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V Tříkrálové  
sbírce se vybralo 
téměř 360 tisíc!
V první polovině ledna prošli městem 
vyslanci klidu, pokoje a míru. Králové 
i králíčci nám přáli do tohoto roku 
všechno dobré, žehnali naše domovy 
a také spolu s námi mysleli na ty, kte-
rým životní okolnosti omezily možnost 
volby. Nejsme na tom všichni stejně 
a někteří z nás musí řešit otázku, kde 
vzít peníze na základní potřeby, natož 
ušetřit něco do rezervy. 
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Přijď te na masopust  
a zabijačkové hody!
V roce 2004 se ve Svitavách obnovila tradice masopustu a těšit se na něj můžeme také letos. V so-
botu 18. února vyjde ve 13 hodin od Ottendorferovy knihovny průvod masek, aby před starou radni-
cí požádal starostu města o povolení k obchůzce. Následně bude pokračovat až na horní část ná-
městí Míru, kde se uskuteční i tradiční masopustní jarmark. Vzduchem opět zavoní zabijačkové ob-
čerstvení s jitrnicemi, prejtem, tlačenkou, škvarky či polévkou. V nabídce budou rovněž masopustní 
koláče, svařené víno, punč, slivovice, pivo, čaj i limonáda. O kulturní program se postará brněnská 
agentura Rex a svitavské dechovky. Veselí vyvrcholí rituálním poražením kobyly v 15 hodin.

V minulých ročnících Našeho města jsme vám 
přibližovali tradice spojené s masopustem. Co 
tedy masopust vlastně je? A jak masopust vní-
mali naši předkové? K odpovědi jsem se ne-
chal inspirovat proslulou a v některých aspek-
tech dosud nepřekonanou encyklopedií z pře-
lomu 19. a 20. století, Ottovým slovníkem 
naučným, v němž se mimo jiné píše: „Maso-
pust, německy Fasching, nazývá se v roce cír-
kevním doba od Tří králů do Popeleční středy. 
Jest to doba svateb, plesů, zábav a bujného 
veselí... Původ masopustu hledají mnozí v po-
hanstvě, poukazující k římským Saturnaliím 
a Luperkaliím, s nímž má náš masopust mnoho 
podobného, zejména přestrojování se v maška-
ry a provozování všelijakého bláznovství... Po-

chopitelno, že přísní mravokárci proti rozpusti-
lým zábavám masopustním často horlívali.“
Poučné bylo také otevřít Staročeské výroční 
obyčeje z roku 1889 od Čeňka Zíbrta: „O půvo-
du masopustních zvyků mnoho již hádali a há-
dají. Celkem jest roztříditi různá mínění na dvě 
skupiny. ... Že se masopust vyvinul ze slavností 
římských a řeckých, soudili již staří Čechové. ... 
Druhé domnění, že masopust vznikl až na půdě 
křesťanské, opírá své tvrzení důvodem, že křes-
ťané jaksi na posilněnou před nastávajícím 
dlouhým postem hodovali, tancovali, žertovali, 
aby se dosyta před smutným postem vybouři-
li.“ Původ masopustu sahá hluboko do minu-
losti a my svojí účastí na něm se stáváme sou-
částí této tradice. Hynek Stříteský
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Vážení Svitavané, 
dnes bych vás rád seznámil se dvěma dů-
ležitými projekty, kterými se nejenom 
v těchto dnech intenzivně zabýváme.
Prvním z nich je projekt Státního fondu ži-
votního prostředí Nová zelená úsporám 
Light, který má pomoci nejzranitelnějším 
skupinám obyvatel, například seniorům 
nebo nízkopříjmovým domácnostem, sná-
ze se vyrovnat s rostoucími cenami energií. 
S penězi z těchto dotací budou mít lidé 
možnost provést jednoduché a rychlé za-
teplení svých domů, které jim může uspořit 
nemalé peníze. Přímo ve Svitavách vám 
osobně s touto žádostí pomohou v MAS 
Svitava. Kancelář MAS najdete v Olomouc-
ké ulici v budově Státního zemědělského 
intervenčního fondu.
Druhý projekt je zaměřený na ochranu život-
ního prostředí. Rádi bychom všem obyvate-
lům rodinných domů a malých bytových 
domů zdarma darovali do jejich zahrad kom-

postér. Cílem je zvýšení míry třídění, a tedy 
snížení objemu komunálního odpadu. Výho-
dou je také výroba vlastního kompostu, kte-
rý můžete posléze využít na svých zahra-
dách namísto kupovaných substrátů. Více 
o této možnosti, a kompostování obecně, se 
dozvíte v seriálu Třídíme srdcem. Ten si mů-
žete přečíst v tomto vydání zpravodaje.
Milí spoluobčané, máme před sebou nej-
spíše jeden z těžších roků, budeme-li ho-
vořit o finanční situaci. Rád bych vám při-
pomněl, že ve Svitavách existuje řada míst, 
kde vám můžou pomoci. Pokud se dosta-
nete do tíživé situace, zvažte návštěvu na-
příklad městského úřadu, kde s vámi naši 
sociální pracovníci proberou různé varian-
ty možné pomoci, nebo se obraťte na ne-
ziskové organizace, například Centrum 
Pestalloziho.
Přeji vám všem příjemný únor. 

David Šimek, starosta města

Pokračování ze strany 1
Také proto se každý rok vydává do ulic 
spousta dobrovolníků, kteří věnují svůj 
volný čas, aby kromě požehnání přines-
li radost a přání všeho dobrého tam, kde 
chybí. Děkujeme přispěvatelům za kaž-
dou korunu vloženou do kasičky nebo 
poslanou na účet Charity Svitavy, koled-
níkům za čas a za vše, co pro ostatní 
udělali. Ve Svitavách bylo zapečetěno 
celkem 95 kasiček. Z toho 60 bylo pro 
koledníky a 30 jich obhospodařovali 
ochotní obchodníci nebo jiní jednotlivci 
jako statické kasičky. Ve Svitavách se 
vybralo nádherných 359 827 korun, pře-
kvapilo nás 10 polských zlotých a 20 
chorvatských kun. K dispozici pro Cha-
ritu Svitavy bude 65 procent výtěžku 
a podíl z DMS. Zbylou část použije 
na domácí i zahraniční projekty Charita 
Česká republika. Výtěžek letošní sbírky 
na Svitavsku chceme použít na přímou 
sociální pomoc lidem v našem regionu 
a také na zajištění dostupnosti charit-
ních terénních služeb občanům. Pokud 
víte o někom, komu bychom měli z Tří-
králové sbírky pomoci, kontaktujte nás. 

Miriam Holubcová

Na budovu pro betlém máme  
přislíbeno 68 milionů
Velký svitavský mechanický betlém, který v adventním čase přilákal do muzea rekordní počty 
návštěvníků, se dočká „svého“ muzea. Městu Svitavy byl schválen projekt na Muzeum mechanických 
betlémů, s přislíbenou dotací ve výši 68 milionů korun.

Muzeum mechanických betlémů vznikne ve-
dle Ottendorferovy knihovny, v budově na ná-
městí Míru číslo 3, která není v současné době 
přístupná. Celý objekt má podle plánu projít 
rozsáhlou rekonstrukcí, jejíž součástí bude 
také bezbariérový přístup do všech pater. Za-
jímavé je, že se propojí horní patro této dosud 
nepřístupné budovy se sálem v Ottendorfero-
vě knihovně, sem se pak návštěvníci dostanou 
rovněž také bezbariérově. Velkému mechanic-
kému betlému, který byl v roce 2015 prohlá-
šen kulturní památkou ČR, bude patřit celé 
spodní patro nově opraveného objektu. Ná-
vštěvníci budou moci přicházet během celého 
roku, dosud byl betlém nebo jeho část vysta-
vovány pouze na dobu omezenou v období 
vánočních svátků. V dalších patrech budou 
k vidění další mechanické betlémy, chybět 

nebude interaktivní místnost. Restaurování 
patnáct metrů dlouhého svitavského betlému 
trvalo deset let a podílela se na něm řada od-
borníků. Obsahuje 62 pohyblivých mechanik 
a 665 figur, vznikal úctyhodných 150 let v prů-
běhu 19. a 20. století.
Příslibem dotace tedy začíná dalších pět let ná-
ročné práce. „Věříme, že se podaří náš sen na-
plnit a Velký svitavský mechanický betlém se 
přemístí do samostatného objektu. V Muzeu 
betlémů chceme představovat příběh betlémář-
ství jako živého řemesla a stále se vyvíjející lido-
vé tradice, která má v současné společnosti 
pevné místo,“ říká ředitel svitavského muzea 
Hynek Stříteský. Realice projektu je zatím v sa-
mém začátku, o jeho průběhu vás budeme in-
formovat. Otevření Muzea betlémů bychom se 
mohli dočkat v roce 2027. (kk, pá)

Navrhněte  
24. svitavskou 
osobnost
Svitavský klub Laurus již od roku 1999 volí svi-
tavskou osobnost, která se zasloužila o slávu 
a věhlas města, o rozvoj, propagaci a repre-
zentaci Svitav a která převezme výroční cenu, 
pro niž se vžilo označení Svitavský vůl. Do této 
svitavské síně slávy klub v minulosti uvedl his-
toričku D. Šustrovou, divadelníka K. Šefrnu, 
chirurga K. Kiliána, fotografy Z. Holomého, J. 
Čermáka a M. Sychru, muzikanta F. Černého, 
ředitele nadace F. Plívu, předsedu okresního 
výboru zdravotně postižených O. Cvrkala, sbor-
mistryně V. Burešovou a M. Ducháčkovou, bio-
loga J. Otavu, sportovce V. Zvingera, historika 
R. Fikejze, pracovníka s mládeží M. Kučeru, 
zakladatele svitavské turistiky V. Sticha, mistra 
kuchaře V. Šmerdu, architekta R. Svojanovské-
ho, spisovatele M. Sodomku, bývalou ředitelku 
Charity Svitavy B. Homolovou, hudebníka a bý-
valého ředitele ZUŠ K. Saxe, volejbalistku  
M. Sezemskou a vloni divadelnici, zpěvačku 
a organizátorku ozdravných pobytů M. Grme-
lovou. Statut Ceny umožňuje volit pouze žijící 
osobnost.
Klub Laurus se opět obrací na spoluobčany 
s nabídkou spolupráce při nominování osob-
ností, přivítá do konce února 2023 návrhy ve-
řejnosti na udělení výroční ceny klubu. Návrhy, 
ze kterých se vždy vybíralo, lze poslat na ad-
resu Svitavský klub Laurus, Nádražní 7, Svita-
vy, elektronicky na adresu bc@gy.svitavy.cz, 
telefonicky (nebo SMS) na číslo 603 511 743 
nebo také osobně u prezidenta klubu Josefa 
Čápa.  Milan Báča 
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Získejte finance na zateplení  
vašich domů díky nové dotaci
Od pondělí 9. ledna 2023 mohou lidé podávat 
žádosti o dotace z programu Nová zelená úspo-
rám Light (NZÚ Light), který má podpořit opat-
ření na snížení spotřeby energií v nízkopříjmo-
vých domácnostech. Oproti klasické verzi je tato 
varianta méně administrativně náročná a umož-
ňuje vyplacení finančních prostředků ještě před 
zahájením stavby. Ve Svitavách pomáhá lidem 
s žádostí o dotaci MAS Svitava, na kterou se již 
v této záležitosti obrátilo přes 150 zájemců 
a více než 50 žádostí s nimi odeslala. 

Na co můžete dotaci získat
Dotací je podporována výměna stávajících vý-
plní stavebních otvorů a zateplení vybraných 
typů výhradně stávajících konstrukcí „obálky“ 
budovy. Žádost o dotaci si můžete podat jednu 
a lze na ni získat až 150 000 korun. Financovat 
z ní můžete:
 • výměnu oken (dotace 12 000 Kč / kus)
 • výměnu vchodových dveří  

(dotace 18 000 Kč / kus)
 • zateplení fasády  

(dotace 6000 Kč / běžný metr)
 • zateplení střechy  

(dotace 120 000 Kč / kompletní opatření)
 • zateplení stropu pod půdou  

(dotace 50 000 Kč / kompletní opatření)
 • zateplení podlahy  

(dotace 60 000 Kč / kompletní opatření)

Výhodou programu je, že žádost můžete podat 
před provedením prací, v jejich průběhu i po je-
jich ukončení. Žádat můžete i zpětně na opatření, 
která jste prováděli od 12. září 2022.  Pokud na re-
novaci nemáte dost vlastních finančních pro-
středků, můžete si požádat o zálohu, která vám 
bude vyplacena předem (na realizaci zvolených 
úsporných opatření pak budete mít jeden rok).

Kdo může NZÚ Light čerpat?
Žadatelem o podporu může být pouze vlastník 
nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného 
domu / trvale obývané rekreační stavby), na je-
jíž úpravy je dotace požadována a v níž má tr-
valý pobyt počínající před 12. zářím 2022.

Splňovat přitom musí jednu z následujících 
podmínek:
 • pobírá starobní důchod
 • pobírá invalidní důchod III. stupně
 • pobírá / pobíral příspěvek na bydlení v ob-

dobí mezi 12. zářím 2022 a datem podání 
žádosti (podmínku splní i tací, kteří příspě-
vek pobírali jen po určitý časový úsek v tom-
to období)

Jednu z výše uvedených podmínek také musí 
splňovat všichni členové společné domácnos-
ti (vyjma nezletilých dětí a zletilých studujících).

Jak vyřídit žádost o dotaci
Před podáním žádosti je dobré pořídit fotodoku-
mentaci míst určených k opravě (původní okna, 
nezaizolovaná střecha apod.), kterou následně 
k žádosti přiložíte. Dále potřebujete odborný po-

sudek navrhovaných opatření, který vám bezplat-
ně pomohou vypracovat zástupci Místních akč-
ních skupin. Ve Svitavách se můžete obrátit kon-
krétně na MAS Svitava (Lenka Volfová, kancelar@
massvitava.cz, 602 554 458), kde vám mohou 
program také blíže vysvětlit. Doložit je nutné ja-
kýkoli doklad potvrzující vlastnictví bankovního 
účtu (např. poslední výpis z účtu s vaším jménem 
nebo smlouva s bankou o zřízení bankovního 
účtu) a potvrzení prokazující čerpání důchodu 
nebo příspěvku na bydlení. U potvrzení stačí do-
ložit výměru důchodu (pokud ji nemáte, vystaví 
vám ji vaše pobočka okresní správy sociálního 
zabezpečení na počkání) nebo rozhodnutí o při-
znání příspěvku na bydlení.  (kk)

Místní akční plánování rozvoje vzdělávání 
je na Svitavsku nadále podporováno
Od 1. 8. 2022 pokračuje již třetí etapou úspěš-
ný projekt MAP ORP Svitavy, který má za cíl 
podpořit a zkvalitnit vzdělávání v mateřských 
a základních školách. Zaměřuje se také na vzá-
jemnou spolupráci zřizovatelů, škol a ostatních 
aktérů ve vzdělávání. Nově nebudou předmě-
tem projektu konkrétní implementační aktivity, 
ale především aktualizace dokumentů a evalu-

ace celého MAP, které by měly přispět k vytvo-
ření nových aktivit do budoucích let. Děkujeme 
všem zúčastněným stranám za podporu. 
Projekt MAP III ORP Svitavy je financován 
z Operačního programu Vývoj, výzkum a vzdě-
lávání z Evropského sociálního fondu a realizo-
ván Místní akční skupinou Svitava z. s. 

Veronika Košťálová

Ve Svitavské  
nemocnici finišují 
rekonstrukce 
Ve Svitavské nemocnici finišuje rekonstrukce 
intenzivní péče a ARO. Modernizace stávají-
cích prostor umožní sdružení všech jednotek 
intenzivní péče do těsného sousedství. „Dosud 
se jednotky intenzivní péče nacházely na dvou 
různých místech. Naším cílem je jejich přesun 
na jedno patro. Díky tomu může zdravotnický 
personál sdílet specializované vybavení, čímž 
dochází k dalšímu zlepšení kvality poskytované 
péče,“ vysvětlil náměstek léčebné péče Svitav-
ské nemocnice Pavel Kunčák. 
Usnadnění přepravy pacientů i nové vybavení 
Součástí projektu, který byl finančně podpořen 
z programu REACT EU, je nejen sdružení inten-
zivních péčí, ale také pořízení nového vybave-
ní pro jednotky intenzivní péče, operační sály 
i laboratoře.

Den otevřených dveří pro laickou i odbornou 
veřejnost
Pokud vše půjde podle plánu, připravuje Svi-
tavská nemocnice slavnostní otevření zmoder-
nizovaných prostor na druhou polovinu února 
letošního roku. Při této příležitosti se uskuteční 
den otevřených dveří. „Zájemci si budou moci 
tyto prostory prohlédnout, a to jak odborná, tak 
i laická veřejnost,“ uvedl Pavel Kunčák. Bližší 
informace bude možné získat na oficiálních 
stránkách Svitavské nemocnice (nempk.cz). 

Tomáš Dvořák, Nemocnice  
Pardubického kraje, a. s.

Z jednání rady
Rada na 37. zasedání dne 19. prosince 2022 mj.:
 • vzala na vědomí předloženou zprávu o situ-

aci ve školství na území města za období 
školního roku 2021–2022 a informace o za-
hájení školního roku 2022–2023; 

 • současně vyslovila poděkování všem peda-
gogickým i nepedagogickým pracovníkům 
za profesionální přístup a zajištění co nej-
kvalitnější výuky žáků; 

 • schválila poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč 
spolku Kočky sobě za účelem zajištění péče 
o kočky v provozovaném útulku; 

 • schválila poskytnutí dotace ve výši 3000 Kč 
spolku 4sports team na uspořádání závodů 
Štěpánský kros Svitavy; 

 • schválila Programové prohlášení pro obdo-
bí 2022–2026 (plné znění najdete na adrese: 
www.svitavy.cz/obcan-a-urad/samosprava/
rada-mesta). 

Rada na svém 1. zasedání dne 9. ledna 2023 mj.: 
 • schválila Informační koncepci města Svitavy; 
 • schválila s účinností od 1. února 2023 směr-

nici Rady města Svitavy o řízení projektů 
realizovaných městem Svitavy.  (red)
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Veřejné osvětlení projde v následujících 
dvou letech značnou proměnou
Z celkových 1907 svítidel veřejného osvětlení 
(VO) jich je v současné době v LED provedení 
zhruba 30 procent. V průběhu nadcházejících 
dvou let by ale mělo dojít k výměně všech zbý-
vajících. Během první etapy je naplánována 
obměna 840 kusů světelných zdrojů. Každé 
z nich bude vybaveno řídícím systémem a svě-
telné schéma bude možné nastavit na maxi-
mální možnou úsporu při minimální intenzitě 
osvětlení dle platných doporučujících norem 
a generelu veřejného osvětlení. Na tento pro-
jekt modernizace sítě VO již byla městu schvá-
lena státní dotace. Další etapa je v plánu a Svi-
tavy se opět chtějí ucházet o dotační podporu. 

To ale není jediná změna v tomto sektoru. Bě-
hem prosince a ledna byl také instalován dál-
kově řízený spínací systém na všech 42 rozva-
děčích veřejného osvětlení. Díky tomu mohou 
být nyní světelné zdroje ovládány dálkově. Ří-
dící systém byl implementován, nastavován 
a současně byla zkoušena jeho funkčnost 
za plného provozu, proto docházelo ve městě 
ke krátkodobým výpadkům soustavy VO ve ve-
černích hodinách nebo naopak ke svícení v ho-
dinách denních. Výpadky tedy byly dány tím, 
že do stávající analogové soustavy veřejného 
osvětlení byl při plném provozu implementován 
digitální řídící systém.  (kk)

Shrnutí roku 2022 společnosti SPORTES 
Vážení spoluobčané, v roce 2022 jsme jako 
městská společnost vyjma svých běžných čin-
ností pro město a pro vás zrealizovali tyto akce:
realizace herních laviček U Rosničky • rekon-
strukce 4 dětských hřišť • opravy cca 750 m 
chodníků (ul. Poličská • Šalounova • Střední 
• Lanškrounská) • oprava části komunikace 
k rybníku Rosnička • nové výsadby trvalko-
vých a letničkových záhonů • lapidárium 

na hřbitově • oprava Langerovy hrobky • ob-
novení nátěru pláště Sportovní haly Na Střel-
nici • obnova nátěru palubovky Sportovní 
haly Na Střelnici • oprava topného systému 
Sportovní haly Na Střelnici • rekonstrukce 
oplocení hřiště Lány • oprava šaten zimního 
stadionu včetně vybavení novým nábytkem  
• obnova veřejného osvětlení (ul. Zámecká 
a Hlavní) • implementace inteligentního řídí-
cího systému Poseidon City do systému ve-
řejného osvětlení • částečná oprava vany 
velkého bazénu na koupališti • zhotovení 
další stinných míst na koupališti
S ohledem na zvyšující se požadavky a rozsah 
prací, které provádíme, jsme v roce 2022 ob-
měnili 3 ks komunálních sekaček, 3 ks komu-
nálních vozidel a pořídili 3 ks speciálních strojů, 
přičemž v současné době čekáme na dodávku 
nejmodernějšího zametacího stroje, který roz-
šíří naši flotilu. V roce 2022 jsme vysoutěžili 
kompaktní zametací stroj značky Bucher Mu-
nicipal CITYCAT 5006 a očekáváme, že jeho 

Pohlídejte si aktualizaci uzavřené  
smlouvy s vodárenskou společností
V souvislosti s novelou Zákona č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou po-
třebu, která vstoupila v platnost 1. 1. 2014, je 
třeba veškeré starší smlouvy aktualizovat 
do 31. 12. 2023.
Smlouva o dodávce pitné vody a odvádění od-
padních vod uzavřená s odběrateli musí, v sou-
ladu s výše zmíněnou novelou, obsahovat nále-
žitosti, mezi něž patří předmět smlouvy, smluvní 
strany, vlastník a provozovatel vodovodu, vlast-
ník přípojky a připojené stavby nebo pozemku, 
počet trvale připojených osob, stanovení pod-
mínek dodávky, limity dodávaného množství 
a množství určujícího kapacitu vodoměru nebo 
profil přípojky, tlakové poměry v místě přípojky 
(maximální a minimální), ukazatele jakosti (mi-
nimálně hodnoty obsahu vápníku, hořčíku a du-
sičnanů) a další. Aktualizaci smluv provádí spo-
lečnost Vodárenská Svitavy s.r.o. průběžně již 
od roku 2014. Někteří odběratelé zaslané nové 
smlouvy dosud nevrátili. Ti budou znovu vyzvá-
ni k uzavření nové smlouvy „Opakovanou vý-
zvou k uzavření smlouvy“. Ostatním odběratelům 

bude do konce srpna postupně rozesílán dotaz-
ník. Tyto dotazníky prosím vracejte co nejdříve. 
Můžete nás navštívit také osobně každé pondě-
lí v našem Zákaznickém centru (budova MěÚ 
Svitavy, T. G. Masaryka 25) nebo v sídle naší 
společnosti (Hradec nad Svitavou 494). 
Kontaktovat nás můžete i telefonicky na čísle 
461 311 600 nebo prostřednictvím emailu  
vodarenskasvitavy@vodarenskasvitavy.cz.
Ze zákona č.275/2013 Sb. vyplývá, že nesmíme 
dodávat vodu a odvádět odpadní vodu do ka-
nalizace našim odběratelům bez řádně uzavře-
né nové smlouvy. Což znamená, že pokud 
s námi odběratelé neuzavřou novou smlouvu 
s novými náležitostmi, budeme muset dosa-
vadní smlouvy ukončit k 31. 12. 2023 a od 1. 1. 
2024 na tato odběrná místa nebudeme moct 
dodávat vodu a ani odvádět odpadní vody 
do kanalizace.
Věřím, že vše společně do konce roku 2023 
zvládneme. 

Jaromír Hurych, jednatel společnosti 
Vodárenská Svitavy s.r.o.

Neničte cedulky  
o neudržování 
chodníků v zimě
Cedulky, které se začaly v průběhu podzimu 
objevovat v ulicích města, označují chodníky, 
na kterých není prováděna zimní údržba. Zvláš-
tě na sociálních sítích probíhala řada vášnivých 
diskuzí o zimní údržbě obecně, o cedulkách 
konkrétně a také se, bohužel, objevily výzvy 
na ničení tohoto značení.

Jak je to se zimní údržbou
Od zimy 2009/2010, kdy vstoupil v platnost tzv. 
„Kuberův chodníkový zákon“, přešla povinnost 
zabezpečovat zimní údržbu z majitelů přileh-
lých nemovitostí na obec. Vzhledem k 72 kilo-
metrům chodníků, které ve městě máme, ne-
bylo ve finančních ani personálních možnos-
tech města zajistit zimní údržbu na všech. 
Proto byly ve městě vyhodnoceny úseky, 
na kterých se v ulicích budou udržovat chod-
níky po obou stranách ulice, a na ulice, na nichž 
se budou udržovat chodníky pouze na straně 
jedné. Přičemž v obytných zónách, kde mají 
chodci vždy přednost před ostatními účastníky 
silničního provozu, nejsou udržovány chodníky 
vůbec, na schůdnost se zde udržují přímo ko-
munikace. Tento zimní plán údržby odsouhla-
silo v roce 2009 vedení města a na jeho podo-
bě se od té doby téměř nic nezměnilo. Výjim-
kou je každoroční menší navyšování rozsahu 
údržby s ohledem na nově budované a opra-
vované chodníky. Zimní údržba (způsob a lhů-
ty) se tedy v letošní zimě nezměnily a jsou v té-
měř původní podobě.

Proč se chodníky označují
Povinnost přímého označení neudržovaných 
chodníků v terénu platí již od novely z roku 
2009. Do letošní zimy si každý občan mohl 
najít textovou i grafickou část plánu zimní 
údržby a platného nařízení obce na interneto-
vých stránkách. K systému označení jsme 
přistoupili z důvodu ochrany chodců, kdy je 
chodci třeba sdělit přímo v terénu, který chod-
ník není udržován. Toto přímé označení je také 
důležité při likvidaci úrazů pojišťovnou. 
Za správce místních a účelových komunikací 
si vás z těchto důvodů dovolím požádat o to, 
abyste označníky neničili. V budoucnu, při pří-
padných úrazech a jejich likvidací ze strany 
pojišťovny, totiž jejich absence může poško-
zeným způsobit zbytečné problémy. Za vaše 
pochopení předem děkuji. 

Bronislav Olšán, jednatel  
SPORTES Svitavy s.r.o.

nasazením opět částečně zkvalitníme námi 
poskytované služby.
Technicky jsme zajišťovali různé kulturní akce. 
Podíleli jsme se na investičních akcích města 
Svitavy, a to jak v pozicích konzultačních, tak 
i technického dozoru. Za společnost SPORTES 
doufám, že i v roce 2023 budeme svoji činnost 
dále rozvíjet, zlepšovat a zkvalitňovat tak naše 
město. Bronislav Olšán, jednatel 

SPORTES Svitavy s.r.o.
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Modernizujeme sběrný dvůr
V lednu začala dlouho očekáváná moderniza-
ce sběrného dvora. Jejím hlavním cílem je pro-
střednictvím navrhovaných stavebních opatře-
ní zefektivnit manipulační plochu pro nakládá-
ní s odpady, která bude odpovídat současným 
trendům odpadového hospodářství. Nový dvůr 
by tedy měl být uživatelsky přívětivější nejen 
pro obsluhu, ale také pro občany, kteří tam 
s odpadem zamíří. Předpokládané dokončení 
je v říjnu letošního roku. 

Hlavním nedostatkem dosavadního sběrného 
dvora je jeho uspořádání. Stávající rozložení 
objektů v areálu totiž neumožňuje efektivní na-
kládání s odpady, a zabraňuje tak vyšší kapa-
citě přijímaných odpadů. Zhoršená dostupnost 

navíc znesnadňuje práci manipulační technice. 
Navrhované úpravy umožní roční navýšení ka-
pacity dvora o zhruba 700 tun odpadů. 
V rámci projektu dojde k rozšíření areálu sběr-
ného dvora o sousední pozemek bývalé sběrny 
kovů (firmy Metalšrot Tlumačov), k vybudování 
nové dešťové kanalizace či k opravě příjezdové 
komunikace. Jedna z nevyhovujících starých 
hal bude odstraněna a v areálu bude postaven 
zcela nový sklad, kde budou vybrané odpady 
shromažďovány v souladu se současnými le-
gislativními požadavky.
Rekonstrukce se dočká také oplocení a vjez-
dová brána do areálu. Směrem k bytové zástav-
bě v ulici Olomoucká pak budou vysázeny 
stromy, které vytvoří přirozenou clonu před 
provozním hlukem.
Většina stavebních úprav bude probíhat při 
částečném omezení provozu sběrného dvora, 
proto vás prosíme o trpělivost a shovívavost 
v průběhu celé stavby. K možnému úplnému 
uzavření může dojít při stavbě příjezdové ko-
munikace, v tomto případě budou mít občané 
možnost využívat ve větší míře Překladiště ko-
munálního odpadu v ulici Olomoucká. Podrob-
nosti o omezení provozu sběrného dvora v prů-
běhu modernizace můžete sledovat na webo-
vých stránkách města v sekci odpady (www.
svitavy.cz/odpady). 

Vít Baránek, odbor životního prostředí

Nominujte sportovce 
roku 2022
Odbor školství a kultury přijímá do 8. 2. 2023 
nominace na ocenění Sportovec roku 2022 
v základních sportovních kategoriích žactvo 
jednotlivci, dorost jednotlivci, dospělí jednotliv-
ci, sportovní kolektivy, trenér, osobnost roku 
2022. Žádost o anketní nominační lístek a dal-
ší informace zasílejte na svetlana.ceskova@
svitavy.cz. Slavnostní vyhlášení ankety Sporto-
vec roku 2022 proběhne v pondělí 27. února 
2023 v sále kulturního centra Fabrika od 18h. 
Přijměte prosím srdečné pozvání na slavnostní 
ceremoniál u příležitosti ocenění úspěchů 
sportovců a aktivní činnosti osobností nadše-
ných pro sport.  Světlana Češková

Grantový program 
města Svitavy 2023 
Město Svitavy vyhlašuje pro rok 2023 grantový 
program, kterým plánuje finančně podpořit 
veřejně prospěšné činnosti a organizování vol-
nočasových aktivit pro děti a mládež na území 
města Svitavy. Oblasti podpory: sociální služby 
a humanitární pomoc, kultura, sport a turistika, 
životní prostředí, podpora pracovníků s dětmi 
a mládeží. Termín podávání žádostí o poskyt-
nutí dotace je stanoven od 6. 3. do 11. 4. 2022. 
Pravidla pro poskytování dotací a formulář žá-
dosti o poskytnutí dotace jsou k dispozici 
na webu města: https://www.svitavy.cz/obcan-
-a-urad/cinnost-uradu/grantovy-program. 

Světlana Češková

Výběrové řízení 
města Svitavy 
Město Svitavy vypsalo výběrové řízení 
na obsazení pracovního místa:
úředník útvaru interního auditu 
Uzávěrka pro podání přihlášek do výbě-
rového řízení je ve středu 1. února 2023.
Bližší informace o požadavcích na ucha-
zeče naleznete na www.svitavy.cz v sek-
ci portál občana – úřední deska. 

Ludmila Valenová

Kdy se budou letos vyvážet plasty
Stejně jako v loňském roce bude pro adresný 
svoz plastů město rozděleno na dvě oblasti. 
Svozovými dny zůstane pondělí, resp. úterý. 
Vyjma termínu na začátku května, kdy kvůli 
státnímu svátku proběhne svoz výjimečně 
v úterý a ve středu. Svoz probíhá od 6. hodiny 
ranní, chystejte proto nádoby včas.

Termíny pro oblast A v roce 2023 
6. února, 6. března, 3. dubna, 2. května (úterý!!), 
29. května, 26. června, 24. července, 21. srpna, 
18. září, 16. října, 13. listopadu, 11. prosince

Termíny pro oblast B v roce 2023
7. února, 7. března, 4. dubna, 3. května (středa!), 
30. května, 27. června, 25. července, 22. srpna, 
19. září, 17. října, 14. listopadu, 12. prosince
Pokud doposud nevyužívají varianty pohodlné-
ho třídění plastů přímo u domu a máte o ni 
zájem, můžete se obrátit na Odbor životního 
prostředí (vit.baranek@svitavy.cz) a domluvit se 
na individuálním předání nádoby. Pro získání 
nádoby je nutné splňovat podmínku bydlení 
v rodinném domě nebo menší bytovém domě 
(do osmi bytových jednotek). (kk)

INFORMACE Z MĚSTA

Výzva pro vlastníky lesů
Šíření kůrovce v oblasti Svitav bohužel nadále 
pokračuje a není zdaleka u konce. Postižena je 
zejména jižní a západní část Svitavska. 
Ačkoliv se rychlost jeho postupu v roce 2022 
mírně zpomalila, mohou suché a teplé měsíce 
v letošním roce situaci opět zhoršit. V současné 
době je významná část lesů stále zelená, to 
dává naději, že lesy na Svitavsku náporu kůrov-
ce odolají. Klíčový je ale zejména včasný zásah. 
Proto Městský úřad Svitavy, jako orgán státní 
správy lesů místně a věcně příslušný, vyzývá 
všechny vlastníky lesa, aby spolupracovali se 
svým odborným lesním hospodářem a řídili se 
jeho doporučením.
Sledovat by se měly všechny smrkové porosty 
starší 30 let, které jsou kůrovcem ohrožené. 
Důležité je dávat především pozor na příznaky, 
jako jsou hnědé drtinky na šupinách kůry, 
na patách kmenů, na vegetaci pod stromy, re-

zavějící koruny, opadávající ještě zelené jehličí 
aj., které svědčí o přítomnosti brouka. Nejpoz-
ději do výletu kůrovce z pod kůry v dubnu/
květnu (ale klidně i dříve) je potřeba všechny 
napadené stromy vytěžit, asanovat a odvést 
z lesa pryč. Z jednoho neošetřeného napade-
ného stromu totiž mohou být napadeny stovky 
dalších! 
Zároveň je nutné vždy přednostně zpracovat 
těžbu nahodilou tak, aby nedocházelo k vývinu, 
šíření a přemnožení škodlivých organismů. 
V tomto jarním období se to týká i těžby všech 
souší, na které se dle opatření obecné povahy 
vztahovala výjimka do konce roku 2022.
Děkujeme všem dobrým hospodářům, majite-
lům lesa za jejich snahu vypořádat se s kalami-
tou kůrovce a snahu zachovat les i pro příští 
generace. 

Miroslav Odvárka, odbor životního prostředí

Pošlete nám názor  
na opravu hřišť
Město Svitavy ve spolupráci se společností 
SPORTES připravuje na letošní rok rekonstruk-
ci dvou dětských hřišť. Konkrétně se jedná 
o hřiště u domu A. Slavíčka 40 a kpt. Jaroše 
61–65. Při rekonstrukci by mělo dojít k úplné 
náhradě současných herních prvků za nové, 
včetně pískovišť, laviček a odpadkových košů. 
Máte informace o využívání těchto dět-
ských  hřišť, názory na vhodnou skladbu her-
ních prvků nebo jiné tipy? Váš názor nás zajímá. 
Napište nám své podněty do 15. února 2023 
na adresu detskahriste@svitavy.cz. (kk)
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Převoz na záchytku
Dne 7. 1. v pozdějších večerních hodinách do-
šlo v ul. U Tří mostů před prodejnou Hypernova 
Albert k případu, kdy skupinka mládeže obtě-
žovala zákazníky obchodu takovým způsobem, 
že na místě musela zasáhnout ostraha prodej-
ny. Bohužel, ani po zásahu ostrahy se situace 
na místě zcela neuklidnila a na místo byli při-
voláni strážníci městské policie. Po příjezdu 
hlídku kontaktoval pracovník ostrahy a označil 
osoby, které se nevhodně chovaly vůči zákaz-
níkům před vchodem do prodejny a v jejím 
vestibulu. Strážníci provedli ztotožnění osob 
a na jejich výzvu se skupinka z místa rozešla, 
tedy až na jednoho mladíka, který výzvy neu-
poslechl a nadále se dopouštěl protiprávního 
jednání. Dotyčný mladík byl pod vlivem alko-
holu, což bylo ověřeno provedenou dechovou 
zkouškou s výsledkem 2.5 promile. Své jedná-
ní následně obrátil proti strážníkům, a proto 
bylo ze strany hlídky proti této osobě použito 
donucovacích prostředků a následně rozhod-
nuto o převozu dotyčného na protialkoholní 
záchytnou stanici. Jeho jednání bude dále ře-
šeno před správním orgánem.

Občanské soužití
Dne 5. 1. ve 20.40 h bylo na linku 156 oznámeno 
napadení muže, a to v místě před veřejnými zá-
chody před budovou ČD v ul. 5. května. Po pří-
jezdu hlídky na místo nám oznamovatel uvedl, 
že ve chvíli, kdy chtěl jít na WC, byl napaden ji-
ným mužem. Došlo k fyzickému kontaktu, kdy 
se oba dotyční chvíli postrkovali před objektem 
veřejných záchodků. Ke zranění osob ani ke ško-
dě na majetku nedošlo. Obě strany byly pouče-
ny o dalším postupu ve věci s tím, že věc bude 
řešena jako přestupkové jednání. Situace byla 
následně uklidněna a oba muži z místa odešli. 

Vraky vozidel
Městská policie se v letošním roce, stejně jako 
v letech minulých, bude zabývat oblastí vraků 
vozidel ve městě. Jsme v podstatě vždy ti první, 
kteří případné vraky vozidel evidují, pořizují fo-
todokumentaci, provádějí ve věci základní šet-
ření, jako je lustrace vozidla, zjištění provozova-
tele, šetření k pojištění vozidla, platnosti technic-
ké kontroly vozidla apod. Následně věc 
oznámíme správnímu orgánu odboru dopravy, 
který již provádí další úkony podle zákona, které 
mohou vést až ke konečnému odtažení vozidla. 
Městská policie nemá ze zákona oprávnění 
k nařízení odtahu vraků vozidel (mimo přesně 
specifikované situace). Strážníci městské policie 
za rok 2022 předali k řešení celkem 47 případů. 

Parkovací známky
Pokud pravidelně a po delší dobu parkujete svá 
motorová vozidla na náměstí Míru, můžete zvá-
žit zakoupení elektronické parkovací známky 
na rok 2023. Již nedochází k prodeji papírové 
známky či karty a zároveň nemusíte mít za ok-
nem vozidla žádnou nálepku či kartičku. Prodej 
a případná kontrola zakoupení platné parkova-
cí známky probíhá již plně elektronicky na po-
datelnách městského úřadu. Placení parkov-
ného a způsob parkování vozidel budou ze 
strany strážníků městské policie trvale kontro-
lovány nejenom na náměstí Míru, ale v celém 
katastru města. Rostislav Bednář

MĚSTSKÁ POLICIE 156

Chystá se proměna  
areálu Cihelna
Ve velké zasedací místnosti se v prosinci sešla 
početná skupina občanů, kteří si chtěli vyslech-
nout budoucí záměry s volnočasovým areálem 
Cihelna. Město Svitavy totiž začíná plánovat 
jeho rekonstrukci.
Areál se nachází u výjezdu z města směrem 
na Poličku a v současné době v něm najdete 
například plochou dráhu nebo zázemí Model 
klubu či Základní kynologické organizace Svita-
vy. Lidé zde za příznivého počasí mohou využít 
pumptrack nebo skatepark. A právě zastaralý 
stav skateparku započal myšlenky o možnos-
tech úprav celého areálu. „Rádi bychom, aby se 
v budoucnu stala tato část města místem, kde 
Svitaváci mohou příjemně trávit svůj volný čas. 
Měla by se v něm nacházet stanoviště, která jsou 
lákavá pro dnešní mládež, kde si mohou užít ne-
organizované sportování,“ dodal k plánům mís-
tostarosta Pavel Čížek. Vedení města proto oslo-
vilo společnost Sportovní projekty s.r.o., která se 
zabývá úpravami obdobných lokalit.
Po konzultaci se zástupci jednotlivých klubů 
a svazků, které prostory využívají, vznikly první 
návrhy úprav. Podle nynější studie by část areálu 
Cihelna mohla být v budoucnu nově vyčleněna 
pro požární sporty, v místě by mohla stát tělo-
cvična pro sporty zaměřené na silový a aerobní 
trénink, kterým doposud „domovský stánek“ 
chybí, nebo by mohlo přibýt hřiště na parkour.
Studie řeší také samotný přístup do areálu. Po-
čítá s vybudováním nové příjezdové cesty přímo 
ze silnice I/34 tak, aby nedocházelo k přetížení 
ulice Hálkova. Samozřejmostí je vznik parkova-

cích míst přímo v areálu. Upravit celý areál bude 
časově i finančně náročné, v plánu je tedy pra-
covat postupně s využíváním různých dotačních 
titulů. Nejdříve by se měl úprav dočkat skate-
park, který je po všech těch letech užívání 
ve špatném stavu. Nahradit by ho měl moderní 
betonový skatepark vytvořený z bezúdržbového 
materiálu, s barevnými plochami a různě hlubo-
kými bazénovými částmi.
Dále by na řadu mohla přijít plocha určená pro 
požární sporty, na které by mj. měly vzniknout 
čtyři dráhy široké 2,5 metru o stometrové délce. 
Pardubický kraj chce mít zbudované jedno ta-
kové sportoviště v každém svém okrese a are-
ál Cihelna se jeví jako ideální.  (kk)

Váš názor nás zajímá
Studie nyní získává finální podobu. Ač-
koliv bude možné ladit detaily časem, 
chce mít vedení města jasnou vizi 
o uspořádání celého prostoru již nyní. 
„V první fázi se bude muset zbudovat 
infrastruktura. Je tedy nezbytné dopře-
du znát rozložení stanovišť a tím pá-
dem technické požadavky,“ vysvětlil 
hlavní důvod Čížek. Máte nějaký tip 
nebo připomínku, na co by se v areálu 
nemělo zapomenout? Napište svůj 
podnět do pátku 17. února na email 
ondrej.komurka@svitavy.cz.
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ZE ZASTUPITELSKÝCH LAVIC

Nechceme  
zhasínat lampy

ANO, na prosincovém zastupitelstvu jsme od-
mítli zhasínání pouličních lamp ve městě. Byla
možnost úspory dvou miliónů korun, ale za ja-
kou cenu. V zimním období, kdy se udržují jen
některé chodníky, ještě zhasneme. To už je 
moc. Jsme a chceme být bezpečné město. 
Nejsme anonymní, vzájemně se známe a zále-
ží nám na nás. Musíme si přiznat, že jsme 
ve městě zaspali ve výměně osvětlení 
za úsporné LED osvětlení. Nejsme ani připra-
veni na solární a hybridní veřejné osvětlení. 
Ano, energetické náklady budou větší, ale 
úspory se musí hledat na správných místech. 
V rozpočtu má město peněz dost a je to pouze 
o nákladových prioritách. 
Přeji vám úspěšné zvládnutí roku 2023.

 Ing. Jaroslav Kytýr, 
zastupitel za hnutí ANO 2011

https://www.facebook.com/KytyrJaroslav/ 

Změny na náměstí 
Od ledna se plně rozjela změna v režimu par-
kování na náměstí. Za sebe to hodnotím velmi 
kladně a považuji to za velký posun pro kom-
fort návštěvníků. Pryč je doba, kdy jsem ztrácel 
cenné minuty platbou v automatu či později 
platbou přes mobilní aplikaci MPLA.io, ačkoliv 
má návštěva měla být jen v řádu minut. Mnozí 
nebyli zvyklí na náměstí parkovné platit, ať už 
úmyslně nebo z nevědomosti. Dříve jsem také 
nemalý čas trávil popojížděním a hledáním 
místa k zaparkování. Nyní každý můžeme vyu-
žít první půlhodinu parkování zdarma, navíc 
víkend je zdarma úplně. Díky novému způsobu 
kontroly jsou podmínky pro všechny stejné. 
Také organizace parkování se změnila. Při po-
sledních návštěvách jsem vždy snadno našel 
místo k parkování, ačkoliv stále jsou zde tací, 
kteří parkují špatně. Historické centrum nesmí 
být odstavným parkovištěm, ale mělo by hlavně 
sloužit jeho návštěvníkům. A právě proto musí 
nyní naše pozornost směřovat na veřejný pro-
stor našeho unikátního náměstí. Mohl by zaznít 
obvyklý argument, že není důvod sem zajíždět, 
že zde je mrtvo, obchody se zavírají. To nako-
nec ovlivňujeme pouze my občané, např. svo-
jí návštěvností současných obchodů. Bez na-
šeho zájmu nebude mít ani podnikatel chuť zde 
rozvíjet činnost.  Antonín Benc 

za Sdružení pro město Svitavy

Ordinační hodiny zubní pohotovostní 
služby jsou od 8:00 do 11:00 hodin. 
Mimo tyto hodiny přijímá akutní paci-
enty stomatologická pohotovost par-
dubické nemocnice v ordinačních ho-
dinách: so, ne a svátky 8:00–18:00 ho-
din, po–pá 17:00–21:00 hodin.
——————————————————
4.–5.2. MUDr. Alena Hřebabetzká 
Staré Město 134, 461 312 501
11.–12.2. MUDr. Jana Illová 
Brněnec 90, 461 523 140
18.–19.2. MUDr. Tomáš Jagoš 
Jevíčko, Palackého nám. 20, 
723 715 558
25.–26.2. MUDr. Milena Kincová 
Hradec nad Svitavou 549, 461 548 230

Změna vyhrazena. Aktuální stomatologickou 
službu si, prosím, ověřte telefonicky na čísle 
461 569 111 (vrátnice nemocnice).
——————————————————

Lékařská pohotovostní služba ORL 
pro děti a dospělé 
Svitavská nemocnice, budova ORL, 
461 569 345, všední dny: 15:30–19:30, 
so, ne a svátky: 8:00–14:00 hodin.

Lékařská pohotovostní služba 
pro dospělé 
Svitavská nemocnice, hlavní budova, 
přízemí, 461 569 239, so, ne, svátky: 
9:00–18:00 hodin.

Lékařská pohotovostní služba 
pro děti a dorost 
Kollárova 22, Svitavy, přízemí polikliniky, 
v místnosti dětské ambulance, 461 569  
270, so, ne, svátky 8:00–18:00 hodin.

Svitavská nemocnice
vrátnice – hlavní budova, přízemí, 
461 569 111.

Aktuální službu si, prosím, ověřte telefonicky 
nebo osobně ve vrátnici nemocnice.

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST

Rubrika „Ze zastupitelských lavic“ je naplněním 
novely TZ č. 46/2000 Sb. a slouží ke svobodné-
mu vyjádření názorů zastupitelů jednotlivých 
politických subjektů v aktuálním složení Zastu-
pitelstva města Svitavy. Texty příspěvků nepro-
cházejí obsahovou ani jazykovou korekturou.

Stokrát denně
S koncem starého roku a s příchodem nového 
jsme se tradičně ohlédli zpět a hodnotili, jak se 
nám daří plnit své poslání. Informační centrum 
za rok 2022 navštívilo přes 25 000 lidí. Zákaz-
níci pro řešení svých potřeb využívají rovněž 
telefonického nebo e-mailového spojení. Cel-
kem tak poskytujeme v informační a turistické 
kanceláři přes 100 služeb denně. Největší zá-
jem je o kontakty na různé finanční, telekomu-
nikační a energetické společnosti ve městě. 
Dále dopravní spoje, notářské služby, řemesla 
a další. Významnou kapitolou je veřejný inter-
net a kancelářské služby, které jsou stále velmi 
žádané. Převažuje tisk, kopírování, skenování 
a laminace dokumentů. Návštěvnost infocen-
tra zvyšuje rovněž provoz dopravní kanceláře. 
V neposlední řadě prodáváme různé zboží, 
dárkové předměty a vstupenky na představe-
ní a akce. Těchto služeb využívají převážně 
místní občané. Turisté včetně těch zahranič-
ních jsou orientování spíše na místní památky, 
restaurace, ubytování a další služby v oblasti 
cestovního ruchu. Letní měsíce jsou tak nejvy-
tíženějším obdobím v roce. Návštěvník města 
si u nás může rovněž vypůjčit elektro kolo 
nebo vystoupat na vyhlídkovou věž kostela 
na náměstí. Pokud máte nějaké podněty, bu-
deme rádi za jejich zaslání na e-mail: info@
svitavy.cz. Děkuji moc.  Petr Šmerda

Opravdu pečujeme 
o kvalitu služeb
Informační centrum se v minulém roce přihlá-
silo do projektu „Q – Pečujeme o kvalitu“ pod 
záštitou agentury Czech Tourism a České unie 
cestovního ruchu. Následně jsme byli vyzváni 
k vyplnění povinného formuláře, který mimo 
jiné obsahoval popis naší činnosti – vizi a po-
slání, metodiku poznávání potřeb zákazníka, 
systém práce s podněty, připomínkami a návr-
hy veřejnosti, jakým způsobem zajišťujeme 
rozvoj svých profesních dovedností. Rovněž 
jsme představili marketingový mix našeho in-
focentra (komunikace, propagace, vztahy s ve-
řejností) včetně pravidel v oblasti bezpečnosti 
práce platných pro zaměstnance i návštěvníky 
informačního centra. Na základě tohoto doku-
mentu a dalších náležitostí nám byla značka 
kvality „Q“ oficiálně schválena – udělena a je 
součástí naší certifikace. Směrem k zákazníko-
vi je to jasný signál, že kvalita služeb v našem 
infocentru je na vysoké úrovni. Získání tohoto 
certifikátu je pro nás odměnou, ale i výzvou 
do dalších let poskytované služby dále rozvíjet. 

Petr Šmerda

INFO Z INFOCENTRA

Kde najdete  
pobočku ČEZ?
Obyvatelé města i okolních obcí se na pracov-
níky informačního centra stále obracejí s dota-
cem, kde se nyní nachází pobočka ČEZ, která 
řadu let sídlila na náměstí Míru.
Už loni v červenci bylo kontaktní místo ČEZ pře-
stěhováno do pobočky České pošty ve Svita-
vách-Lánech, adresa je Větrná 662/2.  (red)
Otevírací doba:
po, st   9:00–17:30, út, čt, pá   9:00–15:00
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MŠ Svitavy-Lačnov
Čas zkoumání, učení i hraní

Nový rok jsme uvítali a zároveň vánoční čas 
zakončili průvodem po Lačnově v korunách 
za doprovodu tříkrálové koledy. Děti se sezná-
mily s tradicí Tří králů a oživily si poznatky o na-
rození Ježíška. Lednovým tématem byli i ptáč-
ci v zimě. Děti sypaly ptáčkům krmení do krmí-
tek a ke stromům v přírodě, poslouchaly jejich 
zpěv a seznamovaly se s druhy, které u nás 
zůstávají i v zimních měsících. Experimentova-
li jsme s vodou a měnili její skupenství z kapal-
ného na pevné, vyráběli umělý sníh, hráli kou-
lovačky s papírovými koulemi, pozorovali změ-
ny v přírodě a vysvětlovali si, proč je sněhu 
každý rok méně a méně. Leden byl měsícem 
oslav a radovánek, celkem šest dětí slavilo své 
narozeniny. Tančili jsme na známé písničky, 
zpívali a jedli různé dobroty. Na konci měsíce 
odstartovala ve školce olympiáda. Děti soutě-
žily v zimních sportech a všechny byly náležitě 
odměněny medailemi a diplomy.

Kristýna Benešová

MŠ Sokolovská
Předali jsme dar svitavskému útulku

U příležitosti rozsvícení vánočního stromu 
na Pražské se v loňském roce již podruhé ko-
nala dobročinná sbírka. Už i samotné rozsvíce-
ní, při němž děti zpívaly koledy a spolu s rodiči 
přispívaly do kasičky, bylo krásným zážitkem. 
Společnými silami se podařilo vybrat 12 396 Kč. 
Do sbírky na pomoc pejskům se zapojili i žáci 
z našeho Ekotýmu. S podporou paní učitelky 
Ivany Škraňkové a její kamarádky Pavlíny 
Fochlerové vyrobili biokosmetiku, o kterou byl 
nejen mezi dětmi velký zájem.
Samotné předání pak probíhalo na školní za-
hradě. Dar v podobě chutných pamlsků předa-
ly všechny děti z Pražské společně s členy 
Ekotýmu do rukou pana Makovského. 
Tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří 
do sbírky přispěli a stali se tak zářnými příklady 
pro naše nejmenší. Pomáhat si je důležité nejen 
mezi sebou, ale i zvířecím kamarádům a kaž-
dému, kdo pomoc potřebuje! 

Kateřina Šimková

MŠ Větrná
Do nového roku se stonožkou

Nový rok je plný výzev. Naše poslání, tedy pe-
čovat o naše nejmenší, bychom rádi podpořili 
i grafickou značkou. Představujeme nové logo 
– větrnou stonožku. Tento motiv již používáme 
v našich projektech a přijde nám výstižný. 
V naší školce cupitá opravdu hodně nožiček. 
V tomto roce budeme tuto značku dále rozví-
jet, abychom dosáhli nové komplexní vizuální 
identity, (logo, motto, barvy, font písma apod.). 
Jednotnou komunikaci budeme používat ne-
jen na tiskových materiálech (pozvánky, školní 
noviny, plakáty, diplomy, ocenění, herní prvky), 
v online prostředí (webová prezentace, face-
book, instagram), ale také přímo na budově 
a v areálu školky. Například v podobě infor-
mačního systému. Také se těšíme na nové 
propagační předměty, třeba trička nebo šerpy 
pro předškoláky. Věříme, že používání jednot-
né komunikace povede ještě k většímu sblí-
žení zaměstnanců školy, dětí i rodičů. Máme 
vás rádi. Návrhy a celé zpracování naší nové 
vizuální identity vytvořil jeden z našich ochot-
ných a spolupracujících rodičů, za což mu 
velice děkujeme a společné spolupráce si 
opravdu ceníme.  Stanislava Vaněčková

ZŠ Felberova
Felberka přivítá budoucí prvňáčky

Již posedmé letos přivítáme naše budoucí prv-
ňáčky a jejich rodiče v edukativně stimulačních 
skupinách pro předškolní děti, které hravou 
formou pomáhají rozvíjet schopnosti a doved-
nosti potřebné pro osvojení čtení, psaní a po-
čítání.  
Vždy ve čtvrtek od 16:15 v termínech od 2. 2. 
do 13. 4. 2023 nás čeká jedna z deseti společ-
ných lekcí pod vedením našich pedagogů, 
kteří mají bohaté zkušenosti, a vědí, co děti 
baví, a zároveň je nenuceným způsobem při-
pravují na budoucí výuku. Děti se také sezna-
mují se školním prostředím a nástup do první 
třídy je pro ně pak návratem na místo, které již 
dobře znají.
Pokud si chcete naši školu prohlédnout a zjistit, 
jak to u nás chodí, srdečně vás zveme na náš 

březnový den otevřených dveří. Více informací 
naleznete na našich webových stránkách 
a na FB školy.  Jana Pazderová
 
ZŠ Svitavy-Lačnov
Počasí nám nepřeje

 V letošním roce jsme poprvé zajistili našim dě-
tem z přípravné třídy a základní školy lyžařský 
výcvik. Díky teplému počasí se však s největší 
pravděpodobností kurz neuskuteční. Nemůže-
me bruslit ani sáňkovat a vycházky do okolí 
školy a do lesa po zablácených cestách také 
za moc nestojí. Hledáme proto alternativní ak-
tivity. Přiložená fotografie je z návštěvy autodrá-
hy ve Svitavách, která patří s délkou 64 metrů 
k největším v ČR.  Zdeněk Petržela

ZŠ náměstí Míru
Veselá pozvánka

Naše škola se po covidových letech vrací k pří-
nosné praxi zábavně naučných odpolední pro 
předškoláčky. Srdečně zveme děti z posled-
ních ročníků mateřských škol s rodiči na pro-
gram Veselá škola.
Ve čtvrtek 2. března se budeme v dětských 
skupinkách zabývat grafomotorikou a před-
školní přípravou. Za čtrnáct dní 16. března si 
vyzkoušíme zápis na nečisto. Vše potom uza-
vře den otevřených dveří 30. března. Předško-
láčky zde čeká zábavná poznávací stezka bu-
dovou školy. Zveme i širokou veřejnost, přijďte 
se k nám podívat od 8:00 do 16:00 hodin. Kdo 
má zájem, může navštívit vyučovací hodiny. 
Těšíme se na vás.  Jakub Velecký

ZŠ Riegrova
Valentýnský taneční večer a karneval
Po tříleté pauze se letos opět uskuteční Valen-
týnský taneční večer pro žáky 2. stupně školy, 
bývalé žáky a jejich rodinné příslušníky. Nejen 
výuka společenských tanců jako jsou jive, cha-
-cha, polka či valčík, ale i základy společenské 
etiky probíhá pod taktovkou zkušených taneč-
ních mistrů, manželů Pokorných. Letošní večer 
proběhne v den svatého Valentýna v úterý 14. 
února od 18 hodin. Vstupenky lze zakoupit 
u paní Giri ve škole (kontakt giri@riegrovka.cz). 

ZE SVITAVSKÝCH ŠKOL



9 

Pro žáky 1. stupně školní družina při ZŠ Riegro-
va a MŠ Milady Horákové společně pořádají 
„Pohádkový karneval s Inkou Rybářovou 
a klaunem Rybičkou“. Pokud si chcete užít po-
řádnou zábavu, přijďte mezi nás ve středu 8. 
února od 15:30 hodin do Fabriky. Čekají vás 
soutěže, tance, bohatá tombola, štěstíčka 
i malé občerstvení.  Zuzana Hnátová

ZŠ Sokolovská
Předškolička pokračuje…

V únoru jsme pro budoucí prvňáčky opět při-
pravili společnou schůzku pro rodiče s dětmi 
na Pražské. Cílem je nejen posílení povědomí 
u rodičů o tom, co se myslí tzv. školní zralostí 
dítěte v jednotlivých oblastech, ale také pří-
klad dobré praxe, jak můžou pracovat se 
svým dítětem. Děti si společně s paní učitel-
kou ze základní školy zahrají na „velkou školu“, 
která na ně už od září čeká. Tématem únoro-
vého setkání budou řečové a komunikativní 
dovednosti, samostatnost a orientace v pro-
středí. Toto setkání se uskuteční 15. února 
od 15.30 do 16.30 hodin na odloučeném pra-
covišti školy na Pražské v pavilonu ZŠ (dál 
od sportovní haly). Více informací nejen o pře-
školičce naleznete na našich webových strán-
kách www.zs5.svitavy.cz, které od ledna změ-
nily svoji grafickou podobu i strukturu. Věřím, 
že pro uživatele jsou nyní přehlednější a vy-
povídají více o činnosti naší školy. 

Alena Vašáková

ZŠ T. G. Masaryka
Na Myšárně otevíráme dvě první třídy
Několik uplynulých let vzhledem k nedostatku 
prostor jsme nemohli i přes velký zájem ze stra-
ny rodičů otevřít dvě první třídy. Pro příští roky 
se nám podařilo tuto nepříjemnou skutečnost 
vyřešit, a tak oznamujeme skvělou zprávu, že 
na naší škole budou první třídy dvě. Chtěli by-
chom vyzdvihnout všechny výhody, které My-
šárna nabízí. Kvalitní výuka prvňáčků je napros-
tou samozřejmostí. Ale škola „láká“ budoucí 
žáčky i svou polohou. Hned naproti přes ulici 
je Základní umělecká škola, součástí areálu 
školy je školní jídelna a pokud do první třídy 

nastoupí tzv. přespolňáček, a že dojíždějící žáci 
tvoří čtvrtinu celkového počtu našich dětí, au-
tobusové nádraží je, co by kamenem dohodil. 
Školní družina je otevřena již od 6 hodin a paní 
vychovatelky připravují pro své svěřence vždy 
ten nejúžasnější program. V případě jakýchko-
liv dotazů mohou rodiče kontaktovat vedení 
školy, připravujeme Den otevřených dveří a pan 
ředitel podrobnosti stran zápisu do prvních tříd 
sdělí i na třídních schůzkách v jednotlivých ma-
teřských školkách. Už teď se těšíme na budou-
cí školáky, spokojenost všech našich žáků je 
pro nás naprostou prioritou. 

Vlasta Holická Kosková

Speciální základní škola  
a střední škola
Canisterapie
Jsme velmi rádi, že se nám daří canisterapii 
i v letošním školním roce zařazovat do vyučo-
vání. Pejsci jsou pro naše děti nejenom zpes-
třením vyučování, ale i kamarády, kteří neřeší, 
že někdo špatně ohýbá jazýček, někomu 

nejdou počty, jiný je hodně tichý nebo na-
opak je ho všude plno. V hodinách s pejskem 
jsou všichni rovnocennými kamarády. Děti 
procvičují probrané učivo, zdokonalují jem-
nou a hrubou motoriku. Učí se respektu, ohle-
duplnosti, vzájemné pomoci a rozvíjejí i cito-
vou oblast své osobnosti. Odměnou jim je 
radost ze společné práce a pomazlení s čtyř-
nohým kamarádem. Abychom ale měli mož-
nost s pejsky ve škole pracovat, je velmi dů-
ležitá spolupráce s psovody, kteří se svými 
pejsky za námi docházejí a sami také připra-
vují různé aktivity pro děti a pejsky, které 
ve společných hodinách využíváme. Za jejich 
obětavou práci jim patří velký dík. 

Milena Svobodová

Základní umělecká škola
Zuška informuje a zve
Po lednu, klidnějším na akce, kdy jsme se 
hlavně věnovali pololetní klasifikaci a talento-
vým zkouškám na střední školy uměleckého 
zaměření, se v únoru vracíme k větším akcím 
i soutěžím. Oblíbeným a hojně navštěvova-
ným je tradiční koncert pěveckých sborů, 
který se bude konat ve Fabrice 15. února 
od 17 hodin. Na koncertě se představí Svita-
vánek, Svitavský dětský sbor i komorní sbor 
Proměny, které pracují pod vedením Dany 
Pražákové. V týmu, úspěšně reprezentujícím 
zušku i Svitavy, pracují také klavírista Petr 
Kašpar a Marie Dvořáková, která vede dělené 
zkoušky. O tom, že ve Svitavách máme špič-
kové sbory (nejen dětské) svědčí i fakt, že 
Svitavský dětský sbor byl vybrán jako zástup-
ce Pardubického kraje na 16. ročník celostát-

ní přehlídky dětských pěveckých sborů s ná-
zvem „Světlo za Lidice“– děti zpívají dětem, 
která se letos uskuteční 9. června v Lidicích. 
Postupně se také rozbíhají oborové soutěže 
ZUŠ. Ve Svitavách bychom měli 20. února při-
vítat komorní soubory s převahou dechových 
nástrojů, které se zde účastní okresního kola. 
Držíme palce našim soutěžícím. 

Renata Pechancová

Gymnázium Svitavy
Aktuálně z gymnázia

Za hojné účasti studentů, jejich rodičů a přátel 
proběhla v lednu ve vestibulu svitavské Fab-
riky vernisáž 12. výstavy ročníkových výtvar-
ných prací studentů výtvarné výchovy svitav-
ského gymnázia. Hudební vstupy zajistili také 
gymnazisté, tentokrát studenti hudební vý-
chovy. Vždycky se obrazy svitavských gym-
nazistů líbily, určitě tomu bude i tentokrát. 
Výstava končí až v průběhu měsíce února. 

Milan Báča

Obchodní akademie
Stalo se na obchodní akademii

Po hubených covidových letech se na svitav-
skou obchodní akademii vrátila tradiční vánoč-
ní atmosféra. Studenti obchodní akademie 
po dvou letech opět zaplnili svitavskou Červe-
nou knihovnu, jednotlivé třídy si připravily řadu 
hudebních nebo tanečních vystoupení, připra-
vily soutěže a učitelé ocenili studenty, kteří 
uspěli v různých prosincových literárních i od-
borných soutěžích.
Studenti 1. A vyrazili – letos jako první třída 
školy hned po Novém roce – na lyžák. A to 
do Deštného v Orlických horách. Na sjez-
dovkách bylo naštěstí až 50 cm sněhu, tak-
že ti, kteří lyžovat neumí, se lyžovat naučili, 
a ti, kteří byli již zkušenými lyžaři, se pod 
vedením kvalifikovaných instruktorů v lyžo-
vání zdokonalili. Důležité je, že studenti byli 
venku, na čerstvém vzduchu a hlavně po-
hromadě. Kde jinde se totiž – a to potvrdí 
většina absolventů škol – výborně formuje 
kolektiv. I po letech absolventi škol na lyžák 
velmi rádi vzpomínají.  Milan Báča

ZE SVITAVSKÝCH ŠKOL
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SOU Svitavy
Učení hrou pomocí robotické stavebnice  
Pro naše žáky jsme pořídili robotický kit 
„makeblock ultimate 2.0“. Tento kit má více 
než 160 součástí a otevírá téměř nekoneč-
ný prostor pro realizaci vlastních nápadů 
a projektů (příkladem mohou být různá 
vozítka, manipulátory, balanční dvojkolky, 
robot barman a mnoho dalších). Vše je 
ovládáno pomocí bezdrátového modulu 
a smartphonu. Díky této stavebnici se naši 
žáci naučí základy elektrotechniky, progra-
mování a také rozvíjí tvořivou mysl a svoji 
zručnost.  Ondřej Náhlík

Střední  
zdravotnická škola
Zdravka se těší na nové žáky

ZE SVITAVSKÝCH ŠKOL

Jak to vidí mladí
Online hry a my
Znáte to, jak nám rodiče říkají, že u elektro-
niky trávíme spoustu času a že se nikam 
nedostaneme, když budeme pořád na po-
čítači? Za mě hraní není až tak špatná ak-
tivita. Hraní her je tak trochu útěk od stresu 
a negativních myšlenek. Učení, čtení, psaní, 
to není zrovna lákavé.
Hraním se můžeme naučit spoustu věcí, 
například respektovat ostatní a spolupra-
covat s nimi. Můžeme potkat člověka, díky 
kterému se necítíme na všechno sami. Hra-
ním her procvičujeme své reflexy. Při hraní 
vymýšlíme plány, jak se dostat z blbé situ-
ace, učíme se komunikovat s více lidmi.
V dnešní době se lidi hodně povyšují nad 
ostatními a soutěží, kdo vypadá nejlépe, 
kdo má nejvíce majetku… Lidé online tyto 
problémy tolik neřeší, jsou milejší, dokážou 
vás lépe pochopit a nepřestanou se hned 
s vámi bavit, i když uděláte malinkou chybu.
V online prostředí se ale může stát také 
spousta negativních věcí. Musíme si dát 
pozor, s kým mluvíme a co jim posíláme. 
Lidé se mohou skrývat pod cizí identitou, 
můžou nás manipulovat, využívat nebo 

hacknout a dostat naše osobní informace. 
Děti si mohou ve hrách něco koupit a pe-
níze pak nejdou vrátit. Rodiče by si měli 
hlídat své online platby.
Mělo by se kontrolovat, kdo a co na inter-
netu dělá a co nejrychleji to zastavit. Jestli 
máte problém s někým online, obtěžová-
ním, zneužíváním, kyberšikanou, měli bys-
te to ihned s někým dospělým probrat. Věci 
se mohou postupně zhoršit. Online prostře-
dí je zábavné, ale musíme si dát pozor 
na jeho nástrahy.

Markéta Křečková, 9. B, ZŠ náměstí Míru

Už víš, kam zamíříš  
na střední školu?

Ještě zhruba měsíc mají žáci 8. a 9. tříd zá-
kladních škol čas k zamyšlení se, na jakou 
střední školu se přihlásí. Termín podání při-
hlášek na obory se vzděláním bez talentové 
zkoušky se ale nezadržitelně blíží, letos při-
padá na 1. března. Protože tento důležitý vý-
běr bude patřit k jednomu ze zásadních mil-
níků v životě každého z nich, je nutné volbu 
pečlivě zvážit. 
Část žáků má třeba už mnoho let jasno, kde 
chce po základní škole pokračovat. Jiní stále 
váhají a někteří vůbec netuší. Jsi mezi nimi také 
ty? Přijmi Zlatanovu výzvu!

Pardubický kraj spustil na stránkách www.pa-
radnibudoucnost.cz webovou aplikaci Zlata-
nova výzva. Zde si každý zájemce může vy-
zkoušet test s 60 otázkami, jehož výsledkem je 
osobnostní profil, který dorazí na zadaný email 
do 24 hodin. Díky testu a jeho výsledku zjistíš, 
k čemu máš vlohy, jestli jsi spíše introvert nebo 
extrovert, zda tíhneš k technickým směrům, 
nebo naopak humanitním oborům... Test není 
vědomostní, nezabere ani příliš času, není se 
tedy čeho bát. Naopak o sobě člověk může 
zjistit zajímavé informace a může ho nasměro-
vat ke vhodné profesi.
Pokud už máš o střední škole jasno, můžeš si 
své znalosti ve zvoleném oboru ověřit ve Zlata-
nově kvízu. Na webových stránkách najdeš také 
důvody, proč studovat v Pardubickém kraji, pře-
hled jednotlivých škol nebo výpis zaměstnava-
telů, díky kterému získáš představu o tom, do ja-
kých firem bys mohl z vystudovaného oboru 
jednou nastoupit. Ať se výběr zadaří!  (red)

Ve školním roce 2023/24 otevřeme v denní for-
mě vzdělávání 2 třídy oboru praktická sestra 
a 1 třídu oboru masér ve zdravotnictví. Oba 
obory jsou maturitní, poskytují absolventům 
plnou kvalifikaci, ale též možnost pokračovat 
ve studiu na vysokých nebo vyšších odborných 
školách.
Přihlášku ke vzdělávání podávají uchazeči do 1. 
března 2023. Přihlášeným uchazečům nabízí-
me možnost absolvovat přípravný kurz k přijí-
macím zkouškám. Další informace k přijímací-
mu řízení jsou uveřejněny na webu školy www.
szs.svitavy.cz. Už se těšíme na nové prváky 
a doufáme, že si společně před Vánoci zazpí-
váme u stromečku, jak ukazuje fotografie z loň-
ského roku. Radim Dřímal
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KULTURA

Kalendář akcí 2023 
do knihovny. Součástí programu je čtení a hra-
ní, představení nových knih. Akce probíhá 
v rámci projektu Bookstart – s knížkou do živo-
ta, který je zaměřen na podporu čtenářství 
od raného věku dítěte. 

6. / po / 18:00 / bar u knihovny
Filmový klub: 
Chraň i malá zvířátka
Filmová adaptace stejnojmenné knihy Walkera 
Hamiltona vypráví příběh duševně zaostalého 
mladého muže Bobbyho Platta, jemuž jedinou 
radost ze života obstarávají jeho malí zvířecí 
přátelé. Po útěku z domu potká Bobby starého 
podivína Summerse, zvláštním a fascinujícím 
světem se nechá pohltit, a tak vznikne přátelství 
na život a na smrt. Předloha: Walker Hamilton. 
Režie: Jeremy Thomas. Hlavní role: John Hurt, 
Christian Bale. Večerem provází Michal Kadlec. 

6. / po / 19:00 / Fabrika
Techtle Mechtle
Nejúspěšnější česká travesti show Techtle 
Mechtle v novém pořadu "Cabaret Šulin Růž" 
míří poprvé do Svitav! Vstupné: 390 Kč.

7. / út / 16:30 / bar u knihovny
Literární setkání s knihou Dům z karet
Co všechno je Francis ochoten udělat, aby use-
dl do křesla britského premiéra? Geniální před-
loha Netflix seriálu Dům z karet od spisovatele 
Michaela Dobbse vás nechá nahlédnout 
za oponu britských politických intrik. Přijďte se 
dozvědět víc nebo si jen popovídat na dalším 
literárním setkání.

8. / st / 16:00 / dětské oddělení knihovny
Čtenářský klub
Hlavní náplní klubu je práce s knihou – předčí-
tání, vyprávění, tvoření. Klub je určen pro děti 
od 3 do 7 let. Zveme všechny malé i velké kni-
homoly!

9. / čt / 18:00 / Nadace Josefa Plívy
Radiměřské motýlí království 
aneb Kácením stromů za ochranu přírody
Promítání dokumentu Radiměřské motýlí krá-
lovství a přednáška odborníků z Českého sva-
zu ochránců přírody Arion o tom, jak lze v Ra-
diměři i jinde pomoci druhové rozmanitosti 
kácením a pastvou. Pořádá městská knihovna 
a Nadace Josefa Plívy. 

9. / čt / 18:00 / Muzeum esperanta
Zoopark Paříž a Parc de Beuval,
Život kaktusů v zimě
Botanický klub Svitavy zve na zoo-pěstitelskou 
přednášku pro milovníky přírody na téma 
Zoopark Paříž a Parc de Beuval (uvádí Jakub 
Jan Heřmanský) a Život kaktusů v zimě (uvádí 
Jan Richtr).
Ukázka chovu exotických živočichů v zahrani-
čí a povídání o pěstitelských nárocích kaktusů 
v zimním období aneb o možných chybách 
v pěstování kaktusů v domácnosti v 70 minu-
tách. Vstupné je 40 korun.

02Svitavský informační 
měsíčník

9. / čt / 19:00 / klub Tyjátr
Stezka Českem – přednáška Martina Úbla
Stezka Českem je 1000 a 1000 kilometrů dlou-
hý a první oficiální přechod Česka. Stezku Čes-
kem může jít každý. Je jen na vás, kdy, kde a jak 
se na cestu vydáte. Můžete ji jít vcelku, Severní 
trasou nebo Jižní trasou. Jít může každý! 
Vstupné: 150 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě. 
Předprodej vstupenek v síti SMS ticket a v re-
cepci KC Fabrika.

11. / so / 20:30 / klub Tyjátr
System Of A Down Revival 
+ Metallica Czech Tribute Band
Pocta kultovní americké kapele s arménskými 
kořeny v čele s charismatickým zpěvákem Ser-
jem Tankianem. Metallica Czech Tribute Band 
se nechce stylizovat do věrné kopie originálu 
a ani je nějak napodobovat, což je náplní revi-
valů. Je to pouze parta čtyř lidí, jež spojuje lás-
ka k hudbě Metallicy a rádi se o tuhle vášeň 
podělí s fanoušky, kteří sdílí tohle stejné nad-
šení. Vstupné: 220 Kč předprodej (recepce Fab-
rika Svitavy, klub Tyjátr, SMSticket), 270 Kč 
na místě.

12. / ne / 15:00 / divadlo Trám
Studio Damůza – Z tajného deníku 
Smolíčka Pé
Svět je jako gramofonová deska a otázkou je, 
do jaké drážky se jehla zarazí. Když k Jeskyň-
kám, tak jste Smolíček… Však to znáte, po-
slouchat rodiče je někdy těžké, zvlášť, když je 
táta jelen. Ke všemu trochu staromódní, který 
neumí připravit pořádnou oslavu s tancem 
a dortem. Koho by bavilo být na své naroze-
niny sám? A Jeskyňky jsou tak dobré taneč-
nice, ach… Vtipná pohádka s úžasnými lout-
kami a báječnou živou hudbou pro všechny 
bez rozdílu věku. Vstupné: 80 Kč, s rodinnými 
pasy 60 Kč.

12. / ne / 15:00–17:00 / Fabrika
Karneval s MC Krůček
Karneval pro všechny malé i velké návštěvníky. 
Bohatý doprovodný program plný soutěží, hud-
by a veselých masek. Vstupné (platí každý od 1 
roku) 70 korun, zvýhodněné vstupné pro členy 
MC Krůček 50 korun. Děti v masce obdrží 
drobnou odměnu.

13. / po / 19:00 / Fabrika
Jan Spálený & ASPM
Jan Spálený je hudební režisér, dramaturg, 
noční vypravěč rozhlasových pohádek – otec 
českého blues. Vstupné: 300 Kč v předpro-
deji, 350 Kč na místě. Koncert se stolovou 
úpravou.

14. / út / 14:00–16.00 / bar u knihovny
Digi odpoledne
Aktivity na podporu digitální gramotnosti (práce 
s virtuální realitou, roboty apod.). Realizováno 
ve spolupráci se Základní škola náměstí Míru. 
Pro děti od 10 let, vstup volný kdykoli od 14 
do 16 hodin.

28. 1. / so / 15:00 / městské muzeum a galerie
Přehlídka 2023 a Vesmír
Vernisáž tradiční výstavy výtvarníků svitavské-
ho regionu a výstavy o Sluneční soustavě, do-
bývání Měsíce, současné astronomii i vzniku 
kosmu a možnostech života v něm.

1. 2./ st / 18:00 / Muzeum esperanta
Cestovatelský večer Asociace Brontosaura
Indie – divoká a nespoutaná
V pořadí 210. cestovatelský večer vás zavede 
do Indie. Přednáší Michal Štěpánek. Vstupné: 
40 korun.

2. / čt / 17:00 / městské muzeum a galerie
Dalekohled a pozorovací technika
Popularizační přednáška Antonína Švejdy z Ná-
rodního technického muzea o pozorování ves-
míru v minulosti a dnes.

2. / čt / 17:00 / Fabrika
Štístko a Poupěnka – Velká oslava
Přijďte si i vy s námi užít velkou oslavu! Před-
prodej vstupenek v síti Ticketportal. Vstupné: 
315 Kč.

3. / pá / 20:00 / klub Tyjátr
Oldies Párty
Nejlepší párty s hity 60. až 80. let, zahrajeme 
na vaše přání české i zahraniční fláky.

5. / ne / 10:00 / Fabrika
Rodinné představení: 
Matýsek a jeho kamarádi

Vystoupení jedinečného českého břichomluv-
ce Zdenka Polácha a televizní celebrity Matýs-
ka, které všichni dobře znáte z Česko Sloven-
sko má talent. Smích dětského publika je to, co 
máme nejraději. Věřte, že Zdenek Polách a Ma-
týsek s jejich kamarády vás budou bavit jako 
nikdo jiný v tomto oboru. Vstupenky (300 Kč) 
lze koupit na Ticketportal.cz.

6. / po / 10:00 / dětské oddělení knihovny
Bookstart – klub pro děti do tří let
Zveme rodiče s dětmi do 3 let na setkání 
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15. / st / 17:00 / Fabrika
Koncert pěveckých sborů
Tradiční koncert pěveckých sborů ZUŠ Svitavy. 
Vystoupí Svitavánek, Svitavský dětský sbor, ko-
morní sbor Proměny a hosté.

17. / pá / 20:00 / klub Tyjátr
Fupo + Happy Hour
Hudební seskupení Fupo vzniklo v únoru 
2019 po ukončení činnosti kapely Kaderus 
Blues z Moravské Třebové, kdy se Sam a Kop-
čem spojili s Martinem a Zdenou z mohelnic-
kých Johny Fony a společně napsali nové 
autorské songy. Muzikanty doplnil zpěvák, 
textař a hráč na fagot Petr Svatoš vulgo Olah 
Slunken ze svitavských Kowalski. Happy Hour 
je rocková kapela, píše a hraje vlastní písnič-
ky. Vstupné: 150 Kč.

18. / so / 13:00 / náměstí Míru
Masopust

Masopustní průvod masek vyjde od Ottendor-
ferovy knihovny, kolem Staré radnice se přesu-
ne na horní část náměstí, kde už bude připra-
vený jarmark a zabijačkové hody.

18. / so / 19:00 / klub Tyjátr Svitavy
Nóbl Mejdlo 42.
("hororový speciál")
Zúčastní se Green Monster a The Karnsteins, 
Rockin' Jackals, The Bodybag. Vstupné: 250 Kč.

20. / po / 19:00 / Fabrika
Na stojáka live: 
Adéla Elbel + Karel Hynek 
+ Richard Nedvěd
Trojobal českého stand-upu opět ve Fabrice! 
Stolová úprava bez rezervace míst. Vstupné: 
300 Kč v předprodeji, 350 Kč na místě. Předpro-
dej vstupenek v síti SMS ticket a v recepci KC 
Fabrika.

21. / út / 19:00 / Ottendorferova knihovna
Kukal Quartet 
(smyčcové kvarteto)
Mladé těleso má všechny atributy, na jaké jsme 
(byli) zvyklí u proslulých českých smyčcových 
těles. Zřetelná artikulace, “čitelné” kontury ka-
ždého z nástrojů, transparentní, avšak kom-
plexní zvuk a citlivá vzájemná komunikace, to 
jsou snad základní charakteristiky ansámblu. 
Vstupné: 250 Kč, KPH 150 Kč.

24. / pá / 15:00 / dětské oddělení knihovny
Setkání se spisovatelkou 
Markétou Pilátovou
Čtení a origami dílna s autorkou knih pro děti 
Markétou Pilátovou a její knihou Bába Bedla.

24. / pá / 19:00 / Fabrika
Tančírna
Chcete si zatančit společenské tance, procvičit 
si, co jste se naučili v tanečních? Právě pro vás 
je tu Svitavská tančírna. Čeká vás skvělý výběr 
současné taneční hudby ke standardním a la-
tinskoamerickým tancům jako jsou waltz, fox-
trot, valčík, cha-cha, jive. Večerem vás provede 
Mirek Novotný. Počet míst je vzhledem k za-
chování tanečního prostoru omezen, proto do-
poručujeme včasnou rezervaci na telefonu 
731 677 692 nebo na e-mailové adrese: recep-
ce@kultura-svitavy.cz. Vstupné: 150 Kč, senioři 
a studenti 100 Kč.

24. / pá / 20:00 / klub Tyjátr
Do větru + Točkolotoč
Pro všechny, kdo se chtějí bavit. 
Vstupné: 150 Kč.

25. / so / 13:00–17:00 / foyer Fabriky
Odpoledne deskových her
Na deskohraní můžete potkat podobně zapá-
lené „deskovkáře“ všeho věku, naučit se nové 
hry a zahrát si hry, které knihovna běžně nena-
bízí k absenčním výpůjčkám (Divukraj, Městeč-
ka na dlani atd.). Také pokud máte doma složi-
tou hru, na kterou si netroufnete, nebo se vám 
v polici práší na váš oblíbený kousek, který 
nemáte s kým hrát, přineste hry s sebou, třeba 
tu najdete ty pravé spoluhráče. V případě do-
tazů pište na ke@booksy.cz (Kristián Klein). 
Vstupné dobrovolné. 

25. / so / 20:00 / klub Tyjátr
Rockotéka 
Rockové hity minulosti i současnosti + hrajeme 
na vaše přání. 

26. / ne / 15:00 / divadlo Trám
Divadlo Já to jsem
O Červené Karkulce
Jaroslav Marčík a Eva Marčíková ml. nám v režii 
Víti Marčíka ml. zahrají klasickou pohádku 
o Červené Karkulce tak trochu jinak. Chcete 
vědět jak? Tak se přijďte podívat. Vstupné: 80 Kč, 
s rodinnými pasy 60 Kč.

27. / po / 18:00 / Fabrika
Sportovec roku
Za účasti vedení města budou oceněni spor-
tovci od nejmladší kategorie, trenéři, úspěšné 
kolektivy, či jednotlivci, kteří se zasloužili 
o úspěšnou reprezentaci Svitav i v mezinárod-
ním měřítku. V rámci programu vystoupí Eliška 
Kotlínová s kapelou.

28. / út / 19:00 / Fabrika
Dokud nás milenky nerozdělí
Brilantní situační komedie plná zvratů a záměn 
o tom, kolik milenek je zapotřebí ke zkáze jed-
noho dlouholetého manželství. Rosálie a Fran-
cis rekapitulují své dosavadní manželství a ur-
čitě by se shodli na tom, že jsou spolu šťastní, 
kdyby se právě neprovalilo, že Francis žije dvo-
jí život. Celá rodina se ocitá v komickém zmat-
ku, Rosálie vrací odvetný úder, dceři se za po-
divných okolností hroutí manželství a další 
postavy celý děj ještě dál humorně zamotáva-
jí. Předprodej vstupenek v síti Ticketportal. 
Vstupné: 560 Kč.

Workshopy
4. / so / 9:00–13:00 / muzejní dílny
Kaligrafický workshop
Workshop je určen zájemcům od 15 let, za-
mýšlen je jako pokračování kurzu pro začáteč-
níky, ale přihlásit se mohou i lidé, kteří touží 
s krásným písmem teprve začít. Workshop 
opět povede Tereza Florianová. Cena 1000 Kč 
za osobu, v ceně pracovní materiál a zapůjče-
ní pracovních pomůcek, kaligrafický balíček, 
který vám zůstane ke cvičení doma, odborný 
lektor, pitný režim. Kontakt: Jitka Olšánová, 
734 809 565, lektor@muzeum.svitavy.cz.

Výstavy
Městské muzeum a galerie
29. 1.–9. 4. 2022
Přehlídka 2023
Tradiční výstava výtvarníků svitavského regi-
onu.

29. 1.–19. 3. 2023
Vesmír
Výstava o současném poznání kosmu, jeho 
výzkumu i historii doplněná o řad interaktivních 
a herních prvků.

Stálé expozice
Labyrint svitavských příběhů
Expozice je věnována vám všem, kteří chtějí 
být vtaženi do poutavého vyprávění příběhu 
našeho města. Máte možnost vidět ukázku 
předmětů, které byly majetkem domácností 
svitavských obyvatel v průběhu minulých sto-
letí. Historické hodiny, cínové cechovní pohá-
ry, modrotiskové a perníkářské formy, sklo, 
porcelán. 

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

Hledání hvězdy Davidovy
Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy
Expozice o holocaustu na pozadí života světo-
vě známého svitavského rodáka Oskara Schin-
dlera. Výstava je doplněna projekcí dokumen-
tů 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 fotogra-
fie a texty o vilách, které si postavili naši před-
kové na přelomu 19. a 20. století, ale i součas-
nou moderní architekturu bydlení ve městě. 

Živá zeď
Venkovní galerie u Alberta
5. 12. 2022 – 28. 2. 2023
Kontrasty
Netradiční spojení uměleckých fotografií Lenky 
Střílkové se známými texty.
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vání klubu, jehož činnost byla v 90. letech pře-
rušena, a připravili stanovy klubu. Ty byly v ná-
sledujícím roce zaregistrovány a vzniklo tak 
tehdy občanské sdružení Fotoklub Svitavy. 
Fotoklub se začal scházet nejdříve v Nadačním 
domě, později získal prostory v kulturním cen-
tru Fabrika. Činnost fotoklubu tehdy jako čle-
nové rozjížděly legendy svitavské amatérské 
fotografie Zdeněk Holomý nebo Josef Čermák, 
členové byli úspěšní i v prestižní soutěži Czech 
Press Photo, opakovaně také v Národní soutě-
ži, výstavě amatérské fotografie nebo v Ratibo-
řickém mapovém okruhu. Fotoklubem během 
těch dvaceti let prošly desítky fotografů, klub, 
který je dnes zapsaným spolkem, připravil 
mnoho výstav, převzal mnoho ocenění, zapojil 
se do několika projektů a také publikoval 
(vzpomeňme např. na úspěšnou knížku Svitavy 
– město v pohybu). Na oslavy je ale ještě čas, 
pro tuto chvíli připravili svitavští amatérští foto-
grafové klubovou výstavu. Ta má za cíl předsta-
vit úspěšné fotografie z posledních let, kdy se 
fotografové úspěšně zapojili do mnoha soutě-
ží, představí také fotografie vystavené na indi-
viduálních výstavách (i v zahraničí) nebo foto-
grafie publikované ve fotografických časopi-
sech. Fotografie, které byly většinou vystaveny 
nebo publikovány mimo Svitavy a jsou součás-
tí klubového archívu nebo jsou uloženy v archí-
vech jednotlivých fotografů, tak budou před-
staveny svitavské veřejnosti a příznivcům ama-
térské fotografie.

Na retrospektivní výstavě v budově kina Vesmír 
se představí se svými fotografiemi Milan Báča, 
Miroslav Bouček, Dana Jasanová, Tomáš 
Kukaň, Ditta Kukaňová, Jaroslav Mareš, Klaus 
Müller, Stanislav Odvářka, Lubica Smékalová, 
Pavel Snoha a Zdeněk Špelda. 

Kino Vesmír
1. / st / 19:30
Víly z Inisherinu Irsko, USA, UK 2022
Na odlehlém ostrově západně od pobřeží Irska 
sledujeme celoživotní přátele Pádraica (Colin 
Farrell) a Colma (Brendan Gleeson), kteří se 
ocitnou v nejednoduché situaci, když Colm 
nečekaně jejich přátelství ukončí. Zaskočený 
Pádraic, kterému pomáhá jeho sestra Siobhán 
(Kerry Condon) a mladík žijící na ostrově Do-
minic (Barry Keoghan), usiluje o obnovu přátel-
ství a odmítá ne jako odpověď.
Režie: Martin McDonagh. Vstupné: 130 Kč, titul-
ky, 114 minut.

2. / čt / 19:30
V zajetí mysli USA 2022
Město terorizuje sériový vrah a policie je bez-
mocná. Úřady si nevědí rady a požádají o po-

moc uvězněného sériového vraha, kterého 
všichni znají pod přezdívkou "Umělec". Brilant-
ní mysl jim pomáhá přiblížit se k psychice vra-
ha, který si vybírá další oběti. Dvojice detektivů, 
která se na případu podílí, se dostává stále více 
pod vliv "Umělce" a zdá se, že v této hře 
na kočku a myš události neřídí detektivové. 
V hlavní roli: John Malkovich. Režie: Mauro Bo-
relli. Vstupné: 120 Kč, od 15 let, titulky, 96 minut.

3.–4. / pá, so / 17:00
Největší dar ČR 2022
Pohádka Největší dar je doslova a do písmene 
boží. Osudy svérázných obyvatel malé valašské 
vísky se v ní totiž protnou s prastarými slovan-
skými bohy jako je Perun, Radegast nebo Čer-
nobog. Bohyně zimy Morena nechce předat 
žezlo nad světem jarní Vesně a lidé s bohy musí 
spojit své síly, aby se společně pokusili dát věci 
do pořádku. Vstupné: 120 Kč, 93 minut.

3.–4. / pá, so / 19:30 
Ostrov ČR 2023 PREMIÉRA!
Jiří Langmajer, Jana Plodková a opuštěný ost-
růvek v tropickém ráji. To jsou aktéři dobrodruž-
né romantické komedie Ostrov, v níž dva lidé, 
kteří už spolu nechtějí být, zjistí, že hádky 
a spory jsou k ničemu. V divočině obzvlášť. Ro-
mantická dobrodružná komedie. Režie: Rudolf 
Havlík. Vstupné: 140 Kč, 100 minut.

7. / út / 19:30
Spravedlnost pro Emmeritta Tilla USA 2023
V roce 1955 je mladý chlapec Emmett Till 
usmrcen brutálním lynčováním. Jeho matka si 
i přes nekonečný smutek přísahá, že odhalí 
pravdu a rasismus, který stojí v pozadí tohoto 
útoku a přivede ke spravedlnosti všechny zú-
častněné za tento ohavný čin. Drama. Režie: 
Chynonye Chukwu. Vstupné: 120 Kč, titulky, 
130 minut.

8. / st / 19:30
Plastic Symphony SR 2022
Příběh dvou zcela odlišných bratrů, kteří vedou 
život pouličních hudebníků. Spojuje je kontra-
bas a nelehký osud, kde jsou si jeden druhému 
oporou. Každý z nich ale touží po jiném štěstí. 
Film Plastic Symphony natočil oceňovaný reži-
sér Juraj Lehotský, svou světovou premiéru měl 
v hlavní soutěžní sekci mezinárodního filmové-
ho festivalu kategorie „A“ v Tallinu. Vstupné: 
120 Kč, titulky, 87 minut.

9. / čt / 19:30
Korzet Rakousko 2022
Císařovna Sissi je módní ikonou a ztělesněním 
mladistvé krásy. Píše se rok 1877 a blíží se její 
40. narozeniny, spoutaná svým postavením 
i nevybíravou kritikou okolí však nemá velké 
důvody k oslavám. Chce si zachovat mladistvý 
vzhled, a tak uzavírá své tělo do stále pevněj-
šího korzetu. 
Režie: Marie Kreutzer. Vstupné: 120 Kč, titulky, 
113 minut.

10.–11. / pá, so / 17:00
Asterix a Obelix: Říše středu Francie 2023
Píše se rok 50 př. n. l. Proradný princ Deng Tsin 
Ruin právě nechal uvěznit čínskou císařovnu. 

Muzeum esperanta (Ottendorferova knihovna) 
Jako jediné svého druhu v ČR muzeum před-
stavuje slovem i obrazem jazyk esperanto. Infor-
muje o zajímavostech z historie i o možnostech 
současného využití znalosti jazyka, vystavuje 
knižní, fotografické, sběratelské a umělecké ar-
tefakty. Komentované prohlídky po objednání: 
Líba Dvořáková 604 377 616 nebo městské mu-
zeum 461 532 704.

Fabrika
Foyer
Výstava ročníkových prací studentů výtvarné 
výchovy gymnázia. Jde o kolekci kreseb, ma-
leb, akvarelů, případně kombinovaných tech-
nik, která vznikla pod vedením vyučující výtvar-
né výchovy Evy Bulvové.
 
2. pasáž
Dubánci
Dubánci jsou projekt fotografa Petra Václavka, 
který postavičku Dubánka stvořil při podzim-
ním vyrábění s dětmi. Výstavní soubor fotogra-
fií Petra Václavka představuje ukázky ze tří 
dubánčích knížek: Dubánek a tajný vzkaz, 
Dubánek ve světě lidí a Dubánčí šprýmy. Au-
torkou prvních dvou je spisovatelka Klára 
Smolíková, autorem básniček v knize Dubán-
čí šprýmy je Martin Kinc. Všechny tři knihy 
připravilo k vydání nakladatelství Triton. Výsta-
vu je možné prohlédnout si v pasáži Fabriky 
před knihovnou. 

3. patro
Okamžiky z koncertů aneb Malá výstava 
velkých zážitků
Jako téma této přehlídky tváří jsem si zvolil vý-
běr z koncertů, které jsme uspořádali v minu-
lém roce. Vždy říkám, že fotím okamžiky, ale 
nejsem fotografem, jen cvakám a zachytávám 
čas z báječných událostí. Když se někdy vrátím 
k nějakému koncertnímu obrázku, vzpomenu 
si na konkrétní atmosféru, písně a zážitky. 
A jestli jste na nějaké mnou zachycené akci 
byli, tak vám přeji šťastnou cestu časem. Vla-
dislav Steinbauer (www. zonerama.com/Vladi-
slavSteinbauer)

4. patro
Fotografická výstava Štěpána Mikulky
Štěpán Mikulka se narodil v Bruntále. Fotogra-
fování se začal zprvu zabývat pod vedením 
svého otce. K jeho nejfrekventovanějším foto-
grafickým tématům patří bezesporu divoká 
příroda. „Přesvědčil jsem se o tom, že obecný 
pohled lidstva na pocity i myšlení zvířat je velmi 
zkreslený. Zvířata se umí radovat, hrát si i pro-
jevovat city stejně jako my, lidé. Ve své tvorbě 
se to pokouším zachytit. Svůj život skutečně žijí 
– prožívají mnohem smysluplněji a opravdově-
ji; mohli bychom se od nich mnohému učit. 
Víme, co je to opravdová obyčejná radost, ro-
dičovská láska, skutečná svoboda? Zvířata to 
vědí! Také o tom je má filmová a fotografická 
tvorba.“

Divadlo Trám
Výstava svitavského fotoklubu 
k jeho dvacetinám
V roce 2003 byl obnoven svitavský fotoklub. Tři 
fotografové se sešli, domluvili pravidla fungo-
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Jeho jedinou touhou je ovládnutí říše. Princez-
na Sass-Yi prchá do Galie, kde požádá o po-
moc udatné válečníky, Asterixe a Obelixe, kte-
ří jsou díky svému kouzelnému lektvaru obda-
řeni nadlidskou silou. Naši dva nerozluční 
hrdinové se s princeznou vydávají na dobro-
družnou výpravu za záchranou císařovny. Dob-
rodružná rodinná komedie. Režie a hlavní role: 
Giullaume Canet. Vstupné: 130 Kč, dabováno.

10. / pá / 19:30
Muž jménem Otto USA, Švédsko 2023 
Příběh mrzutého vdovce, kterému ztráta práce 
a příchod nových sousedů obrátí život naruby. 
Komedie i drama. V titulní roli: Tom Hanks. Režie: 
Marc Forster. Vstupné: 130 Kč, titulky, 126 minut.

11. / so / 19:30 
Někdo klepe na dveře USA 2023
Byli byste ochotní učinit neuskutečnitelné, kdy-
by to byl jediný způsob, jak zachránit svět? 
Režisér M. Night Shyamalan, tvůrce skvělých 
thrilerů s šokujícími koncovkami, natočil inten-
zivní film o jednom nepředstavitelném dilema-
tu. Thriller a horor. Vstupné: 140 Kč, od 15 let, 
titulky, 102 minut.

14. / út / 19:30
Titanic: 25. výročí USA 1997
Film Titanic získal rekordních 11 Oscarů, včet-
ně ceny za nejlepší film, nejlepší režii, nejlepší 
kameru, nejlepší střih, nejlepší uměleckou režii 
a scénografii, nejlepší kostýmy, nejlepší filmo-
vou hudbu, nejlepší původní píseň, nejlepší 
zvuk, nejlepší střih zvukových efektů a nejlepší 
vizuální efekty. Po svém prvním uvedení do kin 
v roce 1997 se stal celosvětovým kasovním 
vítězem všech dob a v současnosti je třetím 
nejvýdělečnějším filmem na světě. Digitální 
verze 3D! Scénář a režie: James Cameron. 
Vstupné: 160 Kč, 3D!, dabováno, 194 minut.

15. / st / 19:30
Bez kalhot: Poslední tanec USA 2023
"Magic" Mike Lane se po delší pauze opět míří 
na scénu poté, co zkrachoval jeho podnikatel-
ský záměr, kvůli němuž přišel na mizinu a začal 
vystupovat jako barman na Floridě. Mike se vy-
dává do Londýna, kde ho, jak doufá, čeká po-
slední štace s bohatou ženou, která má pro něj 
neodolatelnou nabídku, ale také vlastní tajný 
plán. Komedie i drama. Režie: Steven Soderber-
gh. Vstupné: 130 Kč, od 15 let, titulky, 107 minut.

16. / čt / 19:30
Šťastně až na věky ČR 2023 PREMIÉRA!
Polyamorie, otevřený vztah nebo milenkou za-
daného muže? Hlavně Šťastně až na věky. 
Nový film režisérky Jany Počtové mapuje různé 
podoby vztahů a lásky v dnešním světě. Sní-
mek přinese pět příběhů, v nichž lidé hledají 
štěstí, lásku, sex a partnerský život jinak, než je 
běžné. Dokument. Vstupné: 120 Kč, 98 minut.

17.–18. / pá, so / 17:00
Mumie USA, Španělsko 2023
Příběh o putování tří mumií do současného 
Londýna, kde musí nechtění snoubenci Nefer 
a Thut nalézt ukradený snubní prsten a také 
vzájemnou lásku. Animovaná rodinná komedie. 
Vstupné: 130 Kč, dabováno, 89 minut.

17. –18. / pá, so / 19:30
Ant-Man a Wasp: Quantumania 
USA 2023 PREMIÉRA!
Scott Lang a Hope Van Dyne spolu s Hankem 
Pymem a Janet Van Dyne prozkoumávají Quan-
tum Realm, kde interagují s podivnými tvory a vy-
dávají se na dobrodružství, které přesahuje hra-
nice toho, co považovali za možné. Akční dobro-
družná komedie. Režie: Peyton Reed. Vstupné: 
pá 2D dabing 130 Kč, so 3D dabing 150 Kč .

21. / út / 19:30
Uteč Norsko 2022
Mladá americká vysokoškolská studentka se 
tajně vydává do Norska, aby vypátrala své ro-
dinné kořeny. Byla nalezena jako nemluvně 
na hřbitově s obráceným křížem na krku. Teen-
agerka se vydává po této stopě a pomocí sa-
tanského symbolu se dostává stále blíže 
k pravdě. Její pátrání však ztěžují noční můry 
a vidiny, které ji neustále nabádají k útěku, do-
kud ještě není pozdě. Horor. Režie: Alex Herron. 
Vstupné: 120 Kč, od 15 let, titulky, 106 minut.

22. / st / 19:30
Julie, co by bylo, kdyby… Francie 2022
V Paříži se píše rok 2052 a Julie má dnes 80. 
narozeniny. Je spokojená a šťastná, jak krásný 
život zatím prožila a trochu si zavzpomíná. Na-
jednou je přepadne myšlenka, co by se bývalo 
stalo, kdyby ji tenkrát osud zavál jiným směrem. 
Od jejích sedmnáctých narozenin až dosud byl 
její život plný malých, ale zásadních náhod. Óda 
na život, která rozbuší vaše srdce… Režie: Olivier 
Treiner. Vstupné: 120 Kč, titulky, 121 minut.

23.–25. / čt, pá, so / 19:30
Děti Nagana ČR 2023 PREMIÉRA!
Rodinný film inspirovaný památným vítězstvím 
českých hokejistů na olympiádě v Naganu. Hy-
nek Čermák v něm vede partu kluků do důle-
žitého hokejového zápasu s tenisákem na plác-
ku proti rivalům z vedlejší vesnice. Hrát se bude 
o vítězství, o respekt a taky o první pusu 
a o srdce nejlepší holky ze třídy. Děti Nagana 
vstoupí do kin symbolicky 22. února 2023, tedy 
na den přesně 25 let od slavného a zlatého na-
ganského finále. Režie: Dan Pánek. Vstupné: 
140 Kč, 98 minut.

24. / pá / 17:00
Zoubková víla Německo, Lucembursko 2022 
PREMIÉRA!
Zvídavá a nezbedná Violetta (337 let) se učí 
na zoubkovou vílu, jenže se jí to moc nedaří. 
Místo, aby dětem za zoubky vyčarovala hračky 
jako ostatní zoubkové víly, jediné, co umí jsou… 
fialky! Dobrodružství začíná! Vstupné: 120 Kč, 
dabováno.

25. / so / 17:00 
Fimfárum Jana Wericha ČR 2002
Až opadá listí z dubu, František Nebojsa, Lako-
má Barka, Splněný sen a Fimfárum. Pětice ne-
smrtelných pohádek Jana Wericha nás prová-
zí už po mnoho generací. Filmová adaptace 
v loutkovém zpracování s výtvarnem Martina 
Velíška a Petra Poše měla premiéru před dva-
ceti lety. Nyní se po digitalizaci spojené s peč-
livým vyčištěním obrazu vrací do kin. Přijďte 
s celou rodinou! Vstupné: 120 Kč, 98 minut.

28. / út / 19:30
Mimořádné přestavení za účasti režiséra  
Vladimíra Morávka a producenta Petra Minaříka
Bandité pro baladu ČR, SR 2022
Těmito slovy uvádí autorský kolektiv svůj film, 
ve kterém z převážně dokumentárních obrazů 
skládají lyrickou grotesku o jedné epochální 
cestě, která může být cílem. Ale taky nemusí. 
Hlavním výrazovým nástrojem se tu stává střih, 
stavící vedle sebe, často do produktivního kon-
fliktu, různé záběry, výpovědi i významy. Vyho-
řelá skupina brněnských intelektuálů se roz-
hodne odjet do Koločavy na Ukrajině a odehrát 
tam představení Balady pro banditu. Jenže se 
všechno, úplně všechno pokazí. Film se natá-
čel od roku 2018. Režie: Vladimír Morávek. 
Vstupné: 120 Kč, 84 minut.

Kino Vesmír Svitavy hraje minimálně pro 4 diváky. 
Kontakty: email: pokladna@kultura-svitavy.cz, 
tel. 739 040 678.

Sport
FLORBAL

11. / so / 19:00 / hala Na Střelnici
FbK TJ Svitavy – Hornets Brno ZŠ Horní
Zápas 21. kola divize mužů.

18. / so / 18:00 / hala Na Střelnici
FbK TJ Svitavy – FBC Letohrad Orel Orlice
Zápas 22. kola divize mužů.

26. / so / 9:00 / hala Na Střelnici
FbK TJ Svitavy – SK Spartak Slatiňany
FbK TJ Svitavy – TJ Jablonné nad Orlicí
Turnaj 30. kola 2. ligy žen – skupina 4.

MODELÁŘI
4. / so / 9:30 / louka u Schindlerova háje
Zimní liga házedel
43. ročník, 3. kolo.

18. / so / 9:30 / louka u Schindlerova háje
Zimní liga házedel
43.ročník, 4. kolo.

KULTURA
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Městské  
muzeum a galerie

—————————————
Máchova alej 293/1, 461 532 704, 777 247 437
muzeum@muzeum.svitavy.cz, www.muzeum.svitavy.cz

Ohlédnutí za Velkým svitavským 
mechanickým betlémem

Když jsme 27. listopadu 2022 poprvé veřejnos-
ti představili kompletně zrestaurovaný Velký 
svitavský mechanický betlém, předpokládali 
jsme zvýšenou návštěvnost muzea. Skutečnost 
nám však vyrazila dech. Mezi 27. listopadem 
a 31. prosincem 2022 si cestu do muzea našlo 
více než sedm tisíc osob, které byly převážně ze 
Svitav a okolí, ale registrovali jsme zájemce té-
měř z celé republiky. Museli jsme si proto položit 
otázku, zda nezpřístupnit betlém po celý rok. 
Důkladně jsme zvážili všechna pro i proti a na-
konec se shodli, že důvody proti celoroční pre-
zentaci jsou zatím silnější. Celková velikost bet-
lému by v případě jeho zpřístupnění totiž v pod-
statě znemožnila další výstavní činnost muzea 
v přízemních výstavních sálech. Ale naprosto 
rozhodující argument představuje skutečnost, 
že betlém není pouze krásný exponát, ale pře-
devším kulturní dědictví, které musíme chránit. 
Klimatické a světelné podmínky současného 
umístění nejsou zcela vyhovující a neustálý pro-
voz by betlém ohrožoval. Vznik Muzea mecha-
nických betlémů je motivován také tím, že v jeho 
rámci bude vybudován výstavní sál s regulova-
telnými klimatickými a světelnými podmínkami, 
kam bude Velký svitavský mechanický betlém 
přesunut, čímž bude zvýšena jeho ochrana 
a dostatečně zaručeno jeho uchování budou-
cím generacím i přes celoroční provoz. Do té 
doby se můžete na svitavský skvost těšit pravi-
delně každé adventní období. Hynek Stříteský

Přehlídka 23
Právě začala jedna z nejoblíbenějších výstav 
v naší galerii. Jak asi tušíte, jde o Přehlídku 23. 

Její oblíbenost spočívá nejen v množství vysta-
vujících, ale i v plejádě prezentovaných technik 
a výtvarných postupů. V neposlední řadě jde 
o ukázku námětů, které na výtvarníky ze Svitav 
a okolí v posledním roce působily. 
Těšit se můžete jak na tradiční stálice svitavské 
výtvarné scény, tak nováčky, které s radostí uvá-
díme do výstavních prostor svitavské galerie. 
Hledáte-li svůj důvod, proč zamířit do muzea 
a galerie, tak třeba proto, abyste zjistili, zda prá-
vě váš soused, řidič autobusu nebo kolega není 
tím, kdo se rozhodl ukázat svůj výtvarný talent 
veřejnosti. Je nepravděpodobné, že byste ale-
spoň jediného vystavujícího autora neznali. 
Přehlídka je totiž příležitostí k setkání a výtvarné 
synergii. Jak to myslím? No tak, že když se po-
tkají výtvarné objekty různých stylů a námětů, 
je pro kurátora výzva poskládat výstavu tak, aby 
výsledek byl silnější než součet jednotlivin. 
O tom, jak se to letos povedlo, se můžete pře-
svědčit do 9. dubna. Lea G. Sehnalová

Muzejní cesty vesmírem
Ve slavném románu Tulák po hvězdách nechal 
Jack London svého hrdinu procházet předcho-
zími životy. Vy si ale můžete dopřát skutečnou 
cestu napříč galaxiemi! Nová výstava Vesmír vás 
provede událostmi Velkého třesku, Sluneční sou-
stavou i dobýváním Měsíce. Prozkoumáme mož-
nosti existenci dalšího kosmického života a mo-
derní kosmonautiky. Vše vzniká díky spolupráci 
s Hvězdárnou ve Valašském Meziříčí, Národním 
technickým muzeem, místními školami a naším 
rodákem Adamem Kašparem. K vidění budou 
například modely měsíců, různé hvězdářské da-
lekohledy, hvězdný globus či krystalizátor ze 
slavného projektu Interkosmos. Historii nám pak 
připomene armilární sféra, hledač hvězd, teluri-
um či astrochronometr. Že nevíte, o co se jedná? 
Tak neváhejte a přijďte to zjistit! Pro děti a dospě-
lé s dětskou duší jsme navíc připravili řadu her, 
jako je třeba stavba rakety, poznávání planet 
ve 3D či karetní závody v dobývání kosmu. Vý-
stava začíná 29. ledna a potrvá do 19. března. 
Její součástí jsou také speciální výukové progra-
my pro školy a přednáška Antonína Švejdy 
o 400leté historii dalekohledu Jakub Vrána

KULTURA MUZEUM A JEHO POKLADY (13)

V našem pravidelném seriálu předsta-
vujeme sbírky, které jsou uloženy v mu-
zejních depozitářích. Najdeme v nich 
nespočet předmětů poukazujících 
na německou historii našeho města. 
Dle sčítání obyvatel žilo v roce 1930 
ve Svitavách 10 446 lidí, z nichž se 
9090 hlásilo k národnosti německé. 
Tato situace se změnila až po roce 
1945 a politické změny následujících 
let se promítly ve všech odvětvích.
S výměnou obyvatel muselo logicky 
přijít také k přejmenování ulic. Nebylo 
to poprvé, ani naposledy, kdy k něčemu 
podobnému došlo. Litinová tabulka 
s číslem popisným a názvem ulice 237 
MITTLERE MELZGASSE, kterou můžete 
vidět na fotografii, zdobila do roku 1945 
jeden z domů v dnešní Purkyňově ulici. 
Pokud zavítáme do muzejního archivu 
pro Adressbuch, abychom k předmětu 
nalezli jeho příběh, dozvíme se, že prá-
vě na této adrese žil pekař Gustav Frodl 
se svou ženou Helenou, kteří provozo-
vali malé cukrářství. Absence informací 
nám neumožňuje nahlédnout do fun-
gování cukrářství do roku 1945. Další 
dokumenty se objevují až v nenápad-
ných zaprášených deskách. Ty jsou již 
psány česky, protože vznikaly v prvních 
poválečných letech. Zjišťujeme, že 27. 
června 1945 byla provedena inventura 
a došlo k sepsání veškerého vybavení 
spolu se zbožím, které v obchodě zby-
lo. O den později obchod a dílnu předa-
la Helene Frodlová do rukou národního 
správce. V roce 1947 zde pracovalo 
šest zaměstnanců – dva tovaryši, jeden 
učeň, dvě prodavačky a jedna pomoc-
ná síla. V následujícím roce už měl ob-
chod pouze jednoho zaměstnance, 
ke kterému časem přibyla prodavačka, 
tou byla manželka určeného národního 
správce. Poslední dokument, ze září 
1950, informuje o přičlenění živnosti 
Prvnímu dělnickému pekařskému druž-
stvu „Dělpe“ ve Svitavách, ke kterému 
došlo v lednu téhož roku.
Litinová tabulka o velikosti 27,5 x 18,5 cm, 
která pochází z první čtvrtiny minulého 
století, se do muzejních sbírek dostala 
teprve v roce 1997. Purkyňova ulice si 
na svůj název musela ještě počkat. Melz- 
gasse pamětníci mohou znát také jako 
ulici Sladovnickou či Legionářskou.

Monika Němcová
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————————————————
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2. / čt / 17:00 / Fabrika
Štístko a Poupěnka – Velká oslava

Ahoj broučkové! Máme tady úplně nové před-
stavení, které se jmenuje Velká oslava. A to si 
pište, že bude co slavit. Náš nový domeček, 
který konečně spatří světlo světa bude jedna 
velká paráda. Postavili jsme ho spolu s naším 
Honzíkem. Zkrátka umíme cokoli. Seznámíme 
se i s novým pianistou panem Doremi, který umí 
nejen Hlava ramena... Nebudou nám stačit nohy 
v písničce Stonožka, protože musíme chystat 
oslavu pro Ňufáčka. V přípravách nás vyruší Ja-
rášek Bobi i Čertík Bububu. A možná přijde i Vlk 
a jehňátko! Tolik masek vystačí na opravdový 
karneval! Jen abychom neudělali nepořádek, to 
by znamenalo velký úklid. Nakonec zazpíváme 
Ňufáčkovi Hodně štěstí a konečně se můžeme 
bavit a tančit na naší diskotéce, kde zazní hity 
jako: Hejbni kostrou, Jájájá, Prázdniny i Tanči 
tanči. Tak neváhejte, přijďte si i vy s námi užít 
velkou oslavu! Předprodej vstupenek v síti Tic-
ketportal. Vstupné: 315 Kč. 

6. / po / 19:00 / Fabrika
Techtle Mechtle

Nejúspěšnější česká travesti show Techtle 
Mechtle v novém pořadu "Cabaret Šulin Růž" 
míří poprvé do Svitav! Na své si přijdou nejen 
milovníci tance, ale také dobré zábavy a legra-
ce. Těšit se na vás budou dámy – Dolores, 
Cathrin, Gina, Saša a Naira. Přijďte se přesvěd-
čit, jak snadno se z pánů Lukáše, Martina, Jirky, 
Nikolase a Alexandra stanou známé zpěvačky, 
které při svých vystoupeních parodují. Pořad je 
parodií na známý Cabaret Moulin Rouge v Pa-
říži a zaujme vás nejen velkou jevištní scénou 
a tancem, ale také více jak 70 výpravnými kos-
týmy, vtipnými scénkami i klasickou činohrou. 

Travesti skupina Techtle Mechtle připravuje 
vždy dva výpravné pořady ročně, které bývají 
v řadě měst vyprodané dlouho dopředu, vůbec 
poprvé se představí i svitavskému publiku. Více 
na facebooku: techtle mechtle revue – traves-
ti show nebo webu: www.techtlemechtlerevue.
cz. Vstupné: 390 Kč.

Kukal Quartet

Už u nás hrálo mnoho smyčcových kvartet 
a vždy jsme je rádi přivítali. Teď se těšíme 
na úplné kvartetní mládě, vždyť tito lidé spolu 
hrají pouhé dva roky. Ale okamžitě sklízejí vý-
razné úspěchy. Například v mezinárodní sou-
těži Pražského jara. Jsou pilní a ambiciózní, 
jejich mentory jsou pánové Jarůšek, Fišer 
a Jamník, dnes slavní muzikanti. Ale i členové 
našeho kvarteta studovali nebo studují na pres-
tižních zahraničních školách. Jsme zvědaví, jak 
se jejich kariéra rozvine, ale je tu velká naděje, 
že brzo budou stát vedle našich už proslave-
ných kvartet. Soubor se jmenuje po Ondřeji 
Kukalovi, což je skladatel, dirigent, milý člověk 
a otec primária kvarteta Elišky Kukalové. Krás-
ný poslech přejeme a budeme se těšit na shle-
danou 21. února v 19:00 hodin v Ottendorfero-
vě knihovně. 

Divadelní abonentní cyklus – jaro 2023
1. března / st / 19:00 / Fabrika 
Divadlo Petra Bezruče (Ostrava)
Karin Lednická: Šikmý kostel
Trosky domů zarůstají travou. Ulice si bere zpát-
ky les. Vzpomínky byly nuceně vymazány, lidé 
odsunuti a přesídleni. Jen kostel svatého Petra 
z Alkantary ční šikmo k nebi jako poslední při-
pomínka ztraceného města, které se kvůli neří-
zené těžbě uhlí začalo propadat a nakonec bylo 
srovnáno se zemí. Lidské příběhy, které měly 
zůstat zapomenuty, ale přesto ožívají. 
Autor: Karin Lednická, dramatizace: Anna Saa-
vedra, režie: Janka Ryšánek Schmiedtová. Hra-
jí: neznámý: Norbert Lichý, Barbora: Barbora 
Křupková, Julka: Markéta Matulová, Františka: 
Julie Goetzová, Barka: Yvona Stolařová, Žofin-
ka, Johana: Lenka Kučerová, Martina Czyžová, 
mokroška, šalerka: Markéta Haroková, Žofie, 
Monika: Kateřina Krejčí, Pawel: Lukáš Melník, 
Karel, doktor: Jakub Burýšek, Jurek: Vojtěch 
Johaník, Tomek: Dušan Urban, Ludwik: Jáchym 

KULTURA

Kučera, úředník, farář, četník: Ondřej Brett, 
úředník 2, ministrant, četník 2, zřízenec: Tomáš 
Čapek, Marie: Marie Urbanová Křehlíková. Dél-
ka představení: 170 minut (včetně přestávky). 
Vstupné: 400 korun.

31. března / pá / 19:00 / Fabrika
Teatro Wüstenrot 
Bratislavské hudobné divadlo
Albert Ramsdell Gurney: Sylvia Miláčik
Romantická komedie s písničkami, ve které nic 
není takové, jak to navenek vypadá. Muže 
ve středním věku (Vlado Černý) změní náhodné 
setkání se Sylvií, nespoutanou, rozpustilou by-
tostí, jejímuž šarmu se nedá nepodlehnout (Na-
tália Puklušová). Sylvia vtrhne jako tajfun 
do spořádané rodiny a zaujme manžela, už 
předtím hluboce nespokojeného se svým živo-
tem. Mládeži do 15 let nevhodné. Autor: Albert 
Ramsdell Gurney, režie: Soňa Ferancová. Hrají: 
Natália Puklušová, Vlado Černý, Anna Šišková, 
Marián Labuda. Délka představení: 120 minut 
(včetně přestávky). Vstupné: 400 korun.

20. dubna / čt / 19:00 / Fabrika
Agentura Harlekýn (Praha)
Eduardo De Filippo: Filumena Marturano
Manželství po italsku s dojetím a komikou. Co 
musí podstoupit prostá žena, aby dostala k ol-
táři zhýralého boháče a pro své syny zabez-
pečila rodinu. Simona Stašová a Svatopluk 
Skopal v hlavních rolích slavné tragikomedie, 
která patří k tomu nejlepšímu z italské tvorby. 
Autor: Eduardo De Filippo, režie: Zdeněk Kaloč, 
překlad: Oldřich Kautský, úprava scénáře: Zde-
něk Kaloč. Hrají: Filumena Marturano: Simona 
Stašová, Domenico Soriano: Svatopluk Skopal, 
Alfredo Amoroso: Čestmír Gebouský, Rosalia 
Solimene: Jaroslava Pokorná nebo Jaroslava 
Tvrzníková, Diana: Katrin Weitzenbauerová, 
Umberto: František Skopal, Riccardo: Josef 
Fečo nebo Antonio Šoposki, Michele: Filip Cíl 
nebo Robert Hájek, Nocella advokát: Libor 
Hruška nebo Zdeněk Hruška, farář: Václav Leg-
ner. Délka představení: 135 minut (včetně pře-
stávky). Vstupné: 400 korun.

19. června / po / 19:00 / Fabrika
Divadlo Járy Cimrmana (Praha)
Cimrman / Smoljak / Svěrák: Záskok
Hra o nešťastné premiéře hry „Vlasta”.
Režie: Ladislav Smoljak, scéna a kostýmy: Ja-
roslav Weigel. Hrají: Principál: Jan Hraběta 
nebo Petr Reidinger, Karel Infeld Prácheňský 
v roli Vavrocha: Zdeněk Svěrák, doktor Vypich: 
Miroslav Táborský, Vlasta: Petr Brukner nebo 
Genadij Rumlena, Bárta: Marek Šimon nebo 
Robert Bárta, Šikovatel Vogeltanz: Miloň Čepel-
ka. Představení technicky zajišťují: technici 
DJC. Délka představení: 120 minut (včetně 
přestávky). Vstupné: 400 korun.

Změna programu vyhrazena. Všechna před-
stavení se konají ve Fabrice vždy od 19 hodin.  
Abonentní vstupenka na sezónu stojí 1200 ko-
run, vstupné na jednotlivá představení činí 400 
korun. Předprodej abonentek bude zahájen 20. 
února v recepci Fabriky (pondělí – pátek 6:00 
– 17:00 hodin). Stávající abonenti mají možnost 
výměny své abonentky od 6. února do 19. úno-
ra 2023 v recepci Fabriky Svitavy.
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KULTURA

Městská  
knihovna

————————————————
Wolkerova alej 92/18, 461 533 295
knihovna@booksy.cz, mvs@booksy.cz, www.booksy.cz

Nejžádanější knihy roku 2022
Mezi nejpůjčovanější tituly loňského roku pat-
ří kniha 15 roků lásky od Patrika Hartla. Druhou 
příčku obsadil Šikmý kostel Karin Lednické 
a třetí místo patří románu Kateřiny Tučkové Bílá 
voda. Následuje detektivka Roberta Bryndzy 
Propast smrti a Tiché roky Aleny Mornštajnové. 
Počet výpůjček ovlivňuje mnoho faktorů, mezi 
nimi také počet výtisků daného díla, který 
v knihovně máme. U dětské literatury první 
místa obsadila zvuková leporela, dále interak-
tivní kniha k Albi tužce Moje první barvy a tva-
ry. Jako každý rok je na předních místech do-
poručená četba – Staré řecké báje a pověsti 
Eduarda Petišky. Oblíbený Deník malého po-
seroutky obsadil tentokrát „až“ páté místo. Po-
čet výpůjček knih pro děti odráží skutečnost, 
že je dětské oddělení hojně navštěvováno 
rodiči s nejmenšími dětmi, tudíž dochází k vel-
ké cirkulaci leporel, zvukových a interaktivních 
knih k Albi tužce. 

Výtvarná soutěž na téma  
Dobré zprávy
Městská knihovna ve Svitavách se zapojila 
do soutěže „Kde končí svět“, kterou pořádá 
Klub dětských knihoven Svazu knihovníků a in-
formačních pracovníků. Téma letošního ročníku 
zní „Dobré zprávy“. O literární části soutěže jste 
si mohli přečíst v minulém Našem městě a nyní 
připojujeme informaci o výtvarné části. Pojme-
novali jsme ji „Co je pro mne dobrá zpráva“. 
Chcete-li se zúčastnit, nakreslete obrázek, ko-
miks nebo vytvořte koláž na dané téma a nej-
později do 10. dubna 2023 přineste do knihovny. 
Práce budou hodnoceny ve třech kategoriích
 – do 6 let, 6–9 let a 10–12 let. Nejlepší tři z ka-
ždé kategorie obdrží odměnu a budou součás-
tí výstavy v Městské knihovně ve Dvoře Králové, 
kde proběhne závěrečné hodnocení krajského 
kola. Zúčastnit se mohou jednotlivci i dětské 
kolektivy. Těšíme se na vaše práce. 

Jindra a Hanka, pracovnice  
dětského oddělení Městské knihovny

Dubánci

Dubánci jsou projekt fotografa Petra Václavka, 
který postavičku Dubánka stvořil při podzim-
ním vyrábění s dětmi. Výstavní soubor fotogra-
fií Petra Václavka představuje ukázky ze tří 

dubánčích knížek: Dubánek a tajný vzkaz, Du-
bánek ve světě lidí a Dubánčí šprýmy. Autor-
kou prvních dvou je spisovatelka Klára Smo-
líková, autorem básniček v knize Dubánčí 
šprýmy je Martin Kinc. Všechny tři knihy při-
pravilo k vydání nakladatelství Triton. Výstavu 
je možné prohlédnout si v pasáži Fabriky před 
knihovnou. 

9. / čt / 18:00 / Nadace Josefa Plívy
Radiměřské motýlí království 
aneb Kácením stromů za ochranu přírody
Během přednášky se podíváme na krátký do-
kument o Radiměřském motýlím království 
a řekneme si, jak v Radiměři i jinde pomáhá-
me druhové rozmanitosti (nejen) kácením 
a pastvou. Mluvit budou zapálení biologové 
z Českého svazu ochránců přírody Arion 
(www.csoparion.cz). Aktivity spolku se sou-
středí především na střední Moravu a východ-
ní Čechy. Jeho členové pátrají po přírodověd-
ně cenných místech, o která potom s láskou 
pečují. Intenzivně spolupracují s místními 
botaniky a zoology, aby nalezli ty nejcennější 
a nejohroženější druhy a lokality s cílem po-
moci je zachránit. Dozvíte se také, jak se mů-
žete sami aktivně zapojit. 

24. / pá / 15:00 / dětské oddělení knihovny
Čtení a origami dílna se spisovatelkou 
Markétou Pilátovou 

Markéta Pilátová je spisovatelka, novinářka, 
překladatelka a hispanistka. Několik let žila 
v Brazílii a Argentině, kde učila potomky kraja-
nů český jazyk. Jako novinářka publikuje v ča-
sopise Respekt. Píše pro děti i dospělé. Je 
autorkou románů např. S Baťou v džungli (2017) 
či Senzibil (2020) a řady knih pro děti. Patří mezi 
ně příběhy o japonské holčičce Kiko (např. Kiko 
a princezna z tundry, 2020), nebo příběhy in-
spirované osudem gorily Moja z pražské ZOO 
(Gorilí táta v Africe, 2021). Poslední knihou pro 
děti je Bába Bedla (2021) o záhadné bytosti 
obývající lesy v Jeseníkách, která se probouzí 
vždy, když jsou nablízku děti v nesnázích. Kni-
ha je zařazena v katalogu Nejlepší knihy dětem. 
Srdečně zveme na setkání s Markétou Piláto-
vou, čtení z knihy Bába Bedla a houbový ori-
gami workshop. 

Pravidelné aktivity
6. / po / 10:00 / dětské oddělení knihovny
Bookstart – klub pro děti do tří let
Zveme rodiče s dětmi do 3 let na setkání 
do knihovny. Součástí programu je čtení a hra-
ní, představení nových knih. Akce probíhá 
v rámci projektu Bookstart – s knížkou do živo-
ta, který je zaměřen na podporu čtenářství 
od raného věku dítěte. 

6. / po / 18:00 / bar u knihovny
Filmový klub: 
Chraň i malá zvířátka
Filmová adaptace stejnojmenné knihy Walkera 
Hamiltona vypráví příběh duševně zaostalého 
mladého muže Bobbyho Platta, jemuž jedinou 
radost ze života obstarávají jeho malí zvířecí 
přátelé. Po útěku z domu potká Bobby starého 
podivína Summerse, zvláštním a fascinujícím 
světem se nechá pohltit, a tak vznikne přátel-
ství na život a na smrt. 
Předloha: Walker Hamilton. Režie: Jeremy Tho-
mas. Hlavní role: John Hurt, Christian Bale. Ve-
čerem provází Michal Kadlec. 

7. / út / 16:30 / bar u knihovny
Literární setkání s knihou Dům z karet
Co všechno je Francis ochoten udělat, aby use-
dl do křesla britského premiéra? Geniální před-
loha Netflix seriálu Dům z karet od spisovatele 
Michaela Dobbse vás nechá nahlédnout za opo-
nu britských politických intrik. 
Přijďte se dozvědět víc nebo si jen popovídat 
na dalším literárním setkání. (Akce přeložena 
z ledna).

8. / st / 16:00 / dětské oddělení knihovny
Čtenářský klub
Hlavní náplní klubu je práce s knihou – předčí-
tání, vyprávění, tvoření. Klub je určen pro děti 
od 3 do 7 let. Zveme všechny malé i velké kni-
homoly!

14. / út / 14:00–16.00 / bar u knihovny
Digi odpoledne
Aktivity na podporu digitální gramotnosti (prá-
ce s virtuální realitou, roboty apod.). Realizová-
no ve spolupráci se ZŠ náměstí Míru. 
Pro děti od 10 let, vstup volný kdykoli od 14 
do 16 hodin.

25. / so / 13:00–17:00 / foyer Fabriky
Odpoledne deskových her
Na deskohraní můžete potkat podobně zapá-
lené „deskovkáře“ všeho věku, naučit se nové 
hry a zahrát si hry, které knihovna běžně nena-
bízí k absenčním výpůjčkám (Divukraj, Městeč-
ka na dlani atd.). Také pokud máte doma složi-
tou hru, na kterou si netroufnete, nebo se vám 
v polici práší na váš oblíbený kousek, který 
nemáte s kým hrát, přineste hry s sebou, třeba 
tu najdete ty pravé spoluhráče. 
V případě dotazů pište na ke@booksy.cz (Kris-
tián Klein). Vstupné dobrovolné. 

Virtuální realita
Každé pondělí je možné vyzkoušet si virtuální 
realitu. Je třeba se předem objednat. Rezervač-
ní formulář je na webových stránkách knihovny. 
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SVČ Tramtáryje
————————

Středisko volného času
Purkyňova 284/1
732 418 174
svc@svitavy.cz
www.svc.svitavy.cz

Pololetní prázdniny v ZOO Brno
O pololetních prázdninách, tedy v pátek 3. úno-
ra, se vydáme do ZOO Brno, kde budeme mít 
exkurzi po ZOO a pak je pro nás nachystaný 
výukový program "Výlet do Afriky". Odjezd 
v 7:00 hodin z vlakového nádraží a návrat 
v 16:00 hodin. V ceně je vstupné do ZOO (ex-
kurze a výukový program, doprava, pojištění 
a pedagogický dozor). Kontakt: Pavlína Šmer-
dová, tel. 734 287 284, psmerdova@svitavy.cz. 
Cena 670 korun. Přihlášení a více informací 
na www. svc.svitavy.cz. 

Připravujeme
Jarní pobytový tábor 5.–10. 3. 
na téma Trollové
Jarní pobytový tábor v Lelekovicích nabídne 
dětem spoustu her a výletů v přírodě. Trollo-
vé jsou vždy veselí a šťastní skřítkové, kteří 
nejvíce ze všeho milují hudbu, tanec a zpěv. 
Jedinou vážnější starost jim dělají Bergeni. 
Ti si totiž myslí, že můžou být šťastní jedině 
tehdy, pokud budou mít Trolla v žaludku. Bo-
hužel se Bergenům po několika letech poda-
řilo objevit Trollíkov. Naším úkolem je všech-
ny Trolly ochránit a vše vrátit do normálu, aby 
Trollové mohli být zase šťastní. Cena: 2700 
korun. Více informací a přihlášení na www. 
svc.svitavy.cz.

Jarní akční příměstský tábor
Tradiční příměstský tábor, který je nabitý všemi 
možnými akčními zážitky. Těšit se můžete 
na výlet do velkého města, návštěvu aquapar-
ku, tvořivé dílny, deskové hry či netradiční spor-
ty a možná i nějaké překvapení. Více informací 
a podrobnější program na www.svc.svitavy.cz 
od 24. ledna. Kontaktní osoba: Pavel Padyásek, 
ppadyasek@svitavy.cz, tel. 732 287 285.

Letní příměstské tábory  
a pobytový tábor s Tramtáryjí
Na letní prázdniny opět připravujeme příměst-
ské a jeden pobytový tábor. Přihlašování spus-
tíme na našich www stránkách od 27. ledna 
2023.

Letní pobytový tábor  
na základně ve Svratouchu
Tradiční velmi oblíbený tábor na naší základně 
v srdci Vysočiny v termínu 9. 7.–22. 7. 2023. Při-
hlášení a více informací na www.svc.svitavy.cz 
od 27. 1. 2023. Ondřej Komůrka

MC Krůček
Dětský karneval s Krůčkem

Únor je měsícem masopustních oslav a karne-
valů a nebude tomu jinak ani u nás v Krůčku. 
V neděli 12. února od 15 hodin vypukne v sále 
Multifunkčního centra Fabrika karneval pro 
všechny malé i velké návštěvníky. Těšit se mů-
žete na rozmanité veselé masky, na doprovod-
ný program, který nám odpoledne oživí a ve-
selou hudbu k tanci, která nás zvedne ze židlí.
Vstupné (platí každý od 1 roku) je 70 korun, 
zvýhodněné vstupné pro členy MC Krůček 50 
korun. Děti v masce obdrží drobnou odměnu. 
Členskou průkazku, díky které můžete celý rok 
čerpat slevy na vstupném a využívat dalších 
výhod, můžete zakoupit v kanceláři MC Krůček 
Svitavy (4. patro Multifunkční centrum Fabrika). 
Za tým MC Krůček vás na karnevalové veselení 
zve  Anděla Buchtová

Klub seniorů
7. / út / 13:00 / Bowling Maják, 
Svitavy-Lány, Mýtní 6
Bowlingový turnaj
Účastnický příspěvek 50 korun. 
Akce pouze pro členy klubu! 

14. / út / 13:00 / U stadionu 
(bývalá Vigona 03 – vchod do jídelny)
Jízdy na autodráze (autíčka), ping pong
Účastnický příspěvek 50 korun. 
Akce pouze pro členy klubu! 

16. / čt / 13:00 / Fabrika – přízemí, velký sál
Masopust
Zveme vás na masopustní posezení s malým 
občerstvením a kulturním programem. 
Akce pouze pro členy klubu seniorů!

Přeplavme svůj La Manche 2023
Klub seniorů a SPORTES Svitavy se letos opět 
zapojí do celostátní akce „Přeplavme svůj La 
Manche 2023“. Tak jako obvykle nejde o závod 
v pravém smyslu, senioři nebudou soutěžit mezi 
sebou, ale sami se sebou, s vlastní pohodlností. 
Patronkou projektu je Lucie Kubešová Leišová, 
přemožitelka Gibraltaru a podporovatelka pla-
veckých aktivit Sensačních Seniorů. Plavání je 
právem prezentováno jako ideální sport, udělej-
me tedy něco pro naše zdraví a pohodu. Plavme 

SPOLKOVÁ ČINNOST VE MĚSTĚ 

celoročně, ale v únoru „Přeplavme svůj La Man-
che“! Plavání se uskuteční ve středu 8. 2. a 15. 2. 
2023 vždy od 13 do 14 hodin a zapojit se mohou 
všichni senioři nad 60 let.

Informační koutek pro seniory
Potřebujete informace? Navštivte informační 
koutek pro seniory v našem klubu. Pomůžeme 
vám s vyhledáváním potřebných informací 
vždy v pondělí od 13 do 16 hodin nebo ve čtvr-
tek v době od 10 do 11.30 hodin.
Všechny aktivity klubu seniorů jsou prezento-
vány na nástěnkách ve Fabrice (přízemí a 3. 
podlaží před místností č. 301) a v elektronické 
podobě na webových stránkách www.ks.svita-
vy.cz nebo na facebooku www.facebook.com/
kssvitavy.  Milena Brzoňová

ZO Kardio Svitavy
Sešli jsme se první sobotu v novém roce ve Svita-
vách. Po krátké procházce po náměstí, kde 
i s ohledem na posváteční náladu byl i v tento den 
klid, ostatně jako v každou sobotu dopoledne. 
Tichem a klidem opanované domy se zavřený-
mi obchody vyvolávaly u především poličských 
účastníků podiv a vzpomínky na někdejší exis-
tenci nejrůznějších obchůdků a provozoven. Ty 
by byly v tomto sobotním dopoledni asi zavře-
né, ale tam, kde je hledali, našli buď některou 
z bank, nebo obchod lišící se sortimentem 
od těch, které si pamatovali. 
Setkání bylo ne proto, abychom se seznámili se 
skutečností odlidšťování kdysi centra města, ale 
důvodem byla návštěva muzea města Svitavy.
Díky vstřícnosti Blanky Čuhelové nám byla 
umožněna prohlídka muzeálních expozic a pře-
devším nás seznámila s historií unikátního Svi-
tavského mechanického betléma. Možnost 
prohlédnout si jej se zasvěceným výkladem byla 
pro všechny opravdovým zážitkem, který si jistě 
budeme chtít zopakovat znovu v příštím roce.
Možnost prohlídky expozice historie praní 
a v mnoha případech exponátů, vyvolávajících 
vzpomínky na dobu, kdy „romovky“, „peroboty“, 
valchy a mandly, byly součástí domácností pra-
rodičů a rodičů.
Jako příjemné překvapení působila výstava 
obrazů a plakátů Emmy Srncové a její dcery 
Barbory Srncové. Jejich ztvárnění, někdy až 
snových představ, navozuje klid a potřebu 
oprostit život od „ruchu okolí“.
Naše příští setkání bude 4. února, kdy se Svita-
vští vydají vlakem z nádraží ve Svitavách 
v 08:02 do Borové a Poličští se přidají s tamními 
turisty na tradiční pochod s účastí na Memori-
álu J. Hamerníka. Kolik se nás sešlo, uveřejní-
me v březnovém čísle. Přejeme všem přízniv-
cům a čtenářům příjemný čas očekávání blíží-
cího se jara a především každodenní zdravé 
probuzení. Josef Zavřel

Asociace Brontosaura
Indie – divoká a nespoutaná
V pořadí 210. cestovatelský večer Asociace 
Brontosaura nazvaný Indie – divoká a nespou-
taná se koná mimořádně ve středu 1. února 
2023 od 18 hodin v Muzeu esperanta. „Jedna 
z nejlidnatějších zemí této planety mi doslova 
vyrazila dech. Je to pozoruhodný svět, kde pla-
tí jiné zákony, než na jaké jsme zvyklí. Všechny 
smysly jedou na plné obrátky... Nikde jinde 

Příměstské tábory
———————————————
10.–14. 7. Výtvarný 
———————————————
17.–21. 7. Taneční 
———————————————
24.–28. 7. Turistický 
———————————————
31. 7.–4. 8. Šmoulové 
———————————————
7.–11. 8. Sportovní 
———————————————
14.–18. 8. Disney 
———————————————
21.–25. 8. Shrek 
———————————————
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Tichý svět
Pomůžeme vám s řešením ztráty sluchu
Hledáte vhodného lékaře, který vám vyšetří 
sluch, nebo byste rádi získali přehled o kompen-
začních pomůckách? S tím vám mohou zdarma 
pomoci konzultantky z pobočky Tichého světa 
o. p. s., které poskytují poradenství lidem se slu-
chovým postižením po celém Pardubickém 
kraji. Mimo jiné vám pomohou také s vyřízením 
úředních záležitostí, dluhovou problematikou 
nebo třeba se zvládnutím moderních technolo-
gií, ať už se jedná např. o vyhledávání na inter-
netu nebo ovládání chytrého telefonu. 
Kontaktovat je můžete na některém z těchto 
kontaktů: Bc. Tereza Pospíšilová, e-mail: adriana.
mullerova@tichysvet.cz, mobil: 702 111 716 
nebo osobně v kanceláři, kde jsou každé úterý 
a čtvrtek v čase od 9:00 – 16:00 hodin. Adresa: 
Jana Palacha 1552, Pardubice 53002 (1. patro 
administrativní budovy). Adriana Müllerová

Nízkoprahový klub Díra Svitavy
Na začátku nového roku jsme realizované ak-
tivity v rámci klubu pojali v povánočním du-
chu. Klienti měli možnost výběru aktivit, které 
pak sami mohli připravit a zorganizovat. Tímto 
způsobem si vyzkoušeli, jak tato činnost pro-
bíhá a co všechno to obnáší. Tento postup byl 
mimo jiné přínosem v rámci uvědomění si 
zodpovědnosti, rozvíjení zájmů a motivace 
našich klientů. 
V klubu panovala příjemná atmosféra, kdy kli-
enti při debatách na dané téma rozebírali vá-
noční svátky a vše s tím spojené. Dárečky, po-
hádky, cukroví, rodinná pohoda, ale také proč 

SPOLKOVÁ ČINNOST VE MĚSTĚ 

jsem nezažil tolik barev, vůní, pachů, dobrého 
jídla, všudypřítomných odpadků a chudoby. 
Nejprve na chvíli zůstaneme v hlavní metropo-
li, abychom vzápětí mohli uniknout do ticha 
majestátného Himálaje. Navštívíme také někte-
rá města a vrátíme se spolu prostřednictvím 
spousty zážitků zpět na ulici mezi místní lidi, 
jejichž naprostá bezprostřednost mne nepře-
stávala fascinovat,“ říká Michal Štěpánek, který 
bude o Indii přednášet. Vstupné na cestovatel-
ský večer je 40 korun.

Nadace Josefa Plívy
Tranzan v Nadaci 
Koncert skupiny Tranzan se uskuteční 17. úno-
ra od 18 hodin. Srdečně a s velkou radostí vás 
společně akustickým duem Radka a Soni Ma-
lých z kapely Tranzan zveme na společné se-
tkání a hudební zážitek. 
Hudba o životě, smrti a o tom, co je mezi tím. 
Hudební skupina Tranzan společně tvoří 
od roku 2014. I přes výlety do různých forem 
a stylů je jejím domovem píseň. Silná vědomá 
sdělení, zpěv sdílený s publikem, divoké taneč-
ní rytmy, meditační klid to jsou prameny, které 
se spojují v jedinou řeku lásky a vděčnosti. Pís-
ně, které skrze Tranzan proudí, jsou čistou os-
lavou bytí. Nechybí tedy u zrození, svatby, smr-
ti, obřadů věnovaných živlům, ročním obdobím 
či oslavy právě této chvíle. Ponořte se do toho-
to proudu a nechte se unášet. Vše, co se 
na této cestě bude dít, je v pořádku. Můžete 
tančit, zpívat nebo se jen v klidu usadit s šál-
kem čaje a nechat se nést písněmi, které jsou 
čistou oslavou radosti ze života. Koncert bude 
trvat cca 2 hodiny a po koncertu bude možné 
ještě pobýt v příjemné atmosféře podobně na-
laděných lidí. Děti, kterým se podobná setkání 
líbí, jsou vítány a do 12 let (včetně) mají vstup 
zdarma. Vzhledem k velikosti sálu je počet míst 
omezen. Cena v předprodeji 380 Kč, na místě 
450 Kč. Vstupenky na smsticket.cz nebo na webu 
nadacejosefaplivy.cz.  (gm)

Spolek DušeProstor
Program v únoru
Zdravíme vás, přijměte pozvání na naše únoro-
vé aktivity. Klubové činnosti, které jsou otevře-
ny pro všechny, kteří mají zájem a chuť se zú-
častnit, probíhají tato úterý v měsíci:
7.2. – hrajete rádi bowling a máte při hře rádi 
společnost? V tom případě si přijďte s námi 
v tento den do restaurace Maják ve Svitavách 
zahrát
21.2. – opět budeme hrát kvíz, tak se přijďte 
pobavit a zasoutěžit si s ostatními hráči.
Pravidelná setkávání lidí se zkušeností s du-
ševním onemocněním budou v úterý 14. 
a 28. 2. Kromě kávy či čaje vám chceme nabíd-
nout prostor vhodný k otevřenému a bezpeč-
nému sdílení, podpoře a inspiraci. Všechna 
pravidelná úterní setkávání probíhají vždy 
od 15:30 do 17:30 hodin v prostorách Centra 
duševního zdraví Svitavy, nám. Míru 29/87 
(v budově Komerční banky). Sledujte nás 
na www.duseprostor.cz, i na facebooku Duše_
Prostor, pište nám na duseprostor@gmail.com 
nebo na messenger. Děkujeme, že se zúčast-
ňujete našich akcí. Budeme se těšit se na další 
setkávání s vámi. Za DušeProstor, z. s., 

Luděk Sapara

se slaví Vánoce, jaké jsou zvyklosti a tradice. 
Sociálně-ekonomická nedostatečnost většiny 
našich klientů odpovídá dárečkům, které do-
staly pod stromeček. Jednalo se především 
o dárečky nižší finanční hodnoty, ale každému 
se dárečky líbily a měl z nich radost.
Ani na začátku letošního roku nechyběly v klubu 
různé soutěže, sportovní turnaje a zábavné hry. 
V dílničkách jsme vyráběli krásné řetízky nebo 
pekli třenou bábovku. V klubu si vždy užijeme 
hodně zábavy, naučíme se mnoho nového a do-
zvíme se spoustu zajímavých informací. Můžete 
navštívit náš klub a společně s námi strávit smy-
sluplně volný čas.  Věra Maloňová
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SERIÁL O TŘÍDĚNÍ ODPADŮ 3. DÍL

Svitavy a odpady
Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. udává, že 
města jsou povinna postupně snižovat pro-
dukci směsného komunálního odpadu a zvy-
šovat míru recyklace. Pokud město překročí 
dané limity, bude muset uhradit vysoké část-
ky na likvidaci tohoto odpadu (skládkovné). 
Náklady se jistě promítnou do poplatku 
za svoz komunální odpad pro každého z nás.

Proč kompostovat
Kuchyňský a zelený odpad tvoří až 32 % ob-
sahu běžné popelnice na směsný komunální 
odpad (SKO). Přitom bioodpad je velmi dobře 
využitelný. Správným kompostováním může-
me vzniku tohoto odpadu předejít. Místo toho, 
aby biologicky rozložitelný komunální odpad 
(BRKO) putoval na skládku, můžete ho sami 
kompostováním přeměnit v úrodné hnojivo. 

Jak správně kompostovat
1. Zajistit správnou velikost materiálu.
2. Míchat různé materiály.
3. Zajistit dostatečný přístup vzduchu. 
4. Udržovat správnou vlhkost materiálu.

Snižování nákladů
Pokud se nám podaří BRKO, nebo alespoň 
jeho podstatnou část, z popelnic odstranit, 
snáze docílíme hmotnostních limitů, které 

Druhy kompostérů
V nabídce budou dva druhy kompostérů. Pro 
rodinný dům menší na 950 litrů a pro bytový 
dům se zahradou větší na 1400 litrů.

nám ukládá zákon. V opačném případě výraz-
ně vzrostou náklady města na likvidaci komu-
nálního odpadu. Tím se zvýší i poplatek pro 
občany za jeho svoz. Právě bioodpad totiž, co 
se váhy týká, hraje důležitou roli v celkovém 
množství odpadu. 

Co do kompostéru patří
• zbytky ovoce a zeleniny
• podrcené skořápky z vajec a ořechů
• zbytky květin a rostlin, nasekané větve,  

dřevní štěpka, hobliny, piliny, kůra 
• zemina, posečená tráva, listí, sláma
• kávová sedlina a čajové lístky
• studený popel z čistého dřeva
• ruličky od toaletního papíru a plata od vajec

Co do kompostéru nepatří
• zbytky masa, ryby a výrobky z nich
• barevně potištěný papír
• popel z uhlí a koksu
• mléko a mléčné výrobky
• uhynulá zvířata a zbytky ze zabijačky
• nerozložitelný materiál 
• výkaly masožravých a nemocných zvířat

anketaMěli byste zájem  
o kompostér zdarma?
Usilujeme o snižování objemu zbytkového směsného komunálního odpadu. Jedinou cestou je 
předcházení jeho vzniku nebo dokonalé třídění. V této strategii by mohly být velmi účinné za-
hradní kompostéry. Město Svitavy zvažuje podání žádosti v dotačním titulu, který by zajistil tyto 
kompostéry pro občany zdarma. 

Podmínkou je však dostatečný zájem 
veřejnosti. Pokud se tak nestane, město 
Svitavy bude muset od této snahy upus-
tit. To bude znamenat menší šanci na sni-
žování objemu komunálního odpadu 
a úsporu finančních prostředků.

V případě realizace projektu dostane 
každý vlastník detailní návod, jak kom-
postovat. Vzniklý kompost zůstane ma-
jitelům zahrad, město jej nebude zpětně 
odebírat. Město Svitavy bude v celé věci 
dále nápomocno.

Máte zájem o kompostér? 
Pokud máte zájem o kompostér zdarma 
a bydlíte v rodinném nebo bytovém 
domě se zahradou, na níž byste si moh-
li kompostér umístit, vyplňte do konce 
února krátký dotazník, který najdete 
na www.svitavy.cz/odpady nebo po na-
čtení QR kódu.

Dotazníky můžete také vy-
plnit ručně od 1. do 28. 
února 2023 na podatelnách 
Městského úřadu Svitavy 
a v Městském informačním 

centru. V březnu dojde k vyhodnocení pro-
jeveného zájmu. O dalším postupu vás 
na jeho základě budeme informovat. 
Stále však platí, že pokud nebude zájem 
veřejnosti dostatečný, město Svitavy  
o dotační titul a kompostéry zdarma žá-
dat nebude.

Kontakt pro více informací 
Vít Baránek, tel. 461 550 251, 
e-mail: vit.baranek@svitavy.cz
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Kompletní online galerie 
městských akcí:

www.zonerama.com/SvitavyavySvitavy a tradice.
Jak na Nový rok, tak po celý rok. Těšíme se na vás.
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Život po covidu
Covid dal zabrat sportu i sportovcům. Když se 
život vrátil k normálu a soutěže se spouštěly 
do plných otáček, Svitaváky ani nenapadlo 
doufat ve výrazný úspěch, už proto, že oddíl byl 
složen ze samých nováčků. Do sezony 
2021/2022 vstoupili až ve druhé polovině sezo-
ny a zázračně vyhráli zlatou medaili v kategorii 
mužů. O tento senzační výkon se postarali Ro-
man Krištof, Tomáš Etzler, Pavel Tareš a Michal 
Tareš.
Ročník 2022/2023 je pro velkou výzvou, řady 
se rozšířily o další bojovníky, a to v mládežnic-
kých kategoriích. Junior Pavel Huang ve dvou 
zápasech zvítězil, Dmytro Vasylenka přivezl 
z MČR boxu 2022 školní mládeže v Havířově 
stříbrnou medaili!
V polovině prosince jsme se zúčastnili mistrov-
ství České republiky 2022 v Praze, kde reprezen-
tovali svitavský oddíl i Jihomoravskou oblast 
jeden borec z Box Clubu Dynamo – do váhy 
80 kg nastoupil Michal Tareš. Skončil na krás-
ném stříbrném místě a dal si tak úžasný dárek 
k 25. narozeninám, které oslavil těsně po loň-
ských Vánocích.

Přijď te v květnu na Střelnici
Touto prestižní účastí uzavřel svitavský oddíl 
první polovinu soutěže. Svitavští fanoušci jsou 
zváni do sportovní haly Střelnice, kde se 20. 
května uskuteční předposlední 12. kolo národ-
ní ligy Jihomoravské oblasti. Tým bude posílen 
o další bojovníky, dvě kadetky Markétu Odstr-
čilíkovou a Natálku Volfovou a jednoho kadeta 
Daniela Bise. Velkou posilou je i nový trenér 
David Prchal, odchovanec Dynama. Jeho mla-
dé oko a dynamický přístup k životu je obrov-
ským posunem pro celý svitavský tým.

SVITAVY A SPORT

Současný oddíl navazuje na boxerskou tradici rodiny Kadleců, na poválečná léta, když se první 
propagační utkání Dynama uskutečnilo 30. srpna 1946. Oddíl se pak vyvíjel, se změnou politických 
režimů změnil dvakrát i své jméno, nejdříve na Rudou hvězdu, následně zpět na Dynamo.

Z historie
Jednou z nejvýraznějších tváří boxu byl Alois 
Kadlec, který se narodil v roce 1933, v roce 
1945 se s rodiči přestěhoval z Blanska do Svi-
tav. Od mládí se aktivně věnoval sportu, přede-
vším fotbalu. V mládežnických kategoriích re-
prezentoval Svitavy v oddíle ČSK Svitavy. Jeho 
otec ve Svitavách založil boxerský oddíl BC 
Dynamo Svitavy a Alois Kadlec pokračoval 
v rodinné tradici tohoto sportu. V roce 1948 
nastoupil v utkání oddílů Svitav a Moravské Tře-
bové ke svému prvnímu oficiálnímu zápasu 
v bantamové váze (do 54 kg) a pro Svitavy vy-
boxoval dva body. 

Kadlec později boxoval za moravskotřebovský 
oddíl a za oddíl Rudá hvězda Praha. V padesá-
tých letech zažíval své nejúspěšnější období. 
Stal se několikanásobným krajským přeborní-
kem, v dorostenecké kategorii vyhrál mistrov-
ství Moravy, konané v Brně, v roce 1951 v Olo-
mouci i mistrovství republiky. V roce 1953 se 
probojoval do finále mistrovství republiky do-
spělých. V zápase, který se konal na zimním 
stadionu na Štvanici v Praze, podlehl olympij-
skému vítězi Jánu Zacharovi. Kadlec reprezen-
toval Československo na řadě turnajů v Rakous-

ku, Bulharsku, Polsku, Německu. Po skončení 
aktivní vrcholové kariéry založil ve Svitavách 
oddíl boxu Rudá hvězda Svitavy a byl jeho dlou-
holetým trenérem.

Úspěchy
Nová historie oddílu se začala psát 17. prosin-
ce 2007. Za tu dobu se podařilo trenérům Aloisi 
Kadlecovi a Martinu Volfovi vychovat spoustu 
mladých a úspěšných sportovců ve všech vě-
kových kategoriích. Prvním významným úspě-
chem v mládežnické kategorii byla účast 
na Olympiádě dětí a mládeže a MČR boxu žen 
v Havířově, kde jsme vybojovali stříbrnou me-
daili a MČR boxu mužů v Jičíně. Jihomorav-
skou oblast, kam Svitavy spadají, se podařilo 
v kategorii mužů vyhrát, ženy braly stříbro, a tak 
týmový duch byl vyvážený. 
Obrovským úspěchem byla i aktivní účast Dy-
nama v I. Národní boxerské lize 2015/2016. 
Poté byla doba na sportovní vlně v útlumu, 
hodně talentovaných sportovců odešlo do škol 
mimo město či za prací.
Odhodlání a odvaha s trochou štěstí boxery 
dovedly i do profesionálního ringu. Hvězdou 
na tomto bitevním poli byl Miloslav Štípač Pá-
vek. S tímto srdcařem jsme v profesionálním 
ringu navštívili nejedno krásné město v Če-
chách, ale i v Evropě – Paříž, Hamburk, Berlín, 
Londýn. 
Kromě řady oblastních kol národní ligy, pořá-
dání MČR boxu juniorů 2011 organizovali svi-
tavští boxeři také dva galavečery amatérského 
a profesionálního boxu. První se nazýval Randál 
a konal se ve Fabrice v roce 2018. Druhý napo-
vídal svým názvem místo konání, Randál v di-
vadle byl odboxován v Lidovém divadle v roce 
2021.

Box club Dynamo Svitavy
Název oddílu: Box club Dynamo Svitavy 
Předseda: Martin Volf 
Založení: 30. srpna 1946

Oddíl moc děkuje všem členům, kteří jsou 
v současné době aktivní a pomáhají tak držet 
tým. Box je sport, který vyžaduje píli a disciplínu, 
a ta našim boxerům nechybí. Trénují a zápasí 
s plným nasazením. Trenéři jsou pyšní na to, co 
všichni společně dokázali a věří, že ještě mno-
hé dokáží. Připravil: Artur Flov
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Vojtěch Křeček  
reprezentoval  
svitavský basketbal 
Hráč svitavského basketbalového oddílu Voj-
těch Křeček, hrající žákovskou ligu U 14 pod 
vedením trenéra Dušana Sabola, se 23. listopa-
du loňského roku zúčastnil srazu Nadregionál-
ního výběru kategorie U 14 v Pardubicích. Z to-
hoto srazu byl vybrán na třídenní kemp ve dnech 
na začátku prosince. Spolu s ostatními hráči 
výběru našeho regionu odehrál ve dnech 16. až 
18. prosince turnaj nadregionálních výběrů 
v Brandýse nad Labem, který se konal za účas-
ti osmi týmů. Výběr našeho regionu se umístil 
na 4. místě, když v utkání o bronz podlehl výbě-
ru Moravskoslezského a Olomouckého kraje. 
Na základě předvedených výkonů byl pozván 
a spolu s týmem Pardubic se Vojta přesunul 
do chorvatského Záhřebu, kde sehráli ve dnech 
26. až 30. prosince mezinárodní turnaj. V konku-
renci 24 týmů z Chorvatska, Slovinska, Polska, 
Rakouska, Německa, Maďarska a Izraele obsa-
dili krásné 10. místo. Vojtovi (na fotografii je v prv-
ní řadě první zleva) přejeme spoustu sportovních 
úspěchů pod vysokými koši.  David Kresl

Nabitý program hokejbalistů
Sršni se starají o vytížení zimního stadionu i bez ledu. V předchozích letech pořádal oddíl hokej-
balu v zimních měsících Městskou hokejovou ligu a nyní při rekonstrukci chlazení zajistili Sršni 
zajímavé akce.

Výběry reprezentací ČR všech věkových kate-
gorií, si vyzkoušejí hru na Svitavském stadionu. 
Máme za sebou camp dívek U16 a chlapců 
U14, turnaj Východočeského přeboru žen i tur-
naj mladších žáků. Třetí lednový víkend patřil 
opět campům repre ČR, žen U21 a chlapců 
U14, včetně našich zástupců, poslední lednová 
sobota pak turnaji starších žáků a neděle tur-
naji dorostu opět s naší účastí.
Top akce jsou připraveny na únor. V sobotu 4. 
února zahájí svůj dvoudenní camp reprezenta-
ce do 18 let a v neděli soustředění zakončí tur-
najem s prvoligovými týmy. Komu by tato úro-
veň hokejbalu nestačila, máme na následující 
víkend domluvenou nejvyšší kvalitu hokejbalu. 
V pátek 10. února začíná soustředění reprezen-
tace mužů, v sobotu se přidá U23 a v neděli 12. 
února reprezentace zakončí camp turnajem 
s extraligovými týmy. V tempu nepolevujeme 
a následující sobotu 18. února pokračuje Vý-
chodočeský přebor žen a v neděli turnaj extra-
ligových týmů juniorů. Únor bude končit mezi-
regionálním turnajem mužů, týmů z 2. lig a tur-
najem starších žáků.

Sršni nastoupí ve všech mládežnických kate-
goriích mimo juniorky, dále se VČ přeboru zú-
častní ženy a muži turnaje s týmy 2. ligy. Přijďte 
se podívat na špičkový hokejbal a povzbudit 
naše zástupce!  Zdeněk Beneš

Svitavští basketbaloví Tuři mají  
rekordních 16 ligových výher v řadě
O velké dominanci Turů ve skupině "východ" 
první basketbalové ligy svědčí po šestnácti ko-
lech jejich neporazitelnost při celkovém skóre 
1517:893. Druhé až třetí jsou týmy z Nového 
Jičína a Brna U23 se čtyřmi prohrami. To zna-
mená dvě kola před koncem základní části 
jasnou výhru skupiny "východ" v novém klubo-
vém rekordu minimálně šestnácti výher v řadě. 
Jedinou prohru zaznamenali Tuři v zápase Čes-
kého poháru v závěru roku 2023 proti vedoucí-
mu týmu KNBL Basketu Brno (86:110). Ve sku-
pině "západ" jsou nejlepší týmy Písku a GBA 
Jindřichův Hradec, které společně s Tury patří 
k favoritům první ligy. V únoru budou hrát Tuři 
skupinu o 1. až 6. místo, kde se právě s těmito 
dvěma týmy utkají doma i venku.  Trenér Peter 

Bálint dokáže z hráčů dostat to nejlepší a díky 
tomu je hra Turů velmi atraktivní. Přijďte podpo-
řit své Tury v jejich bojích o co nejlepší pozici 
před play-off!! Pavel Špaček

Štěpánský kros 
měl úspěch

Štěpánský kros dětí všech věkových kategorií 
a Lidový běh pořádal jako svoji premiéru 4sports 
team v pondělí 26. prosince. Před devíti lety se 
ve Svitavách poprvé uskutečnil Štěpánský kros 
a záhy si získal oblibu běžců a běžkyň. Jejich 
pravidelné vánoční setkávání narušil covid-19 
a závod se již několik let nekonal, proto jsme se 
rozhodli jeho tradici opět nastartovat. Novinkou 
bylo, že jsme závod zaměřili na děti a mládež, 
pro které jsme vytyčili tratě v areálu Svitavského 
stadionu. Své si také užili dospělí v rámci Lido-
vého běhu. Běželo se na asfaltu, tartanu i po trá-
vě, střídaly se roviny, výběhy a seběhy, to vše se 
spoustou zatáček. Trať jsme chtěli udělat jinou, 
zajímavou pro závodníky a atraktivní i pro diváky. 
Byla vidět spokojenost a radost účastníků, což 
nás těší. Díky pozitivním ohlasům slibujeme, že 
jsme Štěpánský kros nepořádali naposledy. Po-
děkování patří všem našim pomocníkům a dob-
rovolníkům na trati a v cíli, také sponzorům 
a partnerům firmě Astur&Qanto a městu Svitavy, 
město Svitavy podporuje sport a volnočasové 
aktivity.  Ladislava Marková



24 

NAŠE MĚSTO. Svitavský kulturní a informační měsíčník. Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává město Svitavy. Vychází koncem měsíce v nákladu 7800 ks. Distri-
buce zdarma. Evidenční číslo MK ČR E 12654. Redakční rada: Petr Šmerda, Blanka Čuhelová, Petr Mohr, Petra Soukupová, Hynek Stříteský, Kateřina Kotasová, Světlana Češková. 
Redakce: Městské informační centrum Svitavy, nám. Míru 48, 568 02 Svitavy. Odpovědná osoba: Petr Šmerda, petr.smerda@svitavy.cz. Sazba a jazykové korektury: pa1wek, 
tisk: Samab Press Group, a. s., Brno. Příspěvky posílejte na společný e–mail: noviny@svitavy.cz. Informace o pořadech naleznete na webu města: www.svitavy.cz,  
www.ic.svitavy.cz. Uzávěrka příštího čísla: 9. 2. 2023, uzávěrky dalších čísel: na webu města u elektronické podoby zpravodaje. Distribuci zajišťuje město Svitavy. S nesrov-
nalostmi v doručování se obracejte na emailovou adresu info@svitavy.cz. Příští číslo zpravodaje Naše město vyjde 26. 2. 2023. 

SVITAVY A SPORT

SVITAVSKÉ SPORTOVNÍ TALENTY

Jakub Marek
Devatenáctiletý Jakub Marek studuje man-
agement sportu na brněnské Masarykově 
univerzitě. Od svých jedenácti let se věnu-
je triatlonu, je členem svitavského oddílu 
4sports team a patří do výběru české repre-
zentace kategorie U23.

Proč jste zvolil právě triatlon?
„Je to spojení tří krásných sportů, které mě 
stále i po tolika letech baví a užívám si kaž-
dý trénink. Je to sport, se kterým se dostanu 
na tak úžasná místa, kam bych se třeba 
s fotbalem nebo plaváním nedostal.“

Kdo je Vaším vzorem a proč?
„Mám spoustu sportovních vzorů, od kaž-
dého se snažím vzít to nejlepší, ale mým 
největším vzorem je Jan Frodeno. Má po-
dobný somatotyp jako já a to, co všechno 
dokázal, je neuvěřitelné.“

Čeho byste chtěl v triatlonu dosáhnout, 
jaký máte cíl, sen?
„Můj největší sen je účast na olympijských 
hrách v Los Angeles 2028 a dělat co nejdéle 
triatlon.“ Petra Soukupová

Jan Pokorný oslavil 
85. narozeniny
Svitavský motorista, terénní a automobilový 
soutěžní jezdec, funkcionář AMK a člen Svazu 
postižených civilizačními chorobami Kardio 
klubu Svitavy Jan Pokorný oslavil 21. ledna 85 
let. Motorismus ho chytil v roce 1956, kdy začal 
jezdit terénní motocyklové soutěže a již o rok 

později v roce 1957 zvítězil ve třídě 350 ccm 
a stal se tak přeborníkem brněnského kraje. 
Terénní závody začal jezdit pod trenérským do-
hledem  Adolfa Sedláčka a Ladislava Musila. 
V roce 1959 v terénním závodě zvítězil ve třídě 
350 ccm u svitavského rybníka a stal se posled-
ním domácím jezdcem, který tuto třídu vyhrál. 
Před nástupem na vojenskou službu odjel 
do Rožnova pod Radhoštěm, kde se konal zá-
vod mistrovství Moravy, i zde dojel na skvělém 
1. místě. Vojenskou službu Honza absolvoval 
ve Východočeském kraji ve vrcholovém středis-
ku v Holicích, kde zažíval nádherné souboje 
s poličským závodníkem Zdeňkem Smělým, 
a to opět ve třídě 350 ccm. Po ukončení vojny 
pracoval v různých funkcích Svitavského AMK, 
pomáhal při budování plochodrážního stadio-
nu, zastával také funkce ředitele závodu moto-
kár a byl zároveň tvůrcem a organizátorem 
dvou ročníků  celostátní orientační soutěže 
Touring Svitava s pomocí Škoda klubu Svitavy. 
Jako první začal jezdit ve Svitavách automobi-
lové a orientační  soutěže a závody do vrchu. 
Se svou ženou Marcelou jako spolujezdkyní 
dosáhli na první výkonnostní třídu. Čtyři roky 
reprezentovali své město v mistrovství republiky, 
zúčastnili se také zahraničních  soutěží Rožnov-
-Balaton a Svitavy-Banská Bystrica. Po skonče-
ní aktivního motoristického sportu pracoval 
v AMK Svitavy jako vedoucí odtahové služby, 
Čtyři posádky, které se každý týden střídaly, v té 
době pomohly mnohým motoristům jak domá-
cím, tak i zahraničním. Tato služba fungovala 
více než 20 let. Souběžně s odtahovou službou 
pracoval 24 let ve Svazu postižených civilizač-
ními chorobami v nově založeném Klubu kar-
dio, kde vykonával poslední čtyři roky funkci 
předsedy. Převážně zajišťoval kondiční vycház-
ky, kardio olympiády, rekondiční pobyty a různé 
aktivity, jako například pobyt v lázních v Ka-
puváru. V Norsku pomáhal zateplovat a upravo-
vat objekt pro pobyt českých dětí, aby zde 
mohly trávit rekondiční pobyty. Petr Roštlapil

Vánoční šachový turnaj zná své vítěze

Dne 23. prosince 2022 se v Multikulturním cen-
tru Fabrika Svitavy sešli nadšenci 64 polí na již 
tradičním Vánočním šachovém turnaji dětí 
a mládeže. Přihlášeno bylo celkem 132 hráčů, 
ale vlivem respiračních nemocí však nakonec 
hrálo ve čtyřech turnajích celkem 99 hráčů, pře-
vážně z Pardubického kraje, ale byli zde i hráči 
z Brna, Rychnova a dalších měst České repub-
liky. Je potěšitelné, že se účastnilo celkem  
26 hráčů ze Svitav a blízkého okolí. 
Turnaj A byl určen pro děti narozené 2012 
a mladší, zde zvítězila Alexandra Junová z Cho-
těboře před Janem Horáčkem z Moravské Tře-
bové a Ondřejem Hrádkem z Durasu Brno. 
Turnaj B byl určen pro hráče narozené 2008–
2011. Zvítězil Robert Jun před svým bra-

trem Rostislavem Junem oba z Chotěběře, 
na třetím místě se umístil Martin Večeř z Lanš-
krouna. V turnaji C, který byl určen pro hráče 
narozené 2004–2007, udělal velkou radost do-
mácí hráč Jakub Moravec, který zvítězil před 
Violou Ruby Pejřimovskou z Chotěboře a Mi-
chalem Píšem z Ústí nad Orlicí. Turnaj D, který 
byl určen pro doprovod a rodiče dětí zvítězil 
Matěj Kupsa z Lanškoruna, na druhém místě 
skončil Michal Ďuriančík ze Svitavy a třetí byl 
Pavel Holásek z Ústí nad Orlicí. 
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se 
podíleli na hladkém průběhu turnaje, pracovní-
kům Fabriky za dobře připravený sál a všem 
sponzorům, kteří poskytli věcné dary pro všech-
ny účastníky turnaje. Adolf Krušina


