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Velikonoční vítání jara v muzeu
soustružených vajíček a káč, výroba dřevěných
zvířátek, malování zajíčků… Ale také činnosti,
které přímo souvisejí s jarem – pletení pomlázek, výroba píšťalek, skákání gumy, házení
fazolemi, hraní kuliček, velikonoční výzdoba,
dětské hry i různé zdobení kraslic, nebude chybět ani jarní občerstvení – bramborové placky,
špenátové i klasické palačinky, frgále, zelené
pivo i limonáda. Kavárna Café Rozcestí bude
lákat k příjemnému posezení pod červeným
bukem. O příjemnou náladu se v průběhu dne
postarají učitelé a žáci Základní umělecké školy ve Svitavách. Pořadatelé – městské muzeum,
SVČ Tramtáryje a sdružení Violette – vás srdečně
zvou a těší se na vás.
Blanka Čuhelová

Většina z nás si to asi neuvědomuje, ale Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. V průběhu minulých let byl však tento význam potlačen,
a tak dnes vnímáme Velikonoce spíše jako období spojené s lidovými tradicemi a s vítáním jara,
s procitnutím přírody ze zimního spánku.
Pojďte s námi letos přivítat jaro do všech
prostor muzea v sobotu 13. dubna. Zveme vás
k návratu k velikonočním tradicím. Od devíti
hodin vás tu budou čekat dobrovolníci, kteří
vás naučí plést jidáše a velikonoční věnce, vytvoříte si velikonoční líta, upečete a nazdobí-

te perníčky, vyrobíte si velikonoční dekorace
z různých přírodních materiálů. Naučíte se
zdobit vajíčka různými technikami a samozřejmě si zde můžete také mnohé výrobky
profesionálů zakoupit. Mnoho z dílen je věnováno dětem – malování keramických či

Morový sloup
krajskou památkou
Během minulého měsíce se na svitavské
radnici konalo zasedání Sdružení historických
sídel Čech, Moravy a Slezska. Cílem zasedání
bylo kromě jiného také hlasovat a rozhodnout
o vítězích soutěže Památka roku 2018. Svitavy přihlásily do soutěže hned dvě památky
– Sloup se sousoším Panny Marie na náměstí Míru ve Svitavách a také Městskou baštu
ve Svitavách. V konkurenci několika dalších
nominovaných památek regionu nakonec v kategorii „malá“ uspěl Sloup se sousoším Panny
Marie ve Svitavách a v krajském kole se tedy
stal vítězem!
Jiří Johanides

Pozvánka
na farmářské trhy
V letošním roce se budou farmářské trhy
konat již po deváté. Za tu dobu si vybudovaly
tradici a staly se běžnou součástí koloritu města.
Budou pokračovat v týdenních intervalech tak
jako v minulých letech každou středu od 17. dubna do první poloviny měsíce listopadu vždy od 8
do 16 hodin na náměstí Míru u kašny sv. Floriána.
Nabídka sortimentu zboží bude obdobná
jako v minulých letech a bude se postupně během sezóny měnit, tj. ovoce a zelenina, med,
pečivo, mlékárenské výrobky, uzeniny a masné výrobky, sazenice zeleniny, květin a bylinek,
doplněno o sortiment řemeslných výrobků
z proutí, dřeva, keramiky atd. Udělejte si pěknou procházku a přijďte se podívat.
Rudolf Grim
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Pivo, guláš, sladké, to vše 13. července
Pivní slavnosti, soutěž o nejlepší kotlíkový
guláš a soutěž o nejchutnější bábovku, to vše
a mnohem více čeká všechny, kteří v sobotu 13.
července dorazí na svitavské náměstí. Poznamenáte si toto datum také do svého diáře? :–)
Osmý ročník Pivních slavností ovládne,
jako v každém roce, horní polovinu svitavského náměstí. Na čepu budou na dvě desítky
zlatavých moků z pivovarů i pivovárků méně
známých, z blízkého i vzdálenějšího okolí. Nebude opět chybět soutěž o nejlepší pivo, připomeňme, že vloni zvítězilo „domácí“ pivo ze
svitavského pivovárku Na Kopečku.
Vloni se soutěže ve vaření kotlíkového guláše zúčastnil rekordní počet týmů, bylo jich
patnáct. Odborná porota vyhodnotila jako

nejchutnější guláš od SDH Kostěnice, těsně
za ním skončil ten od přátel z německého partnerského města Stendal. Také letos by na letní
megaakci měli dorazit představitelé z partnerských měst Svitav, někteří z nich se budou jistě
na voňavé soutěži aktivně podílet. Na přihlášení do soutěže máte ještě čas, jen už možná
pomalu přemýšlejte, jakým receptem ohromíte
porotu, v jejímž čele znovu stane známý kuchař
Václav Šmerda, i širokou veřejnost.
Jedenáct pekařů a pekařek se zapojilo
do loňského klání o nejlahodnější bábovku.
Ochutnavači coby nejvíce povedenou zvolili
svitavskou pivní s čokoládou.
Jsme zvědavi, zda se letos zúčastní ještě
více týmů kuchařů nebo větší počet šikovných

Hřebečský slunovrat: kapely a diskotéka
V plném proudu jsou přípravy na festival
Hřebečský slunovrat. Osmý ročník se uskuteční v sobotu 15. června v příjemném přírodním
areálu pod parkovištěm na Hřebči.
Letošní dramaturgie festivalu počítá s několika
koncerty českých kapel a rovněž s diskotékou Martina Hrdinky. Jak se vybírají hudební seskupení
pro aktuální ročník, vysvětluje Vladislav Steinbauer
ze svitavského Střediska kulturních služeb (SKS):
„Kapely začínám oslovovat po schůzce dramaturgického týmu. Některé navrhnu já, jiné další
členové týmu, a tak vlastně vznikne užší výběr.
Pak oslovuji konkrétní kapely a zjišťuji, zda mají
volný termín,“ popisuje Steinbauer. V případě, že
má kapela termín obsazený, musí dramaturgický
tým vymyslet náhradní řešení. „Jakmile s manažery kapel odsouhlasíme termín konání, jsem s nimi
ve spojení až do začátku festivalu, a zařizuji vše, co
si kapely přejí,“ dodává pracovník SKS.
Letos se návštěvníci festivalu můžou těšit
na kapely Jelen, BSP, Mňága a Žďorp, Cookies,
Oops, Ozzy Osbourne revival, Sto zvířat a Honza Křížek, starší i novější melodie bude pouštět
diskžokej Martin Hrdinka.
K dispozici všem bude opět kyvadlová
autobusová doprava. Nastoupit i vystoupit
lze na několika zastávkách směrem ze Svitav

na Hřebeč i nazpátek, spoje pojedou každou
hodinu. K občerstvení budou jako v loňském
roce sloužit zhruba dvě desítky stánků. Vystoupení jednotlivých kapel propojí slovem prověřená moderátorská dvojice Ondřej Komůrka
a Přemysl Dvořák.
K pořádání letošního ročníku festivalu spojily síly města Svitavy a Moravská Třebová, obce
Koclířov a Kamenná Horka a rovněž několik
městských organizací. Vstupné bylo letos stanoveno na 300 korun v předprodeji, 350 korun
na místě. Pořadatelům jde o to, aby nabídli co
nejkvalitnější přehlídku hudby, a za kvalitu se
zkrátka platí.
(pá)

Pozdrav od „Stevena Spielberga“
Psal se rok 1994, když Svitavy zažily světovou premiéru snímku Schindlerův seznam.
Tehdy byl na událost pozván i hvězdný Steven Spielberg a další, kteří se na vzniku filmu
podíleli. Bohužel do Svitav se nikoho dostat
nepodařilo, nicméně přišla velmi potěšující
odpověď v podobě dopisu psaného přímo
samotným režisérem, adresovaného svitavským gymnazistům. Během měsíce února
proběhla opakovaná „premiéra“ po 25 letech
a ředitel SKS Petr Mohr oslovil Stevena Spielberga s prosbou o natočení krátkého videopozdravu. Bohužel jsme ani tentokrát nedostali
přímo to, oč jsme žádali, avšak ( jak je níže
v dopise uvedeno) z pochopitelných důvodů
to nebylo ani možné.

Milý Petře,
děkuji Vám za dopis Stevenu Spielbergovi, ve kterém jste žádal o natočení zdravice k projekci filmu. Velmi si vážíme, že jste
na Stevena myslel, a omlouváme se, že Vám
nemohl vyhovět. Posledních pár měsíců byl
velmi vytížený přípravou filmu West Side
Story a kvůli tomu musel odmítnout mnoho
různých žádostí tohoto typu. Dovolte nám
vyjádřit hluboký vděk za připomínání památky pana Schindlera a holokaustu skrze různé kulturní akce jako je obnovená premiéra
Schindlerova seznamu po 25 letech. Přejeme
Vám a všem Svitavákům mnoho zdaru.
S pozdravem
Madeline Louden

pekařů a pekařek, zda se zkrátka podaří překonat některý z loňských rekordů.
Takže, nezapomeňte, prosím, 13. července.
Těšíme se na vás!
(pá)

HrajemeSy:
dvoudenní zábava
Pro jiné pojetí, než byli Svitavané několik
let zvyklí, se rozhodli pořadatelé dětského dne.
Ten se většinou konal v parku Jana Palacha,
letos se do dvoudenní akce zapojí zcela jiná
místa ve Svitavách. Uděláte si čas v pátek 31.
května a v sobotu 1. června?
Dvoudenní smršť akcí a aktivit zahájí poslední květnový pátek muzejní noc v prostorách
Muzea a galerie, zde se uskuteční vernisáž
hned dvou výstav: expozice k 170. výročí tratě Česká Třebová-Brno a expozice deskových
her. Muzejní zahrada bude hostit večerní koncert skupiny Lokálka. V sobotu 1. června se
už dopoledne sejdeme na vlakovém nádraží.
Přijede parní vlak, který se do Svitav podle
jízdního řádu ještě několikrát vrátí, dočkáme
se slavnostního otevření nově vybudovaného
terminálu. Příjemnou atmosféru dokreslí dobové kostýmy a občerstvení, historický shuffle
bus a dvojí živá hudba.
Zábava pro děti (a nejenom pro ně) se tentokrát přesune především na náměstí a do přilehlých prostor. Soutěže, prezentace volnočasových aktivit městských organizací i dalších
subjektů, skákací hrad, velké pódium s bohatým programem, vtipní a pohotoví moderátoři
a večer koncert dvou kapel, to je pouze zlomek
z pestré dramaturgie dětského dne. Nejmenší
návštěvníci budou mít svůj prostor na Kostelním náměstí, kde i pro ně budou připraveny
soutěže a zábavné aktivity.
A na co se ještě můžete těšit? Na historickou
střelnici a kolotoč, dobové suvenýry, unplugged
koncerty svitavských kapel, pouliční divadla, půjčovnu historických kostýmů a fotokoutek, kde vás
zvěční na památku. V muzeu a na muzejní zahradě přichystají tvořivé dílny zaměřené na vláčky,
děti se budou moci svézt na parní železničce. Pořadatelé letos chtějí pobavit i seniory, ti najdou
„své“ aktivity v prostoru u Červené knihovny. A že
byste měli v průběhu akce hlad nebo žízeň, se
rozhodně nemusíte obávat, občerstvení bude
k dispozici málem „na každém rohu“. Těšíme se
na vás!
(pá)
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Rozpočet města Svitavy na rok 2019
Zastupitelstvo města na svém zasedání 20.
března 2019 schválilo rozpočet města na rok
2019 s celkovými příjmy ve výši 418,9 mil. Kč,
celkovými výdaji 583,9 mil. Kč a s financováním
165 mil. Kč.
Daňové příjmy ve výši 232,4 mil. Kč jsou
nastaveny na úrovni loňského rozpočtu, a to
s ohledem na předpokládaný hospodářský
vývoj a cílem vytvořit rezervu na investice
v dalších letech. V kapitálových příjmech jsou
zahrnuty investiční dotace v celkové výši 45,5
mil. Kč, na které město již obdrželo rozhodnutí
o dotaci nebo uzavřelo smlouvu s poskytovatelem dotace.
Přebytek běžného hospodaření je rozpočtován ve výši 20,3 mil. Kč a pokryje veškeré splátky úvěrů. Na bankovních účtech byly k 31. 12.
2018 uloženy finanční prostředky ve výši 262,3
mil. Kč, z nichž 158,4 mil. Kč je zahrnuto v návrhu rozpočtu na krytí nedočerpaných akcí z roku
2018 převedených do roku 2019. Zbývající prostředky budou využity jako rezerva k financování projektů a investičních akcí v dalších letech.
Kapitálové výdaje jsou plánovány v částce
232 mil. Kč, realizace některých z nich je vázána
na schválení dotace. Kromě toho jsou v běžných
výdajích vyčleněny prostředky na opravu fasády Langrovy vily a na výměnu oken na budově
ZŠ T. G. Masaryka. Největší objem kapitálových
v tis. Kč
Výdaje celkem

583 856,8

Běžné výdaje

351 979,8

Kapitálové výdaje

231 977,0

Běžné výdaje

351 979,8

Doprava

20 950,5

Vzdělávání a školské služby

21 380,7

Kultura, církve a sdělovací
prostředky

54 064,9

Sport a zájmová činnost

17 201,3

Bydlení, komunální služby
a územní rozvoj

32 240,5

Ochrana životního prostředí

29 236,5

Sociální služby a pomoc,
zdravotnictví

28 599,8

Bezpečnost, požární ochrana

15 509,7

Územní samospráva

96 046,5

Finanční operace

23 629,1

Ostatní

13 120,3

Kapitálové výdaje

231 977,0

Doprava

55 564,1

Vodní hospodářství,
lesní hospodářství

33 643,5

Vzdělávání

12 829,8

Kultura

215,0

Sport a zájmová činnost

32 564,0

Bydlení, komunální služby
a územní rozvoj

21 629,6

Ochrana životního prostředí
Sociální služby a pomoc

8 724,8
62 673,0

Bezpečnost, požární ochrana

1 800,0

Územní samospráva

2 333,2

výdajů je směrován do oblastí sociálních služeb
a dopravy. V rozpočtu je zařazeno rozšíření Seniorcentra a výstavba Komunitního domu seniorů,
bude dokončena výstavba přestupního terminálu u vlakového nádraží. Dále je počítáno se IV.
etapou bezbariérových chodníků, rekonstrukcí
komunikace na ulici Zadní, rekonstrukcí parkoviště a chodníků na Malém náměstí a vybudováním chodníku na ul. T. G. Masaryka v souvislosti
se stavbou nové okružní křižovatky. V oblasti
vzdělávání a sportu se jedná o rekonstrukci multifunkční sportovní a herní plochy na stadionu
a rekonstrukci a modernizaci stravovacího zařízení ZŠ Felberova. Další významné investiční výdaje budou využity v oblasti vodního hospodářství
a životního prostředí na rekonstrukci vodovodu,
dešťové a splaškové kanalizace na ul. Okružní, rekonstrukci kanalizace na ul. Palackého a Vítězná
a rekonstrukci dešťové kanalizace na ul. Kapitána Jaroše. V areálu ČOV bude provedena rekonstrukce provozní budovy a kalového pole. Připravena je výstavba a rekonstrukce dalších sběrných
míst pro separaci odpadů a vybudování naučné
stezky Věk Země. V oblasti bydlení a územního
rozvoje je plánována přeložka vrchního vedení
veřejného osvětlení na ulicích Bezručova, Vrchlického, Mostní, Šafaříkova, Seifertova, Soudní
a Vojanova a rekonstrukce veřejného osvětlení
v podloubí na náměstí Míru. Helena Koudelková

Investice okružní
křižovatky
Dne 21. února 2019 proběhla pracovní
schůzka na Ředitelství silnic a dálnic v rámci
investiční akce úpravy křižovatky na ulicích Sokolovská, T. G. Masaryka a Poličská za účasti
zástupců ŘSD, zhotovitele a dalších správních
orgánů, zejména Dopravního inspektorátu Policie ČR. Řešena byla dočasná dopravní omezení
v rámci této stavby.
Stavba byla zahájena předáním 5. 3. 2019,
přičemž v období od 18. 3. do 31. 3. by byly
prováděny podmiňující investice (přeložka
veřejného osvětlení, slaboproudu, úprava kanalizace apod.)
V období od 1. 4. do 31. 5. by byly prováděny vlastní stavební práce na úpravě křižovatky.
V termínu od 1. 6. do 9. 6. by mělo docházet k finálním úpravám živičných povrchů.
V současné době se připravují objízdné trasy a omezení, o kterých budeme v souladu s příslušnými povoleními zavčas informovat. Je jisté,
že k určitému omezení dopravy bude docházet,
prosíme však o trpělivost a shovívavost. Výsledkem této realizace totiž nebude jen nová křižovatka, ale především zvýšení bezpečnosti dané
lokality. Dojde k úpravě chodníků i dodatečné
instalaci veřejného osvětlení, bezpečnostních
ostrůvků se dočkají přechody z parku Jana Palacha k budově gymnázia i od Národního domu
k městskému úřadu.
Jiří Johanides

Jarní úklid potrvá
několik týdnů
Komunikace a další plochy ve Svitavách
byly po zimě silně znečištěny použitými posypovými prostředky. Pracovníci společnosti
Sportes v těchto dnech provádějí jarní úklid.
Rozsah jarního úklidu je obdobný jako v minulých letech, počet blokových čištění zůstane
zachován. Bloková čištění jsou plánována na tři
dny v týdnu, a to na úterý, středu a čtvrtek.
Letos by se mělo jednat o 20 až 24 blokových
čištění. Strojní úklidové práce budou vykonány
výhradně prostřednictvím vlastní techniky: dvěma zametacími stroji, kropičkou, Piaggiem a malotraktorem. Ruční čištění provedou především
sezónní zaměstnanci, vykonávají ho v rámci
veřejně prospěšných prací (VPP). To zahrnuje
i úklid u kontejnerů a ruční úklid v katastru města Svitavy. Úklidové práce budou probíhat podle
aktuálních možností, tedy především s ohledem
na momentální klimatické podmínky. Podle zkušeností z minulých let lze předpokládat, že jarní
úklid potrvá osm až devět týdnů.
Předpokládaný harmonogram prací: strojní zametání začalo na konci února. Nově byl
nasazen malotraktor s kartáčem na zametání
chodníků. Jedná se o hrubé čištění, které má
za cíl odstranit posypový materiál ze zimy bez
ručního dočištění. Začátkem února byl ve spolupráci s klienty Šance proveden plošný úklid
odpadků z veřejně přístupných městských
ploch. Důkladný úklid spojený s ručním dočištěním a zametáním chodníků začal ve druhé
polovině března. Přesné zahájení úklidu záviselo na nástupu zaměstnanců na již zmíněné sezónní práce v rámci VPP. Nástup první
části pracovníků jsme plánovali na 18. březen.
Úspěšnému zvládnutí úklidu města i zvládnutí
blokového čištění, jehož zahájení bylo v plánu
na 26. březen, předchází dlouhodobá spolupráce s Úřadem práce Svitavy. Velmi dlouho
spolupracujeme při výběru vhodných adeptů
pro naši činnost. S ohledem na potřebu zajistit stálý dozor při provádění úklidových prací
nastoupil i koordinátor VPP. Za příznivých klimatických podmínek by jarní úklid mohl být
dokončen v průběhu dubna.
Bronislav Olšán, Sportes

Potřebujete zralý
kompost?
Zralý kompost byl v podzimních měsících
důkladně přetříděn, takže občané si mohou
po domluvě na telefonním čísle 603 445 486
odebrat v kompostárně množství, na kterém
se domluvíme. Na počátku letošního roku byla
kompostárna mimo provoz, probíhalo pouze
drcení klestu a vánočních stromků. Vzhledem
k zimním podmínkám, které letos panovaly,
se jiné činnosti neprováděly. Během jarních
měsíců bude umístěn kontejner pro drobný
odběr na sběrném dvoře v Olomoucké ulici.
Další kompostování začalo v březnu novými
zakládkami.
Petr Horký, Sportes
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Šance skutečně dává lidem bez domova druhou příležitost

Šance, zařízení pro sociálně vyloučené osoby, bylo pod svitavským vlakovým nádražím
otevřeno před čtyřmi měsíci. Projekt, na který
z větší části přispěla Evropská unie, má zatím
veskrze pozitivní ohlasy.
Jen během prvních tří měsíců poskytla
Šance střechu nad hlavou bezmála čtyřicítce
uživatelů. V zimních měsících byly kapacity
noclehárny i nízkoprahového denního centra
zaplněny. „Uživatelé si dobře zvykli navštěvovat
naše zařízení i přes tvrdá pravidla, například
vstoupit můžou pouze v případě, že nadýchají
do půl promile alkoholu,“ vysvětluje vedoucí
zařízení Sandra Pařízková.

Azylový dům je zatím naplněn více než
z poloviny, využívá se totiž systému prostupného bydlení. „Uživatel tedy musí projít nejdříve
nízkoprahovým denním centrem, poté noclehárnou, tady mu nabídneme zaměstnání na dohodu. Pokud vše funguje, jak má, po dvou týdnech se může klient přesunout do azylového
domu,“ popisuje Pařízková takzvaný systém
prostupného bydlení. V současnosti je u města na dohodu zaměstnáno 14 uživatelů, které
můžete ve městě potkat při úklidu. Vedoucí zařízení to hodnotí jako velký úspěch, uživatelé
se prý sami o práci zajímají.
V Šanci jsou nastaveny přísné podmínky:
noclehárna je otevřena mezi osmou večerní
a osmou ranní, denní centrum od 11 do 18 hodin. V azylovém domě už můžou zůstat uživatelé nepřetržitě. Do areálu nesmí vstoupit člověk,
který neprojde dechovou zkouškou nebo který
nadýchá více než 0,5 promile, namátkově se
dělají testy na drogy, každý musí schovat své
věci do zamčené venkovní skříňky, aby nemohl
do objektu přinést alkohol, zbraň či nůž. Že
tato pravidla fungují, potvrzuje i skutečnost,
že za čtyři měsíce provozu zde nemuseli zasahovat policisté. „Pokud se někdo nechce podřídit pravidlům nebo vyvolá konflikt, dostane
takzvanou stopku, třeba na jeden den. Potom
si rozmyslí, zda se proviní znovu,“ přibližuje
Pařízková trest za případný prohřešek.
Jak název zařízení napovídá, dává lidem
šanci na nový život. „Máme mnoho uživatelů,

Doprava osob se zdravotním postižením
a seniorů
Ve Svitavách provozujeme dopravu již 15.
rokem, a tak nás napadlo, že by možná některé
občany zajímalo, kolik osob se za rok přepraví.
Proto jsme připravili statistiku za rok 2018.
V tomto roce bylo přepraveno celkem
11 075 osob z toho 8762 individuálních jízd –
na objednávku, 840 z Domu s pečovatelskou
službou ve Svitavách a 1473 dětí, které dopravujeme do škol a školských zařízení. S klienty
bylo ujeto celkem 36 592 kilometrů. Dopravu
zajišťujeme tři.
Taxík Maxík máme bezplatně zapůjčen
od města Svitavy, které jej dostalo darem
od Konta Bariéry. Taxík Maxík přepravil 6877
osob. Děti do škol, k lékaři v doprovodu rodičů
apod., seniory (od domu s pečovatelskou službou se odjíždí v 9:00 hod.) na určené zastávky – velký Albert (dříve Hypernova), hřbitov,
rehabilitace u nemocnice, Poliklinika Svitavy,
rehabilitace Purkyňova ulice, náměstí Míru Svitavy). V 11:00 hod se automobil vrací zpět a začíná na náměstí Míru. Dále byly uspokojovány
individuální objednávky jednotlivých občanů.
Dopravujeme osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
a osoby dočasně pohybově omezené např.
po úrazu. Děti dopravujeme do škol, na kulturní a sportovní akce, k lékaři, do lázní apod.

Dospělé osoby dopravujeme např. k lékaři,
na rehabilitaci, na úřady, do lázní, do nemocnice, za službami, na kulturní akce, na návštěvy
příbuzných a známých, na pedikúru, na nákupy apod. Dopravujeme i mimo okres Svitavy
(např. k lékaři do Pardubic, Brna, Olomouce…)
Ludmila Benešová

kteří jsou vděčni za to, že jsme tu. Respektují
pravidla, chodí čistí, oholení, slušně oblečení a jsou méně konfliktní. Ale stále zůstanou
tací, kterým jejich způsob života vyhovuje
a nechtějí našich služeb využívat,“ krčí Sandra Pařízková rameny. Těchto však naštěstí
není mnoho.
A jeden pravdivý příběh za všechny: před
několika týdny přivezli policisté do Šance
jednoho ze současných uživatelů. Muž měl
za sebou výkon trestu. Prošel prostupným
bydlením, nyní žije v azylovém domě, byl zaměstnán na dohodu, nyní už má regulérní
pracovní smlouvu a pracuje v jedné z místních
pekáren. Po několika letech se odvážil zatelefonovat svým prarodičům a brzy se setkají… Kéž
by takových krásných příběhů, lidí, jimž Šance
skutečně darovala druhou šanci, jen přibývalo.
Petra Soukupová

Den otevřených dveří
Dětského centra Svitavy
Děti a zaměstnanci Dětského centra Svitavy
Vás srdečně zvou na DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ, který se koná ve dnech
10. a 11. 4. 2019 od 9 do 16 hodin.
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Příspěvky na ošetření stromů
Rada města Svitavy na svém zasedání 11.
února 2019 vyhlásila grantový program nazvaný Příspěvky na ošetření významných stromů.
O finanční podporu mohou žádat občané
i podnikatelé, kteří vlastní významné stromy
rostoucí na území města Svitavy.
Stromy tvoří důležitou složku zeleně a plní
řadu významných funkcí – estetickou, ekologickou a společenskou. Tím se významně podílejí na zlepšování životního prostředí obyvatel
v našem městě. Důležité je však nejen stromy
vysazovat, ale také je pečlivě a odpovědně
ošetřovat. Ošetřování stromů je činnost, která
vyžaduje speciální znalosti, vybavení a dovednosti. Neodborný řez může způsobit nezvratné
poškození, které bude ovlivňovat strom po celý
jeho život, případně v horších případech život
stromu výrazně zkrátí.
Přednostně bude příspěvek přiznán
na ošetření stromů, jejichž stav lze charakteri-

zovat jako rizikový. Ošetření spočívá v provedení bezpečnostního a zdravotního řezu, případně zabezpečení koruny stromu proti jejímu
rozlomení umístěním bezpečnostní vazby. Příspěvek nebude poskytován na kácení stromů.
Žádost o poskytnutí příspěvku je nutno
podat do 20. května 2019 odboru životního
prostředí MěÚ Svitavy. Potřebný tiskopis lze
získat na odboru životního prostředí MěÚ Svitavy, podatelnách úřadu nebo webu města:
www.svitavy.cz/cs/m-19-grantovy-program/.
K žádosti je nutné doložit kopii katastrální
mapy se situačním zákresem předmětného
stromu. Zpracování cenové nabídky zajistí odbor životního prostředí a doporučí radě města
výši příspěvku na ošetření konkrétního stromu,
a to podle významu daného stromu z hlediska městské zeleně. Podáním žádosti nevzniká
na příspěvek nárok. O výsledku budou všichni
žadatelé písemně informováni.
OŽP

Informace z odboru školství
Zápis dětí do základních škol bude probíhat
ve středu 24. 4. 2019 v době od 14 do 18 hodin
ve všech svitavských základních školách. Zapisovány budou děti narozené od 1. 9. 2012 do 31.
8. 2013. Rodiče si s sebou přinesou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, pro případ žádosti
o odklad povinné školní docházky pak i vyjádření dětského lékaře a pedagogicko–psychologické
poradny nebo speciálního pedagogického centra.
Podrobné informace poskytnou jednotlivá ředitelství základních škol. Spádové obvody jednotlivých škol lze nalézt ve vyhlášce města č. 7/2017
(https://www.svitavy.cz/cs/m-57-vyhlasky-a-narizeni/). První kolo zápisu dětí do mateřských
škol bude pro nadcházející školní rok 2019–2020
probíhat v pondělí 6. 5. 2019 v době od 13 do 17
hodin v kulturním centru Fabrika. Žádost o přijetí do konkrétní mateřské školy obdrží rodiče při
vstupu do sálu. Po vyplnění ji pak odevzdají společně s lékařským potvrzením ředitelce vybrané
mateřské školy. Podle potřeby a počtu volných

Poplatek za psy
Poplatek ze psů byl splatný do 31. března.
Držitelé psů, kteří uhrazený poplatek ze psa
nemají, tak mohou učinit ještě v měsíci dubnu.
Ilona Svobodová

Seniorcentrum
města
Svitavy s.r.o.
oznamuje vyhlášení výběrového
řízení na obsazení pracovní pozice
fyzioterapeut/ka.
Celé znění výběrového řízení najdete
na www.seniorcentrum.svitavy.cz.
Lenka Jurenová

míst bude následovat minimálně druhé kolo. Zápis dětí do mateřských škol vychází z ustanovení
novelizovaného školského zákona. Ten v § 34
odst. 1 říká: „Předškolní vzdělávání se organizuje
pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve
však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku,
který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého
roku věku, do zahájení povinné školní docházky
dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Nerespektováním tohoto zákonného ustanovení se
rodiče dopouštějí přestupku. Předpokládáme,
že pro následující školní rok bude v našich mateřských školách opět míst dostatek. Fond regenerace památek města Svitavy přijímá pro rok
2019 žádosti o příspěvek na opravu fasád domů
na náměstí Míru. Vlastníci nemovitostí mohou
žádat v průběhu celého roku. Ve schváleném
rozpočtu města je vyčleněný 1 milion Kč na podporu pracovníků s mládeží. V letošním roce bude
podpořeno více jak 50 trenérů a vedoucích dětských oddílů v zájmových organizacích. Jiří Petr

Městská policie 156
Strážníci objasnili
krádež bundy v nemocnici
Dne 8. 3. v odpoledních hodinách byli
strážníci požádáni Policií ČR o výjezd do nemocnice ve Svitavách. Zde mělo dojít v jedné
z čekáren ke krádeži bundy, kde měla poškozená uloženy své klíče a mobilní telefon. Strážníci
od poškozené zjistili podrobný popis odcizené
bundy a také určité indicie k údajné pachatelce
skutku, která měla být předtím v čekárně, a následně z ní odešla neznámo kam. Na vrátnici
nemocnice bylo zjištěno, že podezřelá žena
zřejmě odešla směrem na Lány. Díky dobré
místní znalosti a poskládáním dostupných poznatků strážníci usoudili na možnou pachatelku
skutku. Podezřelá byla kontaktována v místě
svého bydliště a byla zcela jistě překvapena
rychlým zásahem strážníků. Ke krádeži se strážníkům přiznala a všechny odcizené věci dobrovolně vydala. Věci byly vráceny oprávněné
majitelce. Následně byla podezřelá předána
policistům k provedení dalších úkonů a případnému zahájení trestního stíhání.

Nestandardní chování
Dne 13. 3. v ranních hodinách řešili strážníci případ nestandardního jednání mladé ženy,
které nakonec skončilo poškozením cizího
majetku ze strany podezřelé. Z místní znalosti
známá P.R. přijela na jízdním kole na benzínovou čerpací stanici U Tří mostů. Z počátku se
pokoušela dofouknout své jízdní kolo. Obsluha
si však všimla určitého nestandardního zmateného chování ženy, které nakonec skončilo tím,
že žena nožem uřízla hadici na přívod vzduchu.
Provedeným šetřením ze strany strážníků bylo
zjištěno, že žena byla pod vlivem OPL, a že se
dotyčné nedařilo dofouknout své jízdní kolo,
a proto si zašla do přilehlého OD půjčit nůž,
kterým následně odřízla hadici na přívod vzduchu. Jednání dotyčné strážníci vyřešili v rámci
přestupkového jednání.

Parkování v zeleni a blokové čištění
Upozorňujeme občany města, že od 18.
3. 2019 začal jarní úklid ulic, který v současné
době stále probíhá. Blokové čištění zabezpečuje společnost Sportes. Na některých místech
se pracovníci společnosti setkávají s tím, že
na ulicích zůstávají zaparkovaná vozidla, ačkoli
je zde dopravními značkami v době úklidu parkování zakázáno. Dopravní značení je na ulici
umístěno vždy s dostatečným předstihem, a to
minimálně jednoho týdne. Každý z nás chce
mít před domem určitě uklizeno, a proto vás
žádáme o respektování dopravního značení
a umožnění úklidu dočasným přeparkováním
vozidla na jiné místo. Tím se vyhnete případnému postihu za případný přestupek. Zároveň
upozorňujeme na parkování vozidel v zeleni.
Nemusí vždy jít jen o travnatou plochu, ale zákaz dopadá i na parkování na nezpevněných
plochách, kde parkování není také povoleno.
Řidiči vozidel takovým parkováním porušují
vyhlášku města.
Rostislav Bednář
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Na veletrzích cestovního ruchu
Svitavy nechyběly

Přijímací řízení
ZUŠ Svitavy

Na veletrzích cestovního ruchu Regiontour, který hostí Brno,
a Holiday World, jenž
se koná v Praze, měly
Svitavy opět své zastoupení. O městě
i jeho okolí s návštěvníky zasvěceně mluvil Jiří
Zdražil z městského
informačního centra
(MIC).
V Praze i v Brně si
lidé mohli prohlédnout
a případně odnést materiály a letáky o samotném městě, o místním
památkovém okruhu, Vodárenském lese, přírodním areálu Brand, možnostech sportovního vyžití,
o muzeu či Ottendorferově knihovně, nechyběl
kalendář akcí na celý rok. „Největší zájem měli klienti o Brand a Vodárenský les,“ zmiňuje Jiří Zdražil
lokality, jež zaujaly opravdu nejvíce. Zodpovídal
dotazy například o místním pivovaru, o svitavském
rodáku Oskaru Schindlerovi, zájemci se vyptávali
třeba i na to, zda se i letos ve Svitavách uskuteční
pivní slavnosti. „Úsměvné je většinou to, když se
lidé ptají na město, které se nachází třeba na druhém konci kraje, a musím je poslat k jinému pultu
či stánku,“ podotýká pracovník MIC.
Veletrhy bývají většinou na svém začátku
určeny odborné veřejnosti, později se přidají i návštěvy ze základních či středních škol.
Během dvou závěrečných dní jsou pak brány
obou přehlídek otevřeny i veřejnosti. Zájemci
se dozvědí novinky z jednotlivých měst a regionů, vyzvednou propagační materiály, aby si
pak v klidu domova naplánovali výlety či prostudovali doporučené cyklotrasy, ochutnají
krajové speciality a dokonce si můžou i mezi
expozicemi na Holiday World i vybrat dovolenou v téměř kterémkoliv koutě světa.

Přijímací řízení probíhá do všech tří
oborů vzdělávání: hudebního, tanečního
i výtvarného. Na webových stránkách školy
(www.zussvitavy.cz) si mohou od 1. do 20.
dubna zájemci rezervovat konkrétní termín,
kdy chtějí s dítětem navštívit přijímací řízení. Rezervaci bude možné provést i osobně
v kanceláři školy. Zákonní zástupci dětí, které
prokážou předpoklady ke vzdělávání, budou
do 20. května informováni o zařazení do výuky a vyzvání k vyplnění přihlášky ke vzdělávání. Podrobnosti o kritériích pro přijetí najdou
zájemci na webových stránkách školy v sekci
Pro rodiče.
Přijímací řízení do ZUŠ se uskuteční
od 23.–30. dubna 2019. Děti z mateřských
školek pozveme na setkání s pohádkou v dopoledních termínech 23. a 24. dubna.
Renata Pechancová

Jak připomíná Jiří Zdražil, brněnský Regiontour je přehlídkou převážně českých destinací, pražský veletrh nabízí i cizí státy včetně
exotických, jakými jsou Srí Lanka, Thajsko, Indie či JAR. Letošní kuriozitou na Holiday World
bylo karibské souostroví Turks a Caicos.
„Za léta, kdy na veletrhy služebně jezdím,
se původní megaexpozice hodně zredukovaly
na menší stánky. Ty ale splní svůj účel stejně,“
dělí se Jiří Zdražil o své zkušenosti. Letos ho
asi nejvíce zaujala expozice Moravskoslezského
kraje na Holiday World.
Petra Soukupová

Svitavy 2040
— příběh pokračuje
Občanská iniciativa Svitavy 2040 má
za sebou prvních pár měsíců života. Iniciativa si klade za úkol pracovat s deseti tématy
ve vztahu k našemu městu. Mezi ty hlavní patří
architektura, ekologie, doprava, sport, umění.
Naším cílem je v těchto tématech přinést čerstvé myšlenky a podílet se na jejich formování
s dlouhodobou vizí, která bude věcem dávat
koncept a smysl.
První akcí, kterou jsme uspořádali, byl
úvodní díl z cyklu Večer na téma architektura.
Architekti Radim Oblouk a Marek Štěpán měli
zajímavé přednášky týkající se nejen svitavských staveb a i navazující diskuse byla plodná. Cyklus večerů bude pokračovat, druhá část
se nakonec z organizačních důvodů uskuteční
začátkem května a pozvánku najdete v příštím
vydání měsíčníku Naše město.
Druhou plánovanou akcí je uspořádání
výstavy mladého progresivního umělce ve Svitavách. Ta se s největší pravděpodobností uskuteční paralelně s Festivalem Rosnička, který se
letos koná poslední červnový víkend. Akce
bude samozřejmě cílit na všechny svitavské občany, ale chceme návštěvnikům Svitav mířícím
na hudební festival nabídnout další kulturní zážitek, ukázat jim kromě areálu Rosnička I další
části našeho města. Sledujte nás na facebook.
com/svitavy2040.
Lukáš Brýdl
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Ze zastupitelských lavic

Městská doprava
brzy realitou
Mnoho let naslouchám
potřebám občanů, především
seniorů v tom, že ve Svitavách
městská doprava velmi chybí.
Snažím se ji, kromě neformálních diskuzí s občany, vždy prosazovat také
v předvolebním programu voličům. Dnes už
snad mohu konečně mít dobrý pocit, alespoň
v tom, že mnohá seskupení tuto myšlenku
podporují také. Toto téma patří mezi stěžejní
body činnosti nově ustavené „dopravní komise“ při radě města. Mám tu čest být součástí
právě této komise a mohu se tedy spolupodílet na přípravných krocích. Odborníci, kteří
sedí vedle mě, jsou zárukou toho, že vše se
správně vyhodnotí a městská doprava bude
brzy skutečností. Jen si musím postesknout, že
právě největší město okresu rozlohou i počtem
obyvatel je až tím posledním, které se na zavedení připravuje. V mnohem menší Poličce
jezdí již mnoho let a například v Litomyšli nyní
dokonce chce radnice umožnit seniorům +65
bezplatnou přepravu. Nejsem si zcela jist, zda
vše má být zdarma, ale aktuálně zpracovávaná
odborná analýza jistě ukáže nejen potřebnost,
ale i správné nastavení celé služby obyvatelům.
Ať už půjde o dopravní prostředky, tarify nebo
trasování. Věřím, že městská doprava, jako žádaná veřejná služba, bude brzy realitou. Také
ve Svitavách si najde dostatek cestujících, ať
už jsou pokročilého věku nebo chtějí cestovat
za zábavou či do školy. Jeden z dalších bodů
našeho volebního programu bude tímto splněn
a budu za to velmi rád.
Miroslav Sedlák, zastupitel
za Piráti a nezávislí Svitavy

Je městská hromadná
doprava potřebná
pro Svitavy?
Městská hromadná
doprava neskončila v oblasti předvolebních slibů,
ale stala se hlavním úko–
lem dopravní komise města Svitavy. V rámci diskuse o tomto tématu jsme
na začátku, a to je důvodem pro zapojení široké
občanské veřejnosti našeho města. V tomto
čísle informačního měsíčníku najdete dotazník
mapující hromadnou dopravu ve městě v její
různorodosti, ale i otázky k záměru městské
hromadné dopravy. Rozhodně si neklademe
za cíl suplovat linkové spoje, či zajišťovat dopravu zaměstnanců na směny do výrobních
společností, ale chceme řešit reálné potřeby
občanů v rámci Svitav při nákupech, dopravě

Lékařská pohotovost
k lékaři atd. Zapojte se, vyplňte dotazník a pište
mi na email: jaroslav.kytyr@svitavy.cz . Městská hromadná doprava je v okolních městech
a může být i ve Svitavách. Těším se na Vaše
podněty.
Ing. Jaroslav Kytýr, zastupitel
a poslanec za Hnutí ANO 2011

Rozpočet města povede
k zlepšení žití ve městě
Jako nováček v Zastupitelstvu a Radě města Svitavy jsem měla jednu velkou premiéru:
podílela jsem se na přípravě rozpočtu města
na rok 2019. Zaujalo mě, jak zodpovědně se
připravuje. Sledovala jsem mj. plán velkých investičních akcí, které veřejnost přivítá, protože
povedou k zlepšení žití v našem městě. Vítám
proto v rozpočtu finance na výstavbu chodníků, rekonstrukci veřejného osvětlení, rozšiřování parkovacích ploch, nové kontejnery (např.
na biologický odpad), investice do budov škol,
těším se na dokončení rekonstrukce prostoru
před nádražím. Lidé rozhodně přivítají rozšíření seniorcentra, budování bytů pro seniory.
Město připravuje opravu ulice Zadní v Lačnově, úpravu prostor u kina, rozšíření kamerového systému, dokončí zastřešení ledové plochy
atd. Věřím, že lidé pochopí některá dočasná
omezení např. v dopravním komfortu, která
budou některými akcemi vyvolána. Zastupitelé
Sdružení pro město Svitavy rozpočet podpoří, o mandát k tomuto rozhodnutí si jako vždy
řekli na valné hromadě SPMS. Na ní jsme také
projednali některé akce, které opět připravíme
jako společné pro členy SPMS a občany města: tentokrát se zaměříme na oblast Rosničky
a Brandu. V květnu se zapojíme do instalování
plovoucích ostrůvků, které přispějí k zlepšení
vody v Rosničce, a v září se připravujeme zapojit do akce Celosvětového úklidového dne.
Informace poskytneme včas. I na webu www.
sdruzenipromestosvitavy.cz.
Ditta Kukaňová, zastupitelka za SPMS
Rubrika „Ze zastupitelských lavic“
je naplněním novely TZ č. 46/2000 Sb.
a slouží ke svobodnému vyjádření názorů
zastupitelů jednotlivých politických subjektů
v aktuálním složení Zastupitelstva města Svitavy. Texty příspěvků neprocházejí obsahovou
ani jazykovou korekturou.

Poděkování
Děkujeme všem lékařům, zejména
MuDr. P. Ingrovi a všem sestrám
za příkladnou zdravotní péči,
kterou věnovali p. M. Doležalovi
až do posledních chvil jeho života.
Jsou to skuteční profesionálové!
Rodina Doležalova

Ordinační hodiny zubní pohotovostní služby jsou od 8:00 do 11.00 hodin. Mimo tyto
hodiny přijímá akutní pacienty stomatologická pohotovost pardubické nemocnice
v ordinačních hodinách: So, Ne a svátky
8:00–18:00 hodin, Po–Pá 17:00–21:00 hodin.
Zubní pohotovostní služba
6.–7. 4. MUDr. Illová Jana
Brněnec 90 / 461 523 140
13.–14. 4. MUDr. Jagoš Tomáš
Jevíčko, Palackého nám. 20 / 723 715 558
19. 4. MUDr. Jagošová Alena
Jevíčko, Palackého nám. 20 / 723 715 558
20.–21. 4. MUDr. Kincová Milena
Hradec nad Svitavou 549 / 461 548 230
22. 4. MUDr. Komárková Barbora
Mor. Třebová, Svitavská 36 / 734 113 860
27.–28. 4. MDDr. Sládek Petr
Svitavy, Purkyňova 249/16 / 731 201 180
Lékařská pohotovostní služba ORL
pro děti a dospělé
Svitavská nemocnice, budova D, ORL,
461 569 345, všední dny: 15:30–19:30,
So, Ne a svátky: 8:00—14:00
Lékařská služba první pomoci pro dospělé
Kollárova 22, Svitavy, přízemí polikliniky,
v místnosti ambulance LSPP/LPS,
461 569 239, Pátek: 18:00–21:00 /
So, Ne, svátky: 9:00–17:00 hodin
Lékařská služba první pomoc
i pro děti a dorost
Kollárova 22, Svitavy, přízemí
polikliniky, v místnosti dětské ambulance,
461 569 270, So, Ne, svátky 8:00–18:00 hod.

Učíme sa navzájom
V pondělí 4. 3. přijely do Svitav v rámci projektu Erasmus plus učitelky a ředitelky mateřských
škol ze slovenského Žiaru nad Hronom. Projekt
si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací pedagogů a jejich dovedností ve vzdělávání.
Výukové pobyty umožňují učitelům vyzkoušet si
v podobě pracovní stáže výuku na partnerské
škole v zahraničí. Kolegyně ze Žiaru ve Svitavách
strávily týden a zavítaly do dvou mateřských škol:
MŠ Milady Horákové a MŠ Větrná.
Slovenské kolegyně se dozvěděly o historii
i současnosti Svitav, diskutovaly s českými přáteli
o legislativě v předškolním vzdělávání obou zemí.
Prohlédly si moderní školku v ulici Milady Horákové, dozvěděly se o programu Začít spolu, navštívily Mateřskou školu při zdravotnického zařízení
ve Svitavách, vyzkoušely si sklářskou techniku zvanou Tiffany vitráž v místním muzeu. V MŠ Větrná
obdivovaly ekologický projekt Náš dub i novou
zahradu v přírodním stylu, viděly badatelskou
učebnu ve škole v Sokolovské ulici. Navštívily propast Macocha a punkevní jeskyně v Moravském
krasu i nedaleké zábavní centrum Peklo Čertovina. Projekt Učíme sa navzájom byl přínosem pro
(pn, kj)
všechny zúčastněné.

str. 8

naše město / duben 2019 / www.svitavy.cz

Svitavští světáci — 9. díl
Charitativní den
byl dotažen do finále

V dalším díle našeho seriálu se vracíme
do školských let. Navštívili jsme Gymnázium
Svitavy, přesněji septimu A, kde momentálně
studuje Zbyněk Gazdík. Jsme rádi, že o něm
můžeme napsat, neboť Zbyněk se stal v rámci
online soutěže Best in English šestým nejlepším angličtinářem mezi středoškoláky na celém světě a zároveň tím nejlepším v České
republice!
Gratulujeme k velkému úspěchu Zbyňku,
jakým způsobem soutěž probíhala?
Jednalo se o online test rozdělený do několika částí zaměřených na gramatiku, porozumění textu a porozumění mluvenému
projevu. Ve škole ho vyplňovali všichni účastníci současně, jelikož byl test k dispozici jen
v určitou hodinu. Časový limit byl šedesát
minut a poněkud vtipné je, že jsem neměl
tušení, že má čas nějaký reálný vliv na výsledek. Pokud se podíváte na oficiální výsledky,
uvidíte, že většina soutěžících test ukončila
někdy ve dvou třetinách časového limitu. Jen
já jsem test nechal snad jako jediný doběhnout až do konce. „Proč bych ho koneckonců ukončoval, když si ještě můžu pořádně
zkontrolovat svoje odpovědi?“ říkal jsem si.
Naštěstí rychlost vyplnění testu rozhodovala pouze v případě shody počtu bodů mezi
soutěžícími.
Očekával jsi podobný výsledek po vyplnění
testu?
Rozhodně ne. Se svým výsledkem 118
bodů ze 122 jsem byl sice spokojený, ale očekával jsem, že se najde řada mnohem lepších
angličtinářů. Říkal jsem si, že by bylo fajn umístit se na nějakém přijatelném místě a vyhrát třeba kšiltovku. Zájezd do Kanady jsem rozhodně
nečekal.
Netajíš se tím, že jsi ambiciózní člověk. Nemrzí tě, že ti o pár míst uniklo první místo?
Občas se objeví myšlenky typu, že kdybych
měl jen o bod víc, mohl bych být de facto nejlepším středoškolským angličtinářem na světě.
Ale stejně tak, jako se ve škole snažím nehodnotit sám sebe na základě svých známek, ale
toho, jak dobře látce ve finále rozumím, i zde
docházím k závěru, že pár bodů o talentu člověka nevypovídá. Možná, že kdyby byly otázky
trochu jiné, byl bych první. A možná že bych
taky dopadl mnohem hůř.
Od kolika let se věnuješ anglickému jazyku?
Vzhledem k tomu, že rodiče anglicky umějí
a já jsem byl vždycky zvědavé dítě, tak prakticky odjakživa. Na druhou stranu se o žádné
intenzivní studium nejednalo a do třetí třídy
jsem toho neuměl o moc víc, než pojmenovat zvířata a koupit si zmrzlinu. Na základní
škole se mi pak v angličtině sice dařilo, ale
ještě dlouhou dobu trvalo, než se moje lehké
nadání proměnilo v opravdové porozumění
jazyku. A ani teď si nemyslím, že jsem tak
dobrý, jak mě asi po mém výsledku v soutěži
většina lidí vidí.

Jaké mechanismy používáš pro zdokonalování sebe sama v angličtině?
Takhle to zní, jako kdybych na sobě nějak
aktivně pracoval, ale tak to vlastně úplně není.
Hodně se pohybuju online, dříve jsem často hrál
videohry a díval se na seriály. A protože většina
internetu je v angličtině, hry se moc nepřekládají
a dabing zní hrozně, stalo se, že jsem se dostal
s angličtinou do každodenního kontaktu. A to
už se vám pak ten jazyk dostane do hlavy sám.
Kromě jiného jsi vyhrál i poukaz na dvoutýdenní pobyt v Kanadě, využiješ jej? Pokud
ano, na co se nejvíce těšíš?
Samozřejmě, že poukaz využiju. Sice pořádně nevím, jak onen jazykový pobyt bude
probíhat, ale o to zajímavější to jako překvapení bude. Navíc rád cestuju a do Severní
Ameriky jsem se vždycky chtěl podívat, takže
to určitě bude zážitek.

Dne 20. 10. 2018 uspořádalo svitavské Středisko volného času akci „Charitativní den pro
Františka“. Celková vybraná částka 45 000 Kč
překvapila nejen nás, ale i organizátory celé
akce. Výtěžek z akce putoval na pokrytí části nákladů speciální ortopedické židle X:panda od firmy R82 pro našeho syna (viz prosincové vydání
zpravodaje). Během posledních čtyř měsíců pokračovalo vyjednávání na získání dalších finančních prostředků k doplacení celkové pořizovací
částky ve výši necelých 78 000 Kč. Celá akce
byla dotažena do úspěšného konce, považujeme proto za povinnost hrozně moc poděkovat
všem dárcům, pořadatelům a kapelám za skvělé
vystoupení, a také dopsat příběh k získání židle. Doplatek do celkové částky byl pokryt opět
z darů nadací – částkou 8 000 Kč přispěla nadace Svitavské tenisové srdce a částkou 25 000 Kč
Nadace Agrofert. Podařilo se nám tak celou pořizovací cenu židle zaplatit díky ochotě a nadšení
spousty lidí. Jak si syn židli užívá, můžete posoudit na přiložené fotografii. S nadšením sedává
při každé příležitosti a díky speciálnímu stolku
si může prohlížet knížky, malovat a „normálně“
se stravovat. Ještě jednou bychom chtěli touto
cestou poděkovat všem, kteří zcela jistě přispěli
na dobrou věc. František Lněnička a rodiče

Plánuješ se angličtině věnovat po střední
škole?
Nedokážu si představit, že bych se angličtině nevěnoval. Přesto bych ji ale na vysoké škole studovat nechtěl, protože jako Čech zkrátka
s angličtinou jako takovou nikdy díru do světa
neudělám a takové dělání děr do světa mi nezní
úplně nezajímavě. Chce to ale jazyk, se kterým
se v tom světě domluvíte.
Zbyňkovi děkujeme za poskytnutí rozhovoru a přejeme mnoho studijních úspěchů a zvládnutou maturitu v příštím roce! Jiří Johanides

HLEDÁME TAK ŠIKOVNÉ ZAMĚSTNANCE, JAKO JSOU TI NAŠI

Operátor - manipulant Operátor výsekového stroje
Dělník skladu barev Dělník - kontrola kvality
Tiskař Elektronik - údržbář
OSOBNÍ PŘÍSTUP FINANČNÍ BENEFITY
MOŽNOST PROFESNÍHO RŮSTU ASISTENČNÍ PROGRAM
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akcí
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KULTURA
1. / Po / 18:00 / bar u knihovny

Filmový klub – Osvícení (Stephen King)
Kultovní zpracování hororové předlohy známého
spisovatele Stephena Kinga. Režie a scénář: Stanley Kubrick. Hlavní role: Jack Nicholson. Večerem
provází Michal Kadlec. Doporučený věk: 15+.
2. / Út / 15:30–19:30 / MC Krůček

Prožitkové odpoledne v barvě blue
Prožitkové odpoledne na téma Poruchy autistického spektra. Podrobnosti v článku.
2. / Út / 19:00 / Fabrika

Zdeněk Izer – Na plný coole
Zábavný pořad, ve kterém přijdou na řadu oblíbené scénky, parodie a mnoho skvělých vtipů.
Vstupné: 250 Kč v předprodeji (300 Kč na místě). Předprodej vstupenek od 4. 3. v recepci
Fabriky a on-line na www.kultura-svitavy.cz,
www.zdenekizer.cz.
3. / St / 16:00 / dětské oddělení knihovny

Fantasy klub
pod vedením Michala Římala z knihkupectví Minotaur Knižní novinky ze světa fantasy literatury.
4. / Čt / 17:30 / Fabrika, aula

Proč se špatné věci dějí dobrým lidem
a naopak
Přednáška Jana Reisse, doktoranda matematiky, jenž se kromě vědy zabývá již řadu let filozofií a psychologií dávných východních kultur.
Vstupné dobrovolné.

Krůček po krůčku k novému životu
Zahájení a první z 8 lekcí předporodního
přípravného kurzu vedeného odborníky, který zahrnuje i 8 týdnů předporodního cvičení
a poradenství. Objednání na kurz a více informací na m.blazkova@kruceksvitavy.cz, tel.
605 163 883.
5.–6. / Pá–So / Fabrika, divadlo Trám

SVITAVSKÝ FANDA
Postupové kolo celostátní přehlídky experimentujícího divadla Šrámkův Písek, přehlídky
studentských divadelních souborů Mladá scéna
Ústí nad Orlicí a divadel poezie Wolkrův Prostějov. Pořádá Středisko kulturních služeb města
Svitavy za finančního přispění Pardubického
kraje a Ministerstva kultury ČR.
8. / Po / 16:00–18:00 / MC Krůček

Do školky hladce
Praktický seminář pod vedením psycholožky Mgr. Moniky Čuhelové, který vás připraví
na nástup vašeho dítěte do mateřské školy.
Cena 200 Kč pro členy a 250 Kč pro nečleny
MC Krůček. Kapacita omezena – je nutné
přihlášení předem na materskecentrum@kruceksvitavy.cz, tel. 737 236 152.
9. / Út / 16:30 / Fabrika, aula
Přednáška Boba Kartouse na téma

Jak si vybrat školu
Nejen pro budoucí prvňáčky, ale také pro středoškoláky.
10. / St / 16:00 / dětské oddělení knihovny
Čtenářský klub pro děti od 3 do 7 let. Čtení,
vyprávění, tvoření.

4. / Čt / 19:00 / divadlo Trám

11. / Čt / 17:00 / městské muzeum a galerie

Vladislav Bláha, kytara
& Zuzana Lapčíková, cimbál

Ptáci

Duo se svojí originalitou zvukově i repertoárově vymyká tradičním nástrojovým seskupením.
Vstupné: 250 Kč / KPH 150 Kč.

Vernisáž hravé výstava o ptactvu přiblíží vedle
historie a řemesel návštěvníkům muzea přírodu našeho regionu. Zavede vás do pestrého
a různorodého světa našich létajících sousedů.

4. / Čt / 17:30–19:30 / MC Krůček

11. / Čt / 19:00 / Fabrika

Život je hra – interaktivní přednáška na téma:

Radůza

Co je to koučování a jak mění naše životy
Koučka Jana Jánová z agentury Koučů Život je
hra Vám představí možnosti osobnostního rozvoje pomoci metody koučování. V ceně vstupného 100 Kč pro členy MC Krůček a 150 Kč pro
nečleny MC Krůček je první zkušební hodina
koučování zdarma.
5. / Pá / 15:00–17:00 / MC Krůček
Předporodní kurz

Známá česká zpěvačka, držitelka několika zlatých Andělů, nám představí se svou kapelou
průřez dosavadní tvorbou. Vstupné: 350 Kč
(400 Kč na místě). Předprodej vstupenek
od 11. 3. v recepci Fabriky a on-line na www.
kultura-svitavy.cz.
12. / Pá / 20:00 / Alternativní klub Tyjátr

Hambáč – Koktejl Párty
Nejlepší párty s rockovými i oldies hity.

12. / Pá / 18:30 / Ottendorferův dům
– Muzeum esperanta

Archeologické putování
192. cestovatelský večer Asociace Brontosaura.
Archeologické putování Svitavskem na pomezí
Čech a Moravy. Uvádí: PhDr. David Vích.
12.–13. 4. / Pá–So /

Svitavský dýchánek
Loutkářská a dětská divadelní přehlídka Pardubického kraje. Krajská postupová přehlídka dětského divadla Pardubického kraje – Dětská scéna
2019, krajská postupová přehlídka pro Loutkářskou Chrudim 2019. Pořádá Středisko kulturních
služeb města Svitavy za finančního přispění Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR.
13. / So / 9:00–19:00 /městské muzeum

Velikonoce v muzeu
Celodenní velikonoční program se letos bude
konat v muzeu – ve výstavních síních, zahradě
i dílnách. Zveme vás k návratu k velikonočním
tradicím, výrobě velikonoční výzdoby, dětským
hrám i různému zdobení kraslic.
13. / So / 9:00 / Lánský rybník a okolí

Za ptactvem jarní přírodou
Vycházka probouzející se přírodou spojená
s kroužkováním a pozorováním ptactva. Sraz v 9
hodin na hrázi Lánského rybníku. Pořádá MMG.
13. / So / 20:00 / Alternativní klub Tyjátr

Tancovačka se Z-BANDEM
Po celý večer bude hrát k tanci i poslechu svitavská kapela Z-BAND vaše oblíbené staré pecky.
Vstupné: 120 Kč.
14. / Ne / 19:00 / Fabrika
Divadlo Josefa Kajetána Tyla Plzeň:
Stephen Sondheim / Hugh Wheeler:

Sweeney Tood – Ďábelský lazebník
z Fleet Street Divadelní abonentní cyklus
Jaro 2019.
UPOZORNĚNÍ PRO ABONENTY V PRVNÍ
ŘADĚ: Kvůli prodloužení jeviště bude zablokována celá první řada. Vaše náhradní místa budou
na přístavcích po levé i pravé straně. Přístavky
budou v ten den určené jen pro vás. Omlouváme
se za komplikace a děkujeme vám za pochopení!
Jedinečný muzikálový thriller broadwayského
barda Stephena Sondheima o kruté pomstě
londýnského holiče Benjamina Barkera. Délka
představení: 180 minut. Vstupné: 400 Kč.
15. / Po / 18:00 / klub Tyjátr

Expediční jachting
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Osm členů posádky a jedno mimino na cestě
na Kapverdy. Zúčastní se jachtařský instruktor
a dobrodruh Tomáš Kůdela. Vstupné 30 Kč.

Fabrika Svitavy, klub Tyjátr od 18. 3. 2019, online přes TicketLive), 250 Kč na místě.

15. / Po / 17:00 / městské muzeum

Brundibár

Židé v Republice československé
(1918–1939)
Projekt Hledání hvězdy Davidovy
Přednáška PhDr. Libora Vykoupila, Ph.D., pracovníka Historického ústavu FF MU v Brně,
bude vyprávěním o postavení Židů v české
společnosti.
15. / Po / 19:00 / divadlo Trám

23. / Út / 10:00 / Fabrika
Projekt Hledání hvězdy Davidovy
Dětská opera z židovského sirotčince Praze.
V roce 1943 se většina tvůrců sešla v Terezínském ghettu, kde byla opera znovu nastudována. Představení bylo zneužito nacistickou
propagandou jako důkaz o idylickém životě
Židů v Terezíně. Opera byla v současnosti nově
nastudována divadlem AHA! v Praze.

Za hipíky a buddhisty do Himálaje

23. / Út / 19:00 / Fabrika

Cestovatelská projekce popisuje příběh zvídavého studenta, který si prostě řekl, že se vydá
na mírně sebevražednou cestu do indické Himálaje… Vstupné: dobrovolné.

Divadlo Petra Bezruče (Ostrava)
Jaroslav Žák, Hana Burešová:

16. / Út / 17:00 / Fabrika, aula

Jak dětem číst, aby je to bavilo,
aneb 10 zásad předčítajícího
Přednáška herečky a pedagožky Markéty Světlíkové je určena pedagogům mateřských školek
a veřejnosti.
17. / St / 19:00 / Alternativní klub Tyjátr

Blanka Šrůmová, Jan Sahara Hedl
& NĚŽNÁ NOC
Jan Sahara Hedl : zpěv, kytara, Blanka Šrůmová : zpěv, klávesy, Tomáš Valášek : kytara
Martin Schneider : basa, Ivan Kadaňka : bicí.
Vstupné: 200 Kč / 250 Kč na místě. Předprodej
vstupenek od 25. 3. v recepci Fabriky a on-line
na www.kultura-svitavy.cz (V den koncertu
v pokladně kina Vesmír). Koncert na sezení
bez rezervace míst.
18. / Čt / 19:00 / Fabrika

Petra Janů & Amsterdam – “Jedeme dál”
Na koncertě uslyšíte nejznámější a nejoblíbenější rockové písně, které pro zpěvačku napsal
fenomenální skladatel Ota Petřina a jež na koncertech zazní v novém kabátě. Vstupné: 390 Kč.
Předprodej vstupenek již nyní v recepci Fabriky
a on-line na www.kultura-svitavy.cz.

Škola základ života
Divadelní abonentní cyklus Jaro 2019, délka
představení: 135 minut. Vstupné: 400 Kč.
25. / Čt / 17:00 /městské muzeum

Jeruzalém – střed(t) civilizací
Projekt Hledání hvězdy Davidovy
Přednáška historika muzea Radoslava Fikejze
o 2 týdnech ve vánočním městě, jež se pokládá za střed světa. Putování po biblických
místech, hřbitovech a muzeích Starého Města
a Památníku holocaustu Jad Vašem. S Palestinci u Schindlerova hrobu, se Židy u olivovníku
manželů Schindlerových, s křesťany na Via Dolorosa, s kopty na střeše chrámu Božího hrobu
a se všemi na Chrámové hoře i tunelech pod ní.
25. / Čt / 16:30–18:30 / MC Krůček

Školení první pomoci
Certifikovaná lektorka Mgr. Kateřina Krausová
vás proškolí v poskytování první pomoci. Cena
200 Kč pro členy a 250 Kč pro nečleny MC Krůček. Kapacita omezena – je nutné přihlášení
předem na materskecentrum@kruceksvitavy.
cz, tel. 737 236 152.

uznávaná jako nejlepší revival v ČR. Předkapela:
Red Hot Chillies. Vstupné: 180 Kč předprodej
(recepce Fabrika Svitavy, klub Tyjátr od 18. 3.
2019, online přes SMSticket), 220 Kč na místě.
27. / So / 13:00 / Alternativní klub Tyjátr

Oblastní kolo Porty
Oblastní kolo v tradičním portovním městě,
které nabízí účast v soutěži pro muzikanty nejen z česko-moravského pomezí. Vítěz Oblastního kola Porta Svitavy si zahraje na festivalu
„Janouškovo Ústí, aneb muzikanti v Cakli „
9.–10.8. 2019! Slovem vás provede moderátor Ondřej Komůrka. V porotě usednou: Miloš Dvořáček, Stáňa Plívová (SBB – Svitavský
BigBand, Povijan), Jan Přeslička (Epydemye),
Dagmar Veselá (PS Dalibor), Robert Křepinský
(Trdlo). Vstupné pro veřejnost: 50 Kč.
27. / So / 20:30 / Alternativní klub Tyjátr

Epydemye
Koncert hostů Oblastního kola Porty. Jan Přeslička – zpěv, akustická kytara, autor, Mirek Vlasák – zpěv, akustická kytara, autor, Lucie Vlasáková – zpěv, kontrabas. www.epydemye.cz. Vstupné:
180 Kč. Předprodej vstupenek od 8. 4. v recepci
Fabriky a on-line na www.kultura-svitavy.cz.
28. / Ne / 8:00–12:00 / Fabrika

Burza filatelie a sběratelství
Pořádá KF 05 – 78 Svitavy. K vyměňování, prodeji či k zakoupení budou nejen filatelistické
materiály, ale také pohlednice, medaile, odznaky a spousta dalších předmětů. Je možné se
přijít jen podívat. Vstupné: 20 Kč, stůl: 50 Kč.
28. / Ne / 15:30 / Fabrika

Kouzelná školka slaví 20 let:
Michal k snídani
Zábavné a poučné představení s Michalem
Nesvadbou zároveň! Vstupné: 195 Kč – sál,
185 Kč – balkon.

25. / Čt /18:00–20:00 / MC Krůček

30. / Út / 17:00 /městské muzeum

Artevečery s Jitkou

Ptáci světa a Svitavska
Přednáška o nejvýznamnějších a nejzajímavějších faktech z ptačí říše a jejich spojení s naším
regionem. Přednáší Mgr. Jakub Vrána.

Velikonoční párty

Sebepoznávací sezení s arteterapií. Cena
za jedno setkání je 120 Kč pro členy / 150 Kč
pro nečleny MC Krůček. Objednejte se prosím
na materskeccentrum@kruceksvitavy.cz, tel.
737 236 152.

Nejlepší párty s rockovými i oldies hity.

25. / Čt / 19:30 / Fabrika

19. / Pá / 19:00 / Alternativní klub Tyjátr

Screamers: Smím prosit?

Suck My Scum Vol.4

Pořádá Řemen Rock Agency, vstupné: 290 Kč.

Tradiční pálení čarodějnic pro rodiny s dětmi,
podrobnosti v článku. Rodinné vstupné 50 Kč
členi / 70 Kč nečleni MC Krůček.

Cold blooded Fish (C.B.F.) – Thrash metal –
Praha Autumn Cold – Industrial/Death – Praha
Top Sekret – Noise Grind – Nový Jičín – Drop
the Bomb – Garage Fast/core – Svitavy. Vstupné: 150 Kč.

26. / Pá / Kino Vesmír

30. / 19:00 / Fabrika

Český videosalon 2019

Kristina Fialová, viola
a Jitka Čechová, klavír

18. / Čt / 20:00 / Alternativní klub Tyjátr

20. / So / 20:00 / Alternativní klub Tyjátr

Verona
Verona dává na vědomí a zve vás na exkluzivní klubový koncert ve Svitavách v klubu Tyjátr,
a to poprvé v nové pětičlenné sestavě. Před
a po vystoupení Verony vás čeká párty s DJs až
do rána. Vstupné: 200 Kč, předprodej (recepce

65. ročník celostátní soutěže neprofesionální
filmové tvorby. Krajské kolo pardubického
a olomouckého kraje. Uvidíte filmové snímky
nadšených amatérských filmařů i práci porotců.
Vstup volný.
26. / Pá / 20:00 / Alternativní klub Tyjátr

AC/CZ (AC/DC tribute band)
+ Red Hot Chillies (revival)
Nejsvěžejší AC/DC revivalová kapela kritiky

30. / Út / od 16:00 / MC Krůček

Svitavské čarodějnice na Cihelně

Kristina Fialová jako komorní hráčka spolupracuje s řadou výjimečných interpretů, jako
je například právě klavíristka Jitka Čechová.
Vstupné: 250 Kč / KPH 150 Kč.
UPOZORNĚNÍ PRO MALÉ DIVÁKY POHÁDKOVÝCH NEDĚLÍ V DIVADLE TRÁM:
Poslední pohádka sezony se bude hrát 5. 5.
Současně proběhne vyhodnocení a ocenění
Nejlepšího diváka (držitelů průkazek).

naše město / duben 2019 / www.svitavy.cz
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Předprodeje

VÝSTAVY

Petra Janů & Amsterdam / Fabrika /
18. 4. / 19:00 / vstupné: 390 Kč (prodává
i MC Svitavy)

Městské muzeum a galerie
17. 3.–21. 4.

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

Vandráci Vagamundos / Fabrika / 8. 5.
/ 20:00 / vstupné: 300 Kč

Hana Zagorová a Petr Rezek / Fabrika
/ 17. 5. / 19:00 / vstupné: 690 Kč, balkón
590 Kč

Zdeněk Izer – Na plný coole / Fabrika /
2. 4. / 19:00 / vstupné: 250 Kč v předprodeji
(300 Kč na místě), prodává i MIC Svitavy

Radůza / Fabrika / 11. 4. / 19:00 / vstupné: 350 Kč (400 Kč na místě), prodává i MIC
Svitavy

Blanka Šrůmová, Jan Sahara Hedl
& Něžná noc / Tyjátr / 17. 4. / 19:00 /
vstupné: 200 Kč / 250 Kč na místě, prodává
i MIC Svitavy

Jaroslav Svěcený & Václav Mácha /
Fabrika / 22. 5. / 19:00 / vstupné: 250 Kč,
150 Kč KPH (prodává i MIC Svitavy )

Dva nahatý chlapi / Fabrika / 15. 9. /
19:00 / vstupné: 390 Kč (prodej i přes
Ticketportal)

Halina Pawlowská: Manuál zralé
ženy / Fabrika / 19. 11. / 19:00 / vstupné:
300 Kč (prodej i přes Ticketportal)

Předprodej od 1. 4. 2019
Kristina Fialová, viola a Jitka Čechová,
klavír / Fabrika / 30. 4. / 19:00 /
vstupné: 250 Kč / KPH 150 Kč

WORKSHOPY
6. / So / 8:00–16:00 / muzejní dílny

Kovářský workshop pro dospělé
Na workshopu pro dospělé s uměleckým kovářem Františkem Bečkou se naučíte pracovat
s kovářským nářadím, vlastnoručně si nad
výhní a na kovadlině vyrobíte kovový předměty dle vlastního návrhu. Kontakt Jitka Olšánová, tel. č. 461 532 704 nebo lektor@muzeum.
svitavy.cz. Cena workshopu je 600 Kč /osobu.
27. / So / 8:00–12:00/ muzejní dílny

Sklářský workshop – vitráže
Se sklářem Vladimírem Graciasem se naučíte řezat sklo, brousit a spojovat díly cínovou
pájkou. Vyrábět budete obrázkové vitráže
k zavěšení do oken nebo dekorativní svícny.
Kontakt Jitka Olšánová, tel. 461 532 704 nebo
lektor@muzeum.svitavy.cz. Cena dvoudenního
workshopu je 800 Kč/osobu.

Jan Štěpánek – výběr z díla
Výstava poličského autora s těžko zaměnitelným filozofickým stylem tvorby. Obrazy Jana
Štěpánka znají mnozí svitavští příznivci jeho
uměleckého vidění.
12. 4.–13. 5.

Ptáci
Expozice představí ornitologicky nejvýznamnější lokality Svitavska, uvidíte nejběžnější
druhy v jejich skutečné velikosti a seznámíte
se s novými poznatky z chování, evoluce a života ptáků.
27. 4.–19. 5.

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

2. pasáž

Vzory rozšiřují obzory
(Lesní klub pro děti Napísek)
Výstava z návštěv odborníků, kteří navštívili
Lesní klub pro děti Napísek. Kouzelné okamžiky a atmosféru zachytil na fotografiích Pavel
Juřík a průvodci dětí.
3. patro

Miroslav Kočí: Mýma očima
Jedná se o první výstavu Miroslava Kočího, který upřednostňuje přirozený projev a minimální
úpravy.
4. patro

Martin Faltejsek – Domácí epos
Vystavený soubor autoportrétních fotografií
pojí společné téma – vztah k místu – k Lanškrounu a Podorlicku. Tyto autoportréty jsou
útěky z betonové džungle, úniky od rozlítané
reality a restartováním sebe samého.

Kino Vesmír, divadlo Trám
1. patro a 2. patro

stálá 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 představuje slovem i obrazem jazyk esperanto. Informuje o zajímavostech z historie i o možnostech
současného využití znalosti jazyka, vystavuje
knižní, fotografické, sběratelské a umělecké
artefakty.
Současná výstava: „10 let muzea a 100 let republiky“. Vstupenky v ceně 10 Kč jsou k dostání v pokladně MMG). Komentované prohlídky
po předchozí dohodě na tel. 604 377 616.

Živá zeď
Venkovní galerie u Alberta

Vzory rozšiřují obzory
Výstava fotografií z návštěv odborníků,
kteří navštívili Lesní klub pro děti Napísek.

Fabrika
Foyer

Výstava ročníkových prací
žáků svitavského
Gymnázia
Vystavují žáci výtvarného oboru pod vedením
p. učitelky Evy Bulvové.

Proměny 8
Charita Svitavy pořádá výstavu výtvarných prací klientů centra denních služeb Světlanka, které vytvořili pod vedením MgA. Tomáše Krásy.
Výstava potrvá do 19. dubna.
Divadlo Trám

Obrazy Jindry Pevného
Výstava je tématicky spojená s divadelní přehlídkou POSED, která se uskutečnila ve dnech
16. a 17. 11. v Divadle Trám.
Od 1. 5. 2019 budou všechny výstavní prostory
(spolu s MMG a několika dalšími) věnovány fotografiím z 39. ročníku Národní soutěže a výstavy
amatérské fotografie.
Čajovna a kavárna Krásná chvíle

Fotografie Vojty Švihela
Vstup volný.

kavárenská kultura

Čajovna Krásná chvíle
www.krasnachvile.cz / tel.: 607 706 790
03. / St / 17:00

Vernisáž fotografií Vojty Švihela
Vernisáž k výstavě fotografií mladého autora
Vojty Švihela bude zpříjemněna hudebním doprovodem kapely Slipstack. Vstup volný.
17. / St / 18:00

Korálkový workshop
Zveme vás na vámi již oblíbený korálkový
workshop vedený Bárou Steinfestovou. Můžete si vyrobit náramek dle vlastní fantazie. Cena:
250 Kč/vyrobený náramek.
24. / St / 19:00

Bubnování s Andrejem Kolářem
Bubenická improvizace a workshop základních
rytmů. Vstupné dobrovolné.
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Kavárna V Parku
+420 604 777 646
13. / So / 14:00

Kurz kreslení
Oblíbený kurz kreslení je zpět. Pro všechny
kreslíře a nekreslíře je tu odpolední kurz kreslení. Cena kurzu je 80 Kč za cca 2 hodiny.
19. / Pá / 18:00

Retro párty
To je akce plná pecek a hitů z 80. a 90. let, dobových druhů alkoholu a míchaných nápojů.
Dresscode: 80‘ a 90‘ léta. DJ Pears.

kino vesmír
2.–3. / Út, St / 19:30

Bohemian Rhapsody USA, UK 2018
Queen. Jediné, co je pozoruhodnější, než jejich
muzika, je jejich příběh. Život a hudební dráha
Freddieho Mercuryho. Režie: Bryan Singer, Dexter Fiecher. Vstupné: 120 Kč / titulky / 134 minut
4.–5. / Čt, Pá / 19:30
Teroristka ČR 2019 PREMIÉRA!
Příběh učitelky v důchodu, která celý život učila
žáky, že základem všeho je slušnost a násilí nic
neřeší. Jenže zjistí, že na to se gauneři spoléhají… V hlavní roli: Iva Janžurová. Vstupné: 130 Kč
/ 95 minut
5.–7. / Pá, So, Ne / 17:00

Velké dobrodružství Čtyřlístku ČR
2019 PREMIÉRA!
Na kraji Třeskoprsk, v malém domku, bydlí čtyři
kamarádi. Pinďa, Fifina, Bobík a Mišpulín u táborového ohně vzpomínají na svá dobrodružství… Čtyřlístek slaví 50. narozeniny! Animovaný rodinný film. Scénář a režie: Michal Žabka.
Vstupné: 110 Kč / 75 minut
6.–7. / So, Ne / 19:30 hodin

Shazam! USA 2019 PREMIÉRA!
V každém z nás dříme superhrdina a k jeho
probuzení stačí jen trocha magie… Stačí zvolat:
SHAZAM!“ a malý kluk se změní v superhrdinu… Akční fantasy. Režie: David F. Sandberg.
Vstupné: 150 Kč / dabováno / 132 minut / 3D
9.–10. / Út, St / 17:00 a 19:30 hodin
Ženy v běhu ČR 2018
Splnit poslední přání milovaného muže – zaběhnout maraton. A tak si matka a tři dcery
rozdělí trať na čtyři díly… Komedie. Scénář a režie: Martin Horský. Vstupné: 120 Kč / 93 minut
11.–12. / Čt, Pá / 19:30 hodin
After: Polibek USA 2019 PREMIÉRA!
Nechte se svést. Spořádaná studentka se zamiluje do toho nejhoršího kluka široko daleko, kluka
s temnou minulostí i tajemstvím… Romantický

film. Vedení přebírá srdce a touha! Režie: Jenny
Gage. Vstupné: 120 Kč / titulky / 106 minut

Philippe de Chauveron.
Vstupné: 120 Kč / dabováno / 98 minut

12.–14. / Pá / 17:00 hodin / So, Ne / 15:00
a 17:00 hodin
Jak vycvičit draka 3 USA 2019

25. / Čt / 19:30 hodin
Cesta do pravěku Československo 1955

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
13.–14. / So, Ne / 19:30 hodin
Řbitov zvířátek USA 2019 PREMIÉRA!
Když si hrajete se smrtí, můžete se spálit. Někdy je prostě lepší, když mrtví zůstanou mrtvými. Adaptace slavného románu Stephena
Kinga. Režie: Kevin Kölsch, Dennis Widmyer.
Vstupné: 120 Kč / od 15 let / titulky / 100 minut
16. / Út / 19:30 hodin

Alita: bojový anděl USA 2019
Neobyčejný příběh o pádu anděla a zrození
bojovnice. Akční sci-fi o normální holce s robotickým tělem. Scénář: James Cameron, režie:
Robert Rodriguez.
Vstupné: 130 Kč / dabováno / 122 minut / 3D
17.–18. / St, Čt / 19: 30 hodin

Trabantem tam a zase zpátky ČR 2019
Velká cesta kolem světa končí! Dokument definitivně ukazuje, že není třeba drahých terénních vozů, aby člověk projel celý svět a zažil
jeden z nedojemnějších návratů. Dokument
Daniela Přibáně! Vstupné: 100 Kč / 90 minut
19.–21. / Pá, So, Ne / 17:00 hodin
Hledá se Yeti USA 2019 PREMIÉRA!
Letos jsou v módě chlupáči. Animovaná dobrodružná rodinná komedie. Scénář a režie: Chris
Butler. Vstupné: 120 Kč / dabováno / 95 minut
19.–21. / Pá, So, Ne / 19:30 hodin
Hellboy USA 2019
Oblíbený temný hrdina se vrací na plátna kin
s plnou parádou! Vydává se do Londýna, aby
zabránil čarodějnici Numii, aby zahubila lidstvo… Akční fantasy dobrodružný sci-fi film.
Režie: Neil Marshall. Vstupné: 130 Kč, od 15
let / Pá titulky, So, Ne dabováno / 121 minut
23. / Út / 19:30 hodin

La Llorona: Prokletá žena 2019 USA
Chce vaše děti. Plačící žena. Děsivý přízrak
uvězněný mezi nebem a peklem, stižený hrůzným osudem zpečetěným vlastní rukou. Horor.
Režie: Michael Chaves.
Vstupné: 130 Kč, od 15 let / titulky / 93 minut

Cesta do pravěku v nových barvách! Legenda
české i světové kinematografie. Cesta čtyř kluků
do dávné historie! Scénář a režie: Karel Zeman.
Vstupné: 120 Kč / 93 minut
26. / Pá / 14:00 hodin
Český videosalón – Amatérská přehlídka
filmů – krajské kolo soutěže.
27.–28. / So, Ne / 17:00 a 19:30 hodin

Avenger: Endgame USA 2019
PREMIÉRA!
Nejslavnější marvelovka je ve finále. Nejslavnější sci-fi všech dob. Dlouho očekávaná filmová
událost! Vstupné: 150 Kč / od 17:00 hodin dabováno, od 19:30 hodin titulky / 3D
30. / Út / 19:30 hodin

Nikdy neodvracej zrak
Německo, Itálie 2018
Strhující drama o osvobozující síle umění a lidské tvořivosti. Tři éry německé historie: nacismus, komunismus a Západní Německo. Příběh
německého malíře Gerharda Richtera. Scénář
a režie: Florian Henckel von Donnersmarck.
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky / 188 minut

sport

FLORBAL
7. / Ne / 9:00, 10.30 a 12.40 / Šapito

mladší žáci

Kopaná
31.3. / Ne / 16:00 / UMT Lány

TJ Svitavy B – Polička
Kopaná: I. A tř. muži
7.4. / Ne / 9:00 / Svitavský stadion

Turnaj přípravek
Kopaná: KP přípravek
7.4. / Ne / 9:00 / Svitavský stadion

TJ Svitavy A – Lanškroun
Kopaná: KP muži
20.4. / So / 16:30 / UMT Lány

TJ Svitavy B – Načešice
Kopaná: I.A tř. mužů
21.4 / Ne / 16:30 / Svitavský stadion

24. / St / 19:30 hodin

TJ Svitavy A – Heřmanův Městec

Co jsme komu zase udělali Francie,

Kopaná: KP mužů

Belgie 2018
Claude a Marie čelí nové krizi. Jejich čtyři dcery a jejich manželé se rozhodli opustit Francii.
Pokračování úspěšné komedie. Scénář a režie:

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

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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Seriál: Naše devítky (4)

Výstavní sály muzea:
hravá výstava o ptactvu Svitavska
Muzeum začalo vedle historie a řemesel
návštěvníkům také více přibližovat přírodu
našeho regionu. Do tohoto konceptu zapadá
nová výstava, která proběhne v jeho prostorách od 12. dubna do 13. května. Výstava s jednoduchým názvem Ptáci návštěvníky zavede
do pestrého a různorodého světa našich létajících sousedů. Část výstavy zapůjčil občanské
sdružení Soliton z Brna, které se věnuje popularizaci přírodních věd a techniky a vydalo
např. Obrazovo-zvukový atlas ptáků.
Součástí svitavské expozice je představení
ornitologicky nejvýznamnějších lokalit Svitavska, ukázka nejběžnějších druhů v jejich skutečné velikosti a seznámení s novými poznatky
z chování, evoluce a života ptáků. Těšit se tak
můžeme na plejádu fotek doplněnou o spoustu
vycpanin. Chybět nebudou ani nahrávky hlasů
našich pěvců, pohled na peří pod mikroskopem či video objasňující, kde vzal krutihlav své
jméno. Nejen pro rodiče s dětmi bude připravena řada her, díky nimž si vyzkouší, jak složit
ptačí budku, jaké nástroje si vyrábí vrány a zda
dokáží správně poznat místní ptactvo.
V rámci doprovodných akcí jste v sobotu
13. dubna zváni na vycházku Za ptactvem jarní

přírodou. Během ní projdeme všechny místní
biotopy a budeme pozorovat i kroužkovat pro
ně typické druhy. Sraz všech účastníků je v 9 hodin na hrázi Lánského rybníka. Další zajímavosti
pak přinese přednáška Ptáci světa a Svitavska,
která proběhne ve čtvrtek 30. dubna přímo
v muzeu. Pro školy máme připraveny speciální
výukové programy. Doufáme, že se nám takto
podaří zaujmout nejen milovníky přírody, ale
každého, kdo se rozhodne v dubnu a květnu
navštívit naše muzeum.
Jakub Vrána

Galerijní výstava:
poličský Jan Štěpánek jubilující
Známý poličský malíř vystavoval naposledy
ve Svitavách před osmnácti lety a kdo jste navštívil jeho tehdejší výstavu, dáte mi za pravdu,
že jeho tvorba se na první pohled proměnila.
Ale opravdu pouze na první pohled. Změnila se
barevnost a částečně témata. Více se ve svých obrazech věnuje současným hrozbám společnosti,
problémům dnešní civilizace a přírody. Ale styl,
technika, zpracování zůstávají stejné. I přes tuto
proměnu témat se domnívám, že dílo Jana Štěpánka patří svým vnitřním obsahem Českomoravské vysočině. Nalezneme zde ovšem nejen vliv
místa, ve kterém žije a tvoří, ale také mnohých
autorů zvučných jmen, výsledek je však typický

právě pro Štěpánka. Je nadán schopností vyladit
v harmonický celek nejen barvy a linie, ale i různorodé skutečnosti, se kterými se v životě setkáváme. Příjemná barevnost, výrazná struktura
a půvab činí jeho obrazy přístupnými i návštěvníkům galerií, kteří nejsou teoreticky vzděláni
v oblasti výtvarného umění. Přijďte se o tom sami
přesvědčit, výstava bude zpřístupněna veřejnosti
do 21. dubna.
Blanka Čuhelová

Hledání hvězdy Davidovy
2019 Ghetta v nás
Jubilejní desátý ročník cyklu kulturních
a vzdělávacích akcí s tématikou holocaustu
byl původně svázán s dubnem. Tedy s měsícem narození Oskara Schindlera. Ale již loni
se trochu změnil. Letos je celoroční. Zatímco jsme si v lednu a únoru připomněli 25 let
od svitavské předpremiéry filmu Schindlerův
seznam a odhalení pamětní desky, v dubnu
chystáme přednášky o Židech v první republice a o Jeruzalému. Jedinečná bude i dětská
opera Brundibár, známá z terezánského ghetta. Na podzim obnovíme dvě zcizené pamětní
desky na židovském hřbitově a položíme další
Kámen zmizelých. Více informací v kulturním
kalendáři tohoto čísla.
Radoslav Fikejz

V devítkách se vrátíme do 16. století, doby
„zlatého věku města“. Tehdy byly položeny základy městského panství, vznikala cechovní řemesla,
město získává pozemky a lesy ( jeden z nich byl
Šibeniční) a dokonce mělo vlastní poddané. Svitavy získaly školu, platily se učitele a v kvasu reformních církevních myšlenek docházelo i k změnám
na faře – z města byl vypuzen řád premonstrátů
(1554) a z roku 1559 je doložena první zmínka
o svitavském děkanátu, který podléhal mohelnickému arcikněžství. Reformace přivedla na místa
duchovních správců řadu tzv. světských kněží,
jejichž vzdělání, svěcení a mravní postoje byly
mnohdy k zamyšlení. Proto je měšťané sami
o svém rozhodnutí vyháněli či faráři z města utíkali (mnohdy i s cenným majetkem kostelů, jak
tomu bylo v případě Vavřince Palmy v dubnu
1587). Jistě, nebyla to doba jednoduchá, ale mnohé z těchto příběhů nesplňují kritérium devítek.
Rokem zásadním v dějinách města byl příznačně rok 1599. Z dnešního odstupu ho můžeme pokládat za konec zlatého věku města.
Z hlediska historikova musím dodat, že aktéři
událostí s činy mohli také rok počkat. Lépe by
se to pamatovalo.
V roce 1599 byl postaven nový mlýn
Walckmühle, a to na místě obecní soukenické
valchy, kterou rada prodala mlynáři. Mlýn stával nad hradebním příkopem v místě pozdějšího hostince Franze Steinbocka (dnes U Mrtvoly). Mlýn zanikl v 19. století. Ale mnohem
zásadnější než nové stavby byl konec války
Svitav s rychtářem. Válka zde nepochybně byla
od založení města, kdy rychtář a jeho rychta
byla nadána značným majetkem a privilegii
a rychtář sám byl nejvyšší úředník ve městě.
Byl totiž svrchovaným zástupcem vrchnosti,
v našem případě olomouckého biskupa, a měl
za úkol hájit zájmy Olomouce. V momentě,
kdy vzrůstá sebevědomí měšťanů a jejich touha spravovat město samostatně, stal se rychtář
trnem v oku. Snahy města narazily na jednu
z nejvýznamnějších osobností té doby, rychtáře
Viktorina Fojta. Ten si nic líbit nenechal a svoje
pravomoci neúprosně proti městské radě hájil.
Patřil mu komplex budov na horní části náměstí, místa Jaichovy textilky a Neumeisterova hostince (dnes AMD). Po Viktorinově smrti dědic
Lorenz Vojt svůj úřad s majetky městu prodal.
Stalo se tak 1. září 1599. Rada o rok později
dům prodala rodině Fojtů, ale bez úřadu, který
zůstal v pravomoci města.
Radoslav Fikejz
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4. / Čt / 19:00 / divadlo Trám

Vladislav Bláha, kytara
& Zuzana Lapčíková, cimbál

naše město / duben 2019 / www.svitavy.cz

kou Blankou Šrůmovou. Neplánované osobní
partnerství po čase vyústilo ve vznik společné
formace Něžná noc. Náladově album působí
jemně až komorně, vyznění písní s typickým
saharovským slovníkem odráží i ne vždy lehká období osobního života, kterými oba tvůrci
Něžné noci prošli. Rovněž zvuk odráží náladu
písní a návrat k písničkářství. Externí koncert
SKS. Vstupné: 200 Kč / 250 Kč na místě. Před-

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

Osvícení (Stephen King)
Kultovní zpracování hororové předlohy známého spisovatele Stephena Kinga. Spisovatel
Jack Torrrence (Jack Nicholson), trávící zimu
coby správce odlehlého a na sezónu opuštěného hotelu, zjišťuje, že samota uprostřed hor
je tísnivá a že člověk může velmi snadno přijít
o rozum. Režie a scénář: Stanley Kubrick. Hlavní role: Jack Nicholson. Večerem provází Michal
Kadlec. Doporučený věk: 15 let a více.
3. / St / 16:00 / dětské oddělení knihovny
Fantasy klub pod vedením Michala Římala
z knihkupectví Minotaur.

Během krátké doby získali pozornost publika
i předních českých skladatelů jako jsou například Miloš Štědroň, Milan Tesař a Jan Meisl,
kteří pro duo napsali své skladby. K atraktivitě
koncertu přispívá i propojení žánrů s prvky klasické, folklorní i jazzové hudby. Žánrový rozsah
repertoáru koncertu sahá od barokního koncertu Antonia Vivaldiho až po Leoše Janáčka,
od latinsko-americké hudby Jorge Cardosa
a Astora Piazolly či romanticky – jazzových skladeb Milana Tesaře až po úpravy folklorní moravské tvorby. Vstupné: 250 Kč / KPH 150 Kč.

prodej vstupenek od 25. 3. v recepci Fabriky
a on-line na www.kultura-svitavy.cz. V den
koncertu na pokladně kina Vesmír. Koncert
na sezení bez rezervace míst.

Duben – měsíc přehlídek

11. / Čt / 19:00 / Fabrika

Radůza

Na ulici ji v roce 1993 objevila Zuzana Navarová a již tři dny na to zpívala ve svatyni českých
zpěváků, v pražské Lucerně. O pár týdnů později zde pak triumfovala jako „předskokanka“
slavné americké písničkářky Susanne Vega,
o šest let později měla stejnou čest při koncertě Mikea Oldfielda. Tentokrát nám představí
se svou kapelou průřez dosavadní tvorbou.
Radůza se zvládne doprovodit na několik hudebních nástrojů, její zpěv hřmí, ale i jemně
vypráví dojemné příběhy. Vstupné: 350 Kč
(400 Kč na místě). Předprodej vstupenek
od 11. 3. v recepci Fabriky a on-line na www.
kultura-svitavy.cz.
17. / St / 19:00 / klub Tyjátr

Blanka Šrůmová, Jan Sahara Hedl
& Něžná noc
Písničky, skupina i album, to všechno vzniklo
vlastně náhodou díky osobnímu setkání rockového písničkáře Jana Sahary Hedla se zpěvač-

Již deset let je pro nás duben ve znamení amatérských krajských přehlídek – divadelních, filmové a hudební:
5.–6. dubna Svitavský Fanda – krajská přehlídka mladého amatérského divadla – postup
na Mladou scénu Ústí nad Orlicí, Šrámkův
Písek, Wolkerův Prostějov – v Trámu, Fabrice,
Tyjátru. Letos soubory z Pardubic, Hradce Králové, Olomouce, Vysokého Mýta a také naše:
Nové divadlo! Yess!!! A Jamka Drumka.
12.–13. dubna Svitavský dýchánek – krajská
přehlídka loutkového a dětského divadla – postup na Loutkářskou Chrudim a Dětskou scénu
do Svitav – ta bude letos 7.–13. června! V této
chvíli se přihlásily soubory z Žamberka, Heřmanova Městce, České Třebové a naše soubory Dramatické školičky PARAMIAN a Naopak
a Ťuik. V Trámu a Fabrice.
26. dubna Český videosalón – krajská přehlídka
amatérských filmařů – postup na Národní finále
v Ústí nad Orlicí. V kině Vesmír. Všechny žánry:
hrané, dokumenty, experimenty, animované…
27. dubna PORTA – krajské kolo pro nejen česko-moravské muzikantské pomezí. Folk, country a tak vůbec… Po celý den v Tyjátru.
A tak – těšme se na mladá, loutková a jiná divadla. Originální filmy. Dobrou muziku. Těšme
se – vždyť v dubnu přichází jaro.
Petr Mohr

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

Čtenářský klub Čtenářský klub pro děti
od 2 do 7 let. Čtení, vyprávění, tvoření.
4. / Čt / 17:30 / Fabrika, aula

Proč se špatné věci dějí dobrým
lidem a naopak
Někdo žije slušný a spořádaný život, a přesto
se mu dějí samé těžkosti. Někdo naopak páchá
jednu špatnost za druhou a vše mu vychází.
Žijeme ve světě, kde chybí řád a spravedlnost,
nebo nám jen uniká něco podstatného? Pojďme
společně zapřemýšlet nad souvislostmi, které
dnes v mainstreamovém smýšlení nenajdeme.
Zveme na další přednáškový a diskuzní večer,
kterým opět provede přednášející Jan Reiss,
doktorand matematiky, jenž se kromě vědy zabývá již řadu let filozofií a psychologií dávných
východních kultur. Vstupné dobrovolné.
9./ Út / 16:30/ Fabrika, aula

Přednáška Boba Kartouse
Poslední přednáška experta na český školský
systém Boba Kartouse bude na téma Jak si vybrat školu – nejen pro budoucí prvňáčky ale
také středoškoláky. Jaká kritéria jsou při výběru důležitá pro rodiče, jaká pro děti a jaká pro
maximální rozvoj jejich kompetencí? Jsou společnosti i dětem samotným prospěšná osmiletá
gymnázia? Proč není dobrý nápad systémově
nutit děti do nematuritních oborů? Občerstvení
zajištěno! Pořádá projekt Inkluze ve Svitavách
společně s Městskou knihovnou ve Svitavách.
15. /Po / 18:00 / klub Tyjátr

Expediční jachting
Oceán, plachetnice zmítající se ve vlnách a zenový rytmus dne a noci. Osm členů posádky a jedno mimino na cestě na Kapverdy. Lidé, kteří byli
poprvé v životě na moři a poznali, jaké to je ušetřit spoustu zásob nebo několik dní nesundat
z nohou holínky. Ale co je vlastně expediční jachting? A musíme kvůli tomu do Afriky? Opravdu
jde plout i s malými dětmi? Na tyto a mnohé
další otázky vám odpoví jachtařský instruktor
a dobrodruh Tomáš Kůdela. Vstupné 30 Kč.
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16. /Út / 17:00 / Fabrika, aula

Jak dětem číst, aby je to bavilo,
aneb 10 zásad předčítajícího
Přednáška herečky a pedagožky Markéty Světlíkové je určena pedagogům mateřských školek
a veřejnosti. Náplní bude práce s textem pro
nečtenáře, tzn. na co si dát pozor při čtení, aby
bylo pro děti přitažlivé a bavilo. Markéta Světlíková vystudovala hudebně-dramatický obor
na pražské konzervatoři. Významná je její pedagogická činnost a podporování vztahu mladé
generace k umění. Po roce 1989 provozovala
pět let své vlastní divadlo s názvem Divadlo dětí.
Její současná dramatická práce se točí kolem
pořádání různých amatérských představení, režisérské činnosti v ochotnických spolcích a také
poradenství v oblasti výchovné dramatiky.
Akce je realizována v rámci projektu MAP II
a Implementace ORP Svitavy.

Kniha ti sluší
Od 23. do 28. dubna proběhne celorepubliková
kampaň ke „Světovému dni knihy a autorských
práv“ nazvaná Kniha ti sluší. Jejím cílem je propagovat knihu jako součást života společnosti
i jako vhodný dárek. V daném týdnu si mohou
naši čtenáři pro své blízké, kteří dosud nejsou
čtenáři knihovny, vyzvednout dárkový poukaz
na roční registraci do knihovny zdarma, a během celého dubna pak poukázku na 50 Kč,
kterou mohou v týdnu od 23. do 28. dubna
uplatnit v zapojených knihkupectví. Dále budou
v knihovně k zakoupení ručně vyrobené látkové
obaly na knihy a záložky do knih. Nezapomeňte
se u nás poslední týden v dubnu zastavit!
Upozornění: Během velikonočních svátků
od 19. do 22. dubna bude knihovna uzavřena.

5.–6. / Pá / 15.00–18.00 / So / 10.00–16.00 /
SVČ „Tramtáryje“

Rozmanitý svět deskových her
Když se řekne desková hra, tak si mnoho lidí
představí „Člověče, nezlob se“. Ti trošku věci
znalí Monopoly, Sázky a dostihy či něco podobného. Avšak svět deskových her je mnohem
rozmanitější a zajímavější. V poslední době se
na českém trhu objevuje spousta her, které svou
zábavností a zpracováním „Člověče…“ překonaly. Deskové hry zlepšují postřeh, přemýšlení
a také sociální vlastnosti jako jsou komunikace
a přátelství. Nechte se zlákat a přijďte si hrát!
12. / Pá / 17:00 / SVČ Tramtáryje

Kurz barefoot sandálů
Společně se budeme věnovat výrobě minimalistických barefoot sandálů. K dispozici bude
podrážkový materiál, barevné tkaničky pro úvaz
a korálky, jako ozdoby. Tenká a odolná podrážka
ochrání vaší nohu na náročném povrchu, jako je
štěrk nebo horký asfalt. Barefoot sandály umožní
vašim nohám volně dýchat. Cena kurzu je 300 Kč.
14. / Ne / 13:30 / Hřiště Lány

Turnaj ve Hře KUBB
Pravidla dle pravidel Kubbklubu České repub-
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liky + svitavské úpravy, rezervace nutná do 10.
4. na tel: 734 287 285. Cena: 50 Kč na osobu.

nekoná – aktuální informace na www.kruceksvitavy.cz a na facebooku Krůčku. Tým MC Krůček

14. / Ne / Střelnice SVČ Svitavy-IV.ZŠ

ZO KARDIO SVITAVY
Kardiaci pojedou na Poličsko
a půjdou pálit čarodějnice

Střelecká soutěž:
Jarní cena SSK – 27. Ročník
Vzduchová puška mládež do 12ti, 14ti a 16ti let.

English Through Songs

Členové základní organizace kardiaků ze Svitav
absolvovali během února a března tři vycházky.
Na přibližně pětikilometrové vycházce po Poličce,
jejich pamětihodnostech, spojenou s prohlídkou
jak centra města, tak okolí hradeb se sešlo třicet
členů. V úzké spolupráci s KČT Polička vzpomněli
na sté výročí narození zakládajícího člena organizace KČT v Poličce pana Jaroslava Hamerníka.
Jeho zásluhy byly oceněny již v roce 2005 udělením čestného diplomu s medailí člena O KČT
Polička. Při dalších vycházkách kardiaci navštívili
poličská sportoviště a svitavské pamětihodnosti
a zapojili se do masopustního veselí. Na duben
plánujeme tyto vycházky a akce: 13. dubna bude
cílem plánovaného výletu Pustá Kamenice s následným navštívením Borové. Odjezd ze Svitav je
v 10 hodin vlakem z nádraží. Oběd je plánován
v restauraci U Dostálů. Návrat jak do Poličky, tak
do Svitav s využitím spojů Českých drah. Dne 27.
dubna v areálu zahrady za hasičskou zbrojnicí
v Poličce se uskuteční tradiční „pálení čarodějnic“,
spojené s přemírou her, vystoupení a zábavy. Uvítáme i některé hosty a přátele, se kterými se rádi
sejdeme na společném posezení. Odjezd z nádraží ve Svitavách v 10 hodin. Marie Stejskalová

Konverzační klub. Poslouchej společně s lektorem písničky v anglickém jazyce a splň zadané
úkoly na rozvoj slovní zásoby, gramatiky a poslechu.
English through songs I. 13–15 let. English
through songs II. 16–19 let

2. / Út / 13:00 / Fabrika – 3. patro, m. č. 301

24.–25. / Út–St / 8:00–13:00 / Fabrika Svitavy

Naši živočichové
4-kolová přírodovědná soutěž – III. kolo. Soutěž
4.–9. tříd + odpovídajících ročníků gymnázií.
27. / So / 14:00–17:00 / Krytý plavecký bazén

Hry bez hranic
Zábavné odpoledne plné her, ve kterém nepůjde o fyzickou zdatnost, ale o legraci. Hry bez
hranic jsou pro 5-ti členné týmy. Hlaste se včas,
kapacita je maximálně 12 týmů. Cena 200 Kč
na osobu.

Kluby v Tramtáryji
SVČ Svitavy v rámci projektu šablony II připravuje nabídku klubů pro děti, žáky i studenty.

English in Movies
Konverzační klub. Zhlédni společně s lektorem
film v anglickém jazyce a následně konverzuj
nebo splň zadané úkoly, a to vše v angličtině.
English in movies I. – 13–15 let, English in movies II. – 16–19 let.

Klub deskových her

Jarní tvoření

Přijď si s námi zahrát deskovou hru. Na každém
setkání si zahrajeme jinou hru. Strategie, napětí,
rozhodování, náhoda.
Všechny kluby jsou zdarma. Přihlášky a info na:
svč@svitavy.cz nebo na tel. 732418174.

16. / Út / 13:00 / Bowling-Squasch
centrum, Olbrachtova ulice

V dubnu bude Krůček svítit modře
– rozsviťte se s námi!
Druhého dubna je Světový den porozumění autismu a od 15.30 hodin bude v Krůčku probíhat
„Prožitkové odpoledne v barvě blue“. Na programu je diskotéka pro děti, praktický workshop
zaměřený na porozumění poruchám autistického spektra, příběhy rodičů dětí s autismem, promítání tematického filmu. Vstup volný.
Předporodní kurz „Krůček po krůčku k novému životu“ startuje 5. 4. Více informací a přihlášení na m.blazkova@kruceksvitavy.cz, tel.
605 163 883.
Svitavské čarodějnice na Cihelně se budou konat 30. dubna od 16 hodin. Kouzelnická stanoviště, pálení čarodějnic, opékání špekáčků (možnost přinést s sebou, příp. zakoupit na místě).
Rodinné vstupné 50 Kč členi / 70 Kč nečleni MC
Krůček. V případě nepříznivého počasí se akce

Výroba jarních dekorací. Akce pro členy klubu
seniorů!

Bowlingový turnaj
Akce pro členy klubu seniorů! Všechny aktivity
klubu seniorů jsou prezentovány na nástěnkách
ve Fabrice (přízemí a 3. podlaží před místností
č. 301) a v elektronické podobě na webových
stránkách www.ks.svitavy.cz nebo na facebooku. Samospráva Klubu seniorů Svitavy
Klub českých turistů Svitavy
6. / So / 9:30 / u Kojeneckého ústavu

Ukliďme svět, ukliďme Česko
Potřetí se zúčastníme této celorepublikové akce,
během níž tisíce dobrovolníků uklízejí nepořádek, který se v našich obcích nahromadil. Svitavští turisté projdou Park patriotů a Vodárenský
les, pytle na odpad a rukavice budou připraveny.
13. / So / 8:03 / odjezd vlakem ze Svitav

Honzův výlet
Třebechovice pod Orebem. Z Týniště nad Orlicí se vydáme do města, které proslulo Muzeem betlémů. Třebechovický Proboštův betlém
byl v roce 1999 prohlášen za národní kulturní
památku. Délka vycházky: přibližně 8 km.
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20. / So / 8:03 / odjezd vlakem ze Svitav

Zahájení jarní turistické sezóny
se svitavskými turisty
Na Bílou sobotu se přesuneme vlakem
do Březové nad Svitavou, odkud se vydáme
asi 15 km pěšky značenými i neznačenými
turistickými cestami na hrad Svojanov. O velikonočním víkendu zde budou probíhat Jarní
slavnosti na Svojanově. Pro méně zdatné turisty jsou připraveny trasy 3 nebo 6 km z obce
Rohozná.
Další informace o připravovaných akcích
a činnosti KČT Svitavy naleznete na webových stránkách www.kct-svitavy.cz a ve vývěsní skříňce u Staré radnice na svitavském
náměstí.
Kristýna Kunická

Přijďte pro velikonoční výrobky

vedoucím sekce pro tvorbu nového názvosloví týkajícího se železnice. Do Muzea esperanta daroval mnoho knih a časopisů. Provedli
jsme ho městem a ukázali památky. Zajímal se
o Oskara Schindlera. Znal film „Schindlerův
seznam“, ale nevěděl, že Schindler měl také
továrnu v nedalekém Brněnci. Z filmu není
patrno, že tato továrna se nachází v Česku.
Proto při další několikadenní návštěvě zavítáme i do Brněnce. Na závěr jsme se domluvili
na další výměně knih a slíbil také přednášku
o své zemi v rámci cestovatelských večerů, které se konají v Muzeu esperanta.
Libuše Dvořáková

Burza filatelie a sběratelství

Prezentace a prodej výrobků Domova na rozcestí proběhne od 1. 4. 2019 v rámci kavárny Café Rozcestí, každý všední den od 13:00
do 19:00 hodin (po celý měsíc duben). Návštěvníci si budou moci zakoupit nejen tematické výrobky spojené s příchodem jara či
symbolizující velikonoční svátky, ale budou si
moci také posedět v kavárně u výborné kávy
a ochutnat domácí dezerty.
Simona Říhová Švejcarová

Letní tábory

Velký a podrobný přehled příměstských i pobytových letních táborů od několika organizací, které působí ve Svitavách či okolí, najdete
na webu Svitav.
(red)

Zahájili jsme spolupráci s Dánskem
V návaznosti na členskou schůzi Klubu přátel
esperanta ve Svitavách, která se konala koncem
února a zúčastnilo se jí 22 esperantistů, zavítal
do Svitav Jan Niemann z dánského města Helsingoer. To je známé hradem Hamleta. Jan Niemann je členem výboru IFEF, což je celosvětová
organizace esperantských železničářů. Je také

Svitavský Klub filatelistů organizuje 28. dubna
2019 od 8 do 12 hodin ve velkém sále Fabriky
tradiční burzu filatelie a sběratelství. K vyměňování, prodeji či k zakoupení budou nejen
filatelistické materiály, zejména známky, ale
také pohlednice, medaile, odznaky a spousta
dalších předmětů, které zajímají různé sběratele. Je možné se přijít jen podívat.
Milan Báča

Kouzelná školka – Michal k snídani
Představení Kouzelné školky pro děti od 2
do 9 let se koná v neděli 28. dubna ve Fabrice.
Michal letos vybral dětem svůj oblíbený titul
Michal k snídani – představení, které všechny
děti v sále vtáhne do děje, aktivně se můžou
zúčastnit všech her s Michalem a nebudou
chybět soutěže o unikátní dárky od Michala
z lepicí pásky. Během zábavného i poučného
představení současně Michal dětem servíruje

legrační pokrmy. Napadá vás něco zábavného, když se řekne „česká kuchyně“? Mnoho
jich ochutnáte právě od Michala, třeba jablíčko
v županu, které mluví a opravdu chodí doma
v županu. Děti si při představení užijí i oslavu
Michalových narozenin. Jak bude vypadat dort
a kolik na něm bude svíček, bude záležet jenom
na dětech. A neméně důležitá je i pointa tohoto
představení, Michal za vydatné spolupráce dětí
v hledišti rozluští záhadu, co se vlastně stane
s jídlem, které necháme na talíři nedojedené.
Představení působí na fantazii dětí, ta se dále
rozvíjí při nápadech a vynálezech, které Michal
vymýšlí.
(hb)
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Ze svitavských škol
ZŠ T. G. Masaryka
Duben na Myšárně
Ve středu 3. dubna 2019 se koná den otevřených dveří, který je příležitostí nejen pro rodiče,
ale i pro širokou veřejnost, jak poznat blíže ZŠ
T. G. Masaryka. V čase od 8 do 16 hodin si
mohou návštěvníci školu pořádně prohlédnout,
mohou vidět žáky a jejich učitele v přímém
přenosu při výuce, popřípadě si mohou pohovořit s vyučujícími, vychovatelkami, asistenty
či s vedením školy. Zaměstnanci školy se těší
na všechny, pro něž je Myšárna školou, která
si zaslouží pozornost.
Ve čtvrtek 11. dubna 2019 v odpoledních
hodinách (od 16 do 18 hodin) se uskuteční
v prostorách školní jídelny další kuchařský kurz
s ochutnávkou. Téma Vegetariánská kuchyně
aneb detoxikace po zimě upoutá jistě nejen
příznivce zdravého stravování.
Vlasta Holická Kosková

Speciální základní škola
a střední škola
Přípravná třída při základní škole
Přípravná třída při základní škole je mezistupněm mezi předškolním a základním vzděláváním, je určena pro děti v posledním roce před
zahájením povinné školní docházky. Zaměřuje
se především na děti s grafomotorickými obtížemi, se sníženou koncentrací pozornosti,
s logopedickými obtížemi, s poruchou koncentrace pohybu, se zdravotním oslabením
nebo znevýhodněním. Žáci přípravné třídy mají
možnost navštěvovat školní družinu, vzdělávání v přípravné třídě je bezplatné. Nízký počet
žáků umožňuje vysoce individuální přístup pedagogických pracovníků.
ZÁPIS dětí do 1. ročníku základní školy, přípravné třídy při základní škole a 1. ročníku
speciální školy proběhne ve Speciální základní
škole a střední škole Svitavy, Milady Horákové
488/44, tel. 461 532 645, e-mail: specialni.skola@svitavy.cz, www.zsspecialni.svitavy.cz, 24.
4. 2019 od 9.00 do 16.00.
Marcela Švecová

MŠ Marie Majerové
Nabízíme prostory k pronájmu
Mateřská škola na ulici Marie Majerové ve Svitavách má ve svém areálu další prostory k širšímu veřejnému využití. Jde o prostory s menším
sálem a konferenční místností. K dispozici je
zde kuchyňský kout a sociální zařízení. Je zcela
oddělený od prostor pro děti MŠ. Ideální pro
pravidelnou i příležitostnou zájmovou činnost,
činnost veřejných spolků a organizací, možnost
organizovat schůze, vzdělávací akce, přednášky, konference, prezentace. Prostory k pronájmu nabízíme pro různá veřejná i soukromá
setkávání, večerní cvičení atp. Kapacita se po-

hybuje kolem padesáti míst. Bližší informace
u ředitelky mateřské školy.
(mš)

ZŠ náměstí Míru

Cesty za poznáním
Během druhého březnového týdne se naší škole
podařilo uskutečnit dvě důležité exkurze, jejichž
téma bylo společné. Žáci šestých tříd věnovali
svou pozornost historii a kultuře židovského etnika, navštívili Staronovou a Španělskou synagogu
v Praze a pochopili základní pravidla hebrejštiny.
Žáci devátých tříd zavítali pro změnu do Terezína a připomněli si tak utrpení Židů, kterým se
nepodařilo uniknout před transportem do koncentračního tábora. Velice nás potěšila znalost,
kterou při těchto exkurzích naši žáci prokázali,
a zájem, který projevili. Obě exkurze jsou součástí dlouhodobého kulturně historického projektu
naší školy, kde se prolíná židovská problematika
napříč druhým stupněm.
Tereza Bajerová

MŠ Čs. armády

pohárek. Potom jsme se již jen skvěle bavili
na interaktivní výstavě o středověku. Žádné
složité výklady. Všechno je možné si vyzkoušet,
oděvy, meče, drátěné košile… Všem zájemcům
o historii vřele doporučujeme.
Jaroslava Telcová, ZŠ a MŠ Svitavy – Lačnov
Priority lačnovské školky
• Partnerský přístup k dětem i rodičům.
• Program „začít spolu“ – aktivity v centrech –
dílna; objevy a pokusy; kostky; ateliér; divadlo;
domácnost; písmenka a knihy.
• Prvky montessori pedagogiky.
• Školka blízko přírody – vycházky k rybníku,
do lesa (lesního centra), na lačnovské hřiště,
sledování čapího hnízda, návštěvy do okolí –
farmy a chovatelé zvířat; cvičení v tělocvičně,
výlety do svitav – knihovna, vodárenský les; hřiště
u stadionu, cukrárna, kino, fabrika, hasiči…
• Každodenní cvičení na rozvoj logopedické
prevence.
• Slovní hodnocení dětí každé pololetí.
• Široká škála didaktických pomůcek.
• Vlastní kuchyně – vaříme chutně a zdravě.
• Nadstandardní personální zajištění, díky
kterému je zajištěn individuální přístup
k dětem.
• Školka rodinného typu – přátelské prostředí
a vstřícný kolektiv.
Lenka Trávníčková

ZŠ Riegrova
Den otevřených dveří
Milé děti, vážení rodiče a přátelé školy, rádi
vás přivítáme ve čtvrtek 4. dubna 2019 v době
od 14:30 do 16:30 hodin v naší Mateřské škole Svitavy, Československé armády 9 na Dni
otevřených dveří. V doprovodu našich učitelek si prohlédnete mateřskou školu a seznámíte
se s jejím vzdělávacím programem „Pojďte si
s námi hrát“. Těšíme se na vás.
(mh)

ZŠ a MŠ Lačnov
Jak jsme se skvěle bavili
Chcete se vrátit v čase? Nám se to podařilo
celkem snadno, stačilo navštívit báječnou výstavu v poličském muzeu. Vydali jsme se tam
27. února pohodovým vláčkem a užili si hned
několik zajímavých aktivit. Děti si prohlédly
výstavu skla a v dílničce namalovaly skleněný

Ekoduben: ekojarmark, exkurze i recyklohraní
V rámci prodloužených střed v družině děti se pojedou podívat do Královy zahrádky na bledulové
pole v Semaníně. Čtvrťáci absolvují v Oucmanicích
týdenní pobyt s ekologickou tematikou nazvaný
Škola za školou. Třeťáci a deváťáci si prohlédnou
třídičku odpadů LIKO Svitavy a osmáci čističku
odpadních vod v Hradci nad Svitavou. Den Země
si připomínáme akcí Ekojarmark 17. 4. Na děti
1. stupně čekají tvořivé dílny. Páťáci se vydají
do Vodárenského lesa a žáci 6. až 8. tříd vyjedou
do vybraných CHKO, aby se seznámili s ekologií
tamních oblastí. 9. ročník celé dopoledne věnuje úklidu příměstské lokality. Neomezujeme své
aktivity jenom na duben – napříč školou třídíme
odpad, v rámci projektu Recyklohraní také baterie a elektroodpad. Děti přispěly také na adopci
zvířete v ZOO Brno a zapojují se do přírodovědných soutěží. Na konec měsíce plánujeme sběrový
týden od 23. do 29. 4. Přidejte se! I. Dernerová
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Drátování
13. 4. 2019 / 10:00–12:00
Poplatek: 50 Kč na materiál. Účast hlaste předem na e-mail prazanova@riegrovka.cz

ZŠ Sokolovská

Projektové dny na Sokolovské
Projektová výuka je alternativní forma vyučování,
kterou bychom neměli vnímat jako den, kdy se
děti neučí, ba naopak. Pokud chceme, aby naše
děti byly konkurenceschopné a kreativní, musíme je k tomu vést. Spolupráce, umění řídit tým,
naslouchat a konstruktivně řešit problém jsou
v dnešní době velmi důležité schopnosti, kterých
si cení každý zaměstnavatel a které by měl mít
každý lídr. Den učitelů jsme oslavili opravdu symbolicky – 3. projektovým dnem. Na Pražské šlo
o Tvořivě badatelský, na programu bylo řezbářství v nové učebně u hoblic, práce s meteorologickou budkou a jejich měřidly a vitamínový den.
Na Sokolovské – Den s mediální výchovou, která
je v dnešním informačním světě důležitá. Učí člověka média cíleně a vhodně používat, nenechat
se jimi ovládat a manipulovat. Jsem moc ráda, že
„Sokolka“ má učitele nadšence. Alena Vašáková

13. 4. 2019 od 9 do 11 hodin den otevřených
dveří. Rádi vás provedeme jednotlivými třídami, seznámíme vás s chodem školy, s našimi
aktivitami, projekty i kroužky a zodpovíme
i případné dotazy. Děti mezitím budou moci
využít různých herních koutků, pestrých didaktických pomůcek a nenásilnou a hravou formou
se seznámí s prostředím školy. Obě pracoviště
se mohou pochlubit ekologickou profilací a výbornými podmínkami pro vzdělání i dvouletých
dětí, pro které poskytujeme adaptační program.
Na závěr vás zveme na prohlídku eko výstavy
Recyklohraní, na které se podíleli rodiče se svými dětmi a využít můžete i herních prvků zahrady školy. Těšíme se na setkání.
Jana Hrubá

Novinky z učiliště:
technohrátky a nová učebna

Aktuálně z gymnázia

Třináctého března se děti z MŠ Milady Horákové zúčastnily environmentálního programu
s názvem Obilí, obilíčko. Děti programem doprovázel skřítek Obilníček, který je hravou formou seznámil s různými odrůdami obilí a proč
obilí k životu potřebujeme. Děti měly možnost
ručně mlýnkem namlít mouku, vytvořit si vlastní musli. Program byl postavený hlavně na zážitcích, ne pouze na znalostech a vědomostech.
Využíval prvky pohádky, divadla, rozvíjel manuální zručnost dětí.
Bc. Petra Nováková

MŠ Větrná a MŠ Úvoz
Den otevřených dveří
Mateřská škola Svitavy Větrná 11 a její odloučené pracoviště Úvoz 1 pořádají v sobotu

SOU Svitavy

Gymnázium Svitavy

MŠ Milady Horákové

Projektový den Obilí obilíčko

Od února se na svitavské obchodní akademii
každý měsíc uděluje školní cena „Osobnost měsíce“, a to především za výrazné úspěchy v reprezentaci školy, významné počiny ve prospěch
školy nebo za mimořádné etické činy. Nejúspěšnějším žákem ve školní soutěži v anglickém jazyce se stal J. Lněnička. Do krajského kola olympiády v českém jazyce postoupila A. Smolíková.
V celostátní soutěži v účetnictví Má dáti/Dal obsadil tým svitavské obchodní akademie celkové
10. místo. Žáci 2. ročníku si v těchto dnech volí
vlastní odbornou profilaci. Od třetího ročníku budou studovat obecné ekonomické zaměření, zaměření na finanční poradenství nebo na veřejnou
správu.
Milan Báča

• Již podesáté vystavovali žáci, kteří studují
výtvarnou výchovu, své ročníkové práce.
• Ve dnech 4. a 5. dubna 2019 organizuje
jazyková škola při gymnáziu pro studenty
gymnázia, obchodní akademie i pro veřejnost testování pro cambridgeské zkoušky
nanečisto (tzv. MOCK testy). Testování nanečisto je určeno pro ty, kteří chtějí vědět, jak
jsou na tom se svou angličtinou a také pro
případné zájemce o složení cambridgeských
zkoušek v úrovni KET, PET, FCE, CAE, CPE.
• V krajském kole matematické olympiády obsadila L. Ambrožová 6. místo, do krajského
kola postoupili také Z. Gazdík (olympiáda
v českém jazyce), N. A. Fadrná v soutěži v angličtině a v zeměpisné olympiádě J. Mareček,
V. Labuda, Lukáš Nekvinda a D. Severa.
• Žáci sekundy absolvovali lyžařský výcvik
v Čenkovicích, žáci kvinty a 1. B v Herlíkovicích.
Milan Báča

Obchodní akademie
Co se u nás stalo
V rámci projektu Devítkový rok, kdy si žáci připomínají významná výročí 20. století končící
devítkou, přišlo na řadu připomenutí vstupu
ČR do NATO či německé okupace v roce 1939.

Střední odborné učiliště navštívilo v rámci
projektu 122 žáků osmých a devátých ročníků
z jedenácti základních škol a přijelo se seznámit
s našimi obory. Školáci si vyzkoušeli práci s nářadím, svařování trubek, seznámili se s moderními CNC stroji, dozvěděli se víc o hydraulice,
práce na soustruzích a dokonce si zkusili, jak
se ovládá robot KUKA.
Slavnostní otevření učebny pro mechaniky seřizovače s nově nainstalovanými stroji za přítomnosti zástupců Pardubického kraje a Poslanecké sněmovny ČR se konalo 27. února.
Hledáme do našeho týmu učitele odborného
výcviku oboru obráběč kovů – frézař, mechanik seřizovač strojní mechanik nebo nástrojař.
V případě zájmu pište na e-mail: strajtova@sou.
svitavy.cz.
Alice Štrajtová Štefková

Základní umělecká škola
Celostátní setkání učitelů sólového zpěvu
Základní umělecká škola Svitavy pořádá
ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání ve dnech 3. – 5. dubna ve svých
prostorách celostátní setkání učitelů sólového
zpěvu. Ve škole přivítáme 50 učitelů z celé republiky, kteří se v průběhu svého setkání seznámí s problematikou populárního i klasického
zpěvu, foniatrií i logopedií a komplexní prací
s hlasem na základních uměleckých školách.
Přivítáme významné kapacity ve svých oborech: MUDr. Jitku Vydrovou, Mgr. Martinu
Křivkovou, Mgr. Janu Balašovou Trčkovou,
PaedDr. Alenu Tichou, Ph.D., Mgr. Jarmilu
Chaloupkovou a hostem bude i Mario Kudela
– předseda ústřední umělecké rady ZUŠ ČR
pro sólový zpěv.
Renata Pechancová
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Svitavští tenisté přivezli výborné výsledky

Naši závodníci dovezli
z Ostravy medaile
Kluci dovezli z Otevřeného Mistrovství ČR
v benčpresu dorostu, juniorů a masters (EQ)
4 medaile napříč různými kategoriemi. Ondřej
Šíp získal stříbro v kategorii dorostenci s výkonem 140 kg. V kategoriích masters zlatou medaili vybojoval Libor Novák s výkonem 150 kg.
Na stříbrných místech se umístili Jan Binko
s výkonem 185 kg a Jaroslav Doleček s výkonem 167,5 kg.
Kristýna Šigutová

Vrcholem halové tenisové sezóny jsou východočeské oblastní přebory, které jsou brány
jako nominace na halové mistrovství republiky
jednotlivců. Ve všech žákovských kategoriích se
svitavští tenisté prosazovali mezi nejlepší a díky
těmto výsledkům je TO TJ Svitavy nejúspěšnější
východočeský klub. V kategorii minitenis (do 7
let) se přebory uskutečnily ve Svitavách a domácího prostředí využila Tereza Janoušková,
která obsadila 3. místo. V kategorii babytenis
(do 9 let) byl mezi chlapci na 3. místě David
Gerišer. V mladších žácích (do 12 let) unikl těsně postup na MČR Danielu Drápelovi a obsadil
tak 2. místo, ve čtyřhře však slavil titul. Nejlepšího výsledku dosáhli svitavští tenisté v kategorii
staršího žactva (do 14 let), kde vybojovali dva

postupy na MČR. Mezi chlapci jednoznačně
zvítězil Dominik Rouchal, zaslouženě tak získal 1. místo. Titul přeborníka spolu s Jakubem
Vrtěnou patří svitavské dvojici i ve čtyřhře. Mezi
dívkami získala překvapivé 1. místo a postup
na republiku i Simona Válková a přebornicí
východních Čech se stala poprvé. Ve čtyřhře
přidala výborné 2. místo. Na MČR jednotlivců
se Dominik Rouchal snažil o postup do finále,
ale po vyrovnané třísetové bitvě mu nakonec
patří v nejsilnější konkurenci všech českých
tenistů do 14 let výborné 3. místo. Ve čtyřhře
obsadil dělené 5.–8. místo. Ani Simona Válková
se na republice neztratila a po vyřazení od druhé nasazené hráčky nakonec obsadila dělené
9.–16. místo.
Martin Lipenský

Tuři nafotili kalendář, výtěžek šel na charitu
Svitavští Tuři zažívají doslova snovou sezónu.
Jak lze jinak popsat jejich druhé místo v KNBL
po základní části, které je v basketbalovém světě
považováno za největší překvapení ligy. V bojích
o co nejvýhodnější umístění před play-off nezapomněli ani na charitativní počin. Hráči i trenéři
společně se svými největšími sponzory nafotili
nástěnný kalendář 2019. S přispěním nejmenších Tuříků, kteří ke každému kalendáři vyrobili
originální tuří náramek, se jim podařilo získat
částku 18 000 Kč, kterou věnovali Charitě Svitavy na projekt „vybudování cestiček v sadu Olgy

Havlové“. Podpoří tak seniory i imobilní klienty
centra denních služeb Světlanka při Charitě Svitavy. Do bojů play-off tak mohou jít nejen s novým sloganem „JEDEN SEN, JEDEN TÝM“, ale
také s pocitem podpory dobré věci, jakou jistě
tento projekt je.
Pavel Špaček

24. ročník městské
volejbalové ligy
Již po čtyřiadvacáté se budou v květnu
a červnu amatérští volejbalisté scházet na tradiční městské volejbalové lize. První dvě kola
se odehrají ve sportovní hale Na Střelnici,
zbytek soutěže na venkovním hřišti za Národním domem. Termín prvního kola bude
upřesněn podle počtu přihlášených družstev
a podle obsazenosti haly. Finálový turnaj proběhne v pátek a sobotu 21.–22. června 2019.
Přihlásit družstvo je možné do 31. března.
Přihlášky a informace: Petr Sezemský, tel.
777153428, mail petr@sezemsky.cz.
(ps)

Světový pohár opět
ve Svitavách
Druhý dubnový víkend bude letos patřit
modelářům. Mezinárodní letecká federace FAI
svitavský Modelklub znovu pověřila uspořádáním jednoho ze závodů Světového poháru.
Po roce tak v Cihelně opět uvidíte utkání nejlepších pilotů kategorie combat. Závod začne
prvním kolem v pátek 12. dubna odpoledne.
Vyřazovací souboje budou pokračovat celou
sobotu a ti nejlepší postoupí do nedělní části
soutěže.
Finále, kterým celá akce skončí, přijde
na řadu v neděli po poledni. V souboji získává pilot body za každý kousek stuhy zavěšené
za soupeřovým modelem, který usekne svojí
vrtulí. Velmi obratné modely létají rychlostí
přes 150 km/h, často i velmi nízko nad zemí.
Havárie jsou proto takřka samozřejmostí
a o výsledku pak často rozhoduje pohotovost
mechaniků. Předem bychom chtěli poděkovat
všem spoluobčanům, zejména těm, kteří bydlí poblíž Cihelny, za trpělivost. Omlouváme
se za hlukovou zátěž, kterou závod přinese.
Podrobný časový rozpis a další informace najdete na našich stránkách www.modelklub-svitavy.webnode.cz.
Přijďte podpořit naše i zahraniční reprezentanty!
Jan Kopřiva
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Florbal: A tým dohrál, mládež pokračuje
Po loňském neúspěchu zakončeným sestupem z 1. ligy do Národní ligy, tj. třetí nejvyšší
tuzemské soutěže, si kádr převzal zkušený svitavský trenér Lubomír Kocourek, který zároveň působí jako metodik svitavského oddílu.
Došlo k výrazné obměně složení týmu. Právě
omlazený kádr s jádrem složeným ze zkušené osy tradičních jmen jako je Prudil, Musil,
Sauer, Pakosta, Richter, Brýdl, Říha, bratři
Zachové a chytající Lamař si v podstatě celou
základní část osvojoval prostředí Národní ligy
a především mladí svitavští hráči jako Vašák,
Husák, Mifek, Beneš, Motl nebo Jakubec se
museli s náročností mužského florbalu poprat. Není tak divu, že si svitavský tým zajistil
postup do osmičlenného play-off až v posledním utkání základní části. Play-off znamená
nejen jistotu záchrany, ale především divácky
atraktivní boje o vítězství v soutěži a postup
do 1. ligy. Po základní části nakonec sedmé
Svitavy (29 bodů z 22 zápasů za 8 výher,
1 výhru v prodloužení a 3 prohry v prodloužení) si vybral za soupeře do čtvrtfinále play-off
vítěz základní části – Orel Telnice, který má
rozhodně zkušenosti na své straně, protože
téměř všichni jeho hráči jsou bývalí hráči superligových klubů. Ne náhodou získala Telnice
v základní části 49 bodů se 16 výhrami!
Stará známá pravda, že play-off je jiná
soutěž, se dokonale ukázala i na hřišti. Sérii
hranou na 3 vítězná utkání dokázali svitavští
po výsledcích 5:4, 3:10, 3:8 a 6:5 překvapi-

Crazy dog: krásné
výkony a super chování

vě natáhnout až do rozhodujícího pátého
utkání. V tom si však zkušený soupeř situaci
pohlídal a i přes bojovný výkon Svitav zvítězil
8:2. Pro svitavské muže tak skončila sezóna
s jistotou účasti v Národní lize i pro tu nadcházející.
Naopak mládežnická družstva FbK ještě
nekončí. Každou kategorii čekají ještě závěrečné turnaje a i poté všechna družstva pokračují
v tréninku až do letních prázdnin. Radost nám
dělají kromě dorostenek především starší žáci,
kteří po úspěchu na posledním březnovém
turnaji postoupili do druhého výkonnostního
koše, což znamená konfrontaci s kvalitnějšími
soupeři a další rozvoj. V této kategorii se nám
sešla silná generace a věříme, že je to velký příslib do budoucna.
Všem hráčům, trenérům a příznivcům FbK
přejeme touto cestou úspěšné zakončení sezóny a děkujeme za podporu!
Lukáš Brýdl

Eliška Červená obhájila titul mistryně ČR
Zimní atletická halová sezóna vrcholí
a po roce nám do Svitav a do rodné Poličky
přinesla velkou radost Eliška Červená. Společně s trenérem Milanem Boučkem se jí podařilo
skvěle načasovat formu a obhájit titul Mistryně
České republiky v halovém pětiboji. Do závodu
vstupovala jako držitelka nejlepšího letošního
výkonu a od první disciplíny potvrzovala svoje
kvality, když 60 m př. zaběhla v novém osobním rekordu 9,05 s a jen těsně skončila druhá.
Ovládla své silné disciplíny výšku (165 cm)
a dálku (554 cm). Celkový konečná součet
3533 bodů byl o 208 bodů lepší než výkon

stříbrné Jitky Maršálkové z Českých Budějovic. Po úspěšné obhajobě se Eliška zúčastnila
i Mistrovství republiky v jednotlivých atletických
disciplínách a mezi specialistkami si opět vedla
na výbornou. V dálce jí mistrovský titul unikl
o dva centimetry a výkonem 563 cm skončila
druhá. Stejné umístění jí patří i ve výšce, kde
překonala 164 cm. Nezaháleli ani další svitavští
závodníci. Vojta Stodola si z premiérové účasti na MČR dorostu a juniorů odvezl 7. místo
za výkon 178 cm. Na MČR žactva sice Daniel
Zoicas nepostoupil z rozběhů na 60 m př., ale
zaběhl si časem 8,91 osobní rekord a zapsal
se na druhé místo historických oddílových tabulek. Ve výšce skočil 173 cm a skončil desátý.
Marika Navrátilová skončila sedmá ve svém
rozběhu na 800 časem 2:28.50. Výsledky našich závodníků jasně ukazují, že i mimo velká
tréninková centra mohou díky poctivému tréninku a osobnímu přístupu trenérů ke svěřencům vyrůst špičkoví závodníci. To vše je podpořené i výborným zázemím na Svitavském
stadiónu a dlouhodobou koncepční podporou
sportu ve městě Svitavy.
Josef Marek

Závod pro všechny šílené psy a jejich páníčky uspořádali začátkem března členové kynologické organizace z Lačnova. Soutěžící byli
rozděleni do několika věkových a výkonnostních kategorií, zúčastnili se nejenom chovatelé
ze Svitav a okolí, ale přijeli dokonce nadšenci z Jihlavy a z Ústí nad Labem. Pejsci museli
v chladném a větrném počasí zvládnout hned
několik disciplín, například přivolání za ztížených podmínek, chytání pamlsků na čas nebo
zvládnutí povelů sedni a lehni na trampolíně.

Dalšími úkoly bylo zdolání překážek v určitém časovém limitu, hledání dobrůtek v bazénu
plném prázdných plastových lahví, průlez menším či větším tunelem a procházení skupinkou
osob se zastavením. Ti zkušenější pak předvedli i překonání speciální překážkové dráhy.
Odborná porota hodnotila hlavně souhru mezi
pejskem a jeho pánem. Psům-začátečníkům
mohli majitelé pomáhat, u nich byly dovoleny
zvukové i posunkové povely, starší psi museli
úkoly zvládnout jen na zvukové povely. „Neskutečné výkony, super chování a krásné předvedení psů,“ hodnotí vystupování účastníků Petra
Makovská, jednatelka kynologické organizace
v Lačnově. „Bylo velmi dobře vidět, jak majitelé
se svými pejsky pracují. Hodnotili jsme nejen
provedení disciplín, ale i celkový dojem, který
v některých případech opravdu zamíchal s pořadím,“ dodává Petra Makovská.
V kategorii senior zvítězila Jana Tržilová
s „babičkou“ Bessinkou, kategorii puppy (štěně) vyhrála Beáta Soukupová s Timem. Kategorii začátečníci dominovala Kristýna Eliášová
s Edym a mezi profesionály byly nejlepší Hedvika Vodičková a její Angel.
(pá)

Distribuci zajišťuje firma Lubomírek.cz.
S nesrovnalostmi v doručování se obracejte
na mob.: 608 024 585 (www.lubomirek.cz).
Příští číslo vyjde 28. dubna 2019.
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