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Devět interpretů a kapel se představí na letošním ročníku festivalu Hřebečský slunovrat.
Ten se uskuteční v sobotu 15. června v příjemném přírodním areálu pod parkovištěm na
Hřebči. Jen pozor na začátek festivalu, zahájení bylo posunuto až na 16 hodin!
Jako v minulých letech budou v areálu
instalována dvě pódia. Program začne na
menším pódiu v 16 hodin vystoupením sestavy Oops, o padesát minut později ji na větším pódiu vystřídá známá Mňága a Žďorp.
Cookies ovládne menší stage od 17.45, od
18.40 patří větší stage kapele Sto zvířat. Honza Křížek se svou skupinou by měli podle časového harmonogramu začít v 19.45 (menší
pódium), BSP vystoupí od 20.50 hodin, pražský Ozzy Osbourne Revival začne pět minut
před dvaadvacátou hodinou. Čas hlavní hvězdy večera, kapely Jelen, nadejde ve 22.50 na
větším pódiu. Program osmého ročníku festivalu uzavře diskžokej Martin Hrdinka, který
bude pouštět známé i méně známé hity přesně od půlnoci.
Kyvadlová doprava, která je zdarma,
bude opět pendlovat mezi Svitavami, Moravskou Třebovou a Hřebčí. Spoje nazpět,
po skončení festivalu, směrem na Svitavy
budou dokonce posíleny (pojedou dva vozy)
a navíc byl přidán spoj s odjezdem 1.45 hodin
– abyste si mohli užít festivalovou atmosféru
až do úplného konce. Kompletní jízdní řád

najdete na str. 2. Občerstvení je samozřejmě
zajištěno, pochutnat si budete moct na grilovaném mase, langoších, rybách, smažených
brambůrkách či škvarkových tyčinkách, pro
milovníky sladkého bude připravena cukrová
vata. Nebudou chybět nejrůznější nápoje od
točeného piva a limonády po míchané koktejly alkoholické i v „dětské verzi“, tedy bez
alkoholu. Na pořádání festivalu se podílejí
města Svitavy a Moravská Třebová společně s obcemi Koclířov a Kamenná Horka.
Vstupenky můžete v předprodeji koupit
v informačních centrech ve Svitavách a Moravské Třebové, v recepci svitavské Fabriky
a v moravskotřebovských Kulturních službách v budově muzea. V předprodeji za
vstupenku zaplatíte 300 korun, na místě
o padesátikorunu více. Programem nás provedou osvědčení moderátoři Ondřej Komůrka a Přemysl Dvořák. Více informací najdete
na www.hrebecskyslunovrat.cz.
V loňském roce přálo festivalu počasí,
spolu s pořadateli věříme, že počasí nezklame ani letos. Uvidíme se v sobotu 15. června
na Hřebči? (pá)

Přelom května a června bude patřit hrám,
muzice, zábavě, ale také železnici. Na programu se bude podílet řada kulturních institucí
a dobrovolníků, máte se určitě na co těšit. Celý
program začne už v pátek 31. května v parku
Jana Palacha Dnem dobrovolnictví, pokračovat
bude na různých místech ve městě koncertováním v rámci projektu ZUŠ open a den zakončíme v muzeu a Ottendorferově knihovně programem muzejní noci – novými interaktivními
výstavami, dětskými dílnami, komentovanými
prohlídkami, odhalením další části keramické
zdi Klicperka i koncertem.
První červnový den v 9 hodin přivítá starosta města David Šimek v historickém oděvu na
svitavském nádraží poprvé v tomto dni parní lokomotivu (v průběhu dne tu zastaví celkem 4x).
Víme, že je to brzy ráno, ale přijďte ji pozdravit
i vy – ten zážitek bude určitě stát za to. Slavnostně bude otevřen nový terminál, čeká nás dixieland, občerstvení a jízda historickým vlakem
směr Letovice. Pokud nebudete chtít zažít jízdu
vlakem, můžete využít možnosti jízdy krásným
historickým autobusem, který bude jezdit po
Svitavách po celý den na svitavské náměstí či
do muzea, kde začne od 10 hodin celodenní
program.
Pokračování na str. 2
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HrajemeSy s vámi

Muzejní noc

Pokračování ze str. 1
Svitavské náměstí proměníme v jednu
velkou hernu. S dětmi se můžete těšit na dobové stánky s dílničkami, historický kolotoč
a střelnici, prezentaci deskových her, půjčovnu historických oděvů, turnaj v minivolejbale,
různé zábavné hry a soutěže. Čeká nás také
vystoupení škol, divadla, koncerty svitavských
kapel, malování pro Venkovku i výtvarné řádění pro děti. V muzeu budou veřejnosti po
páteční vernisáži otevřeny dvě nové výstavy: o železnici s funkčními kolejišti a o historii
a současnosti deskových i vzdělávacích her pro
děti i dospělé. Na muzejní zahradě bude celý
den jezdit parní malá lokomotiva a vozit malé
děti, čeká vás tu příjemné posezení pod červeným bukem s kávičkou z Café Rozcestí, pro
děti tvůrčí dílny. Budeme moc rádi, pokud se
do programu těchto dvou dnů zapojíte aktivně.
Třeba jen tím, že si na nádraží k parnímu vlaku
či poté do ulic vyjdete v dobových kostýmech.
A pokud je doma nemáte, můžeme vám je
v muzeu zapůjčit. Od úterý 28. května bude
v muzeu k dispozici na 30 kostýmů pro dámy
a pány. Určitě si vyberete. Moc se na vás těšíme.
Více informací o celé akci, podrobný jízdní řád historického vlaku s parní lokomotivou,
program festivalu ZUŠ open, Muzejní noci
i sobotní akcí HrajemeSy se dozvíte na dalších
místech zpravodaje, vloženém letáku, webu
a facebooku města a dalších kulturních organizací. Za všechny pořadatele se na vás těší
Blanka Čuhelová a Ondřej Komůrka

Už se ve svitavském muzeu stalo tradicí,
že u příležitosti celostátní akce muzejních nocí
otevíráme sezónní výstavy na celé letní turistické období. Letos se bude muzejní noc konat v pátek 31. května a zahájíme ji v 17 hodin
vernisáží velké výstavy o železnici, která zabírá
celé první patro muzea. Výstavu připravujeme
s celou řadou velkých fandů železnice. Najdete
zde informace a fotografie z historie i současnosti trati z Brna do České Třebové, několik
funkčních kolejišť, různé modely lokomotiv
a vagonů, celá jedna místnost bude věnována
nádražním budovám. Největší atrakcí na výstavě bude bezesporu velké kolejiště Milana Meisla, které bude v provozu na vernisáži výstavy,
poté celou sobotu 1. června a v průběhu výstavy vždy v časech, které se dozvíte na webu
muzea www.muzeum.svitavy.cz a také každý
měsíc v tomto zpravodaji.
V přízemí muzea se poprvé otevře hravá
výstava věnovaná společenským, deskovým
i vzdělávacím hrám, kterou připravujeme ve
spolupráci se společnosti ALBI. Program pro
rodiny s dětmi i dospělé vás bude čekat i v muzejních dílnách a na muzejní zahradě, kde vám
kromě jiného od 18 hodin zahraje a zazpívá
známá skupina Lokálka.
Nepřijdete ani o noční prohlídku Ottendorferova domu s divadlem DOMA a svitavským klubem esperantistů, která bude letos
zasazena do šedesátých let minulého století.
Bude spojena s pohádkovými příběhy, tajuplnou podzemní cestou a s písničkami Marty
Kubišové či Karla Kryla. Happening v Ottendorferově domě bude okořeněn vystoupením orientálních tanečnic, ochutnávkou čaje
a výukou exotických tanců. A v Klicperově ulici vedle muzea pro vás připravujeme společně
s polskými výtvarníky další část odhalení keramické zdi: německé dějiny v českém městě
polskýma očima. Těšíme se na vás.
Blanka Čuhelová

Kyvadlová doprava na festival
Směr ze Svitavy na Hřebeč
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31. květen 2019

Program:
Městské muzeum a galerie
• 16:30–23:00 / Café Rozcestí
Terasa kavárny na muzejní zahradě s obsluhou klientů Domova na rozcestí
• 17:00–23:00 / Otevřené muzeum
Zdarma zpřístupněny všechny výstavy
i stálé expozice muzea
• 17:00 / Železnicí údolím Svitavy
Vernisáž výstavy k 170. výročí železniční
tratě Česká Třebová – Brno
• 17:00 / Deskové a vzdělávací hry
Vernisáž sezónní výstavy pro celou rodinu
• 17:30–23:00 / Velké kolejiště Milana Meisla
V provozu kolejiště o rozměrech 6 x 3,5 m
• 17:30–23:00 / Jak si postavit mašinku
Výroba vláčků z papíru i dřeva v muzejních
dílnách
• 18:00 / Lokálka
Koncert známé country hudební skupiny
• 19:00 / Keramické panorama Klicperka
Odhalení keramické zdi - německé dějiny
českého města polskýma očima
• 19:30 / Komentovaná prohlídka výstavy
Představí spoluautor Pavel Stejskal
• 20:30 / Paraplet
Koncert svitavské hudební skupiny
Ottendorferův dům
• 20:00 a 22:00 / Tajuplný Ottendorferův dům
Noční program v prostorách historické
Ottendorferovy knihovny v podání
DOcelaMAlého divadla, taneční skupiny
Passion a Klubu esperanta

Jaké jsou Svitavy?

Město Svitavy představí na začátku roku
2020 nové logo a další vizuální prvky pro komunikaci města. Z diskuse u kulatého stolu, která
se na toto téma uskutečnila 29. dubna, vyplynulo, že klíčovým dokumentem pro veškerou
činnost je definice identity (totožnosti) města.
Město je živý organismus, jehož základní
kostru tvoří místní lidé a komunity. Jaké je
tedy město Svitavy? Proto žádáme vás - svitavHřebečský slunovrat 15.6. zdarma ské občany - o spolupráci a prosíme o zaslání
podnětů, co je podle vašeho názoru pro Svitavy
typické. Co vypovídá o naší specifičnosti – co je
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v oblasti společenského života, sportu a kultury,
atraktivity cestovního ruchu a další.
Jak to vidíte vy? Co je podle vás to klíčové
- svitavské - jedinečné a originální? Svoje podněty zasílejte do 1. července 2019 na e-mail:
info@svitavy.cz.
Děkujeme za spolupráci a těšíme se na vaše
nápady. Právě vaše aktivita je součástí svitavské
kultury a udává obraz města. Ze zaslaných podnětů vybereme (vylosujeme) několik patriotů,
které odměníme dárkem.
Petr Šmerda

naše město / červen 2019 / www.svitavy.cz

str. 3

Dokončení přestupního
terminálu na nádraží

Humanitní dar partnerskému
městu Perečyn

Zbudování nových míst
k parkování a třídění odpadu

Více než rok dlouhé práce konečně dospívají ke svému zdárnému cíli. Prostor před
svitavským vlakovým nádražím se bude těšit
novému modernímu kabátu. Přestavba přednádražního prostoru za více než 76 milionů
korun v těchto dnech podstupuje poslední
kontroly a koncem měsíce května by mělo
dojít k otevření a kompletnímu zpřístupnění
veřejnosti.

Před třemi lety navázalo město Svitavy
partnerství s městem Perečyn v Zakarpatské
oblasti Ukrajiny. Spolupráce probíhá zejména
na poli školství, kultury a sportu. V letošním
roce rozšiřujeme spolupráci také v oblasti humanitární pomoci.
Koncem května odjíždí delegace města
na oslavy 620. výročí založení města Perečyn
a kromě dvou běžců, kteří se už podruhé zúčastní Perečynského půlmaratonu, poveze
významný humanitární dar pro Komunální
neziskovou společnost Perečynské centrum
pro primární zdravotní péči – sanitní vůz Volkswagen Transporter 4x4 s plnou výbavou. Toto
vozidlo získalo město Svitavy bezúplatně od
Zdravotnické záchranné služby Pardubického
kraje jako vyřazený vůz po pěti letech provozu.
Podle našich zkušeností tento dar výrazným
způsobem pomůže místním zdravotníkům,
potažmo všem obyvatelům města Perečyn
a širokého okolí.
Druhým „nákladem“, který naše delegace
poveze, budou školní potřeby pro děti z internátní školy pro sirotky v Perečyně. Do této
sbírky se zapojily děti ze všech svitavských základních škol.
V letošním roce se nám podařilo propojit
naše přátele v Perečyně s partnery na Slovensku. Výsledkem bude společný projekt Norsko,
Slovensko, Ukrajina, jehož součástí bude i zapojení některé ze svitavských základních škol.
Proto bude členem delegace ředitel Základní
a mateřské školy Maximiliána Hella ze Štiavnických Baní.
Jiří Petr

V průběhu měsíce června letošního roku
budou zahájeny stavební práce zhotovení nového stání pro tříděný sběr odpadů na sídlišti
Malé náměstí ve Svitavách. Součástí této akce
je zároveň rozšíření stávajících chodníků, zhotovení nových parkovacích stání a přeložky inženýrských sítí. Práce budou probíhat do konce měsíce září. Zhotovitelem prací, který byl
vybrán v rámci výběrového řízení, je společnost AKVAMONT Svitavy s.r.o.
(red)

Největší a nejdůležitější změnou je bezbariérovost celého prostoru. V tomto směru se radnice snaží postupovat i v jiných částech města,
například výstavbou bezbariérových chodníků.
Kromě samotného přestupního terminálu byla
také vybudována související záchytná parkoviště s návazností na veřejnou hromadnou
dopravu. Vznikly tedy systémy parkování P+R
(parkoviště pro osobní vozy s možností přestupu na veřejnou hromadnou dopravu), K+R
(forma kombinované přepravy s návazností
individuální automobilové dopravy na veřejnou hromadou dopravu) a B+R (prostor pro
bezpečné uschování jízdního kola s možností
přestupu na veřejnou hromadnou dopravu).
Na zrekonstruovaných plochách bude nyní
v území k dispozici 60 parkovacích míst.
Součástí nově vzniklého prostoru je také
zděný stánek s tiskovinami a občerstvením
nebo veřejné WC, které zároveň splňuje podmínky využití imobilními občany, jež mohou
využít tzv. euroklíče. V neposlední řadě došlo
také ke zbudování nového chodníku zajišťující
bezpečný průchod chodců z prostoru nádraží
až k přilehlému sídlišti (ulice Marie Majerové,
Bří Čapků, Tovární, Marie Pujmanové apod.)
Celý prostor v ulici 5. května vypadá velice
moderně a krásně navazuje na vznikající nové
koryto řeky Svitavy budované v ulici Školní.
Jedná se o další úspěšnou investiční akci města Svitavy, děkujeme obyvatelům města i dalším občanům využívajících vlakového nádraží
a přilehlých prostor za prokázanou trpělivost
v dobách rekonstrukce.
Jiří Johanides

Ostrůvky na Rosničce

V sobotu 11. května došlo k první výsadbě
plovoucích ostrůvků na Rosničce. Pod odborným dozorem profesora Maršálka tak započal
jeden z dalších kroků v cestě za čistou vodou
v rybníce. První akci tohoto druhu podpořilo
svou aktivitou na 80 občanů a věříme, že i další
podpoří, třeba i cestou finanční. Jiří Johanides

Oprava zatrubnění
Studeného potoka
V měsíci červnu budou dále zahájeny práce na opravě nosné části propadlé komunikace, která zakrývá zatrubněnou část Studeného
potoka v ulici Wolkerova alej, konkrétně v blízkosti křižovatky s ulicí Soudní. Ukončení prací
je plánováno na začátek srpna. Zhotovitelem
je rovněž společnost AKVAMONT Svitavy s.r.o.
Marek Antoš

Informace z odboru
školství a kultury
V květnu proběhla dvě kola zápisu do mateřských škol. V prvním kole bylo ve Fabrice
zapsáno celkem 143 dětí, dalších přibližně 40
míst zůstalo volných. Výsledky druhého kola
byly známé až po uzávěrce tohoto vydání.
Jiří Petr

Komunální odpad
Poplatek za komunální odpad je 660 Kč/
osoba. Splatnost poplatku je do 30. června
2019. Zaplatit lze v hotovosti v budově městského úřadu v ulici T. G. Masaryka 25, bezhotovostním převodem na účet města, platební
kartou nebo poštovní poukázkou, která vám
bude zaslána.
Dále znovu upozorňujeme na změnu, ke
které došlo v obecně závazné vyhlášce: poplatníci s trvalým pobytem ve Svitavách, kteří
se zdržují v zahraničí, nejsou od roku 2019
osvobozeni od placení poplatku za komunální
odpad.
Rodiny se třemi a více nezaopatřenými dětmi mají možnost čerpat peněžitý dar na každé
třetí a další nezaopatřené dítě v plné výši poplatku. O tento dar je možné požádat na odboru
životního prostředí MěÚ.
Případné bližší informace lze získat na odboru životního prostředí u p. Jany Alexové na
tel. čísle 461 550 253 a Pavlíny Farkašové na
tel. čísle 461 550 254.
Jana Alexová
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Z květnového zasedání
zastupitelstva

Ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Svitavy proběhlo 15. května zasedání zastupitelstva města. Na jednání se probírala bezpečnostní situace na území města za rok 2018.
I přes drobné navýšení čísel v rámci trestné činnosti se stále město Svitavy drží na číslech minimálních, navíc se daří dlouhodobě odbourávat
nezákonné chování dětí a mladistvých. V oblasti
bytové politiky vyjádřilo vedení města názor, že
přednost nyní mají oprava současného bytového fondu a příprava stavebních parcel pro individuální bydlení. Pro obyvatele města Svitavy
se řešily nejdůležitější záležitosti jako již tradičně
v posledním bodě programu zasedání. Došlo
ke schválení poskytnutí dotace Záchranné stanici Zelené Vendolí, financí Středisku kulturních
služeb města Svitavy na opravu střechy kulturního centra Fabrika, ale také například schválení humanitního daru městu Perečyn. Město
Svitavy totiž z pověření Pardubického kraje daruje vyřazený vůz záchranné služby (společně
s nejrůznějšími sportovními či školními pomůckami), aby posílilo modernizaci partnerského
města na Ukrajině. Dále byla schválena částka
53 tisíc korun na rozvoz bezlepkového jídla
i dlouho očekávané zveřejňování videozáznamu
ze zasedání. Z červnového zasedání bude tedy
již dostupný audiovizuální záznam, který bude
publikován i na webových stránkách města.
Příští zasedání zastupitelstva proběhne 26. června od 16 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Svitavy, T. G.
Masaryka 25.
Jiří Johanides
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Svitavy omezí sekání trávy
Město Svitavy se rozhodlo pro změnu
v udržování městské zeleně. Přidává se k modernímu trendu, kdy je zvykem na méně frekventovaných místech trávu nechat narůst do
větší výšky a sekat ji méně často.
Důvodů k tomuto kroku je hned několik.
V první řadě dojde ke zlepšení ekosystému
v dané lokalitě. Dalším cílem je výraznější zadržování vody v krajině a především v obydlených
částech města. Vyšší travní porost zadrží větší
množství vody a delší dobu ji také udrží. Dojde
tak ke zlepšení mikroklimatických podmínek
v místě, protože především v letních měsících
fungují komunikace a budovy jako akumulátory tepla a trávníky společně se stromy a keři
naopak městský vzduch ochlazují a zvlhčují.
A v neposlední řadě bude také snížena prašnost,
neboť vyšší travní porost zadrží více polétavého
prachu. Město Svitavy se společností SPORTES
Svitavy a odborem životního prostředí vybralo
několik lokalit na území města, kde začne tento odlišný přístup aplikovat. Snížení intenzity
kosení se bude týkat míst, která nejsou běžně
využívána obyvateli k odpočinku, procházkám,
sportu apod. Prozatím jsou vytipované tyto
lokality: park Jana Palacha – pouze trávníky
v okrajích parku, park v ul. Lanškrounská (za
bývalým okresním úřadem) – pás trávníku
v zadní části parku, plocha mezi velkým kruhovým objezdem, řekou a podchodem apod.
V souladu s tímto přístupem ke kosení jsou také
navolené intenzitní třídy údržby zelených ploch
ve městě. Vyznačení ploch s odlišnou intenzitou
kosení lze nalézt na webu města i SPORTESu.
„Tento postup je jeden z dalších kroků,
jak přispět k zadržování vody v krajině města.
Věříme, že tento krok bude správný a pomůže
v bojích se suchem. Kromě jiného připravujeme také například i rozšíření retenční nádrže za
městem,“ popisuje plány vedení města starosta
David Šimek. Ničeho se nemusejí obávat ani
alergici. Podle odborníků jim potíže způsobují trávníky často sečené nakrátko, neboť bývají
zdrojem hub a roztočů.
Jiří Johanides

Lékařské pohotovosti na měsíc červen
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.
1.- 2. 6.
MUDr. Lubomír Slouka Svitavy, Dimitrovova 799/4, 606 452 936
8. - 9. 6. MUDr. Ludmila Školařová Moravská Třebová, Piaristická 6b, 461 316 172
15. - 16. 6. MDDr. Jiří Pospíšil Svitavy, Dimitrovova 799/4, 731 108 167
22. - 23. 6. MUDr. Zdeňka Štefková Opatov 317, 461 593 907
29. - 30. 6. MUDr. Iva Bisová Moravská Třebová, Svitavská 325/36, 461 352 210
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

Městská policie informuje

Tísňové volání 156
Pod vlivem alkoholu
Dne 3. 5. bylo na linku 156 oznámeno, že se
po ulicích M. Pujmanové a Revoluční pohybuje zřejmě značně podnapilá žena, která dětem
na hřištích a dospělým osobám zde přítomným
sprostě nadává, kope do odpadkových košů
a trhá zde osázené kytky. Dále měla žena směřovat k ulici. Hlídka dotyčnou ženu našla ležet na
křižovatce uvedených ulic, a to ve značně podnapilém stavu. Žena zcela neovládala své chování
a hlídce nebyla schopna podat žádné vysvětlení
k oznámené věci. Na místě bylo zjištěno, že dotyčná utrhla stěrač a reg. značku ze zde zaparkovaného vozidla. Žena byla po provedených úkonech ze strany hlídky strážníků městské policie
a hlídky Policie ČR eskortována na protialkoholní záchytnou stanici do Pardubic.

Dvě krádeže během hodiny
Dne 7. 5. v 18:33 hod. bylo na linku 156 oznámeno, že v prodejně Penny ve Svitavách došlo
ke krádeži zboží z prodejny. Po příjezdu strážníků na místo bylo zjištěno, že se skutku dopustil
nám místně známý L. H. Věc byla s podezřelým
vyřešena uložením příkazu na místě ve výši
7 tisíc Kč. Ve stejný den v 19:37 hod. vyjížděla
hlídka strážníků znovu, tentokrát do prodejny
Albert. Jaké bylo jejich překvapení, když narazili
na stejného podezřelého, který se pokusil z prodejny odcizit další zboží. Komentář podezřelého
k věci byl prostý: “…prostě jsem to znovu zkusil…“. Dotyčnému byla za druhou krádež během
jedné hodiny udělena pokuta příkazem na místě
ve výši 10 tisíc Kč. Doufejme, že znatelné sankce
tohoto muže odradí od dalších krádeží.

Kamery na terminálu zprovozněny
Koncem měsíce dubna došlo k dobudování
a osazení celkem tří kamerových bodů na nově
vzniklém terminálu u nádraží ČD. Jedna kamera je umístěna v ulici Tovární směrem k nádraží
ČD, druhá v ulici Nádražní naproti vchodu do
budovy ČD a poslední ke konci ulice směrem
od křižovatky s ul. 5. května. Kamerové body
monitorují čtyřmi objektivy veřejné prostranství
– parkoviště, budovu ČD, stojany na kola, přechody pro chodce, křižovatky ulic apod. Všechny kamery byly implementovány do systému
městského kamerového dohlížecího systému,
který je ve správě městské policie.

Posílení hlídek na nadcházející akce
V měsíci červnu budou ze strany městské policie posíleny hlídky strážníků na akci dne 15. 6.
„Hřebečský slunovrat“, kde bude po dobu konání festivalu přítomna na místě i hlídka strážníků
městské policie. Neváhejte se na hlídku v případě potřeby obrátit. Její stanoviště bude za hlavním vchodem do areálu a strážníci zde budou
konat pravidelnou obchůzku. Posílení hlídek je
naplánováno i na poslední víkend v měsíci červnu, kdy se ve Svitavách uskuteční Qanto Cup
a festival Rosnička.
Rostislav Bednář
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Ze zastupitelských lavic
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Jídelna v ZŠ Felberova bude nová a moderní
i z pohledu plynových spotřebičů ve varně.
Nově navržená vzduchotechnika bude instalovaná jako rekuperační, s ohřevem nebo chlazením přívodního vzduchu.

Piráti chtějí řešit
dostupné bydlení
Piráti a nezávislí se dlouhodobě snaží o změnu postoje
města k bytové politice. Svitavy vlastní 537 bytů (z toho
113 bytů v domě se zvláštním
určením) a všechny jsou dlouhodobě obsazené. Novou výstavbu radnice neplánuje.
Situace se řeší jen v rámci developerských
projektů. Soukromé stavební společnosti postavily v našem městě (nebo v současné době
staví) několik bytových domů. V nich má být
výhledově k dispozici až 400 bytových jednotek, přičemž tržní cena za 1m2 se dnes pohybuje okolo 30 tisíc Kč. Podle našeho názoru
to není cesta, jak poptávku po startovacím
bydlení uspokojit. Mladé rodiny často nemají
dostatek finančních prostředků a jejich příjmy
jim nestačí ani na získání hypotéky.
Jako příklad dobré praxe uvádíme Poličku.
Bytovou problematiku toto město řeší financováním z investičních zdrojů a staví nízkoenergetické domy s nájemními byty. Podobný
přístup se snažíme prosazovat i ve Svitavách.
Je to jedna z možností, jak zmírnit odliv mladých. I přesto, že pracují ve větších městech,
by mnoho z nich uvítalo možnost bydlet zde
i nadále. Umožněme jim to.
Svitavy disponují dostatkem finančních prostředků na realizaci vlastní výstavby. Stačí, aby
tuto naši variantu řešení bytové politiky podpořili i ostatní zastupitelé.
Libuše Vévodová, Vojtěch Fadrný,
Miroslav Sedlák - Piráti a nezávislí Svitavy
www.piratisvitavy.cz
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.

Chorvatsko
dovolená
Poslední volná místa
v exkluzivních apartmánech
na překrásné Omišské riviéře

od 13.500 Kč / týden / apartmán

www.apartmany-marusic.cz

Tel.: 605 700 602

Až do září letošního roku budou prostory
stravovacího zařízení v Základní škole Felberova procházet velkou rekonstrukcí a modernizací. Aby se mohlo s rekonstrukcí začít včas,
budou mít žáci o týden delší letní prázdniny,
pro závěrečné vysvědčení si tedy půjdou už
v pátek 21. června. Ihned poté započnou stavební práce.
Projekt je realizován z peněz rozpočtu
města s podílem spolufinancování z podprogramu 298 213 Ministerstva financí ČR nazvaného Podpora rozvoje a obnovy materiálně
technické základny regionálních škol. Získaná
dotace na daný projekt činí bezmála 23 milionů korun, zbytek nákladů do celkové částky
mírně přesahující 33 milionů doplatí město
Svitavy. Zhotovitelem se po výběrovém řízení
stala svitavská firma HIKELE.
„To, že v červnu skončíme výuku o týden
dříve, má svůj důvod – aby se do září stihlo
vše, co je potřeba,“ říká ředitelka základní školy Felberova Jana Pazderová. Od září bude díky
týdennímu prodloužení prázdnin opět možné
prostory jídelny využívat, prozatím alespoň
k vydávání jídel, jež se budou dovážet z jídelny
v Lanškrounské ulici. To je dobrá zpráva především pro rodiče, kteří by jinak museli obědy
pro své ratolesti zajišťovat jiným způsobem.
Stavební práce v samotné kuchyni se protáhnou pravděpodobně do prosince letošního
roku.
Stravovací zázemí základní školy se skládá z varny, jídelny, technického a technologického zázemí a přístupové komunikace
a toto zařízení v současné době zajišťuje více
než 400 jídel denně. Díky této rekonstrukci se předpokládá nárůst kapacity strávníků
v následujících letech na více než dvojnásobek. Mezi základní předpoklady této obnovy
patří nové vybavení jídelny i modernizace
technologie varny, dojde i k úpravám prostoru kuchyně a zázemí, kde budou vybourány
části svislé nenosné konstrukce a podlahy
tak, aby bylo možné realizovat nové provozní
a dispoziční řešení. Mezi prostorem kuchyně
a jídelnou budou nainstalovány stahovací rolety (v místě výdeje pokrmů, nápojů,
odběru špinavého nádobí i vstupu do kuchyně) z důvodu hygienického oddělení
jednotlivých úseků. Prostor mezi jídelnou
a přístupovou chodbou bude oddělen novou
průhlednou odhlučněnou stěnou. Projekt navrhuje kompletní rekonstrukci vzduchotechniky pro kuchyň, jídelnu, výdej jídla a části
vstupní chodby. Stávající vzduchotechnika
je řešena jako odtahová a přívod je nefunkční. Současné větrání je zcela nevyhovující

Celá realizace stavby by tak měla vyřešit
současný problém stravovacího zařízení týkající se nedostatečné kapacity, nevyhovujícího
prostředí a zastaralého vybavení. Díky této
přestavbě se prostory jídelny ZŠ Felberova ve
Svitavách stanou jedním z nejmodernějších
v Pardubickém kraji.
„Ano, zkulturní a zmodernizuje se prostředí, v němž se stravujeme. A naše paní kuchařky se už teď těší na to, jak se jim bude v nové
kuchyni dobře vařit. A také na to, jak se budou
s o to větším elánem moci opět účastnit celostátních soutěží školních jídelen, na nichž
získávaly vždy krásná umístění,“ dodává Jana
Pazderová. Bonusem bude bezesporu skutečnost, že oproti dosud dvěma nabízeným jídlům
bude jídelna vařit jídla tři, jedno z nich vždy
bezlepkové, které bude nabízet všem strávníkům, nejenom žákům a zaměstnancům školy.
Jiří Johanides, Petra Soukupová

Výzva nejen
pro živnostníky
Dejte vědět svým zákazníkům zcela zdarma

V rámci poskytování informací široké
veřejnosti a zkvalitnění svých služeb žádá
Městské informační centrum Svitavy živnostníky, řemeslníky, podnikatele, provozovatele a poskytovatele služeb ve městě
Svitavy k zaslání aktuálních kontaktních
údajů (služba - produkt, telefonní číslo,
e-mail, adresa provozovny…) na e-mail:
info@svitavy.cz nebo osobně v městském
informačním centru. Využijte této možnosti
a prezentujte vaši nabídku v naší databázi,
abychom nemuseli vaše zákazníky posílat
do jiných měst ke konkurenci :)
Děkujeme za spolupráci.
Tým MIC

Poděkování
Ráda bych poděkovala celému kolektivu
lékařů a sester svitavského gynekologicko-porodnického oddělení pod vedením prim.
MUDr. Petra Zakopala za profesionální,
ale zároveň lidský přístup k pacientkám.
Irena Zelinková
Vážení občané, chtěl bych tímto poděkovat za celou rodinu všem složkám IZS nejen
Svitav, ale i Moravská Třebová, Ústí nad Orlicí
a Litomyšl za jejich pátrání a následnou péči
o našeho dědu v noci z 16. 5. na 17. 5. Jsou to
nejen profesionálové, ale hlavně lidi se srdcem
na pravém místě a měl jsem poprvé v životě
možnost se přesvědčit, jak je vlastně jejich práce cenná a náročná.
Moc si toho vážíme. Děkujeme i SDH Koclířov a všem dobrovolníkům.
Jan Junek

naše město / červen 2019 / www.svitavy.cz

str. 6

Cyklobusy letos vyjíždějí už v sobotu 1. června

Všechny linky cyklobusů, které propojují turisticky atraktivní místa Českomoravského pomezí i okolních regionů, budou letos v provozu
už od 1. června. Cyklisté i pěší turisté budou
nově moci jejich služeb využívat po celé čtyři
měsíce, tedy až do 29. září. Turistické autobusy
uzpůsobené pro převoz kol budou opět jezdit
každou sobotu a neděli i o státních svátcích.
Vydejte se na výlet a nechte se cyklobusem
přiblížit k oblíbeným místům Českomoravského
pomezí i zajímavým cílům v okolí. I letos budete
moci využít také linek zajíždějících až na Dolní
Moravu nebo do Žďárských vrchů, které byly
nově zavedeny v loňském roce.
• Růžová linka 680017 (1. června – 29. září)
Cyklobus vyjíždí ze Svitav v 9.07 a výlet si
můžete udělat například na tato místa:
• Polička, Borová
• rozhledna Terezka u Proseče
• Proseč, Toulovcovy maštale
• zámek Nové Hrady
• Vysokomýtsko a Litomyšlsko
• rozhledna na Kozlovském vrchu
• cyklostezky na Orlickoústecku
Večer se cyklobus vrací zpět s příjezdem
do Svitav v 19.07.
• Modrá linka 680018 (1. června – 29. září)
V blízkosti trasy cyklobusu, který vyráží ze
Svitav v 8.02, můžete navštívit:
• Hřebečské důlní stezky
• Průmyslové muzeum a úzkokolejka
v Mladějově
• Červená Voda – rozhledna na Křížové hoře,
lanová dráha Buková hora
• Suchý vrch – rozhledna, tvrz Bouda
• Králíky – vojenské muzeum, tvrz Hůrka,
klášter Hora Matky Boží
• Dolní Morava – Stezka v oblacích, bobová
dráha, dětské zážitkové parky
Zpět jede cyklobus odpoledne s příjezdem do
Svitav v 16.06. Pokud chcete vyrazit na odpolední výlet na Poličsko, odjíždí váš cyklobus ze
Svitav v 16.08.

Na linkách platí tarif IREDO, který nabízí
výrazné slevy dětem a osobám ZTP. Pro cestu
cyklobusem je možné využít také zvýhodněné
rodinné, síťové a časové jízdenky nebo slevy
pro studenty a seniory. Podrobné informace
o provozu cyklobusů jsou uvedeny na portálu
www.ceskomoravskepomezi.cz. Letáky s jízdními řády, mapkou a tipy na výlet budou distribuovány do všech domácností ve Svitavách
a k dispozici budou také v informačních centrech a na řadě dalších míst Českomoravského
pomezí.
I letošní provoz cyklobusů je realizován díky
spolupráci měst Litomyšl, Moravská Třebová,
Polička, Svitavy a Vysoké Mýto, destinační společnosti Českomoravské pomezí a Pardubického kraje. Přejeme vám šťastnou cestu plnou
nezapomenutelných zážitků!
Jiří Zámečník

Svitavy běžely pro Světlušku

Svitavané, děkujeme! Předvedli jsme
se v plné parádě. Pořadatelé projektu
Běh pro Světlušku byli více než nadšení
z toho, kolik se ve Svitavách zapojilo běžců:
dospělých, dětí i seniorů a dokonce i pár
zvířecích kamarádů. Kdo běžel, zakoupil
si startovné a případně i čelovku, přispěl
nevidomým a zrakově postiženým. Víte,
že ve Svitavách se zúčastnilo 610 běžců?
Krásný počet běžců přinesl výtěžek
ve výši 74.885 korun. Ten už byl předán
zástupcům nadačního fondu Světluška.
Zároveň byla dohodnuta spolupráce i pro
příští rok.
(pá)

Nabídka zaměstnání
Destinační společnost Českomoravské pomezí
hledá kandidáta/kandidátku na pozici

pracovník destinačního managementu
– projektový manažer (HPP)
Náplň práce:
• administrace a realizace česko-polského projektu „Pokladnice zážitků“
• marketingové aktivity a propagace destinace
• spolupráce a komunikace se subjekty v území
• účast na veletrzích a prezentačních akcích
• tvorba produktů cestovního ruchu, propagačních materiálů a jejich distribuce
• administrativní činnosti
• místo výkonu práce - Litomyšl
Požadujeme:
• minimálně středoškolské vzdělání
• dobré komunikační a organizační schopnosti,
časovou flexibilitu, samostatnost, spolehlivost
• aktivní znalost AJ, znalost dalších jazyků výhodou
• řidičský průkaz sk. B a zkušenosti v řízení
• aktivní znalost práce na PC, pracovní zkušenosti s využitím sociálních sítí a grafickými
programy výhodou
• praxe v oboru cestovního ruchu, marketingu
či destinačního managementu výhodou
• zkušenosti s administrací a realizací evropských projektů výhodou
Přihlášku včetně příloh zašlete do 10. 6. 2019
poštou na adresu: Českomoravské pomezí, Bří
Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl.
Obálku označte „Výběrové řízení – projektový
manažer – NEOTVÍRAT“. Materiály je možné
doručit i osobně na podatelnu v sídle destinační
společnosti na výše uvedené adrese.
Obsah přihlášky do výběrového řízení:
• strukturovaný životopis
• motivační dopis, povinné přílohy:
• kopie dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání
• písemný souhlas se zpracováním, uchováváním a poskytnutím osobních údajů třetím
osobám pro účely výběrového řízení, a to
po celou dobu jeho trvání

• Zelená linka 650555 (1. června – 29. září)
Pokud se vydáte na Poličsko ranní linkou
680017, můžete po poledni pokračovat do
oblasti Žďárských vrchů a k Sečské přehradě, kam odjíždí zelená linka 650555 z Poličky
v 12.40. Zpět vás večer přiveze opět růžová linka
680017, která vyráží z Poličky do Svitav v 18.45.
FS_opening_125x80_Svitavy.indd 1
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Letní kino 2019
v parku Jana Palacha
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Blíží se osmé Pivní slavnosti

Českomoravské pomezí
Vysoké Mýto
8. / So / náměstí Přemysla Otakara
Sodomkovo Vysoké Mýto - 13. ročník festivalu
Festival věnovaný automobilovému designérovi a karosáři Josefu Sodomkovi v retro stylu 30.
let 20. století.

Po roce se opět vrací do Svitav letní kino!
Opět bude hrát v parku Jana Palacha – třikrát týdně zdarma pro občany a návštěvníky našeho města. Tentokrát již od června do
konce srpna – celkem 29 filmových představení. Hrát budeme nové aktuální tituly – české
i zahraniční, pro všechny věkové kategorie!
Opět využijeme naši nejmodernější technologii – obraz, zvuk – které jsme v loňském
roce pořídili. Promítat budeme z nového moderního přívěsu. Opět je zajištěno občerstvení – pivo, limo, grilování – vše z kavárny V Parku. Pro pohodlí návštěvníků využijeme lavičky
i lehátka. Plátno otočíme v parku směrem k jezírku (zády k Langerově vile), aby zvuk nešel
přímo do bytových domů v ulici Dvořákova…
S promítáním začínáme opět, jak se setmí
– tedy v červnu a v červenci ve 21:30 hodin,
ale v srpnu už můžeme hrát ve 21:00 hodin
a možná trochu dříve… Vstupné do letního kina
bude opět dobrovolné. Jeho výtěžek pokryje
část nákladů na provoz letního kina (půjčovné za filmy pro distributory filmů). Zbývající
náklady na letní kino zaplatíme z peněz, které
nám laskavě věnují sponzoři – jejich bannery
a spoty uvidíte přímo v letním kině. Druhá
část peněz z dobrovolného vstupného bude
věnována (stejně jako v roce 2018) Nadaci
W. O. Ottendorfera.
Novinkou je dramaturgie našeho letního kina: hrát budeme v pondělí, ve středu
a v pátek. Od začátku července do konce
srpna ( jen v červnu budou dva filmové pátky
- 14. a 21. června - neboť červen je plný kulturních a společenských akcí a času mnoho
nezbývá…)
• Pondělky: úplně nové filmy pro děti! (Čertí
brko, Úžasňákovi 2, Coco, Když draka bolí
hlava, Jak vycvičit draka 3 a tak dále).
• Středy: nejnovější filmy světové kinematografie! (První člověk, Black Panthers, Escobar, Solo, Star Wars, Bohemian Rhapsody
a jiné).
• Pátky: poslední české filmové hity! (LOVEní, Toman, Po čem muži touží, Úsměvy
smutných mužů, Ženy v běhu a další).
Milí přátelé, přeji krásné filmové léto ve
Svitavách!
Petr Mohr

Zlatavý mok, voňavý guláš, sladké bábovky, točená limonáda, slané i sladké občerstvení, dobrá hudba, soutěže, program pro děti,
pěna od hasičů…to vše spojují už tradiční Pivní
slavnosti.
Letos se konají v sobotu 13. července na
náměstí a pořadatelé se už nemůžou dočkat
vaší návštěvy.

Přihlašte se do soutěže ve vaření
Přijdete si užít velkou letní akci jako návštěvníci, nebo se raději aktivně zapojíte?
Součástí Pivních slavností je totiž i letos soutěž ve vaření gulášů, propozice a přihlášky
najdete na webových stránkách Městského
informačního centra Svitavy. Překoná letošní
ročník počet patnácti soutěžících týmů z loňska? Patnáct týmů gulášníků byl dosud nejvyšší
počet.

O nejlepší svitavskou bábovku
Ani letos nebude chybět soutěž o nejlepší bábovku, přihlášky a propozice opět
hledejte na webu infocentra. Vloni se zapojilo jedenáct pekařů a pekařek. Týmy
i pekaři se můžou hlásit na mailové adrese
souteze@svitavy.cz do 30. června.

Hledáme členy poroty
Letos se můžete stát členem odborné
poroty, která bude hodnotit uvařené guláše
a upečené bábovky. Do každé z porot hledáme dva zájemce. Máte-li opravdový zájem být
členem poroty, v jejímž čele opět stane kuchařský mistr Václav Šmerda, napište nám na souteze@svitavy.cz. Uveďte své jméno, kontakty
na sebe a připojte jednu či dvě věty, proč si myslíte, že právě vy budete platným členem poroty. Těšíme se na vás!
(pá)

8. / So / náměstí Přemysla Otakara II.
333. Stratílkových stříkaček
120. výročí založení továrny na hasicí techniku
Václava Ignáce Stratílka.
22. / So / Jungmannovy sady
Mikádo fest + Bleší trh

Moravská Třebová
31. 5 - 31. 10. / zámek
Unikátní výstava historických kočárků
1. 6. / So / 20:00 / nádvoří zámku
Kamil Střihavka & Leaders!
Koncert na nádvoří moravskotřebovského
zámku, vstupné 200 Kč.
7. 6. / Pá / 18:00–24:00 / muzeum
Muzejní noc názvem Egypt – Hieroglyfická písařská dílna

Litomyšl
13. 6. - 7. 7. / Čt / Klášterní zahrady
Festivalové zahrady
Doprovodná scéna Národního festivalu Smetanova Litomyšl. Vstup zdarma.
6. 6. - 8. 9. / Regionální muzeum
In monte Oliveti / Litomyšl a knižní kultura jednoty bratrské v 16. století
Reprezentativní výstava představí Litomyšl
jako významné kulturní a náboženské centrum
v době první poloviny 16. století.
13. 6. - 7. 7. / různá místa v Litomyšli
Národní hudební festival Smetanova Litomyšl
2019 a Smetanova výtvarná Litomyšl
61. ročník hudebního festivalu Smetanova
Litomyšl a 15. ročník cyklu výstav vizuálního
umění.

Polička
1. 6. / So
Čas pro neobyčejné zážitky
Tradiční noční putování Poličkou s bohatým
programem a řadou překvapení.
Do 27. 7. / So / Centrum Bohuslava Martinů
Půlstoletí s Cimrmanem
Výstava Půlstoletí s Cimrmanem představí rozmanitou osobnost českého giganta i padesátileté působení Divadla Járy Cimrmana.
Do 25. 8. / Ne / Centrum Bohuslava Martinů
Fenomén Igráček a různá povolání dříve i nyní
Výstava o minulosti i současnosti známé české
figurky a o různých profesích představených
skrze historické hračky.
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Výtvarná Rosnička

Svitavští světáci – 11. díl

Český podnikatel a investor Tomáš Čupr je
zakladatelem internetových portálů Slevomat,
DameJidlo a Rohlík. Ve Svitavách strávil dětská
a studentská léta, cenné pracovní zkušenosti
sbíral při svém šestiletém pobytu v Anglii. Ač
už je nyní doma v Praze, do Svitav se rád vrací.
Narodil jste se v Poličce, ale ve Svitavách
jste žil šestnáct let, cítíte se být Svitavákem?
Které město z těch, v nichž jste žil, vám přirostlo nejvíce k srdci?
„Ke Svitavám se vždy hrdě hlásím, osmnáct
let už ale žiju jinde. Na vysoké škole v Brně, šest
let v Sheffieldu, nyní mám ´doma´ v Praze. To
emoční pouto ke Svitavám a hlavně Malé Evropě je ale trvalé.“
Jak vzpomínáte na svá gymnaziální léta?
Už prý víte, že studentský časopis s ´vaším´
názvem Maggy vychází dosud…potěšilo vás to?
„Gymnaziální léta byla skvělá. Měl jsem
štěstí na fenomenální třídu, scházíme se doteď. Na posledním srazu ´po 15 letech´ jsme
se sešli snad až na jednoho všichni. Zároveň
dodnes vzpomínám na některé profesory. Relativně brzy jsem se rozmluvil anglicky, což mi
v životě moc pomohlo a bez paní Horké by to
šlo těžko. Pan Přikryl mi dal nejen znalost čísel, bez které jsem přesvědčen se nelze v životě
obejít, ale jeho brutálně suchý humor mě celých
7 let bavil. A paní Zdražilová byla druhá máma.
Vlastně všichni byli skvělí. To, že Maggy vychází
dodnes, je bomba. Stát u zrodu dlouholeté tradice je vždy příjemné.“
Ve Svitavách jste byl několikrát v gymnáziu
na pozvání ředitele Milana Báči besedovat se
studenty, na co se vás ptají?
„Už je to pár let, co jsem byl naposledy, takže vzpomínky už vyprchaly, ale rád zase dorazím, když mě pan ředitel pozve :-)“.
Co zásadního jste se naučil během svých
pobytů v Anglii?
„Že pro zákazníka je třeba udělat všechno.
Že nestačí dobrá služba, ale je nutné budovat
skvělé služby. Zní to banálně, ale kolik firem to
tak skutečně má? A pak jsem se naučil produktivně pracovat. To zní taky banálně, ale když
jsem byl mladší, tak jsem úplně pracovitý nebyl.“
Který z vašich „výtvorů“ – Slevomat, DameJidlo, Rohlík – jste si oblíbil nejvíc a proč?
„Rohlík je srdcová záležitost, protože strašně pozitivně ovlivňuje životy lidí. Lépe jedí, tráví více času s dětmi mimo supermarkety. Při
expanzi je pro nás rozhodující hlavně velikost

města, kam expandujeme. Letos otevřeme Budapešť, následně Vídeň. Až zautomatizujeme
provoz, tak bychom rádi zkusili otevřít Německo. Každý trh je něčím specifický, a to mě baví.“
Asi nelze popsat váš běžný den, jistě je
každý jiný. Prozraďte alespoň, v kolik obvykle
vstáváte a čím váš den končí.
„Vstanu kolem sedmé, pohraju si se svou
čtrnáctiměsíční dcerkou a jedu do Rohlíku.
Večer se snažím být doma kolem šesté, abych
si zase pohrál s malou a pomohl s koupáním.
Ne vždy se to podaří. Ve čtvrtek jezdím s malou cvičit a plavat do bazénu, to je takový náš
společný čas. Víkendy trávíme asi jako každá
jiná rodina s malým dítětem. No a mezitím se
bavím prací :-)“
Jaké jsou vaše úkoly či program v nejbližší
době?
„Rohlík expanduje do Budapešti, připravujeme také Vídeň a Berlín. Připravujeme i celostátní koncept. Nabízíme zákazníkům unikátní
sortiment i službu. Pokud nechcete dětem dávat
průmyslovou zeleninu nebo maso z Kauflandu
či Alberta, tak si Rohlík oblíbíte snadno, byť rozumíme, že v České republice často rozhoduje
jen cena. My se snažíme zákazníky edukovat,
že to, co jedí oni a jejich děti, má velký vliv na
zdraví a prostředí, ve kterém žijí. Nákupy doručujeme do dvou hodin. Byla by škoda zůstat jen
u krajských měst…“
Co jste si naposledy koupil ze Slevomatu,
DameJidlo, Rohlíku?
„Na Rohlíku objednáváme třikrát týdně
:-) Slevomat a DameJidlo už tolik nevyužívám,
ale jsou to stále skvělé služby, i když jsme je už
prodali.“
Dosáhl jste úspěchů, jichž nedosáhne
každý podnikatel. Máte ještě sen, který si
chcete splnit? Kde se třeba vidíte za deset let?
A jakými pocity vás naplňuje, když se objevíte
na obálce Forbesu?
„Můj sen je zdravá a šťastná rodina. Za 10
let se vidím stále v Rohlíku, ale už zřejmě bez
výkonné role, abych se mohl věnovat, v té době
už doufám početnější, rodině a více cestovat.
Když se o mně někde píše, tak mám samozřejmě radost, ale mnohem více mě pracovně naplňují spokojení zákazníci, a těch je hodně. Rohlík
letos vyroste na dvojnásobek a utrží přes čtyři
miliardy korun.“
Umíte odpočívat? A kdy zase přijedete do
Svitav? Víte, že tu je krásná příroda, Vodárenský les, park Patriotů, Brand…a na Rosničce
jsou zelené plovoucí ostrůvky!
„Ve Svitavách jsem byl 18. května v hospodě se spolužáky a shodou okolností jsme měli
sraz na Plechárně. Na Rosničce jsem už nebyl
léta, ale nové zázemí bylo potřeba, tak jsem ji
rád zase navštívil. Odpočívám rád, před 14 dny
jsem se vrátil z Afriky. Hodně lyžuji, začal jsem
s kitesurfingem a teď jsem skoro profík v tlačení
kočáru po parku blízko našeho domu. Strašně
moc toho také přečtu. Odpočívám rád :)“
Petra Soukupová

Občanská iniciativa Svitavy 2040 pořádá
ve spolupráci s hudebním festivalem Rosnička
nultý ročník výstavy nazvané Výtvarná Rosnička,
která se bude konat v kavárně V Parku od soboty
22. 6. Cílem akce je nabídnout návštěvníkům širší doprovodný program a touto cestou také dostat návštěvníky do širšího centra našeho města
a dát jim možnost více poznat Svitavy. Zároveň
má výstava také obohatit kulturní život všech svitavských občanů (dospělých i dětí) představením mladého progresivního umělce, respektive
umělkyně. Na nultý ročník jsme totiž symbolicky
vybrali slovenskou ilustrátorku Barboru Idesovou, rodačku z Košic žijící v Praze, která je autorkou plakátu k hudebnímu festivalu Rosnička
v loňském i letošním roce. Idesová se věnuje volné i komerční ilustraci. Její díla jsou něžná, ovlivněná ženskou sílou, přírodou, meditací. Často se
v nich objevují bytosti z vlastní mytologie: bohové, bájní tvorové, fantastické bytosti, skrze dílo
nenásilně oživuje dětské představy.
Vernisáž je veřejná, koná se 22. 6. od 17.00
v kavárně V Parku v rámci celodenní akce Veselica Fest! Výstava poběží do 19. 7. v běžných
otevíracích hodinách kavárny.
Lukáš Brýdl

TOP akce červen

31. 5. 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.

1. 6. Oslavy 170. výročí železnice Brno - Česká Třebová
Slavnostní otevření nového terminálu, jízdy historického vlaku s parní lokomotivou a obsluhou
v dobových uniformách, kyvadlová doprava historickým autobusem...

1. 6. HrajemeSy
Bohatý program na náměstí: historický autobus, prezentace a prodej deskových her, soutěže pro
děti, dobové kostýmy, prezentace volnočasových organizací, malování pro venkovní galerii Venkovka, koncerty, divadla, stánky, občerstvení…

7. – 13. 6. Dětská scéna 2019
V pořadí 48. celostátní přehlídka dětského divadla a 48. celostátní přehlídka dětských recitátorů.

15. 6. Hřebečský slunovrat
Osmý ročník festivalu na půli cesty mezi Moravskou Třebovou a Svitavami, vystoupí: Oops, Cookies,
Sto zvířat, Ozzy Osbourne Revival, BSP, Mňága a Žďorp, Jelen, Honza Křížek, diskžokej Martin Hrdinka.

22. 6. Vzadu v sadu
Zahradní hudební benefiční festival VZADU V SADU při příležitosti otevření sadu Olgy Havlové.
Zahrají: Točkolotoč, Josef Klíč, Slávek Klecandr, The Dozing Brothers, Hugo a já, Kjára a přátelé, Pavla
Boučková. Dětem vstup zdarma v doprovodu rodičů, pro děti divadlo Jójo a tvoření.

28. - 29. 6. Festival Rosnička
Devátý ročník dvoudenního open-airu nabídne více než 40 koncertů a DJ setů, letos premiérově na
třech plnohodnotných scénách. Dvě koncertní pódia doplní třetí krytá stage přímo na břehu rybníka
Rosnička, která vždy poskytne taneční alternativu k dění jinde.

29. – 30. 6. Qantocup 2019
21. ročník turnaje mužů, žen a veteránů v malé kopané.

Pondělí, středa, pátek: Letní kino v parku Jana Palacha
Od 14. června do konce srpna hraje letní kino tituly české i zahraniční pro všechny věkové kategorie.
V pondělí se budou promítat nové filmy pro děti, ve středu nejnovější snímky světové kinematografie, pátky jsou vyhrazeny posledním českým filmovým hitům. Začínáme, jak se setmí, v červnu
a červenci asi od 21.30, v srpnu kolem 21. hodiny.

Ohlédnutí z našeho města :)

Online galerie
městských akcí

Svitavané, děkujeme! Předvedli jsme se v plné parádě. Běhu pro Světlušku se zúčastnilo přes 600 běžců!

Studenti oslavili svůj svátek tradičním pochodem v maskách a dalším programem v parku Jana Palacha a na Lánské zahradě.

Veřejnost se zapojila do programu regenerace rybníku Rosnička, místní patrioti společně vysázeli první z plovoucích ostrůvků.

39. ročník Národní soutěže a výstavy amatérské fotografie, zahájení výstavy v městském muzeu a výstava na šňůrách.

TJ Svitavy A - Holice 1:0 (krajský přebor).

Tuři Svitavy - BK ARMEX Děčín.

Plochá dráha Speedway Svitavy.

Červen 2019 / www.svitavy.cz

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

1. 6. / So / 20:00 / klub Tyjátr

Rockotéka
Rockové hity minulosti i současnosti + hrajeme
na vaše přání.

Muzejní noc

3. / Po / 18:00 / klub Tyjátr

Vernisáž výstav Železnicí údolím Svitavy a Deskové a vzdělávací hry, odhalení keramického
panoramatu Svitav v Klicperově ulici, tvůrčí
dílny, komentované prohlídky, funkční kolejiště
v provozu, koncert kapely Lokálka, tajuplná prohlídka Ottendorferovy knihovny. Více na str. 2

Koncert třídy
bicích nástrojů

31. 5. / Pá / 17:00 / městské muzeum a galerie

Co je to koučování
a jak mění naše životy

Železnicí údolím Svitavy
Vernisáž výstavy, která mapuje historii trati Brno
– Česká Třebová. Výstava je pořádána k 170.
výročí této železniční trati, která zcela změnila
život měst obcí podél kolejí.
31. 5. / Pá / 17:00 / městské muzeum a galerie

Historie a současnost
deskových her
Vernisáž výstavy o fenoménu deskových a vzdělávacích her.
1. 6. / So / 9:00 – 13:00 / Ottendorferův dům

Svitavský klavírní maraton
Akce je určena všem, kteří mají zájem o klavírní
hru a nebojí se zahrát si jen tak pro radost. Věk
ani repertoár nerozhoduje.
1. 6. / So / 9:00–23:00 / vlakové nádraží,
náměstí Míru, různá místa ve městě

Oslavy 170 let železnice
+ HrajemeSy
Bohatý program: parní lokomotiva, historický
autobus, prezentace a prodej deskových her,
soutěže pro děti, dobové kostýmy, prezentace
volnočasových organizací, malování pro venkovní galerii Venkovka, koncerty, divadla, občerstvení… Více na str. 1, 2 a ve vloženém letáku
1. 6. / So / 10:00–18:00 / městské muzeum
a galerie

Závěrečný koncert žáků ZUŠ Svitavy z třídy bicích nástrojů.
4. / Út / 16:00–18:00 / MC Krůček
Život je hra – interaktivní přednáška na téma:

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 e-mail: materskecentrum@kruceksvitavy.cz,
tel.: 737 236 152.
5. / St / 16:00 / dětské oddělení knihovny

Fantasy klub
pod vedením Michala Římala z knihkupectví Minotaur (novinky, kvízy a jiné zajímavosti ze světa
fantasy literatury a komiksů). Klub je určen pro
děti od 8 let.
5. / St / 19:00 / klub Tyjátr

Chytrý Kvíz
+ vyhlášení celkových vítězů
Tužka, papír, žádný mobil a neveřejné týmové
odpovědi. Pojď se bavit a vyzkoušet si, na kolik
otázek umíte vymyslet odpověď. Vyrazíš s přáteli na pivo, strávíte spolu fajn večer a můžete
u toho vyhrát jednu ze skvělých cen! Odměňujeme vítěze, nejlépe tipující tým i další hráče.
Bavte se chytře. Zápisné 60 Kč na hráče, 2-8
hráčů v týmu. Další termíny a místa na www.
chytrykviz.cz.

Vlaky parní, elektrické
i ručně vyrobené

6. / Čt / 17:30 / Fabrika

V provozu bude funkční šest metrů dlouhé kolejiště Milana Meisla ze Svitav řízené počítačem,
v 11 a 15 hodin komentovaná prohlídka výstavy
k železnici s jejím autorem Pavlem Stejskalem,
na muzejní zahradě parní vláček pro děti, deskové hry, občerstvení, v dílnách výroba mašinek
z různých materiálů, koncert ZUŠ, otevřeno
Café Rozcestí.

Ukázky toho nejlepšího ze ZUŠ Svitavy za školní
rok 2018/2019.

Slavnostní závěrečný koncert

7. - 13. 6. / Pá–Čt / Fabrika, divadlo Trám,
kino Vesmír a Farní stodola

9. / So / 14:00–16:00 / městské muzeum
a galerie

Vlaky jedou
V provozu bude funkční šest metrů dlouhé kolejiště Milana Meisla ze Svitav řízené počítačem.
12. / St / 16:00 / park Jana Palacha

Čtenářský klub
pro děti od 3 do 7 let
Náplní klubu je práce s knihou - čtení, vyprávění, tvoření. Tentokrát se sejdeme v parku Jana
Palacha u knihobudky, v případě nepříznivého
počasí v dětském oddělení knihovny.
14. / Pá / 20:00 / klub Tyjátr

Rockový kvíz
Přijďte si ověřit vaše znalosti rockové hudby. Zábava pro všechny, spousta muziky + živé hraní,
zajímavé ceny. Rezervujte si místa. Startovné
50 Kč.
14. / Pá / 15:00–17:30 / park Jana Palacha

Výtvarné řádění
Zábavné odpoledne, ve kterém si děti výtvarně
zařádí. V případě nepříznivého počasí se akce
koná v sále Fabriky. Akce bude zakončena divadýlkem pro děti DIVOČINY. Více informací
v článku. Rodinné vstupné 90 / 120 Kč.
14. / Pá / 21:30 / park Jana Palacha

Svitavské letní slavnosti
– Léto v parku
Letní kino – Bohemian Rhapsody
(Velká Británie / USA, 2018, 134 min.)
Začátky představení jsou orientační. Začínáme
vždy, až se setmí! Představení se ruší jen při mimořádně nepříznivém počasí. Vstupné: dobrovolné. Výtěžek je určen Nadačnímu fondu
V. O. Ottendorfera. Občerstvení: kavárna V Parku.
15. / So / 16:00 / přírodní areál Hřebeč
(Koclířov)

Hřebečský slunovrat 2019

Osmý ročník festivalu na půli cesty mezi Moravskou Třebovou a Svitavami, vystoupí: Oops,
Cookies, Sto zvířat, Ozzy Osbourne Revival,
BSP, Mňága a Žďorp, Jelen, Honza Křížek, diskžokej Martin Hrdinka. Vstupné: v předprodeji
300 Kč, na místě 350 Kč. Více informací na str.
1 a 2, www.hrebecskyslunovrat.cz.
15. / So / 20:00 / klub Tyjátr

Dětská scéna 2019

Oldies párty

48. celostátní přehlídka dětského divadla
a 48. celostátní přehlídka dětských recitátorů.

Nejlepší párty s hity 60. až 80. let, zahrajeme na
vaše přání české i zahraniční fláky.

naše město / červen 2019 / www.svitavy.cz

15. / So / 9:00–12:00 / tělocvična ZŠ Felberova

Seminář sebeobrany pro ženy
Nebuď oběť!
Informace a přihlášky na mailu: academyrs@
email.cz. Cena 350 Kč, přihlásit se je nutné do
10. 6.
16. / Ne / 14:00–16:00 / městské muzeum
a galerie
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candr, The Dozing Brothers, Hugo a já, Kjára
a přátelé, Pavla Boučková. Dětem vstup zdarma v doprovodu rodičů, pro děti divadlo Jójo
a tvoření. Otevření a žehnání sadu Olgy Havlové. Vstupné 150 Kč. Předprodej: Fabrika Svitavy, Infocentrum Svitavy, Charita Svitavy - Světlanka CDS, na místě. Pořádá Charita Svitavy ve
spolupráci s SKS Svitavy.

Vlaky jedou

22. / So / 14:00 / pláž rybníku Rosnička

V provozu bude funkční šest metrů dlouhé kolejiště Milana Meisla ze Svitav řízené počítačem.

Po Svitavsku za pavouky

17. / Po / 19:00 / Fabrika

Divadlo Járy Cimrmana
Cimrman / Smoljak / Svěrák: Záskok
Hra o nešťastné premiéře hry Vlasta.
Vstupné: 400 Kč.

Vycházka letní přírodou spojená s ukázkou
a pozorováním našich pavouků s Ondřejem Machačem ze Správy CHKO Železné hory. Pořádá
ZO ČSOP Rybák Svitavy a Městské muzeum
a galerie ve Svitavách.
22. / So / 18:00 / kino Vesmír a klub Tyjátr

Svitavská klapka
19. / St / 16:00 / divadlo Trám

Školičkové Tramtadyjá
Ukázky práce děti Dramatické školičky ve Svitavách pod vedením Jany Mandlové. Změna
vyhrazena. Vstup volný.

Osmý ročník filmového festivalu Svitavská klapka. Večer plný skvělých animovaných, hraných
i dokumentárních filmů od mladých filmařů
odstartuje vernisáž fotek v prostoru galerie
a zakončí kapely na afterparty v Tyjátru. Vstupné
dobrovolné.

20. / Čt / 18:00 / Fabrika, aula

Je víra skutečně neslučitelná
s moderní vědou?
Jsou pojmy věda a víra ve vzájemném rozporu?
Jak můžeme správně přistoupit k životu, abychom nepodlehli materialistické doktríně nebo
nebyli podvedeni klamnou vírou? Přednáška
Jana Reisse, doktoranda matematiky, který se
kromě vědy zabývá již řadu let filozofií a psychologií dávných východních kultur. Vstupné
dobrovolné.
20. / Čt / 9:30–16:30 / divadlo Trám
a klub Tyjátr

Festival Matky sobě Svitavy
Zveme vás na festival pro budoucí a stávající
rodiče. Čeká vás nabitý program přednáškami
o porodu, kojení, látkových plenách, Montessori, nošení dětí, trhy, workshopy, dětský koutek
a další. Festival začne v 9.30 hodin, potrvá do
16.30 hodin, a to v prostorách divadla Trám
a alternativního klubu Tyjátr. Sledovat nás můžete na fb stránkách Matky sobě Svitavy. Přidejte
se k nám!

22. / So / 17:00 / kavárna V Parku

Výtvarná Rosnička:
Barbora Idesová - Selekce

Svitavské letní slavnosti – Léto v parku
Letní kino – LOVEní (Česko, 2019, 106 min.).

Vystoupí: Screaming (thrash-death / Polička),
Archeonic (metal / Mohelnice), Madmong (metal / Svitavy). Vstupné 80 Kč.
22. / So / 14:30 / Zahrada Světlanky

Vzadu v sadu
Zahradní hudební benefiční festival VZADU
V SADU při příležitosti otevření sadu Olgy Havlové. Zahrají: Točkolotoč, Josef Klíč, Slávek Kle-

Rockové hity minulosti i současnosti, hrajeme
na vaše přání.
28. - 29. / Pá, So / rybník Rosnička

Hudební festival Rosnička

Devátý ročník dvoudenního open-aiáru nabídne
více než 40 koncertů a DJ setů, letos premiérově
na třech scénách.
30. / Ne / 14:00–16:00 / městské muzeum
a galerie

Vlaky jedou
V provozu bude funkční šest metrů dlouhé kolejiště Milana Meisla ze Svitav řízené počítačem.

Předprodeje
Hřebečský Slunovrat
15. 6. 2019
vstupné: 300 Kč v předprodeji, 350 Kč na místě
(prodává SKS a MIC)
Dva nahatý chlapi
15. 9. / 19:00 / Fabrika
vstupné: 390 Kč (prodej i přes Ticketportal)

23. / Ne / 16:00 / park Jana Palacha

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

Svitavské letní slavnosti – Léto v parku
Promenádní koncert
Zahrají: DO Astra Svitavy a žákovský orchestr
ZUŠ Svitavy. Vstup volný.
23. / Ne / 14:00–16:00 / městské muzeum
a galerie

Vlaky jedou
V provozu bude funkční šest metrů dlouhé kolejiště Milana Meisla ze Svitav řízené počítačem.
V 15 hodin navíc komentovaná prohlídka výstavy k železnici s jejím autorem Pavlem Stejskalem.
24. a 26. / Po, St / 18:00 / SVČ Svitavy
Pro velký zájem opakujeme tuhle skvělou akci
s Lenkou „Krťou“ Waltovou. Více informací:
e-mail: lwaltova@svitavy.cz, tel.: 734 287 286.
25. / Út / 10:00–17:00 / prostory ZUŠ

21. / Pá / 19:00 / klub Tyjátr

Poslední rockotéka

Jelen
16. 11. / 20:00 / Fabrika
vstupné: 440 Kč - v předprodeji (prodává i MIC,
prodej i přes Ticketportal)

Romantická komedie.
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28. / Pá / 20:00 / klub Tyjátr

Vernisáž nultého ročníku Výtvarné Rosničky
v rámci Veselica Fest! Výstava prací slovenské
ilustrátorky Barbory Idesové. Akce trvá do
19. 7. Vstupné zdarma.

Výroba barefoot sandálí
21. / Pá /21:30 / park Jana Palacha

dujte facebook MC Krůček a webové stránky
www.kruceksvitavy.cz.

Letní zahrada + den otevřených dveří
Hudební, výtvarný a taneční závěr školního roku
ZUŠ Svitavy.
27. / Čt / 16:00–18:00 / Lánská zahrada

Vítání prázdnin s Krůčkem
– Havaj v Lánské zahradě
Zábavné odpoledne na uvítání prázdnin. Rodinné vstupné 70 Kč členi, 90 Kč nečleni MC
Krůček. Podrobnosti v článku. V případě velmi nepříznivého počasí se akce nekoná – sle-

VÝSTAVY
• Městské muzeum a galerie
1. 6. - 22. 9.

Železnicí údolím Svitavy
Výstava, která mapuje historii trati Brno – Česká Třebová k 170. výročí této železniční trati.
Součástí výstavy je na 500 fotografií, modely
lokomotiv, trojrozměrné předměty spojené
s železnicí a funkční kolejiště.
1. 6. - 15. 9.

Pojďme si hrát
Unikátní výstava deskových
a vzdělávacích her
Vernisáž výstavy o fenoménu deskových a vzdělávacích her. Výstavu pořádá muzeum ve spolupráci se společnosti ALBI.
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.

naše město / červen 2019 / www.svitavy.cz

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 / Ottendorferův dům

10 let muzea a 100 let republiky

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. Vstupenky v ceně 10 Kč jsou k dostání
v pokladně MMG (Út–Pá, 9:00–12:00,
13:00–16:00) a v čajovně Krásná chvíle (Út–Ne
15:00–21:00). Komentované prohlídky po předchozí dohodě na tel.: 604 377 616.

• Živá zeď / Venkovní galerie u Alberta

Za svitavskou přírodou

Zvířata našeho okolí ve fotografiích, jejichž autorem je Michal Hykel.

• Čajovna a kavárna Krásná chvíle

Fotografie Vojty Švihela
Vstup volný.

Kavárenská kultura
Kavárna Café rozcestí
www.dnrsvitavy.cz/kavarna-cafe-rozcesti
tel.: 725 422 937
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na koncert všechny příznivce žánru i další zvědavé posluchače. Vstupné dobrovolné.
12. / St / 18:00

Korálkový workshop
Zveme vás na vámi již oblíbený korálkový
workshop vedený Bárou Steinfestovou, která je
autorkou šperků DHARMA BEADS. Můžete si
vyrobit náramek dle vlastní fantazie. K dispozici
budou přírodní materiály, korálky, polodrahokamy a další komponenty. Cena: 250 Kč / vyrobený náramek.

Kavárna V Parku
+420 604 777 646
14. / Pá / 20:00

W. A. F. & ElectroSwing Night
Dresscode: Mafia, Swing, 1920-1930, pro
všechny v kostýmech welcome drink zdarma.
Přátelé, vůbec poprvé budete mít možnost uslyšet kapelu W. A. F. u nás, v kavárně V Parku. Můžete se těšit na opravdu nestandardní koncert
v „jazzové“, komorní úpravě, kdy všechny skladby
z alba „Stále neklidní“ zazní právě v té klidné verzi. Jestli si tohle spojení nedokážete představit,
tak rozhodně dorazte. Zbytek večera vám zpříjemní a pro libost vašich uší zahraje váš milovaný
a oblíbený DJ John T.
22. / So / 13:00

Veselica fest!
Kouzlo Veselice fest! spočívá v tom, že je
úplně pro všechny. Je vám dvacet? Padesát?
Osmdesát? Máte rádi dechovku? Jazz? Funk?
Rock‘n‘roll? Všelijaké kytárky? Punk? Disco?
Drumandbass? Veselica vás neurazí a určitě
ani na minutu nezanudí. Je tady všechno v jednom, vkusně poskládané, chytře servírované.
Mňam... ).
1.–2. / So, Ne / 17:00 a 19:30

Godzilla II Král monster USA 2019 PREMIÉRA!
Výpravný akční dobrodružný sci-fi thriller.
Godzilla se střetne s jedněmi z nejznámějších
monster v historii popkultury. Režie: Michael
Dougherty.
Vstupné: 150 Kč / So / 17:00 a 19:30, Ne /
17:00 hodin / 3D!, 130 Kč / Ne 19:30 hodin
2D! / titulky / 132 minut

kino vesmír

u příležitosti akce Den železnice, čeká vás výborná káva, teplé a studené alko a nealko nápoje,
domácí dezerty, venkovní posezení, možnost
zakoupení předmětů a drobných dárků pro
radost.

4. / Út / 19:30
Máma USA 2019
Když je vám „náct“ a cizí člověk vám nabídne, že
můžete pařit v jeho sklepě, měli byste si dávat
pozor. Temný thriller. Režie: Tate Taylor.
Vstupné: 120 Kč / od 15 let / titulky / 100 minut

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

Tři blízcí neznámí USA 2018

7. / Pá / 18:00

Koncert kapely Robin
Začínající alt-rocková kapela Robin srdečně zve

6. a 9. / Čt / 19:30 hodin, Ne / 17:00 a 19:30

X-Men: Dark Phoenix USA 2019 PREMIÉRA!
X-Meni čelí nejhroznějšímu a nejsilnějšímu nepříteli: Jean Grey, která pochází z jejich vlastních
řad…Zrodila se Dark Phoenix! Scénář a režie:
Simon Kimberg. Vstupné: čtvrtek 130 Kč titulky
2D, neděle 150 Kč dabing 3D
11. / Út / 19:30
Zelená kniha USA 2019
Příběh skutečného přátelství. Viggo Mortensen
jako bodyguard slavného pianisty – Mahershala Aliho na turné po divokém americkém jihu
60. let… Filmová událost! Oscar 2018: nejlepší
film! Režie: Peter Farrelly.
Vstupné: 100 Kč / titulky / 130 minut
12. / St / 19:30

Šprtky to chtěj taky USA 2019
Zapomeňte na jedničky. Toto jsou jiná čísla!
Poslední den na střední je čeká noc plná dobrodružství… Komedie. Režie: Olivia Wilde.
Vstupné: 120 Kč, od 15 let / titulky / 102 minut
13. a 16. / Čt, Ne / 19:30

Muži v černém: Globální hrozba
USA 2019 PREMIÉRA!
Svět se sám nezachrání. Muži a ženy v černém
čelí dosud největšímu globálnímu ohrožení: zákeřnému dvojitému agentovi v organizaci Mužů
v černém… Režie. F. Gary Gray.
Vstupné: 150 Kč / titulky
14. / Pá / 21:30
Letní kino v parku Jana Palacha:
Bohemian Rhapsody USA, UK 2018
Queen. Jediné, co je pozoruhodnější, než jejich
muzika, je jejich příběh. Život a hudební dráha Freddieho Mercuryho. Režie: Bryan Singer,
Dexter Fiecher.
Titulky / 134 minut
16. / Ne / 15:00 a 17:00

1. / So / 10:00–18:00

Posezení v kavárně

souhrou šťastných náhod setkají… Jejich neuvěřitelný příběh se stane senzací Ameriky! Strhující, překvapivý, dojemný příběh. Dokumentární
životopisné drama. Režie: Tim Wardle.
Vstupné: 100 Kč / titulky / 96 minut

5. / St / 19:30

Jednovaječná trojčata, narozená v 60. letech
v New Yorku jsou po narození rozdělena a adoptována různými rodinami. Po dvaceti letech se

TV MiniUni: Zloději otázek ČR 2019
Film, jaký tu ještě nebyl! Kombinace herců a svérázných loutek, rodinný film plný života, barev,
vtipu, film s jedním důležitým poselstvím!
Režie: Jan Jirků.
Vstupné: 120 Kč / 80 minut
18. / Út / 19:30

Rodiče na tahu USA 2019
Střízlivý nás nedostanou. Salma Hayek a Alec
Baldwin v bláznivé a nekorektní komedii o manželích, kteří se čas od času ocitnou pod obraz…
Režie: Fred Wolf.
Vstupné: 120 Kč / titulky / 97 minut

naše město / červen 2019 / www.svitavy.cz

19.–20. / St, Čt / 19:30

Avengers: Endgame USA 2019
Nejslavnější marvelovka je ve finále. Nejslavnější
sci-fi všech dob. Dlouho očekávaná filmová událost! Režie: Anthony a Joe Russo.
Vstupné: 130 Kč / středa / titulky / 3D, čtvrtek
/ dabováno / 3D! / 180 minut
21. / Pá / 21:30
Letní kino v parku Jana Palacha:
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. 100 minut
22. / So / kino Vesmír a klub Tyjátr

Svitavská klapka
Festival neprofesionálního filmu, kde svou tvorbu prezentují mladí talentovaní autoři nejen
z okolí Svitav, ale z celé České republiky a Slovenska.
25. / Út / 19:00
Záznam divadelního představení:

Audience
Už více než šedesát let se královna Alžběta II. Setkává se svými ministerskými předsedy na pravidelných týdenních schůzkách... Helen Mirren
v Oscarové roli královny Alžběty II. Na divadle
za ni získala ceny Tony a Olivier. Divadelní hra
Petera Morgana. Divadelní záznam z Londýna
v červnu 2013. Režie: Stephen Daldry.
Vstupné: 200 Kč / titulky / 180 minut + přestávka
26. / St / 19:30
Podfukářky USA 2019
Svět je plný bohatých, zkažených a sebejistých
mužů. A přesně takové milují hrdinky komedie
Podfukářky! Nejde o lásku, ale o hodně peněz…
Režie: Chris Addison.
Vstupné: 120 Kč / titulky / 94 minut
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sport
ATLETIKA
1. / So / 10:00 / Svitavský stadion

Krajský přebor družstev mladšího
a staršího žactva
15. / So / 10:00 / Svitavský stadion

Mistrovství ČR veteránů
16. / Ne / 10:00 / Svitavský stadion

3. kolo Krajského přeboru družstev
staršího žactva
19. / St / 15:00 / Svitavský stadion

Události v kalendáři akcí
Zajímá vás dění během celého roku
nebo zrovna v jeden konkrétní den? Sledujte
Kalendář akcí na webových stránkách města na
adrese www.svitavy.cz v pravé části obrazovky.
Zde naleznete aktuální program ve městě.
Pořádáte nějakou významnou akci a chcete
pozvat veřejnost, aby tuto událost navštívila?
Nebo jen dát vědět ostatním? Zadejte akci do
tohoto kalendáře v odkaze pod ním. Následně
vyplňte požadovaná pole a formulář potvrzením odešlete ke schválení. Nyní bude vše
zpřístupněno veřejnosti. Žádná akce již nikomu
neunikne. Děkujeme :)
Petr Šmerda

3. kolo Krajského přeboru družstev
nejmladšího žactva
KOPANÁ
1. / So / 17:00 / Svitavský stadion

TJ Svitavy B – Tuněchody
I. A tř. mužů
2. / Ne / 10:00 / Svitavský stadion

TJ Svitavy – Pardubice
Česká liga žáků U13 a U12
2. / Ne / 17:00 / Svitavský stadion

TJ Svitavy A – Třemošnice
KP mužů

www.svitavy.cz

8. / So / 10:30 a 12:45 / Svitavský stadion

TJ Svitavy – Trutnov
Česká divize dorostu U19 a U17
9. / Ne / 9:30 / Svitavský stadion

TJ Svitavy – Česká Třebová
KP starších žáků
9. / Ne / 14:00 / Svitavský stadion

TJ Svitavy – Horní Újezd
OP mladších žáků
12. / St / 17:15 / Svitavský stadion

27. a 29. / Čt a So / 19:30
Yesterday UK 2019 PREMIÉRA!
Ještě včera všichni znali Beatles. Dneska si ale jejich písničky pamatuje jediný člověk… Originální
a hravá komedie o muzice a lásce v režii Danny
Boyle: Trainspotting, Milionář z chatrče a další.
Vstupné: 130 Kč / titulky / 117 minut

TJ Svitavy A – Choceň
KP mužů
13. / Čt / 18:00 / Svitavský stadion

TJ Svitavy B – Přelouč
I. A tř. mužů
15. / So / 10:30 a 12:45 / Svitavský stadion

29.–30. / So, Ne / 17:00

Tajný život mazlíčků 2
USA 2019 PREMIÉRA!
Jak se naši vícenozí miláčci vyrovnávají s velkými emocemi… Dobrodružný rodinný animovaný film. Režie: Chris Renaud, Jonathan del Val.
Vstupné: So / 130 Kč / 2D, Ne / 150 Kč 3D /
dabováno / 86 minut

TJ Svitavy – Nymburk
Česká divize dorostu U19 a U17
MALÁ KOPANÁ
29. – 30. / So, Ne / Svitavský stadion

QantoCup 2019
21. ročník turnaje mužů, žen a veteránů
v malé kopané

Změny vyhrazeny. Kalendář akcí je tvořen v předstihu. Vždy si zkontrolujte a potvrďte čas vaší události nebo představení. Děkujeme za pochopení.
Naše město - Svitavský kulturní a informační měsíčník. Redakce: Městské informační centrum Svitavy, nám. Míru 48, 568 02 Svitavy. Příspěvky posílejte na e-mail: noviny@svitavy.cz.
Informace o pořadech naleznete na: www.svitavy.cz, www.ic.svitavy.cz, www.kultura-svitavy.cz, www.muzeum.svitavy.cz, www.sportes.svitavy.cz, www.booksy.cz,www.svc.svitavy.cz,
www.mckrucek.cz, tadydira@seznam.cz. Pokladna kina je otevřena úterý - sobota od 18:30 do 20:30.

Klavírní maraton ZUŠ / koncertní sál

Í

Informace: Městské informační centrum Svitavy, e-mail: info@svitavy.cz, tel.: 461 534 300

HrajemeSy

Festival deskových her / vedle Floriánky
Stánkový prodej + dílničky / refýž
Občerstvovací zóna / před ZŠ
Historický kolotoč a střelnice / stará radnice
Půjčovna kostýmů + fotokoutek / prodejna MP mobil
Dětský den - volnočasové organizace / před prodejnou Albert
Minivolejbalový turnaj / parkoviště před Slávií
Vystoupení škol a dalších organizací / horní část náměstí, velké pódium
ZUŠ / před starou radnicí
Open Stage - vezmi nástroj a přijď si zahrát / dolní část náměstí, malé pódium
Pouliční divadlo T-601 / před starou radnicí
Kapela Oops / dolní část náměstí, malé pódium
Pouliční divadlo T-601 / před starou radnicí
Do větru / dolní část náměstí, malé pódium
Open Stage - vezmi nástroj a přijď si zahrát / dolní část náměstí, malé pódium
Koncert The Pink Panthers / horní část náměstí, velké pódium
Koncert ZBand / horní část náměstí, velké pódium

KYVADLOVÁ DOPRAVA HISTORICKýM AUTOBUSEM,
OKRUH – ZASTÁVKY:
• vlakové nádraží (stará pošta)
• náměstí Míru (drogerie Teta)
• muzeum a galerie (před muzeem)
Autobus bude odjíždět z vlakového nádraží po odjezdech
historického vlaku a z náměstí vždy půl hodiny před příjezdy historických vlaků. Kromě dané doby odjezdů bude
jezdit podle požadavků a zájmu obyvatel (zdarma).
Odjezdy vlaku ze Svitav: 9:34, 12:35, 14:33, 17:53
Příjezdy vlaku do Svitav: 12:20, 14:12, 17:26

10:30–17:00
10:30–18:00
10:30–22:00
10:30–18:00
11:00–16:00
12:00–17:00
13:00–16:00
13:00–17:00
13:00–14:00
13:00–14:00
14:00–14:45
14:15–15:15
16:00–16:45
16:00–17:00
17:00–18:30
18:45–20:00
20:45–22:00

Náměstí

10:00–18:00 Výstava Železnicí údolím Svitavy, výstava s funkčními kolejišti, hravá výstava Deskové
a vzdělávací hry, dětská parní železnice na muzejní zahradě, tvořivé dílny - výroba dřevěných
vláčků, v provozu velké kolejiště Milana Meisla / prostory muzea a zahrady

Městské muzeum a galerie

9:00–13:00

170. výročí železnice Brno – Česká Třebová

Slavnostní otevření terminálu / před nádražní budovou
Koncert kapely Humpolecký Dixieland / před nádražní budovou
Historické kostýmy, občerstvení / nádraží

Ottendorferova knihovna

9:00
9:00
9:00–16:00

SVITAVY Přijďte si užít den v dobových kostýmech
Nádraží

Doprovodný program ve městech

~1.6.2019~

Brno – Česká Třebová

SVITAVY

ČESKÁ
TŘEBOVÁ

LETOVICE

Í

HRADEC
NAD SVITAVOU

Akce se koná pod záštitou
hejtmana Pardubického kraje
Martina Netolického

BŘEZOVÁ
NAD SVITAVOU

Doprovodný program ve městech

OPATOV

Česká Třebová > Opatov > Svitavy > Hradec nad Svitavou > Březová nad Svitavou > Letovice a zpět (2x)

4 vagony s dřevěnými sedadly, 1 služební vagon pro přepravu kočárků a kol

Historická jízda vlaku
s parní lokomotivou
423.009 LÍZA

oslavy

170. výročí železnice

Ì

Ì

Í
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170. výročí železnice Brno – Česká Třebová

CENY JÍZDENEK

Hradec n. S. Březová n. S.
80
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60
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40
40
40

100
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60
60
60
40
40
40

M. Chr.

100
80
80
80
60
40
40
40

Rozhraní

100
80
80
80
60
40
40
40
-

Letovice

Jeden vagon = 69 míst, tj. 276 míst
ve čtyřech vagonech.

KAPACITA VLAKU

PŘEPRAVA JÍZDNÍCH KOL
Je umožněna ve služebním voze vlaků vedených parní lokomotivou. Tato služba je
zpoplatněna částkou 40 Kč bez ohledu na
vzdálenost.

Je možná bezplatně ve služebním voze vlaků vedených parní lokomotivou. Přímo do
osobních vozů si cestující mohou vzít pouze ty kočárky, které lze složit tak, aby je bylo
možné umístit nad nebo pod sedadla.

PŘEPRAVA KOČÁRKů

• Děti do 4 let - bezplatně
• Děti od 4 do 15 let a psi
- za poloviční jízdné
• Žádné jiné slevy, komerční nabídky ani
jízdní výhody jiných dopravců nebudou
uznány.

SLEVY

Ceny jsou závislé na ujeté vzdálenosti.
Jízdenky budou prodávány pouze jako
jednosměrné, tzn. při požadavku odbavení tam i zpět vám budou prodány dvě
jednosměrné jízdenky, pro každý směr jízdy zvlášť. Jízdenky bude možné zakoupit
pouze u personálu zvláštních vlaků před
vlakem nebo přímo ve vlaku.

Í
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-
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80
60
40
40
40
60
60
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Historické události a zajímavosti

Na Nový rok 2019 uplynulo 170 let od zahájení
provozu na trati Brno – Česká Třebová. Trať, která
je dnes součástí 1. železničního koridoru, byla postavena jako spojovací, měla zkrátit spojení mezi
Vídní a Prahou s návazností na budovanou trať
z Prahy do Podmokel (dnes Děčína) a na saskou
hranici. Ta byla otevřena v roce 1851.
Jubilující trať navazovala na Olomoucko-pražskou
dráhu, ta byla otevřena již v roce 1845. Spojovací dráha se stala záhy páteřní tratí, důležitou pro
habsburskou monarchii a později i Československou republiku i z hlediska mezinárodního v expresní i nákladní dopravě. V jízdních řádech této
trati můžeme číst zvučná jména mezinárodních
expresů: Amicus, Balt Orient, Hungaria, Meridian,
Slovenská strela a další.
Svoji důležitost trať ztratila po dokončení elektrifikace trati Brno – Havlíčkův Brod – Kolín v šedesátých letech minulého století. Novou důležitost trať
nabyla až v posledním roce 20. století, kdy se po
celkové rekonstrukci a elektrifikaci na trať vrátily

Doprovodný program ve městech
ČESKÁ TŘEBOVÁ

Sídlo společnosti CZ LOKO
Den s CZ LOKO / Aktivní centrum vlak, žebřík siláků, klauni z Balónkova, malování na obličej, modulová železnice, jízdy v parní lokomotivě, MUV
a na šlapací drezíně. Akci moderuje Leoš Mareš,
k poslechu hudební skupina DROPS.
10:00 / Otevření provozovny
10:30 / Slavnostní zahájení
11:45 / Křest knihy CZ LOKO - 170 let tradice
12:45 / Představení a křest programu CZ Trainee
13:00 / Leoš Mareš a jeho show
16:00 / Ukončení programu
Park Javorka
15:30–17:30 / Pohádková cesta
Pořádá Dům dětí a mládeže Kamarád
Česká Třebová.

170. výročí železnice Brno – Česká Třebová

Í

mezinárodní expresy. Zahájení provozu na trati
Brno – Česká Třebová 1. 1. 1849 proběhlo bez
okázalých oslav, a to vzhledem k politické situaci
rozjitřené revolučním rokem 1848. Nová železnice měla zásadní vliv pro další rozvoj měst a obcí,
ležících v její blízkosti. Trať spojila hlavní město
monarchie s Prahou a způsobila rozmach průmyslu. Pro města na trati přinesla bouřlivý rozmach
průmyslu, zvláště textilního, umožnila rychlejší
a levnější způsob dopravy surovin i výrobků.

170. výročí železnice Brno – Česká Třebová

Aktuálně jsou k dispozici v Městském muzeu
a galerii ve Svitavách:
• výroční razítko
• turistická vizitka tratě Brno - Česká Třebová
• pohlednice

LETOVICE

Nádraží
Dechová hudba.

Náměstí
Skákací hrad pro děti, ukázka historických kol.

SVČ Letokruh Letovice
11:00–15:00 / model kolejiště HO
Využijte pauzy mezi jízdami parních vlaků a přijďte
se podívat na model kolejiště H0 (měřítko 1:87) se
stanicí Letovice. Najdete nás u fotbalového hřiště,
směrem na Brno.

Zámek a zámecký park
Děti do 18 let vstup zdarma.
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Jízdní řád a ceny jízdenek historického vlaku
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příjezd
Česká Třebová
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13:54
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14:12
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14:37
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Březová n. Svitavou 15:03
Moravská Chrastová 15:20
Rozhraní
15:26
Letovice
15:36
stanice
příjezd
Letovice
Rozhraní
16:34
Moravská Chrastová 16:40
Březová n. Svitavou 16:44
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Č. Třebová Opatov

Ceny jízdenek v Kč.
Česká Třebová
Opatov
Svitavy
Svitavy-Lány
Hradec n. Svit.
Březová n. Svit.
Moravská Chrast.
Rozhraní
Letovice
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Informace z kultury

Seriál: Naše devítky (6)

Výstava k 170. výročí železnice Brno – Česká Třebová
V letošním roce slaví města a obce podél
trati z Brna do České Třebové velké výročí
– o její historii se mnohé dozvíte v článcích
mého kolegy. Opravdu podrobně se s ní však
můžete seznámit právě na výstavě v našem
muzeu. Najdete zde historii budování trati, její
vývoj v jednotlivých obdobích, provoz lokomotiv parních, motorových i elektrických, historii
a současnost jednotlivých úseků i tunelů na
této trati. Opravdu rozsáhlá textová a fotografická část výstavy je doplněna řadou trojrozměrných předmětů, cedulí, dokumentů a také
zdařilých modelů starých parních lokomotiv.
Výstava je věnována nejen fandům železnice, ale i rodinám s dětmi. Čekají na ně desítky modelů vláčků, herny, ale hlavně funkční
kolejiště - vyrobené místními železničními modeláři, další zapůjčené od Letohradského železničního klubu až po velké luxusní ovládané
počítačem.
Realizace celé výstavy byla velmi náročná a výstava by nikdy nemohla vzniknout bez
pomoci celé řady organizací a dobrovolníků.
A tak patří velké poděkování všem, kteří se na
výstavě podíleli. Část exponátů mapující nádražní budovy na trati zapůjčil do Svitav Národní památkový ústav v Ostravě. Autorem

výstavy je Pavel Stejskal z České Třebové, který
jezdil téměř dva měsíce ze své práce na druhou
„šichtu“ k nám do muzea. Bez jeho odborných
znalostí – výběru fotografií, přípravě textů, zápůjček i kontaktů, bychom se neobešli. Právě
díky němu věřím, že výstava zaujme nejen laickou, ale i odbornou veřejnost.

Kolejiště Milana Meisla
Největší atrakcí výstavy v muzeu bude určitě funkční velké kolejiště Milana Meisla ze
Svitav ovládané počítačem. Vzhledem ke složitosti jeho fungování bude v provozu pouze
v určité termíny. V měsíci červnu to budou kromě soboty 1., kdy kolejiště pojede po celý den
od 10 do 17 hodin, také téměř všechny neděle
– 9., 16., 23. a 30., vždy od 14:00 do 16:00 hodin. Školním skupinám doporučujeme se předem telefonicky objednat. Blanka Čuhelová

Po Svitavách za pavouky
V červnu začne druhý ročník cyklu
přírodovědných vycházek „Po Svitavsku za....“, který je společným projektem
ZO ČSOP Rybák Svitavy a Městského
muzea a galerie ve Svitavách. V sobotu
22. června proto vyrazíme ve 14:00 od
pláže Horního rybníku (Rosničky) do
místních luk a lesů za jejich osminohými
obyvateli.
Těšit se můžeme na odborný výklad
našeho předního arachnologa Ondřeje
Machače, ukázku mnoha druhů pavouků
a zkoušení různých způsobů jejich odchytu. Pro děti bude též připravena soutěž
o zajímavé ceny. Věříme, že touto akcí
zaujmeme nejenom příznivce těchto často neprávem zatracovaných zvířat, ale
i všechny, co rádi tráví léto v přírodě. Koho
by pak první z výprav nezaujala, může přijít v září na cestu za stromy zdejších parků
nebo na přelomu října a listopadu na exkurzi za ptáky krmítek.
Jakub Vrána

Sezónní výstava Pojďme si hrát není jen pro děti
Od začátku června po celou dobu prázdnin budete moci v muzeu navštívit velkou výstavu deskových a vzdělávacích her s názvem
Pojďme si hrát. Unikátní výstava je vytvořena
ve spolupráci s vydavatelstvím moderních
společenských her pro děti i dospělé ALBI.
Těšit se můžete na hry pro celou rodinu, pro
jednotlivce, hry strategické, logické či karetní,
historické hry nebo hlavolamy. To vše si budete
moci nejen prohlédnout, ale velkou část her
i osobně vyzkoušet. Pokud se vám hra zalíbí,
tak samozřejmě i zakoupit. Po dobu trvání výstavy je naplánováno několik tematických večerů jako deskoherní kavárna, beseda s tvůrci
her či rodinný večer s deskovkami.

Úžasnou předností her je, že umí vtáhnout
do děje a pobavit. S námi se tak můžete stát
námořníkem, rytířem, princeznou nebo velbloudem. V deskových hrách je ukryt velký
vzdělávací potenciál. Avšak stále nejdůležitější
je, že hra přináší zábavu, odpočinek a přátele.
Vernisáž bude 31. května a setkat se tam
můžete v české premiéře i se hrou Gloomhaven, která je aktuálně nejlepší hrou na světě
dle hodnocení hráčů na serveru boardgamegeek.com. Tak se přijďte pobavit do muzea
a vyzkoušet, jak můžete vy i vaše děti efektivně a s úsměvem trávit volný čas bez televize
a mobilu.
Lea Sehnalová

Budeme pokračovat ve vyprávění o železnici z Brna do České Třebové, která si letos
připomíná 170 let od uvedení do provozu.
Otevření této liniové stavby se uskutečnilo poněkud zvláštním způsobem. Bylo totiž pouze
úředně oznámeno, bez okázalých oslav, stříhání pásek za zvuku kapel. Stalo se tak kvůli zjitřené společenské situaci revolučního roku 1848,
ve kterém se Evropa a habsburská monarchie
ocitla. Císař a jeho administrativa měla jiných
problémů více než dost. Za panování císaře
Ferdinanda V. padlo 21. června 1843 rozhodnutí o výstavbě trati, jejímž vedením byl pověřen Ing. Ferdinand Boháč. Ten rozdělil trať na
čtyři stavební úseky se zásadními místy: Brno,
Maloměřice, Blansko, Březová a Česká Třebová. Páska se však přeci jednou slavnostně střihla. V listopadu 1843 se tak stalo u brněnských
Obřan. Lze říci, že na stavbě se podílely dvě
vítězné firmy. Do Blanska stavěla italská firma
Felice Tallachini, která měla zkušenosti se stavbou tunelů v Alpách a severní Itálii. Netušila
však, co jí těch 10 tunelů Moravského krasu
a překonávání meandrující Svitavy v úzkém
údolí přinese. Od Blanska do Třebové stavěla
firma bratří Kleinů. Té se do cesty postavil pouze jediný kopec u Muzlova (tunel č. 11), ale po
dobu stavby (1845–48) se potýkala s odporem
sedláků, kterým trať přetnula pole, což vedlo
k poškozování trati i k fyzickému napadení
dělníků a různým potyčkám kolem Hradce
nad Svitavou a Svitav. Ačkoliv dráha byla připravena jako dvojkolejná, s pokládkou koleje
se začalo v roce 1848, ta druhá musela počkat.
Stavba měla být dokončena v roce 1847, ale
technické a sabotážní komplikace tento termín
o rok prodloužily. Několik zajímavých čísel:
celková délka tunelů 1 773 metrů, maximální
stoupání 6,667 ‰, poloměr oblouků 380 metrů. Na 91 kilometrů dlouhé dráze muselo být
postaveno na 49 mostů a nespočet přejezdů.
Byla postavena dvě nádraží (Brno a Třebová)
a osm mezilehlých stanic. Na dráze stálo 78
strážních domků. Stavbu nádražních budov
na celé trati řídil vrchní inženýr architekt Antonín Jüngling. Budovy v Adamově, Skalici nad
Svitavou, Letovicích a Svitavách stavěla firma
bratří Kleinů, v Blansku stavitel Antonín Kunert
z Opavy a mistr Theodor Dietrich z Těšína. Celkové náklady na realizaci stavby se vyšplhaly
na 8 991 504 zlatých. R. Fikejz a P. Stejskal

Na viaduktu v Hradci nad Svitavou roku
1995 jede rychlík R 680 v čele s lokomotivou
754.041.
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Dětská scéna 2019
V pořadí 48. celostátní přehlídka dětského divadla a 48.
celostátní přehlídka a dílna
dětských recitátorů se uskuteční ve dnech 7. - 13. června již podeváté ve Svitavách.
Poprvé to bylo v roce 2011.
Ve dnech 7. - 9. června bude přednášet
85 nejlepších recitátorů v kině Vesmír. Dílny
pro recitátory a diskusní kluby pro doprovod
recitátorů proběhnou na zdravotnické škole;
v městském muzeu bude besedovat lektorský
sbor s recitátory a jejich doprovodem.

Ve dnech 8. - 12. června ve Fabrice, v divadle
Trám a v klubu Tyjátr bude hrát sedmnáct nejlepších dětských divadelních souborů z celé
republiky. Na Dětskou scénu do našeho města
přijede celkem 276 dětí ve věku do patnácti let
a s nimi 39 obětavých učitelů a vedoucích souborů. Divadla se budou hrát vždy dopoledne
a odpoledne. Děti z hrajících souborů se zúčastní výletů do Zeleného Vendolí, procházek
po historii našeho města, discgolfových zápolení, komentované procházky Vodárenským lesem (s vypouštěním ptactva, které zde žije…)
a dalších aktivit…
Celkem devadesát seminaristů – studentů škol,
zabývajících se dramatickou výchovou a dětským divadlem a ostatních zájemců - se bude
vzdělávat po celou dobu přehlídky ve čtyřech
seminářích ve všech koutech Fabriky, v Ottendorferově domě, v kavárně V Parku i jinde.
Dětská scéna má svůj doprovodný program. Ve
Farní stodole, kde se vždy večer schází Dětská
scéna, zahraje kapela a v Trámu a Fabrice proběhne inspirativní divadelní představení. Letos
to bude svitavský soubor Dramatické školičky
PARAMIAN s inscenací Na arše v šest…Tak taková bude Dětská scéna 2019 v našem městě.
Tato celostátní divadelní a recitační přehlídka je
již devátým rokem jednou z nejvýznamnějších
kulturních a společenských událostí v našem
městě a v celém Pardubickém kraji!
Petr Mohr
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12. / St / 16:00 / park Jana Palacha

Čtenářský klub pro děti od 3 do 7 let
Náplní klubu je práce s knihou - čtení, vyprávění, tvoření. Tentokrát se sejdeme v parku Jana
Palacha u knihobudky, v případě nepříznivého
počasí v dětském oddělení knihovny.
20. / Čt / 18:00 / Fabrika, aula

Je víra skutečně neslučitelná
s moderní vědou?
Srdečně vás zveme na přednášku, jejímž obsahem bude analýza způsobu získávání poznání
o světě kolem nás pomocí metod současné
vědy spolu s jejími přednostmi a nedostatky.
Bohužel pro mnoho lidí jsou pojmy věda a víra
ve vzájemném rozporu, ale je tomu skutečně
tak? Jak můžeme správně přistoupit k životu,
abychom nepodlehli materialistické doktríně
nebo nebyli podvedeni klamnou vírou?
Přednášet bude Jan Reiss, profesí matematik,
který se také zabývá nejstaršími texty - starobylými védami psanými sanskrtem. Dodnes jsou
inspirací pro mnoho vědců, ale jejich přínos
spočívá především v praktických aplikacích,
které mohou zlepšit každodenní život každého
z nás. Vstupné dobrovolné.

SOČ - Středoškolská
odborná činnost

Další služby v knihovně
Pro zrakově postižené a znevýhodněné občany
Městská knihovna ve Svitavách již několik let
půjčuje tzv. zvukové knihovny pro zrakově
znevýhodněné občany z produkce Knihovny
a tiskárny K. E. Macana v Praze. Ve fondu
máme 1280 titulů namluvených knih ve formátu MP3. Audioknihy dokupujeme i z komerčních nakladatelství, jako jsou např. Tympanum,
OneHotBook a Radioservis, a půjčit si je mohou i běžní čtenáři. Ve studovně je zpřístupněn počítač s hlasovým výstupem. Předčítání
umožňuje provádět běžné úkoly, číst položky na obrazovce (například text a tlačítka)
a pracovat s nimi, číst a psát e-maily, procházet
internet a pracovat s dokumenty. Pro imobilní
občany a seniory je určena donášková služba.
Rádi přineseme našim čtenářům požadované
dokumenty přímo domů.
Upozornění o uzavření knihovny
Knihovna bude z důvodu revize knihovního
fondu od 17. do 30. června uzavřena. Výpůjčky
budou čtenářům automaticky prodlouženy do
konce července. Knihy lze vracet do biblioboxu
umístěného před vchodem do Fabriky. Povinnost provádět revizi fondu ukládá knihovnám
Knihovní zákon (č. 257/2001 Sb.) v případě
svitavské knihovny, jejíž fond obsahuje kolem
70 000 dokumentů, je to jednou za pět let.

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

Sportovní hry mateřských škol

Fantasy klub

Ve středu 24. dubna 2019 se ve sportovní hale
Na Střelnici uskutečnila soutěž Sportovní hry
mateřských škol. Soutěž již tradičně pořádá
Středisko volného času a soutěžící školky. Zúčastnila se pětice svitavských MŠ. Konkrétně

pod vedením Michala Římala z knihkupectví
Minotaur (novinky, kvízy a jiné zajímavosti ze
světa fantasy literatury a komiksů). Klub je určen pro děti od 8 let.

MŠ Větrná, MŠ Marie Majerové, MŠ Milady Horákové, MŠ Sokolovská v Pražské ulici
a vítězové MŠ ČSA.
Děti soutěžily v pěti disciplínách, kde si vyzkoušely skok v pytli, štafetový a překážkový
běh, hod do dálky a pěti-skok. K bojovnému
sportovnímu dopoledni přispěly i ostatní děti,
které obsadily tribuny místní haly a neúnavně
povzbuzovaly. Jak již bylo zmíněno, vítězem se
stala MŠ Čs. Armády, a tím pádem postoupila
do krajského finále, které se uskuteční v úterý
11. června v Pardubicích. Držíme pěsti a přejeme hodně úspěchů při reprezentaci města
Svitavy.
Miroslav Skočovský

SOČ je soutěží talentovaných středoškoláků
v řešení odborných problémů v 18 vědních
oborech.
Dne 9. 4. 2018 proběhlo okresní kolo na Gymnáziu, obchodní akademii, vyšší odborné škole a jazykové škole s právem státní jazykové
zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázium Svitavy).
Okresní kolo se konalo formou soutěžní přehlídky, ve které soutěžící své práce obhajovali
před odbornou porotou. Soutěžní přehlídky
se zúčastnilo 29 z 30 přihlášených prací, na
kterých pracovalo celkem 30 studentů, a to
ze správních okresů Svitavy a Ústí nad Orlicí.
Do krajského kola postoupilo 25 prací napříč
obory. Nejúspěšnější řešitelé jsou často vybíráni k účasti na obdobných mezinárodních
soutěžích.
Svitavští se studenti umístili takto - 1. místo v oboru 13. získal Martin Zouhar s prací
„Vývoj Základní nepodmíněný příjem v ekonomii“ (Obchodní akademie - Gymnázium
Svitavy), 2. místo v oboru 15. získala Julie
Mizerová s prací „Dílo Jheronima Bosche“
(Gymnázium Svitavy). Gratulujeme!
Generálním partnerem tohoto ročníku Středoškolské odborné činnosti je správce domény
CZ CZ.NIC., pořadatelem jako již tradičně,
bylo Středisko volného času Svitavy a Gymnázium Svitavy.
Dovolte nám, abychom touto cestou poděkovali všem porotcům – odborníkům z praxe,
kteří se podíleli na zdárném průběhu přehlídky. Děkujeme také Gymnáziu Svitavy za
poskytnutí prostor a pomoc při organizování
této tradiční středoškolské soutěže.
Ondřej Komůrka a Pavel Padyásek
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daleko hradu Sovinec se nachází téměř tříhektarové arboretum Paseka, s expozicí rostlin,
které svojí rozmanitostí a krásou okouzlí každého návštěvníka.
Odjezd 22. června z autobusového nádraží
Polička v 07:30, ze Svitav v 08:00 z autobusového nádraží. Cena za účastníka je 150 Kč.
Marie Stejskalová

nedostává. Na závěr návštěvy jsme je seznámili
s historií Ottendorferova domu. Znají město
Milwaukee, kam Ottendorfer po emigraci odešel. Je to místo, kde žije velká německá komunita
a kde je mnoho staveb evropského typu jako
je i naše „Červená knihovna“. Z vlaku cestou na hotel nám poslali zprávu, že byli potěšeni naším milým přijetím a chtějí zůstat
s námi v kontaktu. Máme zvážit cestu do USA.
Matěj Nárožný

Setkání harmonikářů

Výtvarné řádění
Výtvarné řádění proběhne v pátek 14. června
od 15 do 17:30 hodin v parku Jana Palacha.
Příjemné prostředí svitavského parku se přemění ve výtvarné dílny. Děti si v doprovodu
rodičů osvojí různé výtvarné techniky, které
jsou často v domácím prostředí nerealizovatelné. Akce je určena dětem ve věku 1 - 10 let
a bude zakončena divadýlkem pro děti Divočiny (Zdenka Selingerová).
Rodinné vstupné 90 Kč členi / 120 Kč nečleni
MC Krůček. Podpořeno Pardubickým krajem.

Vítání prázdnin s Krůčkem
Havaj v Lánské zahradě se koná ve čtvrtek
27. června od 16 hodin. Těšit se můžete na
taneční párty v Havaj stylu, malování na obličej, koupání v hasičské pěně (doporučujeme
si vzít plavky a ručník) a překvapení. Rodinné
vstupné 70 Kč členi / 90 Kč nečleni MC Krůček.
Tým MC Krůček

18. / Út / 13:00 / park Jana Palacha

Langrova vila, park
V rámci cyklu Putování s městským historikem navštívíme Langrovu vilu, dozvíme se
něco o její historii a prohlédneme si prostory,
do kterých se každý nedostane. Pokračovat
budeme vycházkou arboretem v parku Jana
Palacha s výkladem Radima Klíče, který dohlíží
na městskou zeleň. Sraz před hlavním vchodem do vily. Akce pro členy klubu!
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

Američtí lingvisté v Muzeu esperanta

ZO KARDIO SVITAVY
13. dubna 2019 / Borová, Pustá Kamenice
Počasí bylo málo nakloněno k vyšší účasti, nicméně se vycházka s poznáváním probouzející
přírody velice líbila a všichni se těší na plné
jaro.
27. dubna 2019 / Předmájové setkání / Polička
S příchodem očekávaného měsíce května
a s plánováním konání tradičního Pálení čarodějnic se sešli členové a přátelé ZO KARDIO
v areálu HZS v Poličce. Více než padesát účastníků se, byť v chladném počasí, sešlo, i když ne
u tradičního ohně (nebezpečí vzniku požáru).
Společně si užili nejen nabízené pochoutky ze
stánku p. Hlavsy, ale i velkorysého sponzorského daru z Pekárny Borová. Útulné prostředí
zahrady za zbrojnicí HZS Polička s povděkem
a velkým poděkováním využili zúčastnění
k družnému a zpěvem naplněnému setkání
přátel, kteří mají potřebu se vídat. Provozovatelům tohoto zařízení chceme upřímně poděkovat za vstřícnost a ochotu.

Plánované vycházky a akce ZO KARDIO:
22. června 2019 / Výlet do podhůří Jeseníků
Naplánovaný výlet je směrován k cíli návštěvy
zámku v ÚSOV s expozicí myslivosti a loveckých trofejí. Další zastávkou bude návštěva ne
až tak známého hradu Sovinec, kde se bude
v rámci tamních programů možné účastnit jak
prohlídky hradu, tak i zhlédnout vystoupení
kejklířů, šermířů a historického jarmarku. Ne-

V sobotu 4. května nás navštívili manželé
Dr. Melissa L. Curtin a Prof. Michael Curtin.
Oba pracují na Kalifornské universitě v Santa Barbaře. Profesor Michael Curtin se věnuje
oblasti filmových a mediálních studií. Doktorka
Melissa L. Curtin se specializuje na mezikulturní komunikaci a lingvistickou antropologii.
Navštívili již mnoho jazykových muzeí po celém světě, např. na Tchaj-wanu, v Paříži nebo
v Brazílii. Před svitavským Muzeem esperanta
navštívili i Muzeum esperanta ve Vídni, kam se
o prázdninách členové svitavského klubu chystají. Zajímali se o podmínky studia cizích jazyků
na českých školách dříve a nyní. Nejvíce se ptali
na důvody, proč se učíme esperanto a jak jsme
se k němu dostali, zdali podmínky pro esperantisty jsou v současné době lepší než dříve. Zaujala je bohatá činnost místního esperantského
klubu, která je zdokumentována ve fotoknihách
a v kronikách, a jeho zahraniční přátelé. Obdivovali, kolik esperantských materiálů již má naše
muzeum za desetiletou působnost. V kontextu
jimi navštívených muzeí ocenili pomoc města,
protože dle jejich slov se nezávislým muzeím
ve světě takové podpory jako tomu našemu

Sešli se – po šestnácté. Podesáté ve Fabrice
(před tím v Bílém domě). Třicet vystoupení
šedesáti harmonikářů – po jednom, dva spolu
i více … Od nejmenších (žáci naší hudebky)
po nejstarší… Z celé republiky… z Moravy jižní
i severní, Čech - úplně všech… Celé odpoledne,
od půl druhé do večera. Nejprve na jevišti. Na
závěr po celé Fabrice i před ní. A všichni pěkně společně. Nejprve Ta naše písnička česká,
potom od všeho trochu… a všichni pospolu
– ti s harmonikou i návštěvníci… A vše pod
vedením a organizací našeho kulturního střediska a Svitavské dvanáctky. Setkání harmonikářů se děje po celé republice. To svitavské
má zvláštní kouzlo. Je to Fabrikou? Je to lidmi!
Nejde to přesně popsat. Je lepší to zažít. Přijďte
se přesvědčit. Za rok - 16. května 2020 o půl
druhé ve Fabrice! Hezké jaro s harmonikou…
a písničkou!
Petr Mohr

Skautská sbírka Společně proti leukémii
V sobotu 7. 6. 2019 se v rámci skautské humanitární akce Společně proti leukémii!, již
po jednadvacáté, uskuteční tzv. Benzínková
sbírka. Letos tomu poprvé bude i ve Svitavách.
Na svitavských benzínkách (OMV a Benzina) budou skauti a skautky projíždějícím autům umývat
okna a řidiči jim na oplátku mohou do zapečetěné kasičky vhodit dobrovolný příspěvek. Cílem
této sbírky je pomoct lidem postiženým leukémií
a dalšími nemocemi krvetvorby. Za minulý rok se
po celé ČR vybralo 243 597 korun. Sbírka pomáhá jíž od roku 1998, a za tu dobu se vybralo přes
9 milionů korun. Výtěžek putuje na podporu
Českého národního registru dárců kostní dřeně,
tak se nebojte nechat si umýt okna a přispějte na
dobrou věc. Děkujeme.
Jonáš Ingr

Červánek v červnu
Pěvecký sbor Červánek vás zve na koncert,
který se bude konat ve čtvrtek 13. června v 19
hodin v divadle Trám. Nabízíme krásné písničky z 60. let minulého století a pásmo skladeb
z českých muzikálů Rebelové a Starci na chme-
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lu. Dobrá nálada a přátelská atmosféra je na
našich koncertech samozřejmostí. Srdečně
zveme!
Karel Sax

Festival Matky sobě Svitavy
Zveme vás na festival pro budoucí a stávající
rodiče. Čeká vás nabitý program přednáškami
o porodu, kojení, látkových plenách, Montessori, nošení dětí, trhy, workshopy, dětský koutek a další. Ve čtvrtek 20. 6. od 9:30 do 16:30
v divadle Trám a klubu Tyjátr.

Hrátky se zvířátky
Každé pondělí od 9.30 hodin se v Tramtáryji
koná kroužek pro rodiče s dětmi od 5 měsíců
do 3 let. Můžete se těšit na říkanky, písničky
a tanečky. Kroužek je zakončen opičí dráhou
pro děti a maminky čeká káva a dezert. Kroužek bude v provozu i přes velké prázdniny.
Barbora Zelená

Klienti vyrábějí krásné věci
Vážení čtenáři, ráda bych vás informovala
o naší práci v sociálně terapeutických dílnách.
Sociálně terapeutická dílna je sociální služba,
kterou poskytuje Domov na rozcestí. V této
službě pracujeme s klienty na výrobě nejrůznějších dárkových a upomínkových předmětů.
Dílny se nacházejí v ulici Purkyňova 252/14
v blízkosti zdravotní školy. V našich dílnách klienti vyrábí různé výrobky z různých materiálů,
například pracují s betonem. Klienti za pomoci
pracovníka odlévají do forem různé betonové
výrobky, např. květináče různých velikostí,
misky a jiné dekorativní předměty. Dále vyrábí
různé květináčové panáčky, sezonní dekorace,
odlévají různé tvary svíček, šijí látkové chňapky
a tašky, polštáře, ozdobné brože a mnoho dalších krásných dárečků. Tyto výrobky si můžete
zakoupit v naší kavárně Café Rozcestí, kterou
najdete na výše uvedené adrese. Kromě toho
kavárna nabízí posezení u dobré kávy a domácího dezertu v příjemném prostředí i na venkovní terase. Celá kavárna je přizpůsobena pro
děti a terasa pro čtyřnohé mazlíčky. Těšíme se
na vaši návštěvu.
Markéta Kalábová a celý tým
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aktu bude zahradní festival, jehož výtěžek pomůže další dobré věci, vybudování nové cesty.
Nejdříve u Světlanky vznikly mobilní zahrádky,
v loňském roce sad, jenž nese jméno Olgy Havlové. A v plánu je vybudovat cestu, aby se do
zahrady Světlanky pohodlně dostali i klienti,
kteří jsou na vozíčku nebo se obtížněji pohybují. „Cílem veškerého tohoto snažení je, aby naši
klienti více chodili ven, na čerstvý vzduch, do
zahrady,“ vysvětluje vedoucí Světlanky Vendula
Kouřilová. Festival Vzadu v sadu má být příjemnou akcí, díky které by měli obyvatelé poznat,
že můžou do Světlanky kdykoliv přijít, pobýt
v zahradě, ochutnat ovoce ze stromků a keřů,
které tady v létě dozraje. „Máme jabloně, hrušně, slivoně, třešně, černé jeřáby, meruňky, moruše i blumy, z keřů v zahradě najdete ostružiny, maliny, rybízy, borůvky nebo angrešt,“ láká
Vendula Kouřilová k pobytu v jejich zahradě.
„Přejeme si, aby se o Světlance více vědělo,
aby byla naše zahrada místem, kde se budou
lidé potkávat, děti si pohrají a nebudou se bát
utrhnout nějaké ovoce,“ usmívá se vedoucí
Světlanky.
Festival se uskuteční v sobotu 22. června od
14.30 hodin. Připraven je i program pro děti,
za vstupné zaplatíte 150 korun (celý výtěžek
půjde na novou cestu), děti neplatí. Akce, již
podpořilo i město Svitavy, se koná pod záštitou radního Pardubického kraje Pavla Šotoly.
Petra Soukupová

Kajmánek plavání (nejen) pro nejmenší
Od září v krytém plaveckém bazénu ve Svitavách opět pokračujeme s kurzy plavání
(nejen) pro nejmenší. Děti mají od přírody
pozitivní vztah k vodě. Na našich kurzech jde
především o to, aby děti formou hry získaly
základní návyky při styku s vodou a vody se
nebály. Kurzy jsou vždy děleny podle věku
a zkušenosti dětí. Plaváním dochází k pozitivnímu ovlivnění motorického i citového vývoje.
Děti se ve vodě baví a zároveň cvičí koordinaci pohybů a rovnováhu. Přirozenou a hravou
formou postupně získávají základní plavecké
dovednosti. Naučí se splývat v poloze na zádech i na bříšku, vydechovat do vody, skákat,

potápět se a orientovat pod vodou. Velkou
předností kojeneckého plavání je prohloubení
vzájemné vazby mezi rodičem a dítětem. Rádi
mezi sebou přivítáme nové plaváčky. Bližší informace na www.kajmanek.cz nebo tel. čísle
737 389 797. Všem účastníkům plaveckých
kurzů tímto děkuji a těším se na příští školní
rok 2019–2020. Přeji krásné a veselé prázdniny plné sluníčka!
Pavlína Šmerdová

Festival Rosnička
Rosnička, hudební festival současnosti. Koncept akce je minimálně z krajského pohledu
unikátní a každoročně dává publiku s otevřenými ušima šanci objevovat ty nejčerstvější
a nejzajímavější projekty elektronické scény nejen z Čech a Slovenska, ale v posledních letech i Polska, Maďarska, Rakouska,
Velké Británie nebo Ruska. Devátý ročník
dvoudenního open-airu nabídne ve dnech
28. a 29. června více než 40 koncertů a DJ
setů, letos premiérově na třech plnohodnotných scénách. Dvě koncertní pódia doplní třetí
krytá stage přímo na břehu rybníka Rosnička,
která vždy poskytne taneční alternativu k dění
jinde. Celý program obsahuje mnoho pečlivě vybraných vystupujících, které najdete na
oficiálních webových stránkách akce a facebooku, ale důvodů, proč Rosničku navštívit, je
samozřejmě víc. Je to rozhodně samotné místo
konání, které spojuje vodní plochu, les i louku
a dvoudenním návštěvníkům dopřává klid
ve stanovém městě cca 400 metrů od areálu
festivalu. Pro více informací sledujte Festival
Rosnička na oficiálním webu. www.festivalrosnicka.cz, Facebooku, Instagramu, a na video
- portálu YouTube.
Petr Horák

Vzadu v sadu
Příjemný hudební festival, který pomůže
Sad Olgy Havlové, který už několik měsíců
zkrášluje zahradu centra denních služeb Svět-

lanka v Jungmannově ulici, bude v sobotu
22. června slavnostně otevřen, požehná mu
kněz Ladislav Heryán. Součástí slavnostního

Pražská 48, Svitavy, e-mail: personalni@westrock.com
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Ze svitavských škol
ZŠ T. G. Masaryka
Den dětí na Myšárně
Jednou z dlouholetých tradic na naší škole je
oslava Dne dětí. Každoročně žáci 9. tříd chystají zábavu pro své nejmenší spolužáky. Fantazii se meze nekladou, a tak se deváťáci vždy
snaží vytvořit něco originálního. V minulosti
připravili klasické soutěže typu skákání v pytli,
nošení vody na lžíci, lovení míčků, ale také výlet k rybníku Rosnička a plnění úkolů v přírodě
s následným společným opékáním špekáčků.
Na zdar celé akce dohlíží paní učitelka Jana
Slezáková, se kterou naši nejstarší vše konzultují a upravují vzhledem k věku žáků. Akce trvá
vždy celé dopoledne a na jejím konci si všichni
odnesou drobnou sladkou odměnu. Pro malé
spolužáky je to pěkná motivace do budoucna.
Kdo ví, možná se někteří už teď těší, že i oni si
jednou budou pro své kamarády chystat nějakou podobnou zábavu.
Zdeňka Tesárková

MŠ Čs. armády

MŠ Milady Horákové

Za krásami myslivosti do Boršova
Koncem dubna umožnila dětem z MŠ Svitavy,
Milady Horákové 27 návštěva Myslivecké výstavy v Boršově nahlédnout do světa kynologie, sokolnictví, mysliveckých trubačů a trofejí.
Za zprostředkování nevšedního zážitku děkujeme vedoucímu odboru životního prostředí
MěÚ Svitavy panu Marku Antošovi.
Kolektiv zaměstnanců MŠ

Speciální základní a střední škola

SOU Svitavy

Projektový den v SOU Svitavy
V úterý 16. dubna 2019 se konal v našich dílenských třídách SOU Svitavy projektový den
ve spolupráci se ZŠ Svitavy, Felberova 2. Před
svátky jara jsme se snažili žákům základní školy trochu barevněji přiblížit obrábění. Gravírovali jsme do plexiskla a každý žák si vyrobil
své vlastní JoJo, do kterého jsme gravírovali
libovolný nápis. Na druhém stanovišti si žáci
v rámci projektu měli možnost ozdobit dřevěná velikonoční vajíčka. Ke zdobení jsme
použili pastelky a fixy. Ti odvážnější si zkusili
vajíčka vypalovat trafopájkou.
Při těchto činnostech si žáci prohlubovali pozitivní vztah k manuálním činnostem a výsledek mohli použít při výzdobě velikonočních
svátků. Alice Štrajtová Štefková

ZŠ a MŠ Sokolovská

Poděkování pionýrům
Každý školní rok si pro nás pionýři z Pionýrské
skupiny Vysočina připravují zábavné odpoledne. Tentokrát to bylo v období velikonočních
svátků a neslo název „Hledání velikonočního
zajíčka“. Ve čtvrtek jedenáctého dubna se sešli
u naší budovy Mateřské školy v ulici Československé armády 9 natěšené děti, sourozenci, rodiče
i prarodiče, aby se společně vydali vstříc zábavě
do parku Jana Palacha. Tam byli již na různých
místech rozmístěni naši kamarádi - pionýři
– mnohdy děti, které naši školku navštěvovaly.
Všichni vítali děti v krásných barevných kostýmech a měli připraveno mnoho zábavných
úkolů. Hledání velikonočního zajíčka začalo
u kavárny V parku, kde si děti za pomoci dospělých vyrobily zaječí čelenku. Pak se postupně vydaly plnit další úkoly, mezi kterými bylo
například pletení pomlázky, hledání a skládání
rozstříhaných barevných vajíček, počítání fazolek, poznávání pohádek podle obrázků, chození
s vajíčkem na lžíci po kládě, prokličkování zaječím slalomem, počítání teček beruškám a mnoho dalších. Veselé, usměvavé tváře všech dětí,
spokojení rodiče a především krásně prožité
odpoledne ve společnosti báječných kamarádů
jsme si užili dostatečně. Proto ještě jednou touto cestou děkujeme pionýrům a jejich vedoucím
za dlouholetou spolupráci.
Petra Veretinová, Olga Gabrlíková

Karaoke nás bavilo
Školní kolo pěvecké soutěže Karaoke proběhlo
26. 4. 2019 v multifunkční místnosti Speciální
základní školy a střední školy Svitavy. Pěvecké
soutěže se celkem zúčastnilo 37 žáků z prvního
i druhého stupně, ze střední školy i z přípravné
třídy. Žáci se na soutěž připravovali během hodin hudební výchovy. Mohli si vyzkoušet zpěv
s melodickou linkou na mikrofon a interpretovat hudbu před diváky i porotou. Zazněly
písně lidové, písničky z pohádek i písničky soudobých interpretů naší hudební scény. Výkony
žáků byly vyrovnané a pro tříčlennou porotu
se stal výběr vítězů obtížným. Čtyři nejlepší
zpěváci si zajistili postup do pěvecké soutěže
„Jarní zpívání“, která je každoročně pořádána
pro žáky speciálních škol v Divadelním klubu
v Poličce.
Iva Kapounová

Den Země s veřejností na Pražské
ZŠ a MŠ Sokolovská vás srdečně zve na již
pátý ročník Dne Země s veřejností, který se
koná 25. června tentokrát v areálu školy na
Pražské od 8:30 do 12 hodin. Program je určen pro děti z MŠ a žáky 1. stupně ZŠ. Uvítáme také širokou veřejnost se svými dětmi.
Opět se můžete těšit na desítky různých pokusů, tvoření a her, při kterých si vyzkoušíte například měření u meteorologické budky, práci
se dřevem u hoblic v naší nové učebně, seznámíte se s ornitologickou stěnou či nahlédnete pod pokličku pedologie. Tak neváhejte
a přijďte si s námi užít tvořivě badatelské dopoledne! Na stanovištích se na vás těší naši žáci
2. stupně a zaměstnanci školy.
Alena Vašáková
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ZŠ náměstí Míru

Den v zeleném
Den Země, který letos připadl na Velikonoční pondělí, jsme si v Základní škole Svitavy na
náměstí Míru připomněli ve čtvrtek 9. května.
Proběhlo zajímavé dopoledne, které jsme zahájili pohřbem odpadů. Provedli jsme před
zraky celé školy pokus, jehož výsledek budeme znát až za rok. Pohřbili jsme několik různých druhů odpadů na školním dvoře a za rok
se podíváme, jak a zda vůbec se v půdě mění
a rozkládají. Současně vznikne i fotografická
kronika odpadů, kterou budeme každý rok
aktualizovat. S hezkou myšlenkou přišel náš
školní parlament. Jako symbol ekologické problematiky, které jsme se celý den věnovali, navrhli naši parlamenťáci přijít v zeleném oděvu.
Den potom pokračoval v režii třídních učitelů,
děti chodily na tematické vycházky, hrály hry
a kvízy a vše jsme zakončili návštěvou komponovaného představení o krásách naší planety.
Jakub Velecký

ZŠ Felberova

Uměly by se naše děti ubránit útočníkovi?
Tuto otázku si položili učitelé prvního stupně
ZŠ Svitavy Felberova a protože jim bezpečnost
dětí není lhostejná, rozhodli se, že nechají žáky,
aby si své schopnosti vyzkoušeli v praxi. V prostorách tělocvičny uspořádali kurz sebeobrany a bezpečného chování k cizím lidem, který
vedl dlouholetý instruktor reálné sebeobrany
Bc. Roman Zatloukal. Obsah byl zaměřen zejména prakticky. Děti reagovaly na konkrétní
situaci, kdy je neznámý člověk nutí, aby s ním
někam šly proti své vůli. Kromě nácviku hlasitého křiku a úniku před pronásledující osobou si žáci vyzkoušeli také vhodné údery, kopy
a chvaty spojené se škrábáním a kousáním.
Naučili se také, jak zasáhnout slabiny útočníka, např. úderem do rozkroku či vhozením
písku do očí, a tím zvýšit pravděpodobnost
své úspěšné záchrany. Informativní část kurzu
byla zaměřena na prevenci – žáci byli vedeni
ke zvýšené opatrnosti při komunikaci s cizími
lidmi, učili se, jak postupovat, pokud se ztratí v neznámém prostředí, jak přivolat pomoc
a u koho najít bezpečí.
Jana Pazderová
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ZŠ Riegrova

v německých rodinách, absolvovali několik
výletů po Německu, hospitovali ve výuce německého gymnázia, týden hostili studenti svitavského gymnázia německé přátele doma.
Absolvovali s nimi prohlídku Svitav, jezdili
s nimi na výlety (např. do Moravského krasu),
navštívili radnici a také je uvedli do problematiky českého školství a do některých vyučovacích
hodin. Gymnázium Bad Essen není jedinou
partnerskou školou gymnázia. Více než 40 let
probíhal partnerský vztah s německým gymnáziem v Egeln, po jeho zrušení se uskutečňují
výměnné pobyty s gymnáziem ve Stassfurtu.
Milan Báča

Obchodní akademie

Dvacet let školní novinařiny
Rok 1999, děvčata ze 7. třídy a zajímavý nápad. „Budeme vydávat školní časopis.“ Od slov
nebylo daleko k činům. Tehdy byly k dispozici
pouze pastelky, pero, kopírka. Noviny vznikaly
doslova na koleně. Moderní technika později
usnadnila práci a pomohla vylepšit podobu
novin. Za uplynulých 20 let se v redakcích vystřídalo nespočet žáků a časopis měnil nejen
svůj vzhled, ale i název – Rieger 4 Times, Teenagers Times, Rino. 2010 - první vstup do soutěže Školní časopis roku a začátek naší cesty
za úspěchy v krajských i celostátních kolech.
Za posledních 10 ročníků soutěže jsme získali
34 ocenění, z toho 19krát 1. místo. Rok 2016
znamenal rozdělení novin na Riegrováček
(1. stupeň) a Riegrovák (2. stupeň). A úspěchy
pokračují. Posledním oceněním jsou 1. místa
obou časopisů v letošním krajském kole a postup výš. I tak může vypadat mediální výchova
v praxi. Díky všem!
Eva Fialová
Drátování
15. 6. 2019 / 10:00–12:00
Poplatek: 50 Kč na materiál. Účast hlaste předem na e-mail: prazanova@riegrovka.cz.

Stalo se na obchodní akademii
• žáci 1. – 3. ročníku svitavské obchodní akademie se 7. 5. 2019 zapojili do studentských
voleb do Evropského parlamentu,
• na konci dubna se žáci 2. A a 2. B zúčastnili
sportovně-turistického kurzu na Luckém vrchu u Borové. Přesun na místo konání kurzu
absolvovali po vlastní ose na kolách, program
byl připravován ve spolupráci se Střediskem
volného času ve Svitavách,
• žák svitavské obchodní akademie Martin
Zouhar zvítězil v okresním kole SOČ (Středoškolská odborná činnost) v oboru Ekonomika
a řízení s prací „Základní nepodmíněný příjem
v ekonomii“. Postoupil tak do krajského kola,
• děvčata celkově vyhrála celoroční Svitavskou
středoškolskou ligu, chlapci skončili na celkovém 4. místě. V rámci ligy se uskutečnila
mezi středními školami utkání ve volejbalu,
basketbalu, florbalu a futsalu. Milan Báča

Gymnázium Svitavy

pneuservis
Nekvinda
Zemědělská technika, a. s.
Průmyslová 2157/4
568 02 Svitavy
tel.: 461 530 135
pneu@nekvinda.cz

Aktuálně z gymnázia
Za tři roky to bude 30 roků od chvíle, kdy byly
navázány partnerské vztahy svitavského gymnázia s gymnáziem v německém lázeňském
městě Bad Essen. I letos (na přelomu března
a dubna) proběhl výměnný pobyt studentů
obou škol, tentokrát i s účastí několika studentů obchodní akademie. Týden byli studenti

www.nekvinda.cz
Zahradní
technika

autorizovaný
prodejce a servis
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Informace ze sportu
Svitavská atletika zahájila
závody na dráze

O posledním dubnovém víkendu měli
pořadatelé závodů z atletického oddílu TJ
Svitavy napilno. Oba dva dny totiž probíhal
již sedmý ročník Svitavských vícebojů, závodu pro nejmenší děti až po kategorii staršího žactva. Akce patří k největším vícebojům
v republice, zahrnuje celkem pět věkových
kategorií a již od svého vzniku cílí nejen na
pravověrné atlety, ale je také otevřena všem
zájemcům z řad veřejnosti. I přes nepříliš
příznivou předpověď počasí se nakonec na
Svitavském stadionu představilo více než 120
závodníků a pořadatelé napočítali přes 500
nastoupených startů!
Díky termínu konání zkraje atletické sezony tento závod rádi využívají trenéři z širokého
okolí k otestování formy, kterou jejich svěřenci
nabrali v průběhu zimní přípravy. Každé dva
roky se také koná Letní olympiáda mládeže
a právě Svitavské víceboje jsou jedním ze závodů, kde mohou atleti dosáhnout výkonů
pro nominaci do krajské výpravy. Letošní ročník Svitavských vícebojů se vydařil a je třeba
poděkovat všem závodníkům za účast a předvedené výkony, stejně tak několika desítkám
rozhodčích a pomocníků, bez nichž by takto velký závod nebylo možné zvládnout. Za
zmínku stojí určitě skvělé představení domácí
závodnice Elišky Červené, která i letos pokračovala v halové sezoně v medailových žních.
Nejlepší vícebojařka ČR v kategorii starších
žákyň potvrdila roli favoritky rovněž v sedmiboji a jasně ovládla soutěž v rekordu mítinku
4530 bodů před druhou Michaelou Plešákovou z TJ VS Tábor (3870 bodů).
Poslední dubnovou sobotu se navíc odpoledne uskutečnil další ročník závodu Svitavský
stýpl, který je zařazen do běžeckého poháru
Iscarex Cup 2019. Jen to potvrzuje, že pořadatelé z atletického oddílu TJ Svitavy dovedou
uspořádat kvalitní závody i v rámci jediného
víkendu a snaží se tak plně využít potenciálu,
který krásný Svitavský stadion nabízí. Veškeré informace a výsledky najdete na stránkách
www.atletikasvitavy.cz či na oficiální oddílové
Ondřej Klička
stránce na Facebooku.
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Pozvánka na volejbal
Koncem června se na volejbalovém
hřišti za Národním domem uskuteční dvě
významné akce. V pátek 21. června od
18:00 začíná finálový turnaj Městské volejbalové ligy čtvrtfinálovými zápasy. Na ty
bude navázáno v sobotu 22. června, kdy je
finále naplánováno na 13:00. Po závěrečném utkání proběhne vyhlášení výsledků
a předání cen za celou sezonu.
O týden později se také dočkáme prvního ročníku Memoriálu Jiřího Kabelky. „Elvis“ toho pro svitavský volejbal udělal více
než si umíme vůbec představit. Proto rádi
uctíme jeho památku tím, co miloval nejvíce - sportem a zábavou! Dne 29. června od
8:00 tak odstartuje turnaj na jeho počest.
Připojit se mohou týmy mužské registrované i smíšené amatérské. V případě zájmu
můžete kontaktovat Adama Čížka na e-mail:
cizekadam@gmail.com.
Na obě akce bude zajištěno občerstvení
s kulinářskými specialitami. Členové mužské
složky pro vás připraví klobásky, steaky nebo
i domácí bramboráčky.
Jiří Johanides

Dětské cyklistické
kritérium

Spolek cyklistů Svitavy Mirva pořádá
v neděli 9. června 2019 od 9 hodin již 9. ročník silničního cyklistického závodu Svitavské
kritérium. Závod je určen pro děti od 2 let až
do roku narození 2007.
Projíždí se uzavřeným okruhem pro in-line bruslení u fotbalového stadionu ve Svitavách v délce 1,4 km. Trať bude uzavřena pro
tento závod a plně zajištěna pořadatelskou
službou. Přihlášení závodníků bude možné
u nové haly vedle in-line dráhy.
Zveme všechny děti, které rády jezdí na
kole, příp. na odrážedle, a zároveň i všechny
fanoušky tohoto sportu. Po ukončení závodu
proběhne vyhlášení nejlepších závodníků,
oceněni však budou všichni účastníci!
Cyklistické kritérium je velmi atraktivní
závod pro účastníky, neboť se jede zcela bez
vlivu silničního provozu. Proto zveme všechny, kteří mají rádi tento sport, aby se zapojili
do samotného závodu jako účastníci či jako
fanoušci na trati. Akce je pořádána za podpory města Svitavy. Zveme vás na příjemně
strávené nedělní dopoledne společně s námi
i vašimi potomky.
Stanislav Dobeš

Tuři děkují podporovatelům
za nádhernou sezónu

Semifinálová série mezi týmy DEKSTONE TUŘI Svitavy a BK ARMEX Děčín skončila ve prospěch Děčína. Nyní budou Tuři hrát
o 3. místo (s BK Olomoucko).
Bez ohledu na to, jak se jim nakonec podaří naplnit své sportovní cíle v podobě první
historické medaile, je třeba vyzdvihnout skutečnost, že za poslední dvě sezóny jsou pouze
dva týmy, které se opakovaně probojovaly do
semifinálové série - NYMBURK a SVITAVY!!
Je to v každém případě obrovský úspěch, který jen potvrzuje správnou cestu, po níž se svitavský basketbal vydal. Velmi dobrou zprávou
pro všechny podporovatele basketbalového
projektu je podepsání klíčové hráčské osy i na
příští sezónu - Marko, Slezák, Svoboda, Kovář, Puršl, O´Brien, Teplý. Věříme, že se nám
všem podaří udržet basketbal ve Svitavách na
špičkové úrovni i v dalších letech a zažijeme
s ním ještě mnoho krásných sportovních zážitků
- JEDEN SEN, JEDEN TÝM!
Pavel Špaček

Fotbalistům se dařilo
Svitavští fotbalisté mají výborné jaro. Daří
se zejména dorostencům, kteří ve svých věkových kategoriích U19 a U17 hrají Českou divizi.
Ti mladší vedou celou soutěž, když na domácím trávníku ještě nepoznali porážku. Snímek
je z krajského derby s týmem z Ústí nad Orlicí.
To skončilo jasně výsledkem 6:0.
Jiří Petr
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Končí volejbalová sezóna
2018/2019
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V minulém vydání Našeho města jsme přinesli výsledky volejbalových týmů TJ Svitavy
v ligových soutěžích. Většina svitavských družstev, zejména v kategoriích přípravek a žactva, se účastní krajských přeborů, případně
Českého poháru, výjimečně i Mistrovství ČR
(16 nejlepších v republice), což se letos podařilo starším žákům.
V tabulce vpravo přinášíme kompletní přehled umístění všech týmů TJ Svitavy v oficiálních soutěžích. Soutěže v minivolejbale chlapců U14 a dívek U13 ještě pokračují v květnu
a červnu, u nich je v tabulce průběžné pořadí.
U ostatních soutěží jsou konečná umístění za
sezónu 2018/2019.
(ps)

přípravka chlapci U12 (4 týmy)
minivolejbal chlapci U14 (3 týmy)
mladší žáci U14
starší žáci U16 A
starší žáci U16 B
kadeti U19 A
kadeti U19 B
junioři U21
muži
přípravka dívky U11 (8 týmů)
minivolejbal dívky U13 (8 týmů)
mladší žákyně U14 A
mladší žákyně U14 B
mladší žákyně U14 C
starší žákyně U16 A
starší žákyně U16 B
kadetky U18
ženy A
ženy B

Svitavské kuželky

Juniorky třetí v lize

krajský přebor: 1., 3., 4. a 6. místo
krajský přebor: 1., 12. a 14. místo
krajský přebor: 1. místo
krajský přebor: 1. místo, Český pohár: 17. místo, MČR: 16. místo
krajský přebor: 4. místo
extraliga: 13. místo
krajský přebor: 2. místo, Český pohár: 4. místo
1. liga: 2. místo ve skupině C
krajský přebor 1. třídy: 9. místo
krajský přebor: 2., 7., 9., 14., 15., 16., 20. a 23. místo
krajský přebor: 1., 3., 11., 15., 23., 27., 28. a 29. místo
krajský přebor: 2. místo
krajský přebor: 8. místo
krajský přebor: 13. místo
krajský přebor: 6. místo, Český pohár: 53. místo
krajský přebor: 12. místo
1. liga: 9. místo - východ ČR
2. liga: 9. místo ve skupině B, v baráži udržení soutěže 2019/2020
krajský přebor 1. třídy: 6. místo

Na mistrovství „to zacinkalo“

Mistrovství ČR v kuželkách jednotlivců 2019
Na mistrovství ČR se ze Svitav kvalifikovaly
pouze ženy Klára Pekařová a Jana Klusáková.
Ženy hrály letos na kuželně SKK Hořice. Finálového turnaje se zúčastnilo 48 hráček. Klára
Pekařová obsadila 19. místo v MČR na 120
hodů sdružených a 17. místo v kombinaci, Jana
Klusáková do finálových bojů nepostoupila.
Kvalifikace na MČR dvojic 2019
Od 20. 4. do 5. 5. se na svitavské kuželně
uskutečnil turnaj dvojic na 2x100 HS. Tento
turnaj byl zároveň kvalifikací na MČR dvojic.
Našeho turnaje se zúčastnilo 47 týmů v kategoriích mužů, žen a smíšených párů, z nichž
26 bylo přihlášeno do MČR. Nejlepšího výkonu dosáhl Michal Kellner z KK Moravská Slávia
Brno, který výkonem 526 poražených kuželek
stanovil nový rekord naší kuželny. Zároveň
s Jiřím Mikolášem z TJ Třebíč vyhráli kategorii
mužů celkovým výkonem 982 kuželek. Mezi
ženami se nejvíce dařilo Lindě Lidmann (SKK
Rokycany) a Karolině Utikalové (Kuželky Jiskra
Hazlov) výkonem 906 kuželek. Smíšené páry
ovládli Jaroslav Hažva (SKK Náchod) a Blanka Mašková (TJ Sokol Chýnov) výkonem 962
kuželek. Z domácích hráčů se nejvíce dařilo
dvojici Jakub Zelinka, Zdeněk Dokoupil, kteří
výkonem 924 kuželek obsadili 9. místo.
Jakub Zelinka

Florbalové juniorky ukončily svoji letošní
úspěšnou sezonu. Na poslední turnaj se společně s početnou skupinou fanoušků vydaly do
Rtyně v Podkrkonoší bojovat o finální umístění v 2. lize juniorek. Bodové rozestupy třech
týmů v čele tabulky i s našimi děvčaty na třetím
místě slibovaly napínavou podívanou. Prvním
úkolem bylo zvítězit nad nevyzpytatelným soupeřem z Dobrého. To se svitavským děvčatům
dařilo naplňovat od samého začátku zápasu
a svou disciplinovanou hrou s převahou zvítězily 8:2. Díky tomuto vítězství se z posledního
kola stal přímý souboj o první místo.
Bohužel se děvčatům z FbK stejně jako
v předešlých vzájemných zápasech nepodařilo
najít recept na agresivní hru soupeřek z Jablonného nad Orlicí. A tak i po bojovném výkonu,
který vydatně podpořili fanoušci z hlediště,
prohrály 2:6. Tato prohra v závěrečném zúčtování znamenala propad na konečné třetí místo, za které děvčata dostala zasloužený pohár.
Velké poděkování a gratulace od trenérů patří
všem hráčkám v družstvu za jejich bojovnost
a nasazení v celé sezoně a také našim skvělým
fanouškům za jejich podporu.
Touto cestou také zveme všechny děti
a jejich rodiče ke stánku florbalu, kde si budou moct florbal vyzkoušet v sobotu 1. června
v rámci dne dětí na svitavském náměstí.
Lukáš Brýdl

Naši kluci Ondřej Šíp, Matěj Jurka a Roman
Štěpánek byli součástí české reprezentace na
Mistrovství Evropy v silovém trojboji dorostu,
juniorů, mužů a žen v Plzni. Roman skončil na
pěkném 6. místě v juniorské kategorii. Ondra
získal bronzovou medaili v dorostenecké kategorii. A jak se říká, nejlepší na konec – Matěj
Jurka jako mistr Evropy v kategorii dorostenci
do 105 kg! Klukům gratulujeme a držíme pěsti
na dalších závodech!
Kristýna Šigutová

Minitenisté TO TJ Svitavy
Minitenisté začátkem května porazili v domácím utkání Poličku 5:3 a Moravskou Třebovou 7:1 a postupují do další fáze.
(red)
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