuželek, Jan Kefurt obsadil 
5. místo (375) a Adam Krátký skončil na místě 
šestém (371). V kategorii Juniorů obsadil 6. 
místo Tomáš Štol (535) a Josef Širůček mís-
to deváté (518). V kategorii mužů jsme měli 
tříčlenné zastoupení, Jakub Zelinka se umístil 
na 7. místě (1105), 20. skončil Vlastimil Krát-
ký (518) a 21. Zdeněk Dokoupil (508). Mezi 
ženami reprezentovaly Svitavy Jana Klusáko-
vá, která obsadila 3. místo (519) a vybojovala 
postup na Mistrovství republiky. Ivana Plchová 
obsadila 4. místo (517) a Iva Jetmarová skon-
čila pátá (513). V kategorii seniorů se umístil 

na 4. místě Jiří Rus (519) a na 14. místě Jindřich 
Jukl (469). Žáci hrají disciplínu 100 hodů sdru-
žených (HS), ostatní kategorie 120 HS. Muži 
hrají kvalifikaci na 120 HS a nejlepších 8 jde 
do finále na 120 HS, o celkovém pořadí rozho-
duje součet kvalifikace a finále. Svitavští hráči 
se rozhodně neztratili a vybojovali 1 zlatou a 2 
bronzové medaile.                           Jakub Zelinka

TUŘI SVITAVY
Přehled zápasů v březnu

2.3. / 17 hodin
Tuři Svitavy – Pardubice
9.3. / 17 hodin
Tuři Svitavy – Brno 
16.3. / 19 hodin
Tuři Svitavy – Ústí nad Labem 
20.3. / 18 hodin
Tuři Svitavy – Olomoucko 
23.3. / 17 hodin
Tuři Svitavy – Nymburk 
30.3. / 19 hodin
Tuři Svitavy – Děčín
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Svitavy dominovaly v anketě  
Sportovec roku 2018

Anketa Sportovec roku 2018 za region Svi-
tavska byla vyhlášena koncem ledna v Poličce. 
Ve 14 kategoriích bylo oceněno na dvaačtyřicet 
jednotlivců a kolektivů.

Svitavští získali třináct cen. Ocenění si od-
vezly 3 kolektivy (Dekstone Tuři Svitavy – bas-
ketbal, TJ Svitavy junioři – volejbal a Basketbal 
Svitavy U11) a tři trenéři (Milan Bouček – at-
letika TJ Svitavy, Lubomír Růžička – hlavní tre-
nér Dekstone Tuři Svitavy a Martin Lipenský, 
trenér svitavských tenistů).

Bodovali také jednotlivci. Mezi dospělými 
vyhrál Roman Marko (Dekstone Tuři Svitavy), 
poprvé v historii ankety se mezi jednotlivci 
na trůn posadil zástupce kolektivu. V dorostu 
byla oceněna Karolína Adamová (TJ Svitavy – 
silový trojboj). V žácích se mohou oceněním 
pochlubit Daniel Letý (TJ Svitavy – plavání), 
Vojtěch Stodola (TJ Svitavy – atletika) a pře-
devším Eliška Červená (TJ Svitavy – atletika), 
která byla už podruhé za sebou oceněna i spor-
tovní hvězdou Svitavského deníku. V té rozho-
dují čtenáři, nikoliv odborná komise. Eliška se 

o těsné první místo v této speciální kategorii 
prala s dalším svitavským reprezentantem, 
plavcem Danielem Letým. V kategorii veteránů 
zvítězila Ladislava Marková (SK Orbea Czech 
Masters Svitavy – triatlon).

Svitavy získaly více než čtvrtinu z předá-
vaných cen. To považujeme za veliký úspěch, 
sportovcům gratulujeme a děkujeme za pří-
kladnou reprezentaci Svitav. Doufáme, že v dal-
ším roce se podaří na tyto úspěchy minimálně 
navázat.                                                           (red)
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měsíce v nákladu 7800 ks. Distribuce zdarma. Evidenční číslo MK ČR E 12654. Redakční rada: Jiří Johanides, Blanka Čuhelová, Petr Mohr, Jiří Petr, Lenka Suchán-
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Na Svitavsku hrajeme elektronické šipky 
na ligové úrovni již 25 let.

Ligové soutěže elektronických šipek se 
na Svitavsku pravidelně zúčastňuje 42 týmů, 
rozlosovaných podle výkonnosti do pěti skupin: 
extraliga, 1. liga, 2. liga, 3. liga a 4. liga. Jeden 
z nelepších týmů Trosky Litomyšl hraje na re-
publikové úrovni superligu.

V nejvyšších soutěžích probíhají zápasy 
v 501DO a v nejnižších 301DO, 301MO. Ligové 
zápasy se hrají každý víkend od září do května. 
Nejlepší týmy ze skupin se po ukončení ligy zú-
častní republikového mistrovství, kde porovnají 
svou výkonnost s týmy z celé republiky. 

Kromě ligových zápasů soutěžíme mezi 
sebou v turnajích, které jsou otevřené. Těch 
se tedy mohou zúčastnit i neregistrovaní hráči.

Termíny turnajů:
• Svitavy – středy: KučaCup, Sport bar,  

Svitavská 6
• Moravská Třebová – úterý – pátek: FIT 

CUP, Na Růžku
• úterý – pátek: U Gabči
• Lanškroun – čtvrtky: Havana
• dále pak v Damníkově a v Opatově
Informace o naší činnosti a turnajích můžete 
najít na: www.sipky.org

Zájem o tento sport stále stoupá. Obliba 
sportu, který není limitován věkem, dává pro-
stor novým hráčům i hráčkám a týmům. Přijďte 
mezi nás si zahrát. Ať to lítá.   

František Kučera

OKRASNÁ ŠKOLKA STRAKOV

      SO  8:00 - 11:30
PO-PÁ  7:00 - 17:00

Strakov 22, 570 01 Litomyšl

OVOCNÝCH DŘEVIN A RŮŽÍ
OD POLOVINY BŘEZNA PRODEJ 

JARO 2019

- okrasné dřeviny opadavé i stálezelené
- rhododendrony a jiné vřesovištní
- jehličnany v balech i kontejnerech
- živé ploty stálezelené i opadavé
- trvalky a traviny
- substráty, rašelina, mulčovací kůra
- hnojiva, přípravky na ochranu rostlin- hnojiva, přípravky na ochranu rostlin
VLASTNÍ PRODUKCE NEBO OD PŘEDNÍCH 

ČESKÝCH ZAHRADNÍKŮ

www.ars-vavrin.cz
ars-skolkastrakov@centrum.cz

tel.:461 639 001

Mladší žáci z FbK 
v krajském výběru

Hned 5 svitavských florbalových mladších 
žáků dostalo nominaci na soustředění krajské-
ho výběru v této kategorii. Toto soustředění 
proběhlo v Pardubicích. Výběry mají za cíl zin-
tenzivnit práci s talentovanou mládeží. Jsme tak 
rádi, že  Lukáš a Vojtěch Ouřetský, Jan Štěrba, 
Denis Zezula a Jakub Lédl patří do tohoto vý-
běru a mají možnost florbalově dál růst. Záslu-
hu na tom mají samozřejmě i rodiče chlapců, 
kteří je podporují. Zapomenout nesmíme ani 
na trenéry z FbK, kteří se mládeži pravidelně 
několikrát týdně věnují. Přejeme našim mladým 
florbalistům, ať se jim daří jak v dresu FbK, tak 
na krajských výběrech a snad jednou i v dresu 
národního družstva.                          Lukáš Brýdl

Svitavští  
„trojbojaři v dresu“  
zahájili sezónu

Kluci se zúčastnili otevřeného Mistrovství 
ČR v silovém trojboji (dřep, benčpres, mrtvý 
tah) dorostu, juniorů a masters ve Zbýšově. 
A jak se jim dařilo? Matěj Jurka vybojoval  
1. místo v kategorii dorostenci do 93 kg, záro-
veň zvítězil i v absolutním pořadí dorostenců. 
Roman Štěpánek 2. místo v kategorii junioři 
do 120 kg. Klukům blahopřejeme a držíme pěs-
ti při dalších závodech.         Kristýna Šigutová

Elektronické šipky na ligové úrovni

Distribuci zajišťuje firma Lubomírek.cz. 

S nesrovnalostmi v doručování se obracejte 
na mob.: 608 024 585 (www.lubomirek.cz). 
Příští číslo vyjde 31. března 2019


