naše město
SVITAVSKÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK
Květen 2019 / www.svitavy.cz

CENA LAURUS
PRO
KARLA SAXE

2

PLOVOUCÍ
OSTROVY
NA ROSNIČCE

3

SVITAVŠTÍ
SVĚTÁCI – PETRA
MAKOVSKÁ

7

SPARTANSKÁ
ODYSEA
I VE SVITAVÁCH

20

Den rododendronů a Voříškijáda
malý na dvoře muzea) kyvadlovou dopravu
historickým autobusem, Fler jarmark, hudební
vystoupení, rozšíření Klicperky… K oslavám
bude v městech, která koleje propojují (Svitavy, Česká Třebová a Letovice) připraven
bohatý doprovodný kulturní a můžete se tam
i zpět dostat právě historickým vlakem s parní
lokomotivou, který bude ve Svitavách v průběhu dne zastavovat celkem 4x. A pokud přijdete
na oslavy v dobovém oblečení a přijdete se
ukázat ke stánku Městského informačního
střediska, dostanete dárek, který vám bude
tento, věřím, že slunný den, připomínat.
Blanka Čuhelová

2. HrajemeSy: stalo se již tradicí, že vždy

Koncem května slavíme již dvanáctým rokem v našem krásném parku Jana Palacha jaro
v plném rozpuku – tedy radujeme se ze záplavy úžasných kvetoucích rododendronů, které
vpravdě zaplaví polovinu parku – kolem jezírka – a my se nestačíme vynadívat na tu krásu…
Tu oslavu jsme nazvali Den rododendronů.
Přizvali jsme pěstitele květin a rostlin vůbec,
pozvali muzikanty (v minulosti i pouliční divadla). Časem přibylo Zelené Vendolí. A Den
rododendronů se rozšířil o představení všech
možných pejsků… zkrátka stal se i Voříškijádou – tedy soutěží o toho nejhezčího voříška. A k tomu dravci, soutěže pro děti, agility
a mnoho dalšího. Ten den bude letos 25.května. Jaký vlastně bude?
Předvedou se opět voříšci, děti se projedu
na koni, dravce tentokrát neuvidíme v akci, ale
budeme je moci obdivovat v jejich nádheře,
místo psích agility uvidíme králíčky – HOP!,
Dům dětí z Moravské Třebové připraví soutěže pro děti…
V rámci Dne rododendronů a Voříškijády
vystoupí od 13:00 brněnské uskupení Adéla
Václavová Trio, které vás bude provázet celým
dnem. Od 18:00 zahraje Komorní skupina
Litomyšlského symfonického orchestru. Den
zakončí kapela Generace u Kavárny V Parku
Možná bude ten letošní den v parku poněkud skromnější než ty předchozí. Neuvidíme létat dravce, nebudeme obdivovat cvičené

pejsky, ale věřím, že si ten den užijeme stejně.
Připravili jsme pro vás program, který vás určitě potěší! A věřte, rozhodně to bude stát za to!
Hezké jaro.
Petr Mohr

Víkend plný zábavy
Další z celé řady top akcí nabídne ve Svitavách přelom května a června. Poznamenejte
si do diářů 31. května a 1. června, vezměte
dobrou náladu i sousedy a hlavně přijďte!

1. Železnicí údolím Svitavy: na letošní rok připadá
170. výročí zprovoznění místní
železniční dráhy mezi městy Česká
Třebová – Brno. Oslavy budou velkolepé a proběhnou nejen na náměstí, ale i na vlakovém nádraží
a v muzeu. Těšit se můžete na sezónní výstavu s funkčními kolejišti,
slavnostní otevření nového terminálu, jízdy parního vlaku s obsluhou v dobových uniformách (velký na vás bude čekat na nádraží,

1. června park Jana Palacha ožije dětským smíchem a radostí. Letošní svátek DEN DĚTÍ oslavíme poněkud jinak. Z parku se přesuneme
na náměstí, které proměníme na jednu velkou
hernu – proto také název HrajemeSy. Můžete se
těšit na organizace, které se věnují volnému času
dětí a připraví pro ně nejrůznější zábavné soutěže a atrakce. Na velkém pódiu budou probíhat
vystoupení dětí ze základních škol a zájmových
útvarů – večer koncert kapel The Pink Panthers
a Z-Band. Společně si zařádíme na skákacím hradu, vyzkoušíme nejrůznější deskové hry a zaposloucháme se do tónů mladých umělců ze ZUŠ.
A to ještě není všechno! Čeká na nás historická
střelnice s kolotočem, pouliční divadlo, dobový
fotokoutek s půjčovnou kostýmů a spousta další zábavy. Tak neseďte doma a přijďte za námi
na náměstí.
Ondřej Komůrka
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Výroční cena klubu Laurus pro Karla Saxe
Laureátem výroční ceny Svitavského klubu
Laurus pro rok 2018 se stal bývalý ředitel Základní umělecké školy ve Svitavách Mgr. Karel
Sax, a to za významný přínos v oblasti uměleckého vzdělávání ve Svitavách.
Narodil se v roce 1952 ve Vysokém Mýtě
do hudební rodiny. Chodil na klavír do LŠU,
hrál také na pozoun, kytaru a bicí. Od 16 let
hrál v tanečním orchestru B klub ve Vysokém
Mýtě. Po maturitě na vysokomýtské SVVŠ
studoval obor český jazyk-hudební výchova
na Pedagogické fakultě v Hradci Králové, promoval v roce 1974. Během studia doprovázel
na klavír Královéhradecký dětský sbor, zpíval
ve smíšeném sboru, hrál s tanečním orchestrem. V roce 1975 nastoupil jako učitel na II.
ZDŠ ve Svitavách, kde založil svůj první školní

dětský sbor. Od roku 1977 učil na ZDŠ v Hradci
nad Svitavou, kde 12 let vedl dětský pěvecký
sbor. Stal se jedním z krajských lektorů nového
pojetí hudební výchovy a začal externě vyučovat hudební nauku v LŠU ve Svitavách. Zároveň studoval harmonii a aranžování na Lidové
konzervatoři v Hradci Králové. V roce 1989 se
Karel Sax stal ředitelem svitavské LŠU, pozdější
ZUŠ, pro kterou se mu v roce 1990 podařilo
získat pro školu novou budovu na ulici T. G.
Masaryka. Ve funkci ředitele působil Karel Sax
až do roku 2018. V polovině 90. let s několika
kolegy řediteli bojoval v Parlamentu ČR za zachování našeho uměleckého školství. Je velkou
zásluhou Karla Saxe, že se umělecké školství
ve Svitavách a v České republice podařilo udržet. Karel Sax je znám svitavské veřejnosti jako
kapelník skupiny The Pink Panthers, sbormistr
pěveckého sboru Červánek a korepetitor dětských pěveckých sborů. Je autorem více než 100
aranží pro smíšené sbory a stovek vlastních klavírních doprovodů pro pěvecké sbory.
Svitavský klub Laurus zve širokou svitavskou veřejnost na předání ceny v pátek 31.
května 2019 v 18 hodin do divadla Trám.
V rámci večera vystoupí skupina The Pink Panthers a zazpívá pěvecký sbor Červánek.
Libor Sychra

Podporujeme Světlušku:
přijďte do kavárny i na noční běh
Běh pro Světlušku budou hostit i Svitavy!
V pátek 10. května můžete společně s námi
pomoci dětem i dospělým s těžkým zrakovým
postižením. Pojďme i my ve Svitavách darovat
nevidomým trochu světla…
Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního
fondu Českého rozhlasu. Je založen na solidaritě
a dobré vůli lidí, je oporou pro ty, kteří na rozdíl
od zdravých lidí žijí „ve tmě“, bez pomoci jednoho
z nejdůležitějších lidských smyslů. Při běhu pro
Světlušku nejde o čas ani co nejlepší výkon, jde
o zážitek a chuť pomáhat. Každý účastník totiž
zaplacením startovného přispívá na pomoc lidem
se zrakovým postižením. Běhá se za tmy, večer,
společnost běžcům dělají pouze jejich čelovky.
Trasy pro děti i dospělé povedou ve Svitavách v okolí rybníka Rosnička. Dětská měří
do dvou kilometrů, dospělí zvládnou bezmála
pět kilometrů. Poběží se po trase vytyčené světelnými tyčinkami, pořadatelé pohlídají kritická
místa. Start i cíl běhu bude u chaty Rosnička.
Již od 19 hodin bude možné koupit startovné
ve výši 100 korun a rovněž propagační materiály Světlušky. Připravujeme i „výhodný balíček“,
který bude k zakoupení dříve než u startu, a to
už začátkem května v Městském informačním
centru. Co bude tento balíček obsahovat?
Jednak startovné za 100 korun a také čelovku
ve stokorunové hodnotě. Ti, kteří si pro tento
balíček přijdou, nezaplatí jeho skutečnou hodnotu dvě stě korun, ale pouze polovinu – je to
vlastně poděkování za to, že se běhu zúčastní.

Běh pro Světlušku bude odstartován v pátek
10. května ve 21 hodin, občerstvení zajistí chata
Rosnička a nebude chybět doprovodný program.
U Rosničky bude možné navštívit autobusovou kavárnu Po tmě, která je dalším projektem Světlušky. Kavárna do Svitav přijede už
v sobotu dopoledne, veřejnosti se otevře od
15 do 19 hodin V kavárně obsluhuje pět nevidomých číšníků za pomoci navigátora. Návštěvník zaplatí u vstupu 140 korun, dostane
kávu a s sebou si může odnést i hrníček. Přijďte
si vypít voňavou kávu do prostředí, které jste
pravděpodobně ještě nenavštívili. Lidé, kteří
do kavárny Po tmě zavítali, potvrzují, že je to
zajímavý zážitek.
Světluška pracuje šestnáctým rokem.
Do projektu se zapojilo už více než 80 tisíc dobrovolníků a miliony dárců. Ve velkých městech
běhají se Světluškou tisíce lidí, v menších městech stovky. Že se Svitavy nenechají zahanbit?
Pojďme také běžet pro Světlušku!
(pá)

Půjčte si kolo,
schovejte zavazadlo
Víte, že si v informačním centru můžete
půjčit kolo, elektrokolo či koloběžku? Této
služby využívají nejenom turisté, ale i místní,
a poptávka se stále zvyšuje.
Dopravní prostředek se půjčuje proti kauci
a na výběr jsou dvě elektrokola, dvě trekkingová kola, šest koloběžek (pro dospělé, teenagery
i děti) a v nabídce je také vozík za kolo, takzvaný cruiser. Ceny za pronajmutí kol nejsou nijak
závratné a pokud jste zapomněli na cyklistickou
přilbu, vyhoví vám v infocentru také.
Vlastní kolo nebo koloběžku si můžete
uschovat. Úschovnu a půjčovnu provozuje
informační centrum, které před několika lety
získalo certifikaci Cyklisté vítáni. To zaručuje
kvalitu služeb a perfektní zázemí pro cyklisty
i bicykly. Je možné uschovat i zavazadla, abyste
si město i jeho okolí mohli prohlédnout v klidu,
bez vláčení se s těžkými taškami.
A pokud po cestě dojde k malému defektu, existují ve Svitavách hned čtyři místa, kde si
za malý poplatek půjčíte nářadí nebo zalepíte
kolo: muzeum, restaurace Pod Hodinami, kavárna V Parku a občerstvení Plechárna u rybníka Rosnička.
(pá)

Zasedání
zastupitelstva
Příští zasedání Zastupitelstva města Svitavy se koná 15. května od 16 hodin v zasedací
místnosti Městského úřadu Svitavy, T. G. Masaryka 25.

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

naše město / květen 2019 / www.svitavy.cz

str. 3

Volby do Evropského parlamentu
V pátek 24. května 2019 od 14:00 hodin
do 22:00 hodin a v sobotu 25. května 2019
od 8:00 hodin do 14:00 hodin proběhnou
na území České republiky volby do Evropského parlamentu, při kterých se bude volit 21 poslanců z 39 zaregistrovaných kandidátních listin
politických stran, hnutí a koalic. Ve Svitavách
se bude volit v 18 stálých volebních okrscích,
které zůstaly od minulých voleb nezměněny.
Na území naší republiky má právo volit každý
občan České republiky, který alespoň druhý den
voleb dosáhl věku 18 let. Nemohou volit pouze
ti občané, u kterých nastala zákonem stanovená
překážka volebního práva. Právo volit má i občan jiného členského státu Evropské unie, který
je veden po dobu 45 dnů v evidenci obyvatel
podle zvláštního právního předpisu, požádal
o zápis stálého seznamu voličů a prokáže se
ve volební komisi osobním dokladem prokazujícím totožnost. Hlasování bude občanovi České
republiky umožněno poté, kdy okrskové komisi
prokáže svoji totožnost a státní občanství ČR
předložením platného občanského průkazu

nebo cestovního pasu ČR. Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb,
tj. do 21. května. Volič, který neobdrží hlasovací
lístky, si je v den voleb může vyzvednout přímo
ve volební místnosti. Pokud se volič ve dnech
voleb nebude zdržovat v místě bydliště, má
možnost požádat příslušný úřad o vydání voličského průkazu. Na voličský průkaz může hlasovat v jakékoli volební místnosti na území České
republiky. Volič může také ze závažných důvodů, zejména špatného zdravotního stavu, hlasovat doma. O návštěvu členů okrskové volební komise může požádat do dne konání voleb
na odboru správních činností Městského úřadu
Svitavy (telefon 461 550 415), ve dny konání
voleb pak přímo u okrskových volebních komisí.
Volič ve volební místnosti obdrží úřední obálku
a za zástěnou do ní vloží 1 hlasovací lístek politické strany, politického hnutí nebo koalice, pro
niž se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku
může nejvýše u 2 kandidátů zakroužkováním
vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.
Pavla Velecká, odbor správních činností

Plovoucí ostrovy
Jak pomoci uzdravit Rosničku
Na jaře byl zahájen ozdravný proces na zlepšení kvality
vody v rybníku Rosnička. Maximálně se snažíme využít přírodní procesy. Jednou z priorit je
podpora mokřadních a vodních rostlin, ty využívají živiny a stopové prvky obsažené ve vodě
k tvorbě biomasy a snižují obsah živin ve vodě.
Právě vysoký obsah živin, zejména fosforu, je
jedním z příčin rozvoje sinic. Při jejich přemnožení nelze v létě rybník využívat ke koupání. Rostliny vytvářejí příznivé podmínky pro rozvoj mikroorganismů, nezbytných pro funkci samočisticích
procesů. K tomu významně přispívá i kyslík, který vodní rostliny produkují, přínosné je zastínění
hladiny, které zabraňuje prohřívání vody.
Přistoupili jsme tedy k výsadbě rostlin u břehů rybníka, a to u přítoku do rybníka a v jeho
jihozápadní části. Proto budou na Rosničce instalovány plovoucí ostrůvky, které zajistí přirozené funkce vegetace i při poklesu vody. Nabízíme
veřejnosti, aby se zapojila do aktivit zaměřených
na zlepšení kvality vody v Rosničce, a to zakoupením plovoucích ostrůvků. Nebude to tak adresné, jako při pořízení dřevin v parku Patriotů
(zde každý může sledovat vývoj svého stromu
či keřů). Životnost plovoucího ostrůvku na hladině odhadujeme na 5 let, pak bude hmotnost
biomasy ostrůvku už tak velká, že by se ponořil.
Předtím bude ostrůvek dopraven ke břehu, kde
odstraníme vegetační patra z plováků a rostliny
budou ponechány pro podpoření pobřežní vegetace. Navzdory nedlouhé životnosti ostrůvku
na rybníku se domníváme, že mohou mít občané
i firmy zájem podpořit ozdravný proces. Pořizovací cena ostrůvku je 10 tisíc korun, zahrnuje
pořízení plovákové základny ostrůvku, osazení
rostlinami a ukotvení ostrůvku na hladině. Zatím

počítáme s 20 až 30 ostrůvky. Zájemci mohou
kontaktovat informační centrum.
Dále připravujeme zahájení provzdušňování rybníka na rozhraní voda/sediment s aplikací probiotických bakterií. Odjinud víme, že asi
po třech letech dochází o snížení mocnosti sedimentů zhruba o polovinu. Nevýhodou tohoto
řešení jsou jeho vysoké finanční náklady. Součástí
péče o kvalitu povrchových vod je i dohled nad
produkcí odpadních vod v této oblasti. Vloni jsme
kontrolovali likvidaci odpadních vod v zahrádkářské kolonii „U Rosničky“, pro letošek máme
studii na odkanalizování rybářské chaty Rosnička
a zkontrolujeme likvidaci odpadních vod v Javorníku. V Javorníku je podstatné, že i zde jsou letos
plánována opatření na posílení funkce mokřadních a vodních rostlin ve vodní nádrži v obci a její
příprava na postupné odbahňování.
V rozpočtu města pro rok 2019 bylo
na opatření ke zlepšení kvality vody v rybníku
vyčleněno 2,4 milionu korun s rezervou 900
tisíc na aplikaci látek kombinujících sloučeniny
železa a hliníku k rychlému potlačení sinic. O využití rezervy však rozhodneme až v návaznosti
na kvalitu vody v rybníce, průběh teplot v létě
a především na výšce hladiny vody. I nadále
bude totiž rybník ovlivňovat přítok vody, odpar
vody a celkové množství vody. Marek Antoš

Informace z odboru
školství
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 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.
Lačnovská škola žije. Malotřídní škola se
svými možnostmi a stylem práce nejvíce přibližuje tradičním zahraničním školám, které někdy označujeme jako alternativní. Dochází v ní
k co největší provázanosti MŠ a ZŠ a děti mohou plynule využívat nabídku malého kolektivu,
individuálního přístupu, klidného pracovního
prostředí, častého střídání skupinové a individuální práce, pracovních stanovišť a dobrých
psychohygienických podmínek. V takzvaných
spojených třídách menší děti mimoděk vstřebávají informace, které budou potřebovat ve vyšších ročnících, a slabší děti si naopak mohou
opakovat výuku z ročníků předcházejících.
V naší škole se všichni známe a toto až rodinné prostředí oceňují hlavně rodiče dětí, které
mají problém s velkým kolektivem a potřebují
klidnější a pomalejší „rozjezd“. Není tolik měst
velikostně srovnatelných se Svitavami, které
si dopřávají luxus malotřídní školy. A pokud ji
mají, náležitě si ji hýčkají. Záleží tedy na rodičích, zda místní nabídku využijí.
Zájemci o prohlídku školy se mohou domluvit na telefonním čísle 732 115 308 nebo
607 677 633.
Jiří Petr

Dopravní hřiště
dostane novou
učebnu
Na dopravním hřišti v ulici Sokolovská
vznikne během jara nová přístavba učebny.
Půjde o dřevostavbu, která nabídne modernější
možnosti, jak děti vzdělávat v rámci dopravní
gramotnosti, třeba i za použití projektoru k prezentaci audiovizuálních záznamů nejrůznějších
situací. Společně s modernizací hřiště počítá
vedení města i s větší přístupností veřejnosti.
Nová přístavba učebny by měla být hotova
v červnu tohoto roku.
Jiří Johanides
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Svitavy získaly od kraje více než 3 miliony korun
Město Svitavy a místní organizace se
do grantového programu Pardubického kraje
v roce 2019 přihlásily s celkem 31 žádostmi
o dotace v nejrůznějších programech a odvětvích. Žádalo se o záštity, podporu na zahraniční spolupráce, příspěvky na památkovou péči
nebo podporu kulturních aktivit a spoustu dalšího. Ze všech žádostí neuspěla pouze jedna
jediná a z celkových 30 získaných grantů získali
žadatelé dohromady bezmála tři a půl milionu
korun. Z těchto dotací budou podpořeny kromě jiného také výstavba dětského dopravního

hřiště v ulici Sokolovská nebo cyklostezka U Tří
mostů. Nezapomnělo se ani na nově zřizovanou půjčovnu lodí na rybníku Rosnička. Část
celkové částky půjde i do Městského muzea
a galerie na Hledání hvězdy Davidovy nebo
Řezbářský memoriál. Středisko kulturních služeb využije letos krajské dotace na Dětskou
scénu, prázdniny v parku nebo postupové
přehlídky. Vedení města i ředitelé místních organizací vřele děkují Pardubickému kraji za vloženou důvěru a prokázanou podporu.
Jiří Johanides

Obec přátelská
seniorům

Vítaní občánků
V sobotu 6. dubna bylo slavnostně přivítáno mezi nové občánky našeho města 12 dětí:
Lili Sejkorová / Sára Sejkorová / Nela Dítětová / Zoja Čuhelová / Nina Šimáková / Mia
Němcová / Jaroslav Šilhart / Karolína Pražanová / Agnes Kloubová / David Vachutka /
Michal Dvořáček / Šimon Fila.
Zastupitel města Harald Čadílek věnoval ve svém proslovu rodičům i dětem mnoho hřejivých slov, popřál hodně zdraví, lásky
a spokojenosti v životě a jako upomínku předal
maminkám kytičku, tatínkům pamětní list a dětem dárky.
Marcela Górecká

Komunální odpad
Rodiny se třemi a více nezaopatřenými dětmi mají možnost i v letošním roce čerpat peněžitý dar na každé třetí a další nezaopatřené
dítě v plné výši poplatku. O tento dar je možné
požádat přímo na odboru životního prostředí
MěÚ po zaplacení poplatku za komunální odpad v řádném termínu. Poplatek za komunální
odpad je pro letošní rok stanoven ve výši 660,Kč/osoba. Splatnost poplatku je do 30. června
2019. Zaplatit lze v hotovosti v budově městského úřadu na ul. T. G. Masaryka 25, bezhotovostním převodem na bankovní účet města, platební
kartou nebo složenkou, která Vám bude zaslána
koncem měsíce května. Údaje pro platbu převodem / číslo účtu a variabilní symbol / sdělíme
e-mailem nebo na níže uvedených tel. číslech.
Případné bližší informace lze získat na odboru životního prostředí u Jany Alexové na tel.
čísle 461 550 253 a Pavlíny Farkašové na tel.
čísle 461 550 254.
Jana Alexová

Město Svitavy podalo žádost o dotaci ve výši
1 500 000 Kč v rámci vyhlášené soutěže „Obec
přátelská seniorům pro rok 2019“. Tato celostátní
akce je pořádána Ministerstvem práce a sociálních věcí a Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Jedná se již o třetí ročník soutěže, ve které obce
soutěží v rámci pěti velikostních kategorií podle
počtu obyvatel. Přihlášení do soutěže bylo podmíněno vyplněním soutěžního formuláře, který
zahrnoval aktivity a opatření zaměřená na způsob
podpory a pomoci seniorům ve smyslu mezigeneračního soužití, zajištění informovanosti, vzdělávání, rozvoj dobrovolnictví, zdravého životního
stylu a pohybu, opatření proti negativním vlivům
na seniory a zvýšení jejich bezpečí. Hodnocení
aktivit přihlášených obcí probíhá jednokolově
na celostátní úrovni a každá obec je posuzována
dvěma hodnotiteli – interním a externím. Interním hodnotitelem je zaměstnanec oboru rodinné
politiky a ochrany práv dětí MPSV. Externí hodnotitelé jsou zástupci Výzkumného ústavu práce
a sociálních věcí a členové Rady vlády pro seniory
a stárnutí populace. Ocenění jednotlivých obcí navrhuje Dotační komise MPSV na základě výsledků
hodnocení, které provedli hodnotitelé. V loňském
roce se v naší velikostní kategorii do soutěže přiŠárka Řehořová
hlásilo celkem 16 měst.

Víte, že...

Městská policie 156
Cyklohlídky strážníků znovu vyjíždějí
Počínaje měsícem květnem opět vyjedou
do terénu cyklohlídky strážníků městské policie. Strážníci budou dohlížet na dodržování
veřejného pořádku, monitorovat městský mobiliář v parcích či v přírodních lokalitách využívaných k rekreaci a odpočinku, pohybovat se
v zahrádkářských koloniích, cykloturistických
trasách v okolí města, ale i ve městě samotném.
V neposlední řadě budou řešit i věci týkající se
plynulosti a bezpečnosti silničního provozu,
zejména na cyklostezkách. Výhodou cyklohlídek je fakt, že strážníci mohou operativněji vykonávat hlídkovou činnost na rozlehlých prostranstvích městské aglomerace, kde je potřeba
rychlejšího přesunu a není vhodné nebo možné
ho provádět motorizovanými prostředky. Hlavním účelem však je být všem občanům blíže,
umět poradit a působit také preventivně.

Uplatňování vyhlášky o zákazu
konzumace alkoholu v praxi
Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých
veřejných prostranstvích je již účinná několik měsíců. Ze strany strážníků již za tu dobu
bylo řešeno několik případů porušení vyhlášky a kontroly budou nadále prováděny. V některých případech přikročíme k domluvě, ale
většina událostí je spojená s udělením sankce
a také zabavením alkoholu. Takové záležitosti
jsou pak dále řešeny správním orgánem městského úřadu. Přijetí vyhlášky hodnotíme jako
jeden z dobrých kroků, který vedl ke zklidnění
situace na inkriminovaných místech.

Vyhrožování nožem
Dne 2. 4. ve večerních hodinách byli strážníci přivoláni k případu vyhrožování nožem
v prodejně Albert v ul. U Tří mostů. Po příjezdu
na místo zjistili, že se v prodejně zdržuje opilý
muž, z místní znalosti nám známý K. H., který
ostraze prodejny sprostě nadával. Následně
bylo zjištěno, že vyhrožoval i nožem, který držel
v ruce. Na místě byl podezřelý hlídkou strážníků zajištěn a následně předán Policii ČR pro
podezření ze spáchání trestného činu.

Dopravní situace ve městě
… prodejna firmy MPmobil bude od 2. 5. 2019
přemístěna z dolního konce náměstí „u Červené
knihovny“ na horní část do prostor bývalé CK
Karavela (vedle Lahůdek u Montyho). V nové
prodejně najdete nejen stávající sortiment (telefony, příslušenství nebo tisk fotek), ale i novinky
v podobě Xiaomi chytré domácnosti a tonerů
do tiskáren. Chybět nebude nezáruční servis.
Uložte si nové číslo na prodejnu: 737 070 307.
…klienti VZP mají hrazenou zdravotní péči
v ambulanci klinické logopedie v Raisově ulici
1750/20. Odborná logopedická péče je zaměřena na diagnostiku a terapii poruch komunikace pro děti i dospělé. Provoz ambulance
je pouze na objednání na tel. 604 839 345,
Mgr. Marie Mrázková, klinický logoped.

V současné době řešíme každý den události spojené s otázkou dopravy a parkováním
ve městě. Nárůst počtu vozidel se samozřejmě
negativně projevuje v přeplněnosti ulic a parkovišť a současná stavba kruhového objezdu,
ale i jiné stavební práce ve městě dopravní
situaci neusnadňují. Zcela jistě tuto záležitost
všichni vnímáme. Na problémových místech
se snažíme pravidelně provádět kontroly, příp.
usměrňovat dopravu. Během dne se pohybujeme a jsme přítomni u základních škol, na přechodech pro chodce a na jiných místech, kde
je to z hlediska potřebnosti důležité. Prosíme
však všechny řidiče i občany města o trpělivost
a toleranci v době aktuálních uzavírek.
Rostislav Bednář
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Ze zastupitelských lavic

Máme jít volit poslance
do Evropského parlamentu?
Evropskou unii tvoří
národní státy s národními zájmy. Právě národní zájmy tvoří hodnoty,
za které je nutné na pozici poslance Evropského
parlamentu bojovat. Je
opravdu těžké si představit přímý vliv této práce
na občany města Svitavy, ale ten tady reálně existuje. Připomeňme si GDPR (ochranu
osobních dat), diskusi o internetové publikační
svobodě a další témata. Volba poslanců do Evropského parlamentu má význam a vaše účast
u voleb má velký význam.
Ing. Jaroslav Kytýr,
zastupitel a poslanec za Hnutí ANO 2011

Lékařská pohotovost
i součástí tohoto zpravodaje, a na valné hromadě jsme schválili uvolnění částky 20 000 Kč
z našich členských příspěvků na pořízení dvou
plovoucích ostrovů, které budou na rybník Rosnička instalovány.
V sobotu 11. května od 9 hodin v místě
přítoku do rybníka budeme tyto ostrovy osazovat a budeme je instalovat na vodní hladinu.
Při té příležitosti uklidíme také odpadky v okolí
rybníka a provedeme vyčistění přítoku od kalů
a spadaných částí zeleně. Na tuto akci si dovolujeme opět pozvat naše spoluobčany, budou
se moci do jednotlivých aktivit zapojit. Veškeré
potřebné věci budou pro příchozí zajištěny.
Tato akce v lokalitě rybníka není poslední.
Už na měsíc září se plánujeme zapojit do Celosvětového úklidového dne, v rámci kterého plánujeme provést úklid v území Brandu
a rybníku Rosnička. I o této akci budeme včas
informovat.
David Šimek, SPMS

Piráti podali v kauze
Šapitó trestní oznámení
V únoru tohoto roku jsme
informovali o závažných zjištěních při realizaci stavby šaten
Šapitó. Stavební práce byly
zahájeny 4 měsíce před podpisem smlouvy o dílo a bez rozhodnutí Rady
města. V žádosti o dotaci byly zamlčeny informace o rozestavěnosti stavby.
Několikaměsíční práce analytického týmu
Pirátů vyústila v jediný možný závěr, kterým
bylo podání trestního oznámení v této věci.
Rádi bychom tímto ubezpečili veřejnost, že
nám nejde v žádném případě o zpochybnění
celého komplexu Centrální tělocvičny a sociálního zázemí Šapitó. Ke každému cíli ovšem
musí vést cesta, která je správná. Samozřejmě
zákonná a u samosprávy na všech úrovních
musí být zcela transparentní.
V souvislosti s podáním trestního oznámení byly orgánům činným v trestním řízení
poskytnuty veškeré informace, které máme
k dispozici.
Vojtěch Fadrný, Miroslav Sedlák, Libuše
Vévodová – Piráti a nezávislí Svitavy
www.piratisvitavy.cz

Ostrovy pro Svitavy
Sdružení pro město Svitavy se každoročně zapojuje do akcí, které vedou ke zkrášlení
prostředí našeho města. V minulosti to byla výsadba medonosných rostlin v okolí Památníku
včelích matek, výsadba krokusů v parku Patriotů či osázení našeho náměstí novou zelení.
V letošním roce jsme se rozhodli zapojit se
do regenerace rybníku Rosnička, kterou město Svitavy realizuje. Toto území je nám blízké
a dost nám na něm záleží. Proto jsme přijali
výzvu odboru životního prostředí, která je

Pozvánka na oslavu
Dne matek
MO KDU – ČSL Svitavy srdečně zve nejen
všechny maminky na oslavu Dne matek, která
se uskuteční v neděli 12. května 2019 od 14:30
hod v hlavním sále Červené knihovny ve Svitavách. Maminkám k jejich svátku zazpívají děti
z pěveckého sboru Svitaváček při MŠ Větrná
pod vedením paní sbormistryně Ludmily Juzové s klavírním doprovodem Mgr. Karla Saxe.
Jiří Žilka

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.

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
1. 5. MUDr. Illová Jana
Brněnec 90 / 461 523 140
4.–5. 5. MUDr. Kučera Josef
Svitavy, Hraniční 9 / 775 216 543
8. 5. MUDr. Letfusová Marie
Jevíčko, Palackého 20 / 774 326 241
11.–12. 5. MUDr. Librová Anežka
Moravská Třebová,
Komenského 1417/22 / 461 312 484
18.–19. 5. MUDr. Morávková Táňa
Svitavy, Dimitrovova 799/4 / 776 117 026
25.–26. 5. MUDr. Škorpík Jan
Svitavy, Soudní 1391/3 / 461 531 144
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 hodin

Svitavský
Fanda 2019
Podesáté se v divadle Trám, Fabrice a klubu Tyjátr sešli mladí divadelníci z celé republiky
na krajské přehlídce nazvané Svitavský Fanda.
A opět – po kolikáté už? – uspěli svitavští divadelníci:
Nové divadlo! Yesss!!! – Rašín na E4 – doporučení na Národní přehlídku studentského
divadla Mladá scéna v Ústí nad Orlicí.
JAMka Drumka – No time for losers a Dočasně Pevný spolek – S Jindrou – doporučení
na Národní přehlídku experimentujícího divadla
Šrámkův Písek.
Mám z toho velkou radost!
Pro divadelníky: „Zlomte vaz!“
Od divadelníků: „Čert tě vem!“
Petr Mohr
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Alena Petrželová: Baví mě, že pionýr baví děti
V pionýrské organizaci působí přes třicet
let. Začínala jako jiskřička a pionýrka, v 15 letech se stala instruktorkou, posléze vedoucí.
Nyní vede v pionýrské skupině Vysočina oddíl
Správný táborník, léta je hlavní vedoucí na let-

Květinkový den
Druhá středa v květnu je již 23 let neodmyslitelně spojena s celonárodní veřejnou sbírkou, kterou pořádá Liga proti rakovině Praha
a která je známá jako „Květinkový den“.
Letošní kytička měsíčku lékařského má
meruňkovou stužku a hlavním tématem sbírky je nádorové onemocnění plic. Výtěžek je
každoročně věnován na podporu onkologické výuky, výzkumu a vybavení onkologických
center. Od roku 2001 můžete i v našem městě
potkávat dobrovolníky, kteří kytičku nabízí. Minimální prodejní cena je 20 Kč.
V loňském roce se ve Svitavách prodalo
1403 kytiček a vybralo se 35 667 korun. Pro
Onko-klub Area Svitavy jsme získali 10 700 korun. Peníze byly použity na rekondiční pobyty
pro onkologické pacienty z našeho okolí.

ním táboře. Za to, jak se dětem dlouhodobě věnuje, získala ocenění od ministerstva školství,
stříbrnou medaili 1. stupně. Alena Petrželová,
zdravotní sestra, maminka, babička, členka zastupitelstva, pionýrská vedoucí.
Měla prý štěstí na vedoucí, to ji asi inspirovalo k tomu, aby šla v jejich stopách. Odchovala už pestrou věkovou partu, ale přesný počet
dětí si však nikdy nespočítala.
Aktivit mají v pionýru přehršel. „Co děti baví
nejvíc? Asi hrát si,“ přemýšlí Alena Petrželová.
Zabývají se také zálesáckými věcmi, poznávají přírodu, hrají hry. Každoročně se zapojují
do dobrovolnického projektu 72 hodin neboli
tří dnů dobrovolnických aktivit v ČR. „A děti
rády pomáhají,“ říká sympatická vedoucí.
Oblíbené jsou výpravy za poznáním nebo
cesty za krásami naší země. Pionýři také nadšeně tančí, vymýšlejí choreografie, zdokonalují taneční kroky, dokonce si přivezli několik
cen z celostátních akcí. Každý rok se děti těší
na letní tábor v Ostrém Kameni, vždy má konkrétní téma, vloni se kluci a holky na dva týdny
„přestěhovali“ do Hollywoodu, natáčeli filmy,
na slavnostním ceremoniálu předávali Oscary.
„Ne, letošní téma neprozradím, je to pro děti
tajemství,“ vrtí Alena Petrželová hlavou.
Děkujeme všem, kteří nám pomáhají a jakýmkoliv způsobem podporují činnost svitavského klubu: okresní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami, která náš klub
zaštiťuje. Eva Tichá a Zdena Brandejsová, bez
kterých by klub nepracoval. Firma Nekvinda –
Zemědělská technika a.s. každoročně poskytuje finanční dar. Blanka Čuhelová a Petr Horák
ochotně zajišťují mediální propagaci. Poděkování patří i všem lékařům, pedagogům, historikům…, kteří jsou ochotni nezištně strávit svůj
volný čas na našich rekondicích a připravují
pro nás zajímavé besedy. Velký dík patří také
studentům SZŠ Svitavy a členům organizace Junák-český skaut středisko Smrček Svitavy, kteří
zajišťují prodej kytiček. I letos, 15. 5. 2019, můžeme všichni koupí kytičky přispět na dobrou
věc. Děkujeme Vám!
Zdena Holasová

Pomoc kostelu svatého Josefa
Základní kámen novorománské trojlodní
baziliky sv. Josefa a bývalého kláštera redemptoristů byl položen roku 1894 a stavba byla vysvěcena o dva roky později. Typická barva cihel předurčila i její lidový název, tedy Červený
kostel. Jeho dvě téměř šedesátimetrové věže se
staly nezaměnitelnou dominantou města.
Již patnáct let probíhá náročná rekonstrukce
kostela, jeho pláště, střechy a architektonických
prvků. Rozpohybovaly se věžní hodiny, v pravidelném denním rytmu jsou slyšet z věže zvony.
V roce 2016 se na severní věži rozsvítila jako maják
v temnotách vitráž bl. Engelmara Unzeitiga, Anděla
z Dachau, jehož osud je spojen i s tímto kostelem.
Také letos se svitavská římskokatolická

farnost chystá pokračovat v generální opravě,
tentokrát obvodového pláště kostela ze severní
a západní strany. Oprava kostela musela být
rozložena kvůli velikosti stavby do mnoha let
a financována je z dotací nejen ministerstva
kultury, Pardubického kraje, olomouckého
arcibiskupství, ale i z příspěvků dárců. Právě
těmto dárcům bude věnována letošní Noc
kostelů. Ve všech zpřístupněných kostelích
a modlitebnách ve Svitavách budou umístěny
kasičky, do nichž můžete i Vy přispět na další
nákladné opravy kostela, který se pro mnohé
Svitavany stal srdeční záležitostí. Za všechny
dary děkujeme.
Blanka Čuhelová,
členka správní rady Nadačního fondu sv. Josefa

Je pro pionýra něco typické? „Myslím, že
je jedno, jak se jmenujeme: pionýři, skauti,
tomíci…když chcete pracovat s dětmi, pracujete. Důležité je, co dětem předáváte, jestli je
to baví, jestli si z toho něco vezmou do života.
Mě baví, že se naše aktivity dětem líbí, jsou
spokojené a že dokáží fungovat bez tabletu
nebo mobilu,“ říká Alena Petrželová. Že jdou
správnou cestou, potvrzuje i fakt, že se vracejí
potomci někdejších pionýrů.
Ocenění, které dostala, si váží, ale říká
o něm, že nepatří jenom jí, patří všem. „Jako
sestřička pracuju od osmnácti let. Viděla jsem
už hodně ošklivého, nemocí, smrti…děti jsou
bezstarostné, vyvažují to nemilosrdné v životě.
Nabíjejí mě energií, pozitivnem. Dávají najevo, že jsou rády, když se jim věnujete, obejmou
vás, myslí na vás a někdy mě překvapí tak, že
se mi hrnou slzičky do očí,“ zadrhne se Aleně
Petrželové trošku hlas. A s pionýrskou prací
rozhodně nekončí. Děkujeme za ni a hodně
štěstí!
Petra Soukupová

Kostel — dům Boží
Každý z nás alespoň občas vnímá jejich
přítomnost, někdy nenápadnou a nevtíravou
a někdy naopak impozantní a monumentální.
Kostely a kaple dotvářejí ráz naší krajiny a sídel.
Patří sem stejně jako lesy, rybníky, pole… kolikrát kolem nich chodíme bez zájmu a bez povšimnutí. A přesto – byly a jsou i dnes místem,
kde se naše lidské bytí na zemi dotýká něčeho
nadčasového. V kostelích bývali naši předkové
pokřtěni, v kostelích uzavírali svatby, v kostele
mívali pohřeb… jakoby významné okamžiky lidského života byly uskutečňovány právě v kostelích. Pro některé z nás toto platí i dnes, pro
jiné je to přežitek z minulosti. Generace našich
předků – Svitavanů – naše kostely vybudovaly
a vyzdobily. Ty generace jsou již pryč ale ‘jejich’
kostely tu jsou s námi dále. A i dnes nás zvou
a nabízejí nám prostor k zastavení, zamyšlení, ztišení... a potkání s ostatními. Každý z nás
má možnost vejít dovnitř a nechat se oslovit.
Někdo může zaslechnout hlas Boha. Jiný může
zakusit sounáležitost s našimi předky. Každý
může odejít proměněn. Není podstatné, kdo
je a kdo není „věřící“. Při Noci kostelů se kostely otevírají a zvou všechny bez rozdílu. Teď je
tedy řada na nás – rozhodnout se a případně
vykročit.
Letos se bude Noc kostelů konat 24. května ve všech křesťanských kostelích a kaplích
ve Svitavách, případně na ostatních místech
v ČR. Podrobný program všech zapojených
kostelů z celé republiky najdete na www.nockostelu.cz. Ve Svitavách na vás budou čekat
prohlídky, bohoslužby, dílny, koncerty…
Nebojte se na prohlídku našich svitavských
kostelů pozvat vaše přátele odjinud, určitě jim
ve Svitavách máme co nabídnout a čím se pochlubit. Nebo naopak vyražte za svými přáteli
vy – podívat se do jejich kostelů.
(zp)
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Večer na téma
architektura a město

kou Mirjam Knauer o tom, jak se správně starat
o pohybový aparát u štěňátek a seniorů. Tento
seminář byl i v České republice. Musím říci, že
zkušenosti ze seminářů se mi už mnohokrát
hodily.“

Jubilejní díl seriálu nás zavede do světa
kynologie, starostí i velké zodpovědnosti, ale
hlavně bezbřehé radosti z toho, když se daří,
z toho, když mají úsměv na tváři lidé i psi. Petra
Makovská se věnuje kynologii více než 18 let,
jde ve šlépějích svého otce Bohumila, který
je nejenom ve Svitavách v oblasti kynologie
opravdovým pojmem. Petra Makovská, sama
maminka, je držitelkou řady ocenění a titulu
vzorný výcvikář od Českého kynologického
svazu, absolventkou desítek zkoušek. Jako první získala Čestnou cenu Svitav za sport, v roce
2017 se stala oblastní ředitelkou překážkových
závodů se psy Hard Dog Race pro ČR.
Jaké byly vaše kynologické začátky?
„Od narození jsem milovala psy, přece jen
jsem mezi nimi vyrůstala. Sportovní kynologií
a výcvikem psů se zabývám od 13 let, kdy jsem
postoupila na první závody a zkoušky. A je tomu
už více než 17 let, když jsme se s otcem a dalšími
členy rozhodli založit nový výcvikový klub.“
To asi nebylo úplně lehké…
„Byly to těžké začátky, ale skvěle nás připravily pro budoucnost. Výcviky jsme pořádali
u Rosničky, na loukách, cizích cvičácích…já i kolegové jsme v těchto podmínkách připravovali
psy na závody a zkoušky a já tehdy se svým
Cliffem vyhrála na mezinárodním mistrovství
mládeže! Díky tomuto krásnému výkonu nám
město Svitavy dalo do bezplatného pronájmu
plac pro stavbu kynologického cvičiště v Lačnově a také dar na stavbu oplocení. Byla to
obrovská spousta práce, volného času, peněz…ale máme neuvěřitelnou radost z odvedené práce. Nebýt pomoci členů, mého otce
a podpoře města bychom nebyli tam, kde jsme.
Samozřejmě je stále co zlepšovat. Ale je nádherné, že za námi jezdí lidé ze Svitav, z okolí
a z daleka…a je jich čím dál více. A navštěvují
nás i reprezentanti České republiky, kteří naši
zemi zastupují na mezinárodních soutěžích
a učí nás stále něco nového.“

Nesmím zapomenout na vaše organizátorské
schopnosti.
(usmívá se): „Byla jsem spolupořadatelkou
mistrovství světa FMBB v Roudnici nad Labem
v roce 2015, kde jsem získala řadu cenných
zkušeností pro pořádání vlastních projektů.
Podílela jsem se na organizování závodu Hard
Dog Race v Maďarsku i Polsku a vloni poprvé
jsem se odhodlala uspořádat ho u nás. A letos
na dětský den odjíždím se svým týmem pomáhat do Polska organizovat závod HDR Base,
a to pro dospělé i děti.“
A co vaše pomáhání jiným pejskům?
„Spolupracuji s organizací Hero-pomoc bez
hranic. Ta shání potřeby pro pejsky v zahraničí,
v Rumunsku, Maďarsku a na Slovensku. Poměry pro psy tam jsou nepopsatelné, a proto jim
s našimi přáteli alespoň trochu pomáháme
pořádáním charitativních závodů a procházek. Se spolkem Dočasky.cz, jehož hlavní tváři
je Alena Černá, pomáháme pejskům finančně
i podporou na umisťovacích výstavách, také
procházkami i věcnou podporou. Zde vznikla
nejen pomoc, ale i přátelství. Spolupracuji se
spolky Běhejme a pomáhejme útulkům a Nejen
srdcem, jež podporujeme nejen v rámci závodů, ale i na jejich akcích v Brně i Praze.“
Asi se nemusím ptát, zda budete v těchto
aktivitách pokračovat.
„Životem mi prošlo mnoho skvělých psů
a hrozně moc přátelských lidí, i když se nemůžete zalíbit a zavděčit všem. Psy miluji, hlavně
jejich charakter. Pes se neumí přetvařovat, on
jedná tak, jak to cítí, a to hned. Budou mě provázet po mém boku celým mým životem. Strašně moc mě naučili, učí a učit budou, za což
jsem jim neskutečně vděčná…“
Petra Soukupová

Těšíme se na vás v nové
prodejně ve Svitavách!

Vaše úspěchy se však nesoustředí jen
do České republiky, jste úspěšná i v zahraničí.
„Ano, v roce 2003 a 2004 jsme v Rakousku
na táboře mládežníků ve sportovní kynologii,
jinak na mistrovství Rakouska v BGH1, získali
2. místo s mým ročním psem Brixem a posléze
2. místo s mým úžasným Cliffem.“
Do zahraničí jezdíte sbírat i zkušenosti, že?
„Několikrát jsem se zúčastnila zahraničního
semináře s nejlepší evropskou fyzioterapeut-

Druhým večerem bude v úterý 14. května
od 19 hodin pokračovat cyklus tematicky zaměřených pořadů o architektuře, tedy o jednom
z klíčových témat občanské iniciativy Svitavy
2040. První večer konaný v únoru měl za úkol
ukázat povedené architektonické počiny ve veřejném prostoru. Vybrané stavby vzniklé v nových dějinách města Svitavy po roce 1945.
Architekti Radim Oblouk a Marek Štěpán posluchačům přednesli odborný výklad o kvalitách čtyř realizací. Těmi jsou Smuteční obřadní síň, Krytý plavecký bazén, Kavárna v Parku
a nejnověji pak Tvořivě-badatelská učebna při
ZŠ a MŠ Sokolovská.
A právě v útulném prostoru Kavárny v Parku
se tento večer uskuteční, zaměřen bude na vztah
architektury a města. Město by mělo mít jasnou
vizi, jak chce vypadat. Jeho instituce a jeho občané mají o této vizi přemýšlet a hledat cesty vedoucí k jejímu naplnění. Tato vize má mít jasný
urbanistický a architektonický koncept, který
musí respektovat historii města a potřeby jeho
obyvatel, koncept, který dá dalšímu utváření
města jasně čitelný rukopis a řád. A o tom, jaký
ten rukopis bude, je třeba diskutovat. A ke smysluplné diskusi je třeba mít informace, je třeba učit
se od zkušenějších. Máme proto velkou radost,
že pozvání na druhý večer přijal odborník na slovo vzatý. Je jím Ing. Antonín Dokoupil, který pracuje v Litomyšli jako vedoucí oddělení rozvoje
města. Antonín Dokoupil více jak 2 dekády stojí
v pozadí litomyšlského architektonického zázraku. Ovšem nenechte se mýlit. Antonín Dokoupil
je jako ryzí stavař – praktik po celou dobu své
kariéry architektům konstruktivním kritikem a ví,
jaké to je pracovat se špičkami v tomto oboru
z pozice investora a uživatele.
Obrovské zkušenosti má Antonín Dokoupil
také s architektonickými soutěžemi. Na to, co
si myslí o tomto způsobu výběru projektanta
na městské stavby, ale i na další otázky se ho
může zeptat široká veřejnost, které je večer určen.
Lukáš Brýdl

Jen 7. května:
•
•
•
•
•

50% sleva na vybrané příslušenství
Chytré hodinky Huawei a Apple za akční ceny
Soutěž o O2 TV na půl roku zdarma
Servis O2 Guru celý den zdarma
Možnost vyzkoušet Xbox, virtuální realitu
a další technologické vychytávky

Kauﬂand, Antonína Slavíčka 892/1
FS_opening_125x80_Svitavy.indd 1
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Seriál: Naše devítky (5)

Národní soutěž a výstava fotografie
devětatřicátá
Už po čtyřiadvacáté se v měsíci květnu sjedou do Svitav ti nejlepší amatérští fotografové
z celé republiky. Devětatřicátý ročník Národní
soutěže a výstavy amatérské fotografie 2019
pořádají NIPOS-ARTAMA a Středisko kulturních služeb města Svitavy za spolupráce Městského muzea a galerie ve Svitavách, Svazu
českých fotografů, Střediska amatérské kultury
Impuls a Společnosti přátel fotografie. V letošním roce nad soutěží i výstavou převzal záštitu
ministr kultury ČR Antonín Staněk.
Poprvé se konala národní soutěž a výstava
amatérské fotografie už v roce 1970 v Brně,
po pár letech se přesunula do Olomouce a Kolína. A od roku 1996 je jejím přístavem město
Svitavy.
Odborná pětičlenná porota pod vedením
Věry Matějů letos hodnotila 832 snímků od 209
autorů a 5 kolektivů. Na výstavu doporučila
více než 250 fotografií a potěšující je, že mezi
vybranými na výstavu i oceněnými fotografy se
neztratili fotografové z našeho regionu. Po premiéře ve svitavském muzeu se výstava tak jako
v minulých letech přesune na další místa v České republice i na Slovensko.

Přesto, že vyhlášení výsledků, předání ocenění v Ottendorferově domě, diskuze nad vystavenými fotografiemi v muzeu a doprovodný
program pro fotografy proběhne až 11. května, výstavu si můžete v klidu prohlédnout už
od 27. dubna. A nejen v muzeu, doprovodné
výstavy budou instalovány také v dalších místech města, ve Fabrice, kině Vesmír, v Kavárně
Parku či v kavárně Rošambo.
Nenechte si ujít svátek fotografie, který se
v našem regionu koná pouze jedenkráte za rok.
Blanka Čuhelová

Ptačí svět v muzeu
Do 13. května můžete navštívit v městském
muzeu výstavu Ptáci. V příjemném prostředí
můžete proniknout do zajímavého a mnohdy
tajemného světa ptactva. Výstava totiž seznamuje jak s našimi nejběžnějšími druhy, tak
i svitavskou ornitologií a každodenním životem
těchto opeřenců.
Všichni návštěvníci se tak mohou těšit například na setkání s vycpaným orlem mořským,
čápem černým nebo výrem velkým. Připravené
jsou také nahrávky ptačích hlasů, úlomek dinosauřího vejce, videa s krutihlavem a krmící
sýkorou koňadrou, nebo detail pera pod mikroskopem. Dozvíte se též, jakým způsobem si
sojka čistí peří, co jsou to vývržky a jak odlišit
drozdí hnízdo od kosího.

Celou expozici navíc doprovází řada her,
určených nejenom dětem. Každý si tu může
zkusit složit rehčí budku, přijít na váhu různých
ptačích druhů, otestovat své znalosti v poznávačce a ještě mnohem víc. Skutečnou výzvu pro
všechny představuje pak práce s nástroji, jež
používají vrány.
Návštěva muzea vás tak vedle kulturního
zážitku může připravit na toulky kvetoucí jarní
krajinou. Možná si díky ní na cestu poprvé přibalíte dalekohled, nebo se o chvíli déle necháte
unášet koncertem zpívajících pěvců. Určitě vás
tu ale čeká spousta nečekaných a zajímavých
zážitků.
Jakub Vrána

Byla to zvláštní a bouřlivá doba, plná převratných objevů a vynálezů, které otevíraly lidem
nové možnosti. Byla to doba kvasu ve společnosti, sociálního i národnostního neklidu, doba
vzniku prvních státních ústav, doba rychlosti
informací a předzvěst konce starých časů a pořádků. Věk osvícenství byl za námi, před námi je
čas sentimentu a romantismu. Ocitáme se v 19.
století, tedy ve „století páry“ a „jara národů“. Napoleonské války ukázaly, že Rakouské císařství
začalo v mnoha směrech za západní Evropou
zaostávat. Ale přesto byla pozvolna zahájena etapa industrializace, která výrazně ovlivnila země
Koruny české a poslední kus Slezska a Haliče,
který císaři zůstal. Solné doly v Malopolsku, slezské uhlí, dřevo, textil a zboží všeho druhu bylo
nutné co nejrychleji a co možná nejlevněji dostat
ke konečnému spotřebiteli. Samosebou, že v pozadí nezůstala ani armáda a lidé. Doprava měla
propojit regiony a být hnacím motorem rozvoje
monarchie. A budoucnost byla spatřována v železnici. Tímto obecným úvodem otevřeme seriál
vyprávění o železné dráze Brno – Česká Třebová, která se dožila sto sedmdesáti let od příjezdu
prvního vlaku do Svitav.
Železniční přeprava nákladů a osob se
ukázala správnou strategickou volbou mocnářství, končila éra diligencí, povozů a kočárů na prašných i blátivých cestách, do úmoru
pomalá a závisela na přepřažných stanicích
a zájezdních hostincích. Rychlost a čistota železnice byla opojná. Ale náklady na vybudování
sítě byly astronomické, i když návratné. Navíc
investice byly ve státním zájmu. Hlavní myšlenkou bylo propojení Vídně s ostatními centry
monarchie. My se však budeme věnovat pouze
Severní (Ferdinandově) dráze. Ta jako první
parostrojní železnice propojila Dolní Rakousy
se západní Haličí v roce 1839. Z páteřní trati
(Břeclav–Bohumín) vedly tratě spojovací, a to
do Brna, Olomouce, Opavy, které navazovaly
na další budované úseky. Naše spojovací dráha
se právě z Brna dostala do České Třebové, aby
vyústila do Olomoucko-pražské dráhy otevřené
20. srpna 1845. Pomohla tak výrazně zrychlit
spojení z Vídně do Prahy a záhy se stala páteřní
tratí monarchie a nové republiky. Byla nepostradatelná i z hlediska mezinárodní dopravy. Mohly na ni ale pouze motorové vlaky, a tak na čas
svůj význam v 60. letech 20. století ztratila, ale
od roku 1999 se na výsadní post vrátila. Jak trnitá byla cesta k 1. lednu 1849, si řekneme příště.
Radoslav Fikejz

kalendář
akcí
naše město
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KULTURA
2. / Čt / 16:00–18:00 / MC Krůček

O dětských nohách a botách
z pohledu fyzioterapeutky

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

Filmový klub – Annie Hall
Mistrovský kousek Woodyho Allena ověnčený
čtyřmi Oscary nás zavede do New Yorku sedmdesátých let, kde se hlavní hrdina Alvy Singer
snaží získat přízeň mladičké Annie Hall. Režie:
Woody Allen. Hlavní role: Woody Allen, Diane
Keton. Večerem provází Michal Kadlec.

nečleny MC Krůček. Je nutné přihlášení předem na materskecentrum@kruceksvitavy.cz,
tel. 737 236 152.
14. / Út / 19:00 / Kavárna v Parku

Večer na téma architektura a město

8. / St / 19:00 / Fabrika

Diskuse s Ing. Antonínem Dokoupilem – jedním
z tvůrců porevoluční architektonické proměny
Litomyšle. Pořádá občanská iniciativa Svitavy
2040.

Vandráci

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

Cestopisný večer s Vandráky – Pavlem Liškou,
Honzou Révaiem a Hynkem Bernardem, kteří si
usmysleli, že se vydají na motorkách za dobrodružstvím na vlastní pěst, aniž by věděli, co je čeká…
Pořádá agentura Martina Kapka. Vstupné: 300 Kč.

Fantasy klub

3. / Pá / 20:30 / Alternativní klub Tyjátr

9. / Čt / 19:00 / Alternativní klub Tyjátr

Majáles

Urban Rave 1

Rudy Linka – One Man Show: Oslava

V rámci interaktivní přednášky fyzioterapeutky
Mgr. Veroniky Žáčkové se dozvíte, jak správně změřit dětem nohy a jaké jsou nejčastější
chyby při měření nohou. Věnovat se budete
také vývoji dětských nohou, výběru vhodné
obuvi a problematice barefoot obouvání. Cena
150 Kč pro členy/200 Kč pro nečleny MC Krůček. Kapacita omezena – je nutné přihlášení
předem na materskecentrum@kruceksvitavy.
cz, tel. 737 236 152.

Hip-Hop/Rap ve Svitavách! Můžete se těšit
na jedno živé vystoupení, freestyle a pět DJ’s.
Line up: Sudetská party, Phero prdel squat, DJ
Kreyz, DJ Apex, Ladislav Sinai 6SICK6 + freestyle show, Kreyz/Apex B2B. Vstupné: 105 Kč
předprodej (klub Tyjátr, recepce Fabrika Svitavy), 150 Kč na místě.
4. / So / 20:00 / Alternativní klub Tyjátr
Svitavy a divadlo Trám

Jubilejní X. večer MAC
Jubilejní Malý abonentní cyklus: divadlo Buchty
a loutky (Praha): ROCKY IX boxing, kissing,
loutking, Automat na filmy, dále kapela Unotrio
(Sebranice), kapela Šoulet (Praha) ...a něco navíc! #Sarahzšatnysetěší #MACsvitavy. Vstupné:
pro studenty 80 Kč, pro ostatní za 110 Kč.

Přijďte oslavit 30 let svobody na večírek pod
taktovkou Rudyho Linky. Jeho jedinečná One
Man Show o ničem jiném než o svobodě, humoru a hudbě není. V roce 1980 opustil Rudy
ČSSR, aby o několik let později v USA vystudoval Berklee College of Music a poznal se s jazzmany jako jsou Jim Hall, John Abercrombie,
nebo John Scofield, díky nimž se dopracoval
až na úplný vrchol. Vstupné: 200 Kč v předprodeji a 250 Kč na místě. Předprodej vstupenek od 15. dubna v recepci Fabriky a on-line
na www.kultura-svitavy.cz.
10.–11. 5. / Pá–So / Ottendorferův
dům, Městské muzeum a galerie, Fabrika

pod vedením Michala Římala z knihkupectví
Minotaur.
17. / Pá / Svitavy
Průvod studentů v maskách se vydá v 8.30
hodin od Fabriky a projde přes náměstí Míru
do parku Jana Palacha. V 9 hodin začne program: soutěž o nejlepší masku, taneční a pěvecké vystoupení. V 19 hodin v Lánské zahradě
pokračují oslavy, vystoupí skupiny Opak Dissu,
Slip Stack a Pavel Calta.
17. / Pá / 19:00 / Fabrika

Hana Zagorová a Petr Rezek
Koncert pořádá Mamut Agency. Vstupné:
690 Kč, balkon 590 Kč.
17. / Pá / 10:00 – 12:00 / park za bývalým
DDM a ÚZSVM

Malíčkův den s Mickeyho klubíkem

Krajský přebor rapidu šachu

nostní vyhlášení vítězů a oceněných (11. 5.,
10:30 / Ottendorferův dům, semináře (11. 5.
/ Fabrika, Městské muzeum a galerie).

Zveme všechny malé i velké příznivce Mickeyho klubíku na hravé dopoledne plné zábavných úkolů. Start mezi 10:00–10:30. Rodinné
vstupné 60 Kč členi / 80Kč nečleni MC Krůček.
Za deštivého počasí se akce nekoná, aktuální informace na facebooku Krůčku www.facebook.
com/mckrucek/nebo na tel. 604 291 490.

pro děti a mládež (rok narození 2001 a mladší).

10.–26. / Pá–Ne / Alternativní klub Tyjátr

18. / So / 13:30 / Fabrika

5. / Ne / 15:00 / Divadlo Trám

Projekce MS v ledním hokeji 2019

Divadlo Buchty a loutky:
Kocour v botách

Promítání mistrovství světa v ledním hokeji
2019, velkoplošná projekce, od zápasů základních skupin po finálové utkání.

16. Setkání harmonikářů
a heligonkářů z celé republiky

4. / So / 8:15 / Fabrika

Žili byli tři bratři a tatínek jim nechal dědictví…
Vstupné: 80 Kč.
Jedná se o závěrečné představení letošní sezony, kdy proběhne vyhodnocení diváka roku.
5. / Ne / 15:00 / Fabrika

Na muzice ve Fabrice
aneb Tančíme s dechovkou
K poslechu, tanci a dobré náladě hraje Astra
Svitavy, pod vedením kapelníka Pavla Pospíšila.
Vstupné: 80 Kč, senioři 60 Kč.

39. národní soutěž a výstava
amatérské fotografie
Setkání fotoklubů (10. 5. / Fabrika), slav-

13. / Po / 16:00–18:00 / MC Krůček

Do školky hladce – praktický seminář
Vstup do mateřské školy je nový krok pro dítě
i jeho rodiče. Jak vykročit tak, aby dítěti i nám
bylo dobře? Praktický seminář pod vedením
psycholožky Mgr. Moniky Čuhelové, který Vás
připraví na nástup dítěte do mateřské školy. Seminář proběhne v učebně č. 2, 3. patro
Fabriky. Cena 150 Kč pro členy / 200 Kč pro

Již tradiční setkání plné muziky, skvělé nálady
a známých písní, při kterých si zazpíváte i zatančíte. Vystoupí harmonikáři a heligonkáři všech generací, nejprve sólově a na závěr všichni společně.
Vstupné: 80 Kč.
20. / Po / 19:00 / Fabrika

Divadlo na Jezerce (Praha)
Zdeněk Jirotka: SATURNIN
Divadelní abonentní cyklus Jaro 2019. Vítejte
v časech, kdy se k sobě lidé chovali slušně.
www.divadlonajezerce.cz. Vstupné: 400 Kč.
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21. / Út / 16:00–19:00 / MC Krůček

Netolismus
závislost na elektronice – praktický seminář
Povíme si o tom, co je to závislost na elektronice (netolismus) a jak vypadá v praxi. Také jaké
může mít důsledky pro další život. Řekneme
si, jak netolismus vzniká, co je a co není, jak
mu předcházet a jak jej redukovat, pokud je
již dítě závislé. Tématem vás provede speciální
pedagog, etoped Mgr. Jan Mazák. Cena 150 Kč
členi/200 Kč nečleni MC Krůček. Je nutné přihlášení předem na materskecentrum@kruceksvitavy.cz, tel. 737 236 152.
22. / St / 19:00 / Fabrika

Jaroslav Svěcený a Václav Mácha
Přední český houslový virtuos a renomovaný
klavírista zahrají na svém společném koncertě
slavné i méně hrané skladby českých i světových autorů. Vstupné: 250 Kč, 150 Kč – KPH.
22. / St / 16:00 / dětské oddělení knihovny

Čtenářský klub

naše město / květen 2019 / www.svitavy.cz

hudby 150 Kč). Předprodej vstupenek od 15.
dubna v recepci Fabriky a on-line na www.kultura-svitavy.cz.
27.–28. / Po, Út / Ottedorferův dům

Svitavské komoření
Celostátní soutěžní přehlídka komorních souborů pořádaná ZUŠ Svitavy.
28. / Út / 16:00–18:00 / MC Krůček

Přirozené plánování rodičovství
– symptotermální metoda
Usilujete o početí? Snažíte se vyhnout těhotenství? Chcete potvrdit, zda máte ovulaci a kdy?
Chcete lépe poznat průběh svého menstruačního cyklu? Více poví porodní asistentka Mgr. Zuzana Vocásková. Cena 150 Kč pro členy/200 Kč
pro nečleny MC Krůček. Kapacita omezena –
je nutné přihlášení předem na materskecentrum@kruceksvitavy.cz, tel. 737 236 152.
28. / Út / 18:00 / Alternativní klub Tyjátr

Opuštěná společnost

31. / 17:00–23:00 /muzeum,
Ottendorferův dům

Muzejní noc
Vernisáž výstav Železnicí údolím Svitavy
a Deskové a vzdělávací hry, odhalení keramického panoramatu Svitav v Klicperově,
tvůrčí dílny, komentované prohlídky výstavou,
funkční kolejiště v provozu, koncert kapely
Lokálka, tajuplná prohlídka Ottendorferovy
knihovny.

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

Rudy Linka – One Man Show: Oslava
Alternativní klub Tyjátr / 9. 5. / 19:00 / Vstupné:
200 Kč v předprodeji a 250 Kč na místě

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

23. / Čt / 16:30–18:30 / MC Krůček

Beseda Erika Taberyho, šéfredaktora týdeníku
Respekt a autora knihy Opuštěná společnost:
česká cesta od Masaryka po Babiše. Vstupné
dobrovolné.

Život je hra

29.–30. / St, Čt / 18:00 / Fabrika

Hřebečský Slunovrat

– interaktivní přednáška na téma:
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. Je nutné přihlášení předem na materskecentrum@kruceksvitavy.cz,
tel. 737 236 152.

XXVI. Večer tance

15. 6. / Vstupné: 300 Kč, 350 Kč na místě

Taneční obor ZUŠ Svitavy pod vedení Květoslavy Hrubešové představí 13 choreografií.

Dva nahatý chlapi

se spisovatelkou a loutkoherečkou Markou
Míkovou

24. / Pá / 20:00 / Alternativní klub Tyjátr

Oldies párty
Nejlepší párty s hity 60. až 80. let, zahrajeme
na vaše přání české i zahraniční fláky, akce
na baru.
25. / So / 14:00 / uměl. slévárna kpt. Jaroše 42

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

31. / Pá / 20:00 / Fabrika

Fabrika / 15. 9. / 19:00 / Vstupné: 390 Kč
(prodej i přes Ticketportal)

Karel Plíhal

Halina Pawlowská: Manuál zralé ženy

Na koncertě tohoto ojedinělého hudebníka,
textaře a poety posluchače čeká jemná a hravá
poetika, komorní atmosféra a to vše ve formě
inteligentně humorných, často vyzrále sebeironických textů nebo krátkých veršovánek
uvozujících či doplňujících jednotlivé písničky.
A zároveň famózní kytarové umění. Nevhodné
pro děti do 12-ti let!!! Vstupné: 250 Kč v předprodeji (300 Kč na místě). Předprodej vstupenek od 15. dubna v recepci Fabriky a on-line
na www.kultura-svitavy.cz.

Fabrika / 19. 11. / 19:00 / Vstupné: 300 Kč
(prodej i přes Ticketportal)

Předprodej od 6. 5. 2019
Divadlo Na Jezerce (Praha):
Zdeněk Jirotka: SATURNIN (DAC)
20. 5. / 19:00 / Vstupné: 400 Kč

WORKSHOPY

Prodejní výstava uměleckých děl, umělecké
workshopy, odlévání kovů, kovářem na zkoušku, společná malba. Vstupné zdarma.

31. / Pá / 9:00–12:00 / park Jana Palacha
(za deště divadlo Trám)

11. / So / 8:00–13:00 / muzejní dílny

Svitavský Den dobrovolnictví

Zrcátko s mozaikou

25. / So / 13:00 / Park Jana Palacha

31. / Pá / 20:00 / Alternativní klub Tyjátr

Den rododendronů + Voříškijáda

BassEffect w/ Volume Plus

V rámci akce vystoupí od 13:00 brněnské uskupení Adéla Václavová Trio, které vás bude provázet celým dnem. Od 18:00 Komorní skupina
Litomyšlského symfonického orchestru. Vstup
volný.

Projekt BassEffect zaměřený na elektronickou
hudbu navštíví již podruhé klub Tyjátr ve Svitavách. Headliner páteční noci bude dj Volume
Plus, který je českou hvězdou ve svém žánru,
působí jako člen v pražské Let it Roll a Drumbassterds crew a hraje na největších akcích
v ČR i v zahraničí. Dále se představí mnoho
djs z celé ČR. Vstupné: do 22 hodin 100 Kč,
po 22. hodině 150 Kč.

MYX umělecký minifestival

27. / Po / 19:00 / Fabrika

Velký májový koncert
(Kruh přátel hudby 2018 / 2019)
Litomyšlský symfonický orchestr pod taktovkou dirigenta Davida Lukáše se sólistou
Doc. Mgr. Vladislavem Bláhou ArtD. (kytara).
Uslyšíte např. W. A. Mozarta, J. Rodriga, V. Nováka. Vstupné: 250 Kč (Pro členy Kruhu přátel

Více informací v článku.

31. / Pá /10:00–17:30 / Svitavy

Jakpak je dnes u nás v zušce
ZUŠ Svitavy v rámci celostátního happeningu základních uměleckých škol ve veřejném prostoru.

Řemeslný workshop pro děti. Se sklářem
Vladimírem Graciasem se děti naučí vytvořit
z kousků skla mozaiku a ozdobit s ní zrcátko
k zavěšení do oken nebo jako originální dárek.
Kontakt Jitka Olšánová, tel. 461 532 704 nebo
lektor@muzeum.svitavy.cz. Cena workshopu
je 300 Kč/osobu.

VÝSTAVY
Městské muzeum a galerie
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.

naše město / květen 2019 / www.svitavy.cz

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.

STÁLÉ EXPOZICE
Labyrint svitavských příběhů
Příběh svitavského betléma
Expozice je věnována vám všem, kteří chtějí být
vtaženi do poutavého vyprávění příběhu našeho města. V centru expozice je vystavena část
svitavského betléma, který v současné době
prochází rukama restaurátorů a již zrestaurovaná mechanická ukázka.

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

Hledání hvězdy Davidovy
Oskar Schindler – Spravedlivý
mezi národy
Expozice o holocaustu na pozadí života světově známého svitavského rodáka Oskara Schindlera. Výstava je doplněna projekcí dokumentů
o osobnosti O. Schindlera a průvodcem expozicí v německé a anglické verzi.

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

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 (Út–Pá 9–12,13–16h) a v čajovně Krásná chvíle (Út–Ne 15–21h). 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.
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Fabrika
Od 1. 5. 2019 budou všechny výstavní prostory
věnovány fotografiím z 39. ročníku Národní
soutěže a výstavy amatérské fotografie.
Kavárna Dušambo, Andělská kavárna
a Kavárna V Parku
Fotografie z 39. ročníku Národní soutěže
a výstavy amatérské fotografie.
Čajovna a kavárna Krásná chvíle

Fotografie Vojty Švihela

návrat je mezi 17. a 18. hodinou. Cena 250 Kč/
osoba.

18. / So /14:00
Kurz kreslení

Oblíbený kurz kreslení je zpět. Pro všechny
kreslíře a nekreslíře je tu odpolední kurz kreslení. Zdokonalte své tahy tužkou a štětcem pod
vedením pana učitele Fialy ze svitavské ZUŠ.
Cena kurzu je 80 Kč za cca 2 hodiny.

KINO VESMÍR

Vstup volný.
1. / St / 17:00

KAVÁRENSKÁ KULTURA

Čajovna Krásná chvíle
www.krasnachvile.cz / tel.: 607 706 790
10. / Pá / 18:00

Mantry s Davidem Breiterem
Budou se zpívat mantry, bhadžany, i písně
s duchovní tematikou v kruhu s Davidem Breiterem. Zpívat se bude nejen v indickém, ale
i českém jazyce. Vstupné dobrovolné.
16. / Čt / 18:00

Duchovně posvátná místa
v České republice a jejich význam
pro lidství a člověka
Na přednášce objevíme pohledy na živý organizmus Matky Země při vzniku duchovních
míst v České republice, jejich role a vliv na lidství a člověka v širších souvislostech. Slovem
provází PhDr. Ján Masaryk. Vstupné dobrovolné.
29. / St / 19:00

Bubnování s Andrejem Kolářem
Bubenická improvizace a workshop základních
rytmů. Zváni jsou jak začátečníci, tak pokročilí.
Za mírný poplatek možno bubny na místě zapůjčit. Vstupné dobrovolné.

Kavárna V Parku
+420 604 777 646
5. / Ne / 17:00

Cestovatelský večer – ITÁLIE
Drazí přátelé, na vědomí se dává, že se blíží další nevšední gurmánský zážitek. Cestovatelský
večer – ITÁLIE. Lístky k dostání v Kavárna V Parku. Cena 550 Kč/osoba PS: Lístků je omezený
počet a jak říká Halina: „Kdo zaváhá, nežere!“
10. – 26. / MS v ledním hokeji

Hokejová FAN-ZÓNA
Projekce a společné fandění českému národnímu týmu v ledním hokeji.
11. / So / 7:30

Mirai: Dívka z budoucnosti Japonsko 2019
Dechberoucí japonský animovaný film
o podobách rodinné lásky. Scénář a režie:
Mamoru Hosod. Vstupné: 70 Kč / dabováno
/ 100 minut
1. / St / 19:30
Teroristka ČR 2019
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.
Scénář a režie: Radek Bajgar. Vstupné: 120 Kč
/ 95 minut
2. / Čt / 19:30

Westwood: Punk, Icon, Activist USA
2018
Vivien Westwood – manažerka kapely Sex
Pistols a manželka Malcolma McLarena mapuje už 40 let britskou módu a svoji dobu…
Dokument. Portrét ženy, která změnila
britskou módu. Režie: Lorna Tucker. Vstupné:
100 Kč / titulky / 83 minut
3.–4. / Pá, So / 17:00

Uglydolls USA 2019 PREMIÉRA!
V neobvyklém městečku Uglyville je vše
zvláštní vítáno, podivné je zajímavé a krása
je víc než to, co je vidět. Animovaná dobrodružná rodinná komedie. Režie: Kelly Asbury.
Vstupné: 120 Kč / dabováno / 88 minut
3.–4. / Pá, So / 19:30

The Beach Bum USA 2019 PREMIÉRA!
Provokativní, jedinečný, nekompromisní
a přitom zábavný filmový mejdan. Komedie
o spisovateli, který v rauši žije podle svých
pravidel… Režie: Harmony Korine. Vstupné:
120 Kč, od 15 let / titulky / 95 minut
7. / Út / 19:30

Láska na druhý pohled Francie 2019
Komedie o spisovateli, který se jednoho dne
probudí do alternativního světa, ve kterém
musí znovu bojovat o svou životní lásku…
Scénář a režie: Hugo Gélin. Vstupné: 120 Kč /
titulky / 117 minut

Zájezd do pivovaru BERNARD

8. / St / 19:30

Přidejte se k nám na super výlet do pivovaru
Bernard. Vyrážíme o půl 9. od Kavárny v Parku. V ceně je cesta, prohlídka pivovaru, oběd
a konzumace piva až do odjezdu. Plánovaný

Moje století ČR 2019
Mozaika příběhů 25 stoletých Čechů a Slováků ve století naší republiky. Režie: Theodora
Remundová. Vstupné: 110 Kč / 104 minut
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9. / Čt / 19:30
Sněží! ČR 2019 PREMIÉRA!
Poetický film o křehkosti mezilidských vztahů
a jedinečném světě uvnitř každé rodiny.
Babička, matka a dvě dcery v jednom domě
a na jedné zahradě… Režie: Kristina Nedvědová. Vstupné: 120 Kč / 74 minut
10.–11. / Pá 2D, So

3D

/ 17:00

Pokemon: Detektiv Pikachu
USA, Japonsko 2019 PREMIÉRA!
První hraný film o Pokemonech vychází
z jedné z nejpopulárnějších multigeneračních
zábavních značek všech dob! Rodinný dobrodružný akční film. Režie: Rob Letterman.
Vstupné: 130 Kč 2D, 150 Kč 3D / dabováno /
pátek 2D, sobota 3D
10.–11. / Pá, So / 19:30
Avenger: Endgame USA 2019
Nejslavnější marvelovka je ve finále. Nejslavnější sci-fi všech dob. Dlouho očekávaná
filmová událost! Režie: Anthony a Joe Russo.
Vstupné: 150 Kč / pátek titulky, sobota dabováno 3D ! / 180 minut
14. / Út / 19:30
LOVEní ČR 2019
Hledá se láska, Zn.: Spěchá. Romantická komedie o tom, že lásky je někdy málo a někdy moc.
Jak ale poznat toho pravého? Ester Geislerová,
Jakub Prachař, Martin Písařík a další. Režie:
Karel Janák. Vstupné: 120 Kč / 100 minut
15. / St / 19:30
Trhlina Slovensko 2019
Filmová adaptace mrazivého, tísnivého příběhu o partě lidí, kteří uvíznou v prapodivné
časové trhlině ve slovenském pohoří Tribeč.
Režie: Peter Bebjak. Vstupné: 120 Kč, od 15
let / 111 minut
16. / Čt / 19:30

Můj nový život ČR 2019 PREMIËRA!
Pět hrdinů. Pět opravdových příběhů o naději, lásce, přátelství a pokoře. Netradičně
pozitivní časosběrný dokument. Režie: Milan
Klíma. Vstupné: 110 Kč / 94 minut
17.–18. / Pá, So / 17:00
V oblacích Německo 2019 PREMIÉRA!
Mávni křídly a nech se nést! Animovaná
rodinná dobrodružná komedie. Režie: Christian Haas, Andrea Block. Vstupné: 120 Kč /
dabováno / 88 minut
17.–18. / Pá, So / 19:30
Johnny Wick 3 USA 2019 PREMIÉRA!
Adrenalinová akční série. Super zabiják Keanu Reeves má v patách armádu lovců odměn
usilujících o 14 milionů dolarů… Režie: Chad
Stahelski. Vstupné: 130 Kč, od 15 let / titulky
21. / Út / 19:30

Skleněný pokoj ČR 2019
Příběh jednoho obdivuhodného domu z 30.

let minulého století nad Brnem a jeho obyvatel. Drama, které ovlivní druhá světová válka.
Osud slavné vily Tugendhat. Režie. Julius
Ševčík. Vstupné: 100 Kč / 104 minut
22. / St / 19:30 hodin
Dady Cool Francie 2017
Táta na plný úvazek. Bláznivá komedie o čtyřicátníkovi, který si doma založí jesle… Režie: Maxime
Govare. Vstupné: 120 Kč / dabováno / 97 minut

29. / St / 15:00 / Svitavský stadion
2. kolo Krajského přeboru družstev mladšího
žactva
1. 6. / So / 10:00 / Svitavský stadion
Krajský přebor družstev mladšího a staršího
žactva

FOTBAL
1. / St / 14:00 / Svitavský stadion

23. / Čt / 19:30

TJ Svitavy A – Vlašim

Bolest a sláva Španělsko 2019 PREMIÉRA!

Kopaná: ČL U13 a U12

Drama o složitosti oddělit tvůrčí proces
od vlastního života a od vášní, které dávají žití
smysl a naději. Nejnovější film Pedro Almodóvara! Vstupné. 120 Kč / titulky
24.–26. / Pá 2D So, Ne 3D / 17:00
Aladin USA 2019 PREMIÉRA!
Vzrušující příběh o okouzlujícím pouličním
zlodějovi, krásné princezně a džinovi…
Animovaný rodinný film. Režie: Guy Ritchie.
Vstupné: 120 Kč 2D, 150 Kč 3D , pátek 2D,
sobota, neděle 3D / dabováno
24.–25. / Pá, So / 19:30
Syn temnoty USA 2019 PREMIÉRA!
Co kdyby nadané dítě z jiného světa ztroskotalo na Zemi, ale místo aby se pro lidstvo
stalo hrdinou. Začalo by se projevovat velmi
zlověstně? Režie: David Yarovesky. Vstupné:
120 Kč, od 15 let / titulky / 95 minut
28. / Út / 19:30 hodin
Free Solo USA 2019
Oscar pro nejlepší celovečerní dokument
2019! Špičkový horolezec překonává své limity. Překonává strmé vrcholy bez jakéhokoli
jištění… Režie: Jimmy Chin, Elizabeth Vasarhelyi. Vstupné: 100 Kč / titulky / 100 minut
29. / St / 19:30 hodin
Zlo s lidskou tváří USA 2019
Ted Bundy: příběh nejznámějšího sériového
vraha. Kriminální drama. Režie: Joe Berlinger.
Vstupné: 120 Kč, od 15 let / titulky / 108 minut
30.–31. / Čt 19:30 hodin, Pá 17:00 a 19:30
Rocketman USA UK 2019 PREMIÉRA!
Hudební fantazie, která vypráví životní příběh
jednoho z neúspěšnějších muzikantů současnosti. Elton John vždycky zpíval jako bůh, oblékal se
jako nikdo jiný, žil jako pravý rocker a navzdory
tomu přežil, aby vám o sobě mohl vyprávět…
Režie: Dexter Fletcher. Vstupné: 130 Kč / titulky

SPORT

4. / So / 10:00 / Svitavský stadion

TJ Svitavy A – Hradec Králové
Kopaná: ČL U13 a U12
4. / So / 17:00 / Svitavský stadion

TJ Svitavy B – Rosice n.L.
Kopaná: I. A tř. muži
5. / Ne / 10:00 / Svitavský stadion

TJ Svitavy B – Miřetice
Kopaná: OP ml. žáci
5. / Ne / 17:00 / Svitavský stadion

TJ Svitavy A – Dolní Újezd
Kopaná: KP muži
11. / So / 10:00 a 12:15 / Svitavský stadion

TJ Svitavy – Meteor B
Kopaná: Česká divize dorostu U19 a U17
12. / Ne / 9:30 / Svitavský stadion

SKP Polička/TJ Svitavy – Hlinsko
Kopaná: KP žáci U15
18. / So / 10:00 / Svitavský stadion

TJ Svitavy A – Vysoké Mýto
Kopaná: ČL U13 a U12
18. / So / 17:00 / Svitavský stadion

TJ Svitavy B – Zámrsk
Kopaná: I. A tř. muži
19. / So / 9:00 / Svitavský stadion

Turnaj přípravek
Kopaná: KP přípravek
19. / Ne / 17:00 / Svitavský stadion

TJ Svitavy A – Holice
Kopaná: KP mužů
25. / So / 10:00 / UMT Lány

TJ Svitavy B – Luže
Kopaná: OP ml. žáci

PLOCHÁ DRÁHA
11. 5. / So / plochodrážní stadion Cihelna

ATLETIKA
22. / St / 15:00 / Svitavský stadion
1. kolo Krajského přeboru družstev nejmladšího žactva

1. liga
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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Mozart – Předehra k Figarově svatbě, J. Rodrigo
– Concierto de Aranjuez, V. Novák – Slovácká
suita. Vstupné: 250 Kč (pro členy Kruhu přátel
hudby 150 Kč). Předprodej vstupenek od 15.
dubna v recepci Fabriky a on-line na www.kultura-svitavy.cz.
9. 5. / Čt / 19:00 / Alternativní klub Tyjátr

RUDY LINKA – ONE MAN SHOW:
OSLAVA

Přijďte oslavit 30 let svobody na večírek pod taktovkou Rudyho Linky. Jeho jedinečná One Man
Show o ničem jiném než o svobodě, humoru
a hudbě není. V roce 1980 opustil Rudy ČSSR,
aby o několik let později v USA vystudoval
Berklee College of Music a poznal se s jazzmany,
jako jsou Jim Hall, John Abercrombie, nebo John
Scofield, díky nimž se dopracoval až na úplný
vrchol. Když se po Sametové revoluci vrátil,
spolu s odstupem, který mu vzdálenost mezi
jeho domovem v New Yorku a Prahou nabízí,
přivezl do svojí vlasti novou energii dělat věci
jinak. Vstupné: 200 Kč v předprodeji a 250 Kč
na místě.

31. 5. / Pá / 20:00 / Fabrika

Karel Plíhal
Ojedinělý hudebník textař a poeta, se po koncertní pauze způsobené zdravotními potížemi
s rukou vrací na koncertní pódia. Karel Plíhal
v jedné chvíli dokáže publikum rozesmát veselou básničkou, aby vzápětí posluchače rozněžnil
a roztesknil emotivním textem písně. Jednočlennou kapelu Karla Plíhala posílil skvělý kytarista
Petr Fiala, kterého Karel potkal na hudební škole
v Hradci Králové.
Na Plíhalově koncertě posluchače čeká jemná
a hravá poetika, komorní atmosféra, a to vše
ve formě inteligentně humorných, často vyzrále
sebeironických textů nebo krátkých veršovánek
uvozujících či doplňujících jednotlivé písničky.
A zároveň famózní kytarové umění. Nevhodné
pro děti do 12-ti let!!! Vstupné: 250 Kč v předprodeji (300 Kč na místě). Předprodej vstupenek od 15. dubna v recepci Fabriky a on-line
na www.kultura-svitavy.cz.

Velký májový koncert

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

Filmový klub – Annie Hallová

Věnuje se interpretaci vážné hudby a pod svými křídly sjednocuje amatérské i profesionální
hudebníky všech věkových skupin, působící
napříč obory lidské činnosti, od učitelů hudby,
přes odborníky technických oborů, po lékaře,
či studenty pedagogiky… Spojujícím jmenovatelem a důvodem, proč se tito lidé pravidelně
setkávají, je právě láska k hudbě.. Na programu
skladba Concierto de Aranjuez od věhlasného
španělského umělce Joaquína Rodriga, jež je
považován za jednoho ze skladatelů, který prosadil kytaru do vážné hudby. Program: W. A.

28. / Út / 18:00 / klub Tyjátr

Beseda s Erikem Taberym
„Žijeme v době, kdy jeden lživý příspěvek na sociální síti má větší dosah než systematická práce
investigativních novinářů“, říká novinář, publicista a šéfredaktor týdeníku Respekt Erik Tabery.
Erik Tabery píše komentáře především o domácí politice, za které získal několik ocenění, např.
novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky. Je autorem úspěšných knih Vládneme, nerušit (2006)
a Opuštěná společnost: česká cesta od Masaryka
po Babiše (2017), v které popisuje dobrodužnou
cestu od vzniku republiky po současnost a zasazuje dnešní politické a společenské události
do historického a evropského kontextu. Akce se
koná v rámci přednáškového cyklu nazvaného
Proměna společnosti za posledních 30 let.

Svitavská čtečka 2019

27. 5. / Po / 19:00 / Fabrika
Litomyšlský symfonický orchestr pod taktovkou dirigenta Davida Lukáše se sólistou
Doc. Mgr. Vladislavem Bláhou ArtD. (kytara)
Tradiční jarní koncert Litomyšlského symfonického orchestru zavítá i k nám. Litomyšlský symfonický orchestr je těleso působící v Litomyšli
více než 100 let.

Marka Míková je autorkou knih pro děti (např.
Roches a Bžunda, Knihafoss, Mrakodrapy), věnuje se loutkoherectví, je principálkou spolku
Loutky v nemocnici, pro který píše a režíruje divadelní hry. Zpívala a hrála v kapelách Dybbuk
a Zuby nehty, v rádiu Limonádový Joe působila
jako moderátorka. Čtenářský klub je určen pro
děti od tří do sedmi let.
Aktivita je realizována v rámci projektu MAP II
a Implementace MAP ORP Svitavy.

Mistrovský kousek Woodyho Allena ověnčený
čtyřmi Oscary nás zavede do New Yorku sedmdesátých let, kde se hlavní hrdina Alvy Singer
(Woody Allen) snaží získat přízeň mladičké
Annie Hall (Diane Keaton). Allen záměrně porušuje zaběhlá pravidla filmového vyprávění
a dělá z nás účastníky svého filmu tím, že často
promlouvá do kamery, vypráví vtipy, používá
animace, vysvětlující titulky a diskutuje s námi
o svém názoru tak, jak to umí jen on. Scénář:
Woody Allen, Marshall Brickman . Režie. Woody Allen. Hrají: Woody Allen, Diane Keaton,
Tony Roberts, Carol Kane, Shelley Duvall. Večerem provází Michal Kadlec.
15. / St / 16:00 / dětské oddělení knihovny

Fantasy klub
pod vedením Michala Římala z knihkupectví
Minotaur.
22. / St / 16:00 / dětské oddělení knihovny

Čtenářský klub se spisovatelkou
Markou Míkovou

V úterý 26. března 2019 proběhla ve Fabrice
soutěž Městské knihovny ve Svitavách nazvaná
Svitavská čtečka. Druhého oficiálního kola se zúčastnilo třicet šest žáků svitavských škol a škol
z blízkého okolí (Polička, Litomyšl, Městečko
Trnávka, Morašice, Bystré, Pomezí).
V letošním ročníku byla nejúspěšnější Anežka
Vargová ze ZŠ Masarykova v Poličce, na druhém
místě se umístila Kateřina Novotná z Gymnázia
Litomyšl a třetí místo obsadila Tina Luňáčková
ze ZŠ Bystré. Čestné uznání za vytvořený gazel
patří Anně Poslušné z Gymnázia Litomyšl.
Celkově však byla soutěž velmi vyrovnaná, mezi
pořadím často rozhodoval jediný bod. Vítězky
olympiády si odnesly hodnotné ceny, za 1. místo
to byla elektronická čtečka knih.
Všem zúčastněným patří poděkování za účast
a zájem o literaturu, jejich učitelům za to, že je
k tomuto zájmu vedou. Akce proběhla pod záštitou 1. náměstka hejtmana Pardubického kraje
Romana Línka.
Kateřina Stündlová

3.–5. / Pá–Ne / TZ Svratouch

Vyhánění čarodějnic ze skal
Pobyt na TZ Svratouch, kde s dětmi zažijeme
čarodějnické dobrodružství. Hraní her a procházky v krásné přírodě. Cena 500 Kč. Více
informací: lwaltova@svitavy.cz, 734 287 286.
8. / St / 14:00 / Vodárenský les

Ve světě skřítků a víl
Jednou za čas, když už slunce svítí a zem je
dostatečně prohřátá vylézají ze svých skrýší
skřítci a víly, které vodárenský les chrání. Ne-
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14. / Út / 8:00 zájezd

bude lehké se do Vodárenského lesa dostat,
ale pokud trošičku znáte tento svět, bude stačit
odpovědět na jednu otázku, vypít zmenšovací
lektvar a už máte bránu tohoto světa otevřenou. Vstupné 40 Kč.

Poznáváme zajímavá místa ČR,
výlet do Lednice
Zájemci se mohou přihlásit ve čtvrtek 2. 5. a 9.
5. v době od 10.00 do 11.30 v místnosti Klubu
seniorů ve Fabrice (3. podlaží). Podrobnější
informace obdrží při podání přihlášky a zaplacení poplatku ve výši 350 Kč. Akce pouze pro
členy klubu seniorů!

12. / Ne / Střelnice SVČ Svitavy–IV.ZŠ

Střelecká soutěž: Májová cena
– 27. ročník, vzduchová pistole.
13. / Po / Svitavy–Lány

Okresní kolo McDonalds cupu
žáci I.kategorie
15. / St / areál Gymnázia

Okresní kolo dopravní soutěže
mladých cyklistů
15.–16. / St–Čt / 8:00–13:00 / Fabrika Svitavy

4-KOLKA přírodovědná soutěž
– IV. kolo „Poznávání rostlin“
Soutěž 4.–9. tříd + odpovídajících ročníků
gymnázií.
17. / Pá / 8:00–13:00 / Fabrika Svitavy

4-KOLKA přírodovědná soutěž – Rezerva
Soutěž 4.–9. tříd + odpovídajících ročníků
gymnázií.
18. / So / 6:30–17:00 /
Týniště nad Orlicí–Třebechovice pod Orebem

Odemykání vody
Tradiční splutí řeky – ZAHÁJENÍ – letošní vodácké sezóny! Trasa: Týniště nad Orlicí – cca
Třebechovice pod Orebem. AKCE PRO NAPROSTÉ ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ, kapacita 40 míst (pod počet 20 dospělých se akce
ruší). PŘIHLÁŠKY online https://svcsvitavy.
iddm.cz/ do 10. 5. 2019
cena: do 15 let 300 Kč, 15–99 let 400 Kč + tarify
pro rodiny. V ceně: doprava, rafty, pádla, vesty.
S sebou: jídlo+pití na celý den, suché převlečení, obuv do vody, do 15 let přilbu (cyklistickou,
hokejovou…) musí být! Kontakt: 734 287 285,
ppadyasek@svitavy.cz.
22. / St / Svitavský stadion

Okresní kolo atletického 3boje
pro žáky 4.–5.třídy.
28. / Út / 8:00 – 13:00 / ZŠ nám. Míru
Pythágoriáda 40.ročník – okresní kolo
5.–8. třídy + odpovídající ročníky gymnázií.

ských „neziskovek“ (např. Děti patří domů,
Svitavská nemocnice, knihovna, MC Krůček,
ad.). Dobrovolníkem se můžete stát i vy – stále
hledáme nové dobrovolníky, kteří rozšíří náš
dobrovolnický tým! Činnost Dobrovolnického
centra Krůček je podpořena z rozpočtu Pardubického kraje, města Svitavy a Ministerstva
vnitra ČR. Vstup na akci zdarma.
Prezentovat na akci budeme také program
Erasmus+, díky němuž působí ve Svitavách
dobrovolnice z Německa.
Tým MC Krůček

ZO KARDIO SVITAVY
Byli jsme za bledulemi,
jedeme do sklárny
Za bledulemi do Semanína jsme se vydali koncem března. Slunečné počasí a chuť třiceti
účastníků se nejen projít v přírodě, ale setkat se
s přáteli, vylákalo účastníky na výlet do známé
lokality výskytu bedule jarní (Leucojum vernum)
v lesích nedaleko semanínské zastávky železnice
Semanín–Zádolky. Na více než devítikilometrové
procházce jsme zhlédli ve smíšeném lesním porostu s mnoha prameny a tůňkami roztroušené
„koberce“ bledulí a trsů trav.
Spoluúčastníky naší vycházky byli mnozí další
návštěvníci, jak pěší, tak cyklisté, a to i například
ze sousedních okresů a měst. Po obědě, cestou z Opatova, jsme překvapili řidiče linkového
autobusu naší četností. Jinak by jel v autobusu
sám. Všeobecné hodnocení výletu ze strany
účastníků vyznělo jako akce, která jim přinesla
potěšení jak ze setkání s přáteli, tak potěšení
z poznání a utvrzení se, jak je u nás krásně.
Plánované vycházky a akce: 10. května se
koná exkurze do firmy Sklárna Slavia Nový
Bor. Plnění přání k poznávání a zájem členů
ZO Kardio Svitavy bude pro některé zážitkem,
který doposud měli možnost zhlédnout jen
zprostředkovaně. Naplánovali jsme poznávací
výlet s cílem návštěvy a exkurze v ryze české
firmě Sklárna Slavia Nový Bor. Zájezd se uskuteční 10. května, čas odjezdu autobusu bude
upřesněn. V plánu výletu je i prohlídka centra
města Nový Bor a Poděbrady.
Marie Stejskalová

16. / Čt / 14:00 / Fabrika – aula, 3. podlaží

Jedu s dobou
Představení projektu „Jedu s dobou“, vzdělávací program o bezpečné jízdě pro seniory.
Určeno všem seniorům 65+!
21. / Út / 13:00 / Bowling a restaurace
Maják, Svitavy-Lány

Bowlingový turnaj
Turnaj 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 www.facebook.com/
kssvitavy. Samospráva Klubu seniorů Svitavy

Jedu s dobou
Vzdělávací program bezpečné jízdy pro seniory
„Jedu s dobou“ je určen široké aktivní motoristické veřejnosti seniorského věku – přesněji 65
a více let a to nejen pro ty, kteří hledají pocit
jistoty za volantem, ale i pro seniory s celoživotními řidičskými zkušenostmi. Finanční podporu
projekt získal z fondu zábrany škod a díky tomu
je pro účastníky zcela zdarma. Cílem je zajistit
výcvik zaměřený na předcházení ale i řešení
krizových situací při řízení motorového vozidla. Obsahem teoretické části programu jsou
změny v legislativě a bezpečná jízda, praxe
bude zaměřena na využití nových technologií,
které pomáhají řidiči v oblasti prevence vzniku
dopravní nehody (správné zásady krizového
brzdění na různém povrchu vozovky, zvládnutí
smyku a manévrování). Nebudou chybět ani
ukázky první pomoci. Výše uvedený projekt
bude představen ve čtvrtek 16. května 2019
ve 14 hodin v aule kulturního centra Fabrika
Svitavy (3. podlaží) a zároveň se dozvíte novinky v dopravních předpisech a spoustu zajímavých informací z dopravy.
Milena Brzoňová,
předsedkyně Klubu seniorů Svitavy

Den dobrovolnictví
Dobrovolnické centrum Krůček pořádá svitavský Den dobrovolnictví, který proběhne v pátek 31. května v parku Jana Palacha (v příp.
nepříznivého počasí v divadle Trám) od 9, 10
a 11 hodin – zahrnuje osvětový program pro
žáky a studenty (otevřený veřejnosti). Získáte
informace o možnostech dobrovolnictví ve Svitavách, a to přímo od zástupců přijímajících
organizací dobrovolnického centra – svitav-

Také turisté uklízeli Česko

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

Svátek matek
Slavnostní setkání u příležitosti oslavy svátku
matek s kulturním programem. Akce pro členky
klubu!

V sobotu 6. 4. jsme se připojili k celorepublikové akci Ukliďme svět, ukliďme Česko. Sedmadvacet dobrovolníků zbavilo odpadu zahrádkářské osady u Kojeneckého ústavu a prostor
bývalé Cihelny. Uklízeli jsme podél silnice I/34
ze Svitav na Poličku, les u písečáku a část NS
Na pomezí Čech a Moravy (Langrův les). Narazili jsme na skládky s pneumatikami, staveb-
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v sobotu 11.5.2019 v 10 hodin do parku Jana
Palacha k dětským houpačkám. Připojíme se
tak k největší české akci na podporu fair trade
a odpovědné spotřeby, Férové snídani, kdy
společně piknikem oslavíme Světový den pro
fair trade!
(kk)

Soutěž mladých zahrádkářů

ní sutí a nebezpečným odpadem, zaznamenali
jsme jejich přesnou polohu. Informace jsme
předali městu Svitavy, aby mohly být skládky
zlikvidovány. Nasbírali jsme 30 pytlů odpadu,
pneumatiky, železné předměty... Celkem 400 kg
odpadu. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří
se této akce zúčastnili.
Další informace o připravovaných akcích
a činnosti KČT Svitavy naleznete na www.kct-svitavy.cz a ve vývěsní skříňce u Staré radnice
na svitavském náměstí.
Kristýna Kunická

to taky narozeniny! A co to znamená? Nejvíc
super divadla, nejbožejší kapely, zkrátka něco
velkého a mimořádného! Všechno bude!
Oslavíme jubileum hned dvěma divadelními představeními: Buchty a loutky zahrají Automat na filmy a ROCKYho IX – boxing, kissing, loutking.
Představí se kapely Unotrio a Šoulet. Toužíte
po něčem víc? Máte to mít. Jaképak by to byly
narozeniny bez překvapení… Pro studenty klasicky za 80 Kč, pro ostatní za 110 Kč. Tak v sobotu 4.
května ve 20 hodin v divadle Trám a klubu Tyjátru :)
Těšíme se na Vás tuze!
#MACtým

Základní umělecká škola
se připojí k ZUŠ OPEN
V rámci třetího ročníku celostátního happeningu základních uměleckých škol ve veřejném prostoru – ZUŠ OPEN se představí i ZUŠ Svitavy.
V pátek 31. 5. jsme připravili celodenní projekt
pod názvem „Jakpak je dnes u nás v zušce“.
V průběhu dne na různých místech ve Svitavách
představíme ukázky práce žáků a učitelů. Forma
bude od klasičtější koncertní u větších souborů
a tanečníků na pódiu na náměstí, přes ukázky
činnosti výtvarného oboru na volných prostranstvích v parku a hudební procházky různých
souborů po městě, až po muzicírování v místním
parku Patriotů i různé výstavy výtvarného oboru.
10:00–11:30 Klavírní dopoledne
(podloubí na nám. Míru)
10:30–11:30 Výtvarné hravé tvoření
(kavárna V Parku)
12:00–12:30 Dechový orchestr ZUŠ
(prostranství u ZUŠ)
13:00–17:30 Naše velké odpoledne (pódium
na nám. Míru: smyčcový soubor,
swingový soubor, sbory, dětský
muzikál, taneční obor, atd.)
13:30–14:00 Kytarové odpoledne
(Nadace J. Plívy)
15:30–17:00 Muzicírování
(Svitavský park Patriotů)
průběžně – hudební procházky
různých souborů a sborů
po městě
Akci zakončíme 1. 6. v Ottendorferově domě
Svitavským klavírním maratonem. Ten se bude
konat od 9 do 13 hodin a je určen všem, kteří
mají zájem o klavírní hru a nebojí se zahrát si jen
tak pro radost. Věk ani repertoár nerozhoduje.
Přihlásit se lze od 26. 4. do 26. 5. na http://zussvitavy.reservando.cz/ Renata Pechancová

MAC slaví jubileum!
Malý abonentní cyklus jsou super divadla, boží
kapely, kupa kamarádů a jedinečná atmosféra.
Pokud se ale jedná o jubilejní 10. večer, jsou

V pátek dne 17. května 2019 pořádá Územní
sdružení Českého zahrádkářského svazu Svitavy na Základní škole Sokolovská ve Svitavách
již 37. ročník vědomostní soutěže „Mladý zahrádkář“. Soutěží se ve dvou kategoriích a to
4.–6. třída a 6.–9. třída. Vlastní soutěž má dvě
části – 1. test z biologie, botaniky a zásady pěstování zahradních plodin, 2. poznávání rostlin
kulturních i divoce rostoucích v našich zahradách a okolí.
Ze Svitav se této soutěže pravidelně účastní
a vykazují velmi dobré výsledky ZŠ Sokolovská
a ZŠ Riegrova. Rádi přivítáme soutěžící i z dalších svitavských základních škol.
Jaroslav Navrátil

Pěvecké sbory v Seniorcentru

V Salvii otevírají dveře
Salvia vás srdečně zve na den otevřených dveří
Střediska sociálních služeb Salvia v úterý 28.
května od 9 do 14 hodin. Rádi vás přivítáme
ve 4. poschodí multifunkčního vzdělávacího, komunitního a kulturního centra Fabrika
ve Wolkerově aleji číslo 92/18. Součástí programu je podávání informací o sociálních službách, které poskytujeme, prohlídka kompenzačních pomůcek, které půjčujeme, a prohlídka
zázemí Salvie. Pro návštěvníky je připraveno
občerstvení a drobný dárek. Těšíme se na setkání s vámi!
Ludmila Benešová

Férová snídaně
Pojďte si se svými sousedy a známými pochutnat na fairtradových a lokálních dobrotách!
Dáte tak najevo, že se zajímáte o životy pěstitelů ve svém okolí i v dalekých zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Vezměte si deku,
do košíku třeba domácí marmeládu, doma
napečené buchty, ale i vajíčka, sýry, mléko či
med od místních farmářů a přijďte posnídat

Po vánočním vystoupení pěveckého sdružení Dalibor, který koncem prosince pod vedením paní
Miroslavy Ducháčkové navodil seniorům příjemnou sváteční atmosféru, jsme v březnu přivítali
další svitavský soubor, a to pěvecký sbor Červánek. Mimo jiné zaznělo pásmo známých písniček
z muzikálu Rebelové v úpravě sbormistra Karla
Saxe. Společně s našimi uživateli bychom chtěli
poděkovat zpěvákům z obou pěveckých sborů
za výjimečný kulturní zážitek.
Leoš Pivoňka

Přijďte na umělecký minifestival MYX
Skupina umělců MYX představí mix umění,
děl a workshopů na uměleckém minifestivalu,
který se uskuteční v sobotu 25. května od 14
hodin v umělecké slévárně v ulici kpt. Jaroše
42/21. Areál bude otevřen už v pátek odpoledne. Těšit se můžete na umělecké workshopy,
součástí bude prodejní výstava uměleckých děl
(sochy, obrazy, fotografie, keramika). Celodenní program zahrnuje i umělecké odlévání kovů
a společnou malbu a zájemci se můžou stát
„kovářem na zkoušku“. Na festival vás zvou:
Martin Horký, Ludmila Ondrašíková, Jan Novotný a hosté. Vstup zdarma.
(mh)

Blahopřání ze Svitav v uzbeckém
časopise „Lady“
Členové Klubu přátel esperanta ve Svitavách se
jako jediní v ČR přidali k mnoha dalším esperantistům, aby uvítali společně nový rok v Uzbekis-
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tánu, v městě Samarkandě, založeném 700 let
před naším letopočtem. Zde vítají nový rok
svátkem „Assalom, Navro‘z-2019!“ Spolu se
svitavským klubem popřáli esperantským přátelům z této pro nás exotické země esperantisté
z dalších 18 zemí třech kontinentů. Po 4 dny
byla uveřejňována blahopřání k tomuto svátku
spolu s došlými gratulacemi v celostátním deníku „Narodnoe slovo“ a „Lady“ a také v krajském
deníku „Samarkandskij Vestnik“. Celá akce je
i v internetovém Zpravodaji a na městském turistickém portálu.
Miroslav Sýkora

Koncert s těmi, které mám rád
V neděli 17. 3. pořádala svitavská Nadace Josefa Plívy jeden výjimečný koncert. V přednáškovém sále se sešli muzikanti, kteří již dlouhá
léta neodmyslitelně patří k české folkové scéně,
a přesto společně vystupují málokdy. Večer s názvem „Koncert s těmi, které mám rád“ vymyslel
a hrává Petr Rímský. Ten svitavský připravil spolu
s hostitelkou Stáňou Plívovou, kterou si všichni
pamatujeme z dnes již nefungující, přesto ale
ve své době velmi známé skupiny Povijan, v níž
účinkovala vedle svého manžela Ladislava Plívy a Františka Černého. Koncert zahájila Stáňa
Plívová v doprovodu Lukáše Moravce, který její
výkon doprovodil sólovou hrou na akustickou
kytaru. Petr Rímský uvedl dalšího, koho má
rád. Vynikající zpěvák a kytarista Ota Maňák
z Bohumína (vedoucí vokální skupiny Sluníčko)
hrál ve stylu jazzových a bluesových rytmů, občas zazněly i trampské písně 30. let. Především
bylo jeho vystoupení plné nejen kvalitní muziky, ale i chytrých vtipů a diváci si nevydechli ani
na chvilku.
Večer pak zakončil legendární písničkář Petr
Rímský se svou doprovodnou skupinou, který
představil písně z desky „Zákon o zachování lásky“ a zároveň s laskavým humorem zavzpomínal
na 80. léta, kdy vyhrál PORTU s písněmi Křídla
a kopyta a Blues na černo. Pokud je někdo živoucím důkazem, že folkový písničkář není přežitek, je to právě Petr Rímský, neboť jeho písně
nepostrádají nic z naléhavosti a skvělé techniky,
kterou je tento muzikant právem proslulý.
Bývá už pravidlem, že se na finále sejdou na pódiu všichni účinkující a zahrají si spolu. Bylo
tomu tak i tentokrát a dle reakcí skvělého publika byla jen škoda, že večer a tyto improvizace
netrvaly déle. Na všech zúčastněných bylo vidět,
že název pořadu není jen prázdným sloganem.
Můžete se tedy těšit na další „Koncert s těmi, které mám rád“. Tentokrát s Petrem Rímským a jeho
skupinou zahraje Jiří Holoubek – písničkář, kytarista, flétnista, člen skupiny Spirituál kvintet,
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moderátor Českého rozhlasu dvojka a řady
festivalů i společenských akcí. Nesmí chybět ani
Stáňa Plívová. Nadace Josefa Plívy, pátek 27. září
2019 od 19:00 hodin.
Martin Kalenda

Tradiční studentské oslavy
Svitavský majáles s tématem Zpátky do minulosti se uskuteční 17. května. Studenti v maskách se společně vydají v průvodu v 8:30 hod.
od Fabriky, projdou přes náměstí Míru do parku
Jana Palacha, kde se bude konat další program.
Od 9 hodin se můžete těšit na soutěž o nejlepší
masku, taneční a pěvecké vystoupení.
Oslavy budou následně pokračovat od 19 hodin na Lánské zahradě, kde postupně vystoupí
skupiny Opak Dissu (20:00), Slip Stack (21:00)
a hlavní hvězda večera Pavel Calta (22:00).
Lístky na místě budou za 150 Kč a v předprodeji v informačním centru za 120 Kč.
Po ukončení akce se studenti kyvadlovou dopravou přemístí do klubu Pod Coolnou na závěrečnou afterparty.
(red)

Výsledky Svitavského Dýchánku 2019
Ocenění pro svitavské soubory:
• Souboru JAMkA drumka za inscenaci No
time for losers s doporučením do širšího
výběru na Loutkářskou Chrudim 2019
• Souboru Paramian Dramatické školičky Svitavy za inscenaci Na arše v šest s doporučením
od širšího výběru na Dětskou scénu 2019.
• Souboru Nové divadlo! YESSS!!! za inscenaci Rašín na E4 s doporučením na účast
v doplňkovém programu na Loutkářské
Chrudimi 2019
• Souboru Naopak a Ťuík za autorské zpracování povídky Umberta Ecca aTom
• Souboru Nové Divadlo! YESSS!!! za autorskou interpretaci textu Václava Havla ve hře
Rašín na E4.
Svitavský dýchánek proběhl ve dnech 12.–13.
dubna 2019. Zúčastnilo se ho celkem 10 souborů, z toho 4 ze Svitav. Všichni naši byli oceněni a budou hrát na národních přehlídkách
– v Chrudimi a ve Svitavách! Všem oceněným
blahopřejeme!
Petr Mohr

Českomoravské pomezí

Polička
5.–26. 5. 2019

Martinů fest
Tradiční festival klasické hudby věnovaný odkazu Bohuslava Martinů. Koncerty probíhají
každou květnovou neděli ve velkém sále Tylova
domu.
24.–25. 5. 2019 / Pá, So

Poličské Rockoupání
Oblíbený rockový festival na poličském koupališti (DAVID KOLLER A KOLLERBAND, MŇÁGA A ŽĎORP, S.U.E.… a další)

Moravská Třebová
18. 5. / So / 14:00

Michal k snídaní (Michal z Kouzelné
školky pro děti)

Litomyšl
18.–19.5. / So, Ne

Gastronomické slavnosti
Magdaleny Dobromily Rettigové
Chuť a estetika, tradice a experiment v gastronomii, O kotlík starosty Litomyšle – soutěž
ve vaření kotlíkových gulášů
25. 5. / So / 18.30 / Klášterní zahrady

Opera pod májovým nebem
10. ročník – Koncert na podporu vycházejících hvězd a hudební večer plný krásných
operních melodií.

Vysoké Mýto
25. 5. / So

Čermákovo Vysoké Mýto – 27. ročník
náměstí Přemysla Otakara II., Národní přehlídka dětských dechových hudeb. Součástí je
Májový kujebácký jarmark.
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Ze svitavských škol
ZŠ a MŠ Sokolovská

ných předmětů vlastní profilaci: mohou ve vzdělávacím programu obchodní akademie, mohou se
zaměřit na problematiku finančního poradenství
nebo na problematiku veřejné správy.
Milan Báča

Gymnázium Svitavy

dovala ukázka zajištění ozbrojeného pachatele
a nalezení ztracených lidí. Chtěli bychom touto
cestou poděkovat za zajímavé momenty a příjemně strávené chvíle.
Alena Hladíková

ZŠ T. G. Masaryka

Pestrý jarní program na Pražské
První návštěvy naší nové badatelské učebny
probíhaly formou seznamování dětí s dílenským nářadím, hoblicemi a interaktivním multidotykovým displejem s výukovým programem
pro děti už od 3 let. Díky nabídce profilových
lišt, pomoci pana školníka a vlastní šikovnosti
našich dětí si odnášejí hotové výrobky, např.
zvířátka, autíčka a další. Děti řežou u svěráků pilkami, poté obrušují výrobky smirkovým
papírem, popř. barví dle vlastní fantazie. Brzy
budeme na slunečné terase vysévat jarní osení
a odpočívat.
V rámci tématu o domácích zvířatech navštívili naší nejmenší pana veterináře, který se jim
ochotně věnoval. Prohlédli si ordinaci a operační sál, podívali se do mikroskopu a také nechali
prohlédnout třídního křečka Bublinu. A teď už
se všichni těšíme na společné velikonoční dílny
s našimi kamarády ze ZŠ. Krásné jaro!
Kolektiv MŠ v ulici Pražská

Obchodní akademie

Aktuálně z gymnázia

Užívali jsme si (tý)den matematiky

• mezi tradiční akce na podporu jazykových
dovedností žáků gymnázia patří návštěvy
divadelních představení v anglickém nebo
německém jazyce. Škola organizuje ročně
4 až 5 zájezdů do divadel, naposledy šlo
o dubnové představení Romeo and Juliet
podle W. Shakespeara v Brně.
• pod vedením koordinátora prevence kriminality E. Stündla proběhla pro žáky školy
beseda o kyberšikaně.
• žákyně kvarty J. Krušinová obsadila 5. místo
v krajském kole chemické olympiády v kat.
D, navíc se stala úspěšnou řešitelkou, školní kolo stejné olympiády v kat. C vyhrála K.
Kučerová z kvinty, v krajském kole biologické olympiády kat. D obsadila A. Mauerová
(oktáva) 8. místo.
• žáci septimy a 3. B se zabývali problematikou elektrické energie: absolvovali besedu
Energie – budoucnost lidstva a navštívili jadernou elektrárnu Dukovany a přečerpávací
vodní elektrárnu Dalešice.
Milan Báča

Věděli jste, že 14. března se slaví Mezinárodní
den matematiky? Na Myšárně jsme si s matematikou užili dokonce celý týden! Vše začalo
v pondělí, kdy žáci 2. stupně startovali matematickou hru na schovávanou. Až do pátku
hledali a řešili úlohy schované po chodbách
školy. Ve středu si žáci místo klasické hodiny
matematiky vyslechli přednášku Matematika
kolem nás. Zjistili, kde mohou hledat, najít a vidět matematiku v běžném životě. Ve čtvrtek byli
žáci rozděleni do týmů a navštívili sedm stanovišť, kde je přivítaly děti z kroužku Zajímavá
matematika. Luštily se šifry, stavělo se z krychliček a řešily se různé hlavolamy.
Všichni jsme si ve škole po celý týden užívali
skvělou matematickou atmosféru a již teď se
těšíme na další ročník této zajímavé akce.
Mgr. Lucie Ziembová

ZŠ Felberova

Speciální základní škola
a střední škola
Co se u nás stalo
V polovině března si v rámci projektu Devítky žáci OA připomněli hned dvě výročí: 12. 3.
vstup ČR do NATO a 15. 3. vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava.
Obchodní akademie zavedla udělování školní ceny osobnost měsíce. Získává ji jednotlivec či kolektiv za výsledky, činy či úspěchy,
kterých dosáhl během uplynulého měsíce.
Prvním laureátem této ceny se stal V. Jarmer
(3. A) za úspěšnou reprezentaci školy – 11.
místo v krajském kole Ekonomické olympiády
2018–2019.
Škola spolupracuje v odborné rovině se společností Kaufland, jednou z příjemných akcí jsou
tzv. snídaně s Kauflandem.
Žáci obchodní akademie mají od letošního
3. ročníku možnost poprvé si zvolit formou volitel-

Škola hrou na „Felberce“

Obdivovali jsme ukázku výcviku
policejních psů
Speciální základní školu a střední školu Svitavy
navštívili příslušníci Policie ČR se svými čtyřnohými pomocníky. Pro všechny naše žáky předvedli ukázku výcviku policejních psů. Všichni
obdivovali přesnou práci policistů i jejich pomocníků, ale také odvahu figuranta, na kterém
stisk pevných zubů psi předváděli. Dále násle-

Ve školním roce 2015/2016 jsme poprvé zahájili setkávání v edukativně stimulačních skupinách pro předškoláčky a jejich rodiče. Letos
jsme úspěšně zakončili již 4. ročník, v němž
jsme se pro velký zájem scházeli dokonce
ve třech samostatných skupinkách, do kterých
se zapojilo celkem 27 dětí.
V průběhu 10 lekcí se děti adaptují ve školním
prostředí a věnují se za přítomnosti svých rodičů nejrůznějším činnostem souvisejícím s úvodním učivem prvního ročníku. V každé hodině
rozvíjíme hravou formou motoriku, vnímání,
řeč, prostorovou orientaci a početní předsta-
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vy. Malí i velcí účastníci si aktivity pochvalují.
Ve škole se jim líbí a na dětech je vidět, jak jsou
s každou návštěvou klidnější a uvolněnější.
Zkušenosti ukázaly, že si děti po absolvování
našich minilekcí při nástupu do školy více věří
a že se jim lépe daří zvládat učivo. Jsme rádi, že
můžeme dělat věci, které mají smysl. Tak příští
rok s novými předškoláčky na viděnou!
Jana Pazderová

ZŠ Riegrova
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pisu a zeměpisu, druhá bude nová, moderní
učebna informatiky. Současně bude k oběma
učebnám vystavěn bezbariérový přístup.
Aby toho nebylo málo, rozhodli jsme se opravit a vylepšit naše šatny. Naše škola tak dozná
velkých změn, které budou patrné hned při
vstupu do vestibulu. Přebudujeme nevyužívaný
byt školníka a přilehlé prostory na nové šatny,
které dětem zajistí lepší průchodnost a celkově
prostornější a komfortnější prostředí.
V současné době dokončujeme výběrové řízení
na stavební úpravy tak, abychom většinu prací
stihli zvládnout během velkých prázdnin. Věříme, že se vše vydaří a děti se budou moci těšit
na nové atraktivní prostředí.
Jakub Velecký

do technologie výroby kokilových a tlakových odlitků z hliníku a slitin mědi. Výrobu
kompletního modelového zařízení zajišťuje
modelárna, která je součástí slévárny. Odlitky z této firmy se objevují převážně ve strojírenském průmyslu a jsou to různá odstředivá
čerpadla, armatury, sací potrubí, tělesa termostatů a ventily. Další exkurzi absolvovali
žáci 2. ročníku a 3. ročníku, kteří navštívili
firmu THT Polička, která je tradičním výrobcem požární techniky. Žáci měli možnost vidět obrobnu a montáž komponentů hasící
techniky.
Alice Štrajtová Štefková

Střední zdravotnická škola

Dotační program poprvé pro družinu
Od září 2019 jsme opět zapojeni do aktivit
podporovaných z evropských fondů. Tentokrát
je poprvé možnost čerpat prostředky i pro činnost školní družiny. Díky tomu mohou děti zažít
a naučit se něco nového, vybrali jsme pro ně
projektové dny ve školní družině i mimo ni. Už
si umějí upéct kváskový chléb (odnesli si svůj
„pecen“ domů k ochutnání), vyjeli za poznáním
velikonočních tradic do vzdělávacího centra
na Vysočině, které se zabývá environmentální výchovou a trvale udržitelným způsobem
života. Chystají se další dny a výjezdy za poznáním i zkušenostmi odborníků z různých
oborů. Tandemové vedení kroužku keramiky
umožnilo zapojit i nejmladší děti do této žádané aktivity, na kterou se připravovaly paní
vychovatelky v podzimním kurzu. Přivítali jsme
možnost udržet na další dva roky ve škole školní psycholožku a nabídnout vzdělávací kurzy
pro učitele.
Hana Krčmářová

Drátování
18. 5. 2019 / 10:00–12:00
Poplatek: 50 Kč na materiál. Účast hlaste předem na e-mail prazanova@riegrovka.cz.

ZŠ náměstí Míru

Za výukou do knihovny
Ve středu 20. března navštívili studenti 3. ročníku zdravotnické školy Městskou knihovnu
ve Svitavách, aby se seznámili s nejrůznějšími
periodiky a zamysleli se nad prací novinářů.
V první části si studenti vybrali tři časopisy,
srovnávali grafickou podobu, obsahovou stránku, ale i cílovou skupinu čtenářů vybraného
časopisu. V další části pracovali žáci se třemi
deníky, seznamovali se s pravidelnými prvky
novin, rubrikami atd. Studenti s nadšením vyhledávali v regálech knihovny regionální i celorepublikový tisk a stránky novin a časopisů
v jejich rukách jen šustily. V třetí části studenti
srovnávali seriózní noviny a bulvár. Připomněli
si tak, že média nejen informují, ale i ovlivňují
příjemce, některá dokonce se čtenáři manipulují. Kromě tiskařské černě na prstech si studenti odnesli spoustu nových vědomostí a dovedností, které zužitkují v další výuce.
Jana Brixová

SOU Svitavy

Městské informační centrum (MIC) a svitavskou kabelovou televizi Comvision navštívili před
několika dny žáci šestých tříd ze Základní školy
Sokolovská. V „íčku“ a televizním studiu strávili
svůj projektový den na téma mediální výchova.
Dozvěděli se řadu zajímavých věcí, vyptávali se a mohli si sami vyzkoušet, jaké je být
novinářem a reportérem. Děti i pedagogové
oceňují obě návštěvy jako velmi zábavné a přínosné a školáci dokonce vyjádřili přání podobný projektový den zopakovat.
„Celý projektový den byl zábavný a zajímavý. Kdybych měla hodnotit, dám výborných 10
z 10,“ říká Veronika.
(pá)

pneuservis
autobaterie
ložiska

Nekvinda
Zemědělská
technika, a. s.

Nejbližší plány
Během letních prázdnin čekají naši školu velké
změny. Ve spolupráci s MAS Svitavy z. s. jsme
totiž získali evropskou dotaci na rekonstrukci
přízemí naší školní budovy. V rámci tohoto
projektu budou vybudovány dvě zbrusu nové
učebny. První bude odborná učebna přírodo-

Školáci nakoukli
pod pokličku infocentru
a novinářům

Navštívili jsme dvě firmy
Ve čtvrtek 4. dubna žáci třetího ročníku oboru mechanik seřizovač navštívili v rámci odborného výcviku Slévárnu barevných kovů
ve Vysokém Mýtě. Chlapci byli zasvěceni

Průmyslová 2157/4
568 02 Svitavy
tel.: 461 530 135
pneu@nekvinda.cz

www.nekvinda.cz
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Věnovali tisíce na pomoc pejskům

Charitativní závod Special dogs smile aneb
Cesta ke štěstí uspořádali kynologové ze základní organizace v Lačnově. V letošním roce
šlo o druhý „díl“ dlouhodobějšího projektu,
který má za cíl pomáhat pejskům v útulcích

za hranicemi naší země. Účastníci nyní laskavě poskytli více než
dva a půl tisíce korun. Ve čtyřech
kategoriích se zúčastnilo celkem dvanáct týmů, přičemž tým
musel vždy tvořit alespoň jeden
člověk a jeden pes. Dospělí i děti
si mohli vybrat, zda chtějí trasu
proběhnout nebo projít, trasa pro
dospělé v okolí rybníku Rosnička
měřila deset kilometrů, děti pak
musely zvládnout tříkilometrovou
trať. Během běhu či chůze museli
soutěžící zvládnout i odpovídat
na otázky týkající se života psů,
života se čtyřnohým přítelem,
péče o něj a všeobecné znalosti o zvířatech.
Potěšující je, že kromě účastníků ze Svitav přijeli i pejskaři z Ústí nad Labem a dokonce ze
Slovenska.
Kam tedy penízky poputují? Za pejsky
do zahraničních útulků, kteří žijí mnohdy
v hrozných podmínkách. „Pejsci budou mít
plné bříško, teplejší pelíšek a lepší život,“ říká
jednatelka kynologické organizace v Lačnově
a pořadatelka závodu Petra Makovská. A proč
pomáhat v zahraničí, když i u nás jsou útulky
plné potřebných pejsků? „Tam jsou psi, kteří naši pomoc skutečně potřebují. Nedá se
ani popsat, jak hrozné jsou někde poměry
a chování ke čtyřnohým přátelům člověka,“
naznačuje Makovská. Proto se spojila právě s Jaroslavem Seppem, který dlouhodobě
organizuje pomoc pro zvířata v zahraničí,
pravidelně vyjíždí do vytipovaných útulků
a neváhá pomoci i spontánně během své cesty. Účastníci závodu věnovali na startovném
a nákupem upomínkových předmětů téměř
2600 korun. Veškeré prostředky jsou určeny
pejskům v útulcích v obcích Adjud a Hunedoara v Rumunsku.
(pá)

Dorostenci
bez porážky
Do jarní části České divize dorostu U17
vstoupili fotbaloví borci z TJ Svitavy velice
úspěšně, v prvních pěti kolech nepoznali porážku a svůj podzimní náskok v čele tabulky
navýšili na současných osm bodů! Daří se
i střelecky a soupeři často odjíždějí ze Svitav
s pětibrankovým přídělem.
Jiří Petr

Tuři přepsali historii
Svitavští Tuři završili dlouhodobou část
KNBL vítězstvím v Ústí nad Labem, které
jim zaručilo konečné senzační druhé místo
za Nymburkem. Dosud jejich nejlepším umístěním bylo páté místo z minulé sezóny. Ovšem
cesta k vysněné medaili je ještě hodně trnitá.
V zápasech play-off budou potřebovat vaši
podporu – JEDEN SEN, JEDEN TÝM!!!!
Pavel Špaček

NOVÁ PRODEJNA
SLAVNOSTNĚ OTEVÍRÁME 2. 5. 2019
• FOTOKOUTEK
(2 FOTO ZDARMA)
• KE KAŽDÉMU NÁKUPU
DÁREK PRO VÁS
• WELCOME DRINK

Inzerce Nase mesto duben 2019_kor.indd 1

náměstí Míru 142/88, Svitavy
tel. 737 07 03 07
www.mpmobil.cz

08.04.2019 10:05:46
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Spartanská odysea: štít také do Svitav

Od února loňského roku se ve Svitavách
schází skupina příznivců překážkových běžeckých závodů. Byla založena Spartan training
group Svitavy, která je jedna ze sedmdesáti
tréninkových skupin po celé České republice.
Překážkové závody Spartan, jsou kombinací terénního běhu s odlišnou náročností
(vzdálenostech 5 km – 50 km), okořeněná pře-

konáváním překážek. Těmi se rozumí nejrůznější činnosti, které nám v mládí rodiče obvykle
zakazovali. Mají různý charakter a ověřují naši
mrštnost, sílu a vytrvalost. Společné mají to,
že testují psychickou odolnost a snižují jednotvárnost běhu krajinou. Kromě překážkových závodů Spartan, se tito nadšenci účastní
i dalších běžeckých závodů, např. Běhej lesy,
Svitavský Štěpánský kros, Run Tour, Horská
výzva. Na kondici pracujeme na pravidelných
trénincích, které vedou trenéři, kteří nám jdou
účastí v závodech příkladem.
V letošním roce probíhá štafetový charitativní běh s názvem Spartanská odysea. Jedná se
o akci, do které jsou zapojeny všechny Spartan
training group v ČR. Symbolickým štafetovým
kolíkem je štít, který byl vyroben dle spartských
bojovníků. Štít je nesen od jedné tréninkové
skupiny druhé a putuje po celém území naši re-

Florbalová sezóna pomalu končí
Po A týmu mužů skončila v průběhu dubna
sezóna i ostatním družstvům svitavského FbK.
Na reprezentaci Svitav můžeme být právem
pyšní. Družstva přípravky, elévů a mladších
i starších žáků předváděla po celou sezónu
kvalitní výkony a vždy patřila k lepší polovině
startujících týmů. Všechny tyto kategorie hrají
formou pravidelných jednodenních turnajů,
tabulka soutěže se tak nevede, aby se děti
nestresovaly výsledky, ale mohly se soustře-

dit především na hru samotnou. Také trenéři
v FbK jsou instruováni, aby nasazování hráček
a hráčů do utkání neřídili jen výkonností, ale
především tréninkovou docházkou a zapálením
pro sport a snahou se zlepšovat. Nesmutníme
tak z prohraných utkání, snažíme se svěřence
chválit za to dobré, co se jim povedlo.
U juniorek a juniorů se tabulka soutěže
počítá, u těchto kategorií se totiž rozvoj více
zaměřuje na soutěživost a fyzickou kondici,
v tomto věku se také florbalisté seznamují
s taktikou. Junioři pod vedením trenéra Vládi
Richtera dokázali ve 2. lize získat krásné stříbrné umístění, lepší byli pouze jejich soupeři
z Litomyšle. Gratulujeme.
To juniorky pod vedením trenérského triumvirátu Jirčík – Koukal – Botoš jsou ozdobou FbK.
Velmi silná generace téměř 20 dívek náš sport
opravdu miluje a na posledním domácím turnaji je v hale Na Střelnici dohnala téměř stovka
Lukáš Brýdl
fanoušků ke dvěma vítězstvím.

Zazávodit pro radost

závodní atmosféru. A protože klání bylo i pro
ne-závodníky, na začátku soutěže pořadatel vysvětlil, jak závody probíhají: co dělat s lístečky,
kdy hlásit pokusy, kde se hlásí výška stojanu, že
jsou nějaké povely apod.
(kš)

Že jsou i závody, kdy nejde o medaile či nominace, ale spíše o přátelskou atmosféru? O tom
ví Petr Kopecký, Vojtěch Kopecký, Libor Novák
a Kristýna Šigutová. Tato svitavská powerlifterská čtyřka se zúčastnila závodů, kde o „nic
nejde“. Spíše si vyzkoušet další „maximálky“
na benčpres, nebo rovnou si „dát osobáček“.
Což se klukům, Petrovi a Vojtovi, podařilo.
Libor dokonce získal stříbro ve své kategorii.
Kristýna skončila na 5. místě. Tuto, dá se už říct,
tradici pořádají členové z TJ Viktorie Bohumín.
Jednalo se již o 18. ročník Bohumínského benchpressu, kde měl každý možnost si vyzkoušet

publiky. I svitavští spartani jsou součástí tohoto
projektu. Štít bude našim sportovcům předán
od sousední Spartan Training Group Česká
Třebová a bude pokračovat do Spartan Trainig
Group Šumperk. K předání štítu dojde na svitavském stadionu dne 16. 5. 2019 v 17 hodin, kam
zveme veřejnost. Pro děti bude připraven malý
závod a dospělí si mohou vyzkoušet některé
překážky.
Jiří Petr

Ligové soutěže
volejbalistů skončily
Duben – pro volejbalisty měsíc, ve kterém
končí více než půlroční maraton mistrovských
utkání. O sezóně 2018/19 tak mluví v minulém čase už i čtyři ligové týmy svitavského volejbalového oddílu. A když připočítáme ještě
přípravné období, znamená to dohromady devět měsíců, ve kterých hráči a hráčky, společně
s trenéry, strávili se svým sportem opravdu hóóódně času. A jak naše týmy, hrající celostátní
soutěže, dopadly?
Právem jsme pyšní na kadety, kteří již třetí
sezónu bojovali úspěšně v nejvyšší soutěži –
extralize. Ta se hraje turnajově a mezi 20 účastníky obsadily Svitavy 13. místo. Celou polovinu
týmů tvoří Sportovní centra mládeže při extraligách mužů, v dalších sedmi oddílech hrají muži
ligu a jen 3 družstva, mezi která patříme i my,
mají mužské týmy pouze na úrovni krajů. Takže – klobouk dolů – úspěšná účast v extralize
kadetů je pro Svitavy úspěch jako hrom.
V 1. ligách jsme měli dvojí zastoupení – kadetky a juniory. Kadetky obsadily z dvanáctičlenné skupiny 9. místo, takže účast v příštím
ročníku mají zajištěnou. Jenže Český volejbalový
svaz změnil v polovině dubna, přes velký odpor
zhruba 75% oddílů v ČR, dívčí věkové kategorie.
Sestavit nové týmy a připravit je na soutěže není
vůbec jednoduché, zejména u děvčat. Na každé
družstvo abyste měli kromě trenérů taky psychologa, vytvořit fungující kolektiv je totiž čím dál
náročnější a složitější. Takže teď, místo abychom
se radovali z výsledků, máme starost, jak to vše
v dívčí složce do začátku nové sezóny udělat, přeorganizovat, připravit. To junioři, ti jsou na tom
lépe, jejich ligové soutěži žádné zásadní změny
nehrozí. V 1. lize právě odehráli již 7. sezónu, tým
je celkem stabilní, postupně doplňovaný kadety.
Letos skončili na výborném 2. místě, dosáhli nejlepšího výsledku v juniorské historii oddílu a byli
opravdu jen kousek od kvalifikace do extraligy.
Marcela Sezemská

Distribuci zajišťuje firma Lubomírek.cz.
S nesrovnalostmi v doručování se obracejte
na mob.: 608 024 585 (www.lubomirek.cz).
Příští číslo vyjde 26. května 2019.
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