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Před mnoha a mnoha lety vznikla přehlíd-
ka, či spíše setkání amatérských divadelníků, 
kterou jsme nazvali POSED. Kromě jiného 
byla záminkou k společnému pobytí přátel, 
kteří se potkali jenom občas. Před dvaadvaceti 
lety se usídlil ve Svitavách a zůstal tu s námi 
dodnes. Každý podzim nám připomíná, že je  
u nás stále skvělé amatérské divadlo a že skoro 

Již několik let se koná ve Svitavách v den, 
kdy slaví svátek Martin, lampiónový průvod. 
Každý rok se akce účastní více a více rodin  
s dětmi, což přimělo město Svitavy a svitavské 

organizace k obohacení průvodu o další do-
provodné akce. Svatomartinský lampionový 
průvod začne 11. 11. v 17 hodin na svitavském 
náměstí Míru, kde si děti a rodiče počkají, zda 

pokaždé potkáme novou divadelní partu, zro-
zenou v našem městě. POSED nám připomíná 
naše přátele a seznamuje s novými divadelní-
ky (třeba ze Slovenska, Francie, Holandska, 
Německa…). Letos se potkáme na Posedu se 
studentským divadlem ze slavného polského 
města Lešno. 

Jinak program obstarají úplně všechny 
současné soubory Dramatické školičky vede-
né Janou Mandlovou. Školička tak oslaví své 
dvacáté narozeniny. Dále soubor DOMA Radky 
Obloukové, který v červnu  skvěle reprezento-
val Svitavy na celostátní přehlídce student-
ského divadla Mladá scéna v Ústí nad Orlicí.  
A trocha muziky, dixielandu, jazzu i “navážno”… 
a navrch legendární Blue Effect s nejlepším kyta-
ristou  Radimem Hladíkem! Podtrženo, sečteno 

- na letošním POSEDU stojí za vidění a slyšení 
úplně všechno! Mám velkou radost, že se ama-
térskému divadlu ve Svitavách opravdu daří. Le-

tošní POSED je toho skvělým důkazem. Ostat-
ně, přijďte se přesvědčit sami. Hezké posezení 
v divadle Trám a v klubu Tyjátr na POSEDU od 
pátku 16. až do neděle 18. listopadu. Více infor-
mací k akci najdete na straně 2.        Petr Mohr

Svatý Martin přijede na bílém koni. Za do-
provodu bubeníka, světlonošů a koní se poté 
vypraví do parku Jana Palacha. Návštěvníkům 
nabídneme divadlo, ohnivou show, nebude 
chybět ani občerstvení a živé husy.  

Svatomartinské slavnosti však nejsou jen 
lampionový průvod. Na úterní odpoledne  
6. listopadu od 15 hodin si připravila Městská 
knihovna Svitavy v dětském oddělení Svato-
martinské listování, kde se děti dozví něco  
o koních a tradici svatého Martina. Ve čtvrtek 
8. listopadu dopoledne si děti a rodiče mohou 
společně vyrobit lampiony v MC Krůček.

Dobrou vizitkou města Svitavy a zároveň 
garancí celých slavností je, že na jejich přípravě 
spolupracuje velké množství organizací, dům 
dětí a mládeže „Tramtáryje“, středisko kultur-
ních služeb, městské muzeum a galerie, měst-
ská knihovna, O.S. Bonanza a MC Krůček. 

Do slavností se zapojí i svitavské restau-
race, které připraví tradiční svatomartinskou 
husu. Mediálním partnerem bude rádio Pet-
rov. 

Na lampionový průvod a na všechny do-
provodné akce zveme jak děti a rodiče, tak 
všechny, kteří chtějí jeden listopadový večer 
prožít jinak.         Za pořadatele Robert Snášil

Svatomartinské slavnosti a lampionový průvod 
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Neznamená nové dvanáctistupňové pivo, 
co se opět vaří ve Svitavách, ani povaleče z par-
ku či podloubí. Je to vtipný název divadelní hry 
na motivy Komenského pedagogického díla  
a znamená „Leszynski źak“. Kus nastudova-
li studenti Státní vyšší odborné školy Jana 
Amose Komenského z Lešna a svitavské ve-
řejnosti bude předveden v den státního svátku  
17. listopadu v 17:00 hod. v divadle Trám jako 
součást divadelní přehlídky POSED. V úvodu 
promluví Jeho Magnificence rektor dr hab. 
Maciej Pietrzak prof. Nadzw. Pro studenty se 
bude hrát o den dříve. 

PWSZ je oficiální zkratka: Państwowa 
Wyźsza Skola Zawodowa im. Jana Amosa 
Komeńskiego w Lesznie byla založena v roce 
1999 a poskytuje nižší vysokoškolské vzdělání 
v oborech technických (strojírenství, elektro-
technika, jaderná energetika), zemědělských, 
ekonomických a pedagogice. Před budovou 
školy je moderní plastika našeho učitele ná-
rodů a vytvořil ji současný polský sochař Ire-
neusz Daczka. Byla odhalena v roce 2003 za 

Sešlo se nám v redakci víc dotazů, které 
se týkají opravy stezky pro cyklisty na Pražské 
ulici. Kolik bude rekonstrukce stát? Kam až 
bude prodloužena? Kdy bude rekonstrukce 
dokončena? Vyřeší se přechod přes železniční 
přejezd?

V letošním roce dochází k rekonstrukci 
povrchu smíšené komunikace na ulici Pražská. 
To se daří díky získané dotaci od Pardubické-
ho kraje v rámci projektu „Zvýšení dopravní-
ho komfortu a bezpečnosti docházky pro za-
městnance podniků průmyslové zóny Svitavy 
- Pražská“. Celkové náklady na tuto rekonstruk-
ci činí 1,4 mil. Kč z toho 0,7 mil. Kč dotace.  
V současné době probíhá rekonstrukce povr-
chu původní stezky. V  nejbližší době bude ješ-
tě tato stezka prodloužena o dalších 80 metrů 
směrem k restauraci U Kocoura. Tím dojde ke 
zvýšení bezpečnosti všech chodců a cyklistů. 
V příštím roce plánuje Správa železničních 
dopravních cest opravovat přejezd na Pražské 
ulici, což umožní přímé propojení těchto dvou 
úseků. V dalších letech bychom rádi pokračo-
vali s rekonstrukcí povrchu této komunikace až 
do Javorníka. Věřím, že všichni chodci, cyklisté 
či inlinisté tuto skutečnost ocení.

David Šimek

přítomnosti tehdejší ministryně školství JUDr. 
Petry Buzkové. 

Lešno je půvabné moderní město s šedesá-
ti tisíci obyvateli, prostírající se na hranici mezi 
Slezskem a Velkopolskem v polovině cesty 
mezi univerzitními městy Poznaní a Wroclawí. 
Památný je rok 1628, kdy přichází veliké množ-
ství lidu, udává se až 1200, s Janem Amosem 
Komenským. Celý průvod se zastavil před bra-
nami města, došlo k vyjednávání s vladařem 
Rafaelem V. Leszczynskim a městskou radou. 
Teprve potom byli exulanti z Čech vpuštěni do 
města. 

Ještě v čase mezi válkami se udržovala 
lidová tradice s veselicí o příchodu českých 
bratří do Lešna. Současné vedení školy i měs-
ta si velmi považuje české bratrské tradice a na 
PWSZ vzniklo vědecké komeniologické pra-
coviště pod vedením prof. Mikolajczaka. Ná-
vštěvy nejvyšších reprezentantů školy i města 
bude využito k podpisu smlouvy o spolupráci  
v oblasti humanitních věd, jakož i dalšího bádání  
v odkazu Jana Amose Komenského.   Josef Čáp    

V senátním volebním obvodu č. 50 Svitavy 
kandidovalo šest kandidátů. V celém volebním 
obvodu byla v prvním kole volební účast 38,78 
%. Nejvíce hlasů získal kandidát ČSSD Radko 
Martínek s 32,36 % hlasy, druhá byla kandidát-
ka KSČM Zuzka Bebarová Rujbrová, která zís-
kala 18,66 % hlasů. Oba kandidáti postoupili 
do 2. kola senátních voleb. Zde zvítězil Radko 
Martínek s 10 394 hlasy.

Volby do Zastupitelstva PK
Ve Svitavách proběhly volby do Zastupitel-

stva PK v šestnácti volebních okrscích a volilo 
v nich 37,29 % voličů. Více než 5 % platných 
hlasů získaly pouze čtyři volební strany. Nej-
více hlasů získala Česká strana sociálně de-
mokratická, a to 1 407 hlasů (29,39 %), dru-
há byla Komunistická strana Čech a Moravy  
s 1 012 hlasy (21,14 %), na třetím místě byla 
Koalice pro Pardubický kraj s 939 hlasy (19,61 
%) a čtvrtá byla Občanská demokratická stra-
na s 371 hlasy (7,75 %). Podrobné informace  
k volbám jsou k dispozici na: www.volby.cz. 

Milena Brzoňová

Ležák ve Svitavách

Volby do Senátu 
Parlamentu ČR

Výzva
Vyzýváme všechny podnikatele, živnostníky, ob-
chodníky, provozovatele v oboru pohostinství 
a ubytování a ostatních služebách pro obča-
ny a návštěvníky města, aby ve svém vlastním 
zájmu neprodleně hlásili vznik či zánik provo-
zovny nebo firmy, změny v kontaktech – tel. 
čísla, místo podnikání,  předmět činnosti apod. 
Informačnímu centru města Svitavy, nám. Míru 
48 Svitavy buď osobně nebo  na č. tel. 461 534 
300 či na mailové adrese info@svitavy.cz. Včas-
ným předáváním  informací předejdete nedo-
rozuměním vzniklým neinformovaností a vaše 
firma či provozovna vejde rychleji do povědomí  
veřejnosti.                                Renata Pavlíková

Pátek 16. listopadu / 12:00 / divadlo Trám
Studentský soubor PWSZ v Lešně: Ležak - hra 
na motivy pedagogického díla J. A. Komenské-
ho. Představení pro studenty svitavského gym-
názia
20:00 / klub Tyjátr
Koncert skupiny Blue Effect
Sobota 17. listopadu / 17:00 / divadlo Trám
Studentský soubor PWSZ v Lešně: Ležak - hra na 
motivy pedagogického díla J. A. Komenského

18:15 / Dramatická školička Svitavy•	
Jabloň, poetická stínohra na motivy knihy  
„O stromu, který dával“

19:00 / divadlo DOMA Svitavy•	
Sedm kroků od prádelny, inscenace na motivy 
divadelní hry Leonarda Gershe „Motýli“

20:00 hodin / klub Tyjátr•	
Dýchánek: dixielandová kapela The Dozing 
Brothers Svitavy a alternativní skupina The 
Bakers Svitavy

Školičkový  POSED 
Neděle 18. listopadu / 14:00 / divadlo Trám
(20 let Dramatické školičky)
V programu uvidíte:

ukázku práce přípravných tříd Čečetky  •	
a Duhovky (podle knihy Pavla Čecha ):  
O zahradě
třídu Brambůrky s pásmem   •	
textů Petra Nikla:  Jeleňovití
soubor Klokánci s ukázkou  •	
ze hry Haló, Jácíčku
soubor Jácíčkové  s loutkovým  představe-•	
ním  Chlebová Lhota (na motivy  stejno-
jmenné knihy  Dagmar Urbánkové)
soubor Bubliny s loutkovým představením: •	
A žeru rybí tuk ( představení na motivy kni-
hy Petra Chudožilova Balada o Bobíkovi)

Setkání divadel Posed
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Starosta odpovídá

Poradna pro rodinu Pardubického kraje 
(dříve Centrum psycho-sociální pomoci, Ro-
dinná a manželská poradna Pardubického 
kraje, Purkyňova 14, Svitavy) se od 4. dubna 
2012 přestěhovala a nyní sídlí na adrese Rie-
grova 2063/11 v přízemí budovy. Poradna pro 
rodinu organizuje a poskytuje psycho-sociální 
služby občanům, kteří se dostali do obtížných 
životních situací a mají problémy v osobních, 
partnerských, rodinných a mezilidských vzta-
zích. Služby jsou poskytovány bezplatně, na 
požádání anonymně a pracovníci jsou vázáni 
mlčenlivostí. Objednat se můžete na tel. čís-
le 461 532 604, 604 867 581, e-mailové ad-
rese: cpp.svitavy@bluetone.cz, nebo osobně  
v době konzultačních hodin: po, st 8:00 - 17:00,   
út, čt 8:00 - 14:00, pá 8:00 - 12:00.

   Jana Zahradníková

Poradna pro rodinu



Z úřadu

Plán zimní údržby
Objednávky už jen do 9. listopadu!

Radou města byl 24. září schválen plán 
zimní údržby místních a účelových komunikací 
ve Svitavách pro zimní období 2012 - 2013. 

Textová i grafická část plánu je zveřejně-
na na internetových stránkách města Svitavy  
a SPORTES Svitavy s. r. o. V souvislosti s pro-
váděním údržby komunikací se obracíme na 
řidiče parkující na místech, kde je to ze zákona 
zakázáno (zejména v křižovatkách), ale i na 
ty, kteří jinak brání průjezdu techniky prová-
dějící zásah (stání na chodníku v místech, kde 
technika najíždí na chodník), stojí daleko od 
kraje vozovky, nerespektují dopravní značení 
(umisťované po dobu zimního období pro 
potřeby provádění zimní údržby), aby tak ne-
činili. Dále se obracíme na vlastníky pozemků 
přiléhajících ke komunikacím s požadavkem, 
aby si udělali kontrolu zeleně rostoucí na hra-
nici pozemku. V případě, že keře či stromy 
zasahují do profilu komunikace a brání tak 
možnosti řádného užívání komunikací, je třeba 
provést úpravu. Měla by být v takovém rozsa-
hu, aby bylo komunikace možno užívat v celé 
šíři a výši minimálně 2,5m. Děkujeme předem 
za splnění požadavků nejen za správce míst-
ních komunikací SPORTES Svitavy s.r.o, ale  
i za občany užívající komunikace. 

Bohuslav Votroubek 

Do 9. listopadu máte možnost si objed-
nat sportovní coolmaxová víceúčelová trička  
a cyklodresy z vysoce kvalitních funkčních ma-
teriálů. V Informačním centru města Svitavy si 
je mohou zájemci vyzkoušet a zároveň i objed-
nat. K dispozici jsou pánská i dámská trička  

a cyklodresy ve všech velikostech, včetně dět-
ský triček ve velikostech 110, 130 a 150 za 
příznivé ceny. Objednávky přijímá Informační 
centrum města Svitavy, náměstí Míru 48, 568 
02 Svitavy, info@svitavy.cz.

Přijďte se podívat, určitě si vyberete.
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Vítání občánků ve Svitavách

Stavební 
úpravy úřadu

Město Svitavy zve všechny své nové občán-
ky ke slavnostnímu vítání, které probíhá pra-
videlně každou první sobotu v sudém měsíci. 
Podle ohlasů je příjemným zážitkem pro rodiče 
i další příbuzné vítaných dětí. Noví občánci do-
stávají pamětní knihu a drobný dáreček. Akce 
je určena všem novorozencům s trvalým byd-

V budově MěÚ Svitavy (T. G. Masa-
ryka 40/25) byla provedena bezbariéro-
vá úprava veřejného sociálního zařízení 
tak, aby bylo bez problémů dostupné 
pro imobilní obyvatele. Náklady činily 
300 256 Kč, z toho dotace byla ve výši 
133 296 Kč. Dotace byla poskytnuta  
z programu ministerstva pro místní rozvoj 
v rámci financování Národního programu 
mobility pro všechny při budování uce-
lených bezbariérových cest měst a obcí. 
Program se týká odstraňování bariér  
v budovách domů s pečovatelskou službou  
a v budovách městských a obecních úřadů. 
Součástí rekonstrukce sociálního zařízení 
bylo i zabudování přebalovacího pultu pro 
maminky s malými dětmi. Vstupní dveře 
jsou polepeny štítky s nápisy Braillovým 
písmem pro nevidomé.

V téže budově také proběhla rekon-
strukce recepce. Pracoviště bylo upraveno 
s ohledem na větší komfort služeb pro ob-
čany. Náklady dosáhly celkem 264 106 Kč. 

Z materiálů Mileny Brzoňové  
zpracovala Zuzana Pustinová

lištěm ve Svitavách, tedy i těm dětem, které se 
narodily v porodnicích mimo Svitavy, ale mají 
ve městě trvalý pobyt. Máte-li o uvítání zájem, 
sdělte jej prosím pracovnicím matriky  telefo-
nicky na číslech 461 550 411, 461 550 412, pří-
padně písemně, nebo e-mailem na: radnice@
svitavy.cz.                                 Šárka Řehořová



Soužití generací
Dne 10.10. vyjížděli strážníci opakovaně 

k hádce partnerů žijících ve společné domác-
nosti se dvěma malými dětmi a babičkou. Na 
místě mimo jiné zjistili, že ve velmi stroze vyba-
vené domácnosti silně zamořené cigaretovým 
dýmem vychovávají měsíčního novorozence 
a cca 3leté dítě. Případ si na místě převzala  
a dále řeší PČR. Zjištěné skutečnosti strážní-
ci neprodleně předali odboru sociálních věcí  
a zdravotnictví MěÚ. 

Kradl kolo
Dne 1.10. večer oznámila mladá žena, že 

jí bylo z chodby domu odcizeno jízdní kolo. 

Jelikož prostranství před domem je v dohledu 

kamery, byla osoba odjíždějící s jízdním kolem 

na záznamu zachycena a následně i identifiko-

vána. Majitelka kola oznámila událost PČR.

Vykázán z bytu
Dne 6.10. krátce po čtvrté hodině ranní 

požádala PČR o výjezd strážníků k ženě, kterou 
měl napadat její přítel. Mladá žena požádala 
strážníky, aby muže (21) z jejího bytu vykázali. 
Uvedla, že ji napadal slovně, událost dále řešit 
nechtěla. Strážníci doprovodili muže do místa 
jeho bydliště a zpětně informovali PČR.

Opakovaně krade
Dne 9.10. dopoledne požádal personál 

OD Kaufland o příjezd strážníků k muži, kte-
rý se dopustil krádeže zboží. Po příjezdu na 
místo a ztotožnění podezřelého vyšlo najevo, 
že 26letý muž z Květné je pro svoji předchozí 
majetkovou trestnou činnost podezřelý ze spá-
chání trestného činu. Muže strážníci předali 
PČR k dalšímu šetření.

Spolupráce s IZS
Dne 13.10. večer vyjížděli strážníci nejdří-

ve k opilci ležícímu před nákupním centrem  
a poté na žádost dispečinku záchranné služby 
k opilé ženě před jednou místní ubytovnou. 
Vzhledem k tomu, že všechny osádky rychlé 
lékařské pomoci zasahovaly u dopravní neho-
dy, vyhodnotili strážníci situaci a po vzájemné 
konzultaci s dispečinkem záchranky oba přípa-
dy vyřešili ve vlastní režii. Opilého muže (34) 
předali mladšímu bratrovi a ženu, která si stě-
žovala na bolest nohy, převezli na vyšetření do 
nemocnice. V průběhu těchto úkonů již žádala 
PČR o pomoc strážníků při odklánění dopravy 
v souvislosti s již zmíněnou dopravní nehodou. 
Na základě pokynů PČR usměrňovali stráž-
níci dopravu na výjezdu z města směrem na  
M. Třebovou a vozidla odkláněli směrem na 
Dětřichov po dobu cca jedné hodiny. 

Karel Čupr, velitel MP
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Městská policie 
informuje Z Pardubického kraje bylo vybráno 12 

škol, které se zúčastnily akce Dožínky 2012. 
Mezi ně patřila i naše škola -  ZŠ a MŠ Svitavy, 
Sokolovská 1. 

A tak žáci 4. B a 5. A vyjeli 1. října na zá-
mek do Pardubic. Během dvouhodinového 
pobytu na zámeckých nádvořích obdivovali 
praktické ukázky lidových zvyků a řemesel, 

pozorovali, jaké dovednosti určité řemeslo 
vyžaduje. Mnohé instituce a střední školy zde 
prezentovaly své práce, studenti pomáhali dě-
tem s výrobky souvisejícími s dožínkami. Naše 
děti se účastnily znalostních i pohybových 
soutěží, s úžasem pozorovaly domácí zvířa-
ta a jejich mláďata, čímž si doplnily znalosti  
z přírodovědy. Velmi ocenily ochutnávku pe-

kařských dožínkových pokrmů a nápojů. Vel-
kým zážitkem pro ně byla projížďka zámeckým 
parkem na voze taženém  kladrubskými koňmi. 
Očima dětí i nás doprovázejících pedagogů 
hodnotíme tuto akci jako mimořádně zdařilou 
a podnětnou. O tvorbu mnoha nádherných 
výrobků se pokusíme i u nás ve škole.               

Marcela Rusková

Dožínky 2012 v Pardubicích

Koktejl bar 
Fabrika Svitavy
Na vašich akcích připravíme širokou nabídku 
koktejlů s profesionální obsluhou.

Firemní i soukromé akce, plesy, svatby •	
oslavy, narozeniny, večírky.
Studentské párty a večírky.•	
Párty od nás - netradiční dárek!•	

Na vaši návštěvu se těší a srdečně vás zve 
Pavel Gregor - Cocktail party. 
Více informací: www.cocktail-party.cz, 
e-mail: info@cocktail-party.cz

Přetlaková hala 
ve Svitavách

Od 1. listopadu bude v areálu Na kurtech 
na Svitavském stadionu v provozu přetlaková 
dvoukurtová tenisová hala. Příznivci tenisu se 
mohou těšit na komforní prostředí antukových 
dvorců. Odpolední hodiny jsou rezervovány 
pro mládež z oddílu tenisu, podvečerní, ve-
černí a víkendové hodiny jsou k dispozici ve-
řejnosti. V době provozu jsou k dispozici šatny, 
sprchy a také posezení ve sportbaru. 

Možnost rezervace hodin na celou sezonu. •	
Neváhejte a zarezervujte si čas, který vám  •	
vyhovuje

Rezervace a další informace:
Sportbar Na kurtech, nebo Ing. Pavel Ducháček, 
mail: duchacek@dast-sy.cz, tel.: 604 204 554.



Jubilejní 45. ročník festivalu filmů a mul-
timédií s turistickou tématikou Tourfilm se 
uskutečnil v Karlových Varech od 4. do 6. říj-
na. Soutěžní přehlídky, do které bylo v letoš-
ním roce přihlášeno celkem 656 spotů, filmů  
a multimediálních prezentací ze 136 zemí svě-
ta, se zúčastnilo také Českomoravské pomezí. 
Tato turistická oblast soutěžila s internetovou 
prezentací, která zahrnuje portál www.cesko-
moravskepomezi.cz propojený se stejnojmen-
nou facebookovou stránkou a nově také web 
optimalizovaný pro uživatelsky pohodlnější 
prohlížení v mobilních telefonech.

Posláním festivalu Tourfilm je uvést a oce-
nit filmy a multimédia, které svou obsahovou 
náplní a uměleckou úrovní přispívají k rozvoji 
domácího i zahraničního cestovního ruchu. 
Festivalový program vyplnily prezentace za-
měřené na cestovní ruch, projekce soutěžních 
snímků i multimediální fórum. Ve čtvrtek ve-
čer pak byla ve velkém sále Grandhotelu Pupp 
pod moderátorským vedením herce Tomáše 
Hanáka slavnostně předána ocenění vítězům 
jednotlivých kategorií v rámci národní části 
soutěže nazvané Tour Region Film. 

Hned v úvodu slavnostního večera ocenil 
kvalitu a profesionalitu všech přihlášených 
filmů a multimédií předseda odborné poroty 
Jiří Mikeš, podle kterého se produkce regionů 
v České republice v oblasti propagace po ně-
kolika letech konečně dostala na standardní 
západoevropskou úroveň. I v silné konkurenci 
dosáhlo Českomoravské pomezí významného 
úspěchu a zástupci této turistické oblasti si  
z karlovarského festivalu odvezli Cenu poroty 
„Prix Jury“ v kategorii Multimédia. Zároveň se 
Českomoravské pomezí stalo jediným oceně-
ným zástupcem Pardubického kraje na letoš-
ním ročníku Tour Region Filmu.

Pro turistickou oblast vymezenou histo-
rickými městy Litomyšl, Polička, Svitavy, Mo-
ravská Třebová a Vysoké Mýto je to již druhé 

ocenění na festivalu Tourfilm v řadě. V loňském 
roce získal Cenu poroty v kategorii propagač-
ních spotů krátký snímek Českomoravského 
pomezí cílený na rodiny s dětmi.

Ačkoli se letošní turistická sezona teprve 
chýlí ke konci, už nyní jsou v plném proudu 
přípravy na sezonu příští. Pro návštěvníky bu-
dou připraveny webové stránky i tištěné mate-
riály s novými turistickými programy, kterými 
se budou moci inspirovat při návštěvě regionu. 
Netradičním způsobem upozorní na Česko-
moravské pomezí a jeho osobnosti a atraktivní 
místa také krátké animované spoty. 

Novinky se chystají i v oblasti multimé-
dií. Kromě dalšího rozvoje webového portálu  
a facebookové prezentace bude v příštím roce 
spuštěna také nová hra pro všechny uživatele 
tzv. chytrých telefonů. Návštěvníky provede nej-
zajímavějšími místy Českomoravského pomezí 
a přinese spoustu zábavy i možnost soutěžit  
s ostatními uživateli aplikace.      Jiří Zámečník

Vážení milovníci jazzu a dobré hudby. Po 
čtyřech letech přesouváme pravidelné jazzové 
a multižánrové koncerty z Fabriky do Alterna-
tivního klubu Tyjátr. Věříme, že změna prostře-
dí prospěje jak vám  návštěvníkům, tak i ka-
pelám. Vdechneme tímto hudebním večerům 
přímo klubovou atmosféru. Jedinou výjimkou 
mohou být vystoupení známějších jazzmanů  
a interpretů,pro které by Tyjátr mohl být kapa-
citně nevyhovující.

Prvním, nyní již externím, koncertem v klu-
bu Tyjátr bude prosincové vystoupení slovenské 
kapely LONGITAL (3.12.2012 v 19:00 hodin).                              

Vladislav Steinbauer

Českomoravské pomezí získalo Cenu poroty

Malá hudební scéna

V tomto školním roce se nám podařilo ko-
nečně zrealizovat naše dlouholeté přání. Vybu-
dovali jsme dopravní minihřiště u Modré školy. 
Dopravní značky jsme zakoupili z evropského 

projektu Škola pro život, stejně tak i koloběžky 
a kolečkové brusle, na nichž se děti učí oriento-
vat v dopravních situacích. S úpravou povrchu 
nám pomohl podnik Cestmistrovství Pardubic-
kého kraje. Ztvárnění dopravních situací jsme 
pořídili ze sponzorského daru Růženy Sedlá-
kové. Všem tímto děkujeme!      Mirek Smolej

Dopravní hřiště 
u Modré školy v Lačnově

Prodej materiálu na výrobu nábytku

Hranování

Jiří KAVAN

STP
tolařství

esařství
rodej

Materiál na výrobu nábytku 

BŘEZINA 
u Mor. Třebové
Tel.: 461 321 121

BLANSKO
vjezd z ul. Žižkova
Tel.: 774 595 001

POLIČKA
ul. Luční 377
Tel.: 775 595 023

LITOMYŠL
ul. Trstěnická
Tel.: 775 595 015

SVITAVY
vlezd u ul. Olomoucká
Tel.: 775 595 003

V sobotu 10. listopadu se uskuteční již třetí 
ročník Orient dance show, kterou pro svitavské 
publikum připravila taneční skupina GAMILLA. 
Opět v sále Fabriky proběhnou dvě předsta-
vení - odpolední od 14:00 a večerní od 19:00 

hodin. Choreografka a vedoucí skupiny Pavlína 
Skalská v létě vybojovala 1. a 2. místo na me-
zinárodní soutěži Prague Let‘s dance oriental 
competition a také další členky skupiny se pra-
videlně umisťují na předních místech tanečních 
soutěží. Program Orient dance show tradičně 
zpestří řada hostů z celé České republiky, mezi 
nimiž stojí za to zmínit hvězdy orientálního 
tance jako jsou tanečnice Sheyla se skupinou  
Al Fayyum dancers z Brna, Tina Ahmed z Nové 
Paky nebo královohradecká skupina Sahar. 
Pravidelní hosté si jistě vzpomenou, že minu-
lý rok se mezi řadami tanečnic objevil i jeden 
tanečník. I letos pro Vás chystáme překvapení. 
Nenechte si proto ujít jedinečnou podívanou 
plnou exotických tanečních stylů, která je vy-
vrcholením naší celoroční práce. 

Vstupné je dobrovolné a rezervace míst je 
možná na emailu: sorajja@seznam.cz    

Gamilla

Orient dance show III
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Pravidelný program každý den, informace 
na tel.: 737 236 152, e-mail: mckrucek@gmail.
com, www.krucek.blogspot.cz. Informace  
o nepravidelných akcích  (vzdělávání pro rodi-
če, tvoření a jiné aktivity  pro rodiče s dětmi) 
vám rádi podáme telefonicky, nebo osobně  
v Mateřském a rodinném centru v budově 
Fabriky. Aktualizovaný program naleznete na 
www.krucek.blogspot.cz. V rámci projektu 
MPSV Centrum pro rodinu vám nabízíme in-

formace a bezplatné poradenství: psycholo-
gické, sociální, právní, výchovné, pediatrické, 
laktační, logopedické, homeopatické.  

Herna pro všechny děti - podpořena Na-
dačním fondem Albert. Vstup do herny je zdar-
ma každý den kromě pátku od 12.00 do 16.00 
hodin.

Nabízíme hlídání dětí v hlídacím kout-
ku BabyKrůček. Více info Jana Václavíková  
tel.: 604 509 421, hlidani.krucek@seznam.cz.

4. / Ne / 9:00 / střelnice DDM 
Svitavy - IV. ZŠ
Střelecká soutěž: Cena 17. listopadu - 21. roč-
ník - vzduchová pistole 60, 40, startovné: pro 
nečleny 50 Kč

11. / Ne / 9:00 / střelnice DDM 
Svitavy - IV. ZŠ
Střelecká soutěž: Otevřené okresní finále  
„O pohár 17. listopadu“ - 51. ročník - vzdu-
chová puška, mládež do 12ti, 14ti a 16ti let, 
startovné: pro nečleny 50 Kč

13. / Út / 8:00 / tělocvična 
Gymnázium Svitavy 
„Obvodní kolo ve florbalu, žáci a žákyně 
6. - 7. tříd“ 

18. / Ne / 9:00 / střelnice DDM 
Svitavy - IV. ZŠ
Střelecká soutěž: Cena SSK Pomezí - 33. roč-
ník - vzduchová pistole 60, 40, startovné: pro 
nečleny 50 Kč

25. / Ne / 9:00 / střelnice DDM 
Svitavy - IV. ZŠ
Střelecká soutěž: Cena SSK Pomezí - vzdu-
chová puška, mládež do 12ti, 14ti a 16ti let, 
startovné: pro nečleny 50 Kč

26. / Po / 8:00 h. / sportovní hala 
Na Střelnici, Svitavy
„Obvodní kolo ve florbalu, žáci 8. - 9. tříd“ 

Zvou zaměstnanci DDM

Ve středu 14. listopadu proběhne v 17:30 
v klubu Tyjátr autorské čtení a beseda se spi-
sovatelkou Kateřinou Tučkovou.

Kateřina Tučková se proslavila především 
románem Vyhnání Gerty Schnirch (2009), 
ve kterém zpracovává téma poválečného od-
sunu Němců z Československa, a Žítkovské 
bohyně (2012) -  fascinující příběh o ženské 
duši, magii a zasuté části naší historie. Pracuje 
také jako kurátorka, podporuje mladé umělce  
a je autorkou několika odborných publikací.  
V řadě z nich propojuje své odborné zkuše-
nosti s literární tvorbou, např. kniha Můj otec 
Kamil Lhoták je beletrizovaným životopisem 
malíře Kamila Lhotáka (2008). Za své literární 
dílo byla nominována na řadu cen, v roce 2010 
získala cenu Magnesia Litera.    Marta Bauerová

Program MC Krůček Akce DDM Svitavy

Městská knihovna 
vás zve

Od čtvrtka 1. 11. do čtvrtka 8. 11. bude 
na krytém bazénu halloweenská výzdoba.  
V sobotu 3. 11. od 17:00 hod do večerních 
hodin bude na bazéně připraveno překva-
pení. Na tuto novou akci vás všechny zvou 
DDM Svitavy Tramtáryje, Kajmánek o.s.  
a Sportes Svitavy a.s.          Lenka Waltová

Halloween na krytém  
plaveckém bazéně

naše město / listopad 2012 / www.svitavy.czstr. 6

Otevírací doba 
knihovna Svitavy

Oddělení
pro dospělé

Dětské
oddělení

Pondělí 09:00 – 18:00 12:00 – 18:00

Úterý 09:00 – 18:00 12:00 – 18:00

Středa 09:00 – 18:00 09:00 – 18:00

Čtvrtek 12:00 – 18:00 12:00 – 18:00

Pátek 09:00 – 18:00 12:00 – 18:00

Sobota 09:00 – 12:00 09:00 – 12:00

V rámci projektu 
Mám rodinu a podnikám,  
č. CZ.1.04/3.4.04/76.00243

vás zve Mateřské a rodinné centrum 
Krůček ve čtvrtek 1. 11. na seminář „Jak 
pracovat s Manuálem pro začínající pod-
nikatelky/podnikatele.“ Povedou ho Mgr. 
Monika Čuhelová a Ing. Martin Bělovský. 
Ve čtvrtek 29.11. proběhne seminář „Da-
ňové evidence“ s lektorkou Marcelou  
Ducháčkovou. Oba semináře začínají  
v 9 hodin a končí ve 13 hodin. Můžete 
využít příspěvek na hlídání dětí. Zájemci 
ať se hlásí u Jaroslavy Herbrichové, ko-
ordinátorky projektu, tel. 734 134 759, 
jaroslava.rich@gmail.com.

pneuservispneuservis
autobaterie
autochemie

Nekvinda – Zemědělská technika a.s.
Průmyslová 2157/4

568 02 Svitavy (areál za celnicí)
pneu tel.: 461 530 135

baterie tel.: 461 616 670

www.nekvinda.cz



Události poslednícH 
dVoU let aneb oHlédnUtí 
V POLOČaSe

Hodnocení činnosti práce zastupitel-
stva na konci volebního období je pravidlem. 
Dobrý hospodář si však průběžně kontrolu-

je, jak představy, které měl na počátku, plní. 
Poločas je dobrým důvodem k tomu, aby 
se člověk ohlédl za tím, co se již uskutečni-

lo a co se nepovedlo. Protože první poločas 
právě skončil, zkusíme vám předložit, co se  
v uplynulém období událo. 

Oživení lesního komplexu Brand1.  za ryb-
níkem Rosnička. Projekt má několik částí: 
Prodloužení naučné stezky „K pramenům 
řeky Svitavy“, Venkovní posilovna, Fitness 
stezka a Cyklostezka – 1,2 mil. Kč, z toho 
souhrn dotací: 1 mil. Kč.

Dětské hřiště Svitavy – Lačnov  2. 
- 500 tis. Kč, z toho dotace: 310 tis. Kč

Baby studio – 2,5 mil. Kč3. 

Úprava vnitrobloku v ul. Kijevská4.   
(dvě etapy) – 4,3 mil. Kč

Kavárna Café Rozcestí5. , kde obsluhují 
klienti chráněného nebo podporovaného 
bydlení - spoluúčast města: 191 tis. Kč

Dětské hřiště „U Sáhira“ –  520 tis. Kč6. 

Komunikační propojení Pražská – Javor-7. 
ník, I. etapa - rekonstrukce komunikace 
pro bezpečný pěší a cykloprovoz  
– 1,4 mil. Kč, z toho dotace: 700 tis. Kč

Odstavná plocha8.  u Penzionu pro seniory 
- 240 tis. Kč

R9. ekonstrukce ulice Zadní ve Svitavách  
- Lačnově - 2,9 mil. Kč

Rekonstrukce vytápění10.  budovy MěÚ 
Svitavy (T.G. M. 25) a kotelen ZŠ Rie-
grova, MŠ Pražská, MŠ Milady  
Horákové, kina, muzea a Ottendorfe-
rovy knihovny – 12,8 mil. Kč, z toho 
dotace: 2,4 mil. Kč 

Snížení energetické náročnosti11.   
u veřejných budov patřících městu Svitavy  
– 39 mil. Kč, z toho dotace: 30 mil. Kč

Investiční akce města

9.

2.1.

3.

11.11.11.
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Úřad

Sociální oblast, bezpečnost a prevence

1.

1. 1.

3.

Zefektivnění průběhu jednání rad  1. 
a zastupitelstva – materiály se předávají  
v elektronické podobě, úprava velké 
zasedací místnosti i předsálí, vybavení 
audiovizuální technikou - 1 mil. Kč

Projekt Inovace systému vzdělávání 2. 
zaměstnanců města Svitavy  - e-learning 
- vzdělávání prostřednictvím internetu - 
téměř 2,5 mil. Kč, z toho dotace EU:  
více než 2,1 mil. Kč 

Realizace nákupu3.  materiálu prostřednic-
tvím elektronického tržiště veřejné správy 
AllyTrade, energií prostřednictvím komo-
ditní burzy a úprava smlouvy s mobilním 
operátorem T- Mobile vedlo k nemalým 
úsporám 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů4.  – 
pořízení  nového dopravního automobilu  
Renault Trafic - 420 tis. Kč, z toho dotace: 
120 tis. Kč

Domov pro seniory1.  (Seniorcentrum)  
- 18 mil. Kč, vybavení - 6 mil. Kč a úprava 
zahrady  - 180 tis. Kč

Vyhráli jsme soutěž2.  Obec přátelská rodi-
ně a získali dotaci 850 tis. Kč

Projekt Mentorská asistence3.  - pomoc 
studentů dětem s poruchami nebo  
problémy s učením

Snížení městských finančních prostředků4.  
prostřednictvím využívání veřejné služby – 
úklid města, pomoc v kulturních  
a sociálních organizacích 

Řešení dopravy5.  ve městě finanční pod-
porou dopravy poskytované Střediskem 
sociálních služeb Salvia

Zvýšení bezpečnosti6.  na přechodech  
– dobudování osvětlení, doplnění  
bezpečnostními prvky a ukazateli  
rychlosti – 440 tis. Kč

Neinvestiční 
akce města

Farmářské trhy ve Svitavách1.  - vybavení: 
250 tis. Kč, z toho dotace: 150 tis. Kč 

Digitální povodňový plán - 500 tis. Kč2. ,  
z toho dotace EU: 370 tis. Kč

Technologické centrum3.  pro obce správní 
oblasti Svitavy -  4, 6mil. Kč, z toho dotace 
EU: 3, 9 mil. Kč 1.1.

4.2.



15:00/ MC Krůček �
EKO tvoření s Lenkou Hřibovou
2. část třídílného cyklu, od 16:00 hodin po-
hádka O  kouzelné zahradě

15:00 / Městská knihovna - dětské oddě- �
lení  

Svatomartinské listování aneb Černá ho-
dinka s Martinem (povídání o tradici, há-
danky, čtení) 

7. St / 9:00 / Fabrika
Taneční obor ZUŠ Svitavy tančí pro děti
Vystoupení tanečního oboru pod vedením 
Mgr. Květoslavy Hrubešové. Pořad je určen 
pro děti mateřských a základních škol ve Svi-
tavách a v okolí. Školní děti tak budou mít 
příležitost zhlédnout, co dokážou jejich spo-
lužáci, kteří svůj volný čas věnují náročnému 
tanečnímu tréninku
    

19:00 / Fabrika  �
Jiří Ševčík + Pirate Swing Band 
Kapela Jiřího Ševčíka zahrnuje 14 respekto-
vaných sólistů mnoha žánrů (od rockerů po 
filharmoniky). Velmi důležitou složkou kaž-
dého koncertu či vystoupení Jiřího Ševčíka 
a Pirate Swing Bandu je humor, hudba by 
totiž měla především bavit.
Vstupné: 150 Kč

19:00 / čajovna u Černého draka �
Poetická čajovna. Další z cyklu poetických 
večerů nese název Karel Jaromír… a jiné ba-
lady. Vstup volný

8. Čt / 10:00 / MC Krůček
Vyrábění lampionků na Svatomartinské 
slavnosti

19:00 / čajovna u Černého draka �
Povídání s lemury, část I.
První díl cyklu poutavých přednášek a pro-
jekcí nádherných fotografií ze 4. největší-
ho ostrova světa – Madagaskaru. Přednáší 
MVDr. Lanto Ravonjison. Vstupné: 70 Kč

9. Pá / 19:00 / klub Tyjátr

I. Večer s kytarou
Finalisté svitavské Porty: POCITY (Brno), 
TRILOBAJT (Litomyšl), DUO SPAM (Praha)

1. Čt / 18:30 / Ottendorferův dům – Mu-
zeum esperanta
Rok v Anglii
134. cestovatelský večer Asociace Bronto-
saura. Anglie očima evangelického faráře 
Filipa Kellera, který rok působil v Reformo-
vané církvi na periferii Londýna 

2. Pá / 10:00 / Fabrika 
Školní představení: Mezinárodní dětský 
folklorní festival Tradice Evropy 2012 
Letos k nám zavítají soubory a taneční páry 
ze Slovenska, Polska, Francie, Kypru a jedná 
se i s Maďarskem a Indií. Doporučeno pro 
MŠ, ZŠ i SŠ / vstupné: 20 Kč 
 

16:00/ MC Krůček �
Školní představení: přednáška Michaely 
Babáčkové  s  tématem „Skvělá máma“. 
Chci být dobrou mámou, ale jak na to? Hlí-
dání dětí zajištěno, nutné nahlásit předem.

19:00 / Fabrika  �
Hradišťan
Předdušičkový koncert hudebního tělesa  
z Uherského Hradiště v čele s Jiřím Pavlicou. 
Hradišťan za dobu svého působení již dávno 
překročil hranice lidové hudby. 
Vstupné: 200 Kč

20:00 / klub Tyjátr  �
Hudba Praha revival 
Sedmičlenná skupina z Hlinska v Čechách.  
www.facebook.com/HudbaPrahaRevival. 
Vstupné: 60 Kč

3. So / 8:30 - 12:30 / dolní svitavský rybník
Výlov s prodejem živých ryb

4. Ne / 18:00 / Čajovna u Černého draka
Zdenka Blechová – Numerologie tak, jak ji 
neznáte. Přednáška jedné z nejžádanějších 
osobností na poli poznání dneška a úspěšné 
autorky mnoha knih, karet a cd. 
Vstupné: 190 Kč. Rezervace: 736 619 384

6. Út / 8:30 a 10:30 / Fabrika                                          
Vystoupení tanečního oboru pro školy 
Taneční obor ZUŠ Svitavy tančí pro děti

KULTURA
10. So / 14:00 (2. představení: 19:00) / Fabrika
ORIENT DANCE SHOW II.
Vystoupí: Svitavské orientální tanečnice  
a jejich hosté z celé ČR. Vstupné: dobrovolné

17:00 / klub Tyjátr  �
Nóbl mejdlo XXVIII
Kapely: BLOOD MANACLE-metal, CINZA-
NA BIANCA - death/pop, CUTTING EM-
BRYO - gore grind, ŠKODA 120 - grindco-
rebeat, MINCING FURY - death/grind
Vstupné: 80 Kč

18:00 / čajovna U Černého draka �
Helena a Jan Mazákovi - zpívání manter, 
bhadžanů a jiných písní z různých duchov-
ních kultur. Vstupné dobrovolné

11.  Ne / 17:00 / park Jana Palacha a ná-
městí Míru                                                                        
Svatomartinské slavnosti                                                                                                                   
Lampionový průvod z náměstí. Průvod se 
vydá za svatým Martinem na bílém koni do 
Parku Jana Palacha.  Všechny čeká dopro-
vodný program (divadlo, ohňová show), 
občerstvení, chybět nebudou ani živé husy

12. Po / 17:30 / Fabrika 
Mongolský večer - těšit se můžete na hudeb-
ní a taneční vystoupení mongolské skupiny 
Dunjingarav, která zahraje na tradiční mon-
golské nástroje. Součástí večera bude také 
ochutnávka mongolské kuchyně.
Vstupné dobrovolné

14. St / 8:00 – 18:00 / Nízkoprahový klub Díra 
Den otevřených dveří. Prezentace zařízení

 17:30 / klub Tyjátr  �
Kateřina Tučková
autorské čtení a beseda s autorkou knih Vy-
hnání Gerty Schnirch a Žítkovské bohyně 
spojené s promítáním dokumentu a foto-
grafií bohyní. Vstupné: dobrovolné

17:30 / Koncertní sál ZUŠ Svitavy �
Žákovský hudební večer               

19:00 / Fabrika Svitavy     �
Divadlo Semafor Praha – Jiří Suchý 
Hodiny jdou pozpátku. Děj muzikálku se 
odehrává v roce 1938 v nočním podniku 
Honolulu. A to byla doba swingu. 
Vstupné: 220 Kč
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15. Čt / 8:30 a 10:15 / kino Vesmír
Školní představení: Divadlo DUHA Polná: 
O Červené Karkulce. Známá pohádka o se-
tkání děvčátka s vlkem. Doporučeno pro 1. 
stupeň ZŠ, MŠ / vstupné: 35 Kč

15:30 – 17:30 / MC Krůček �
Seminář „Jak se učit s dětmi?“ Lektorky 
Michaela Širůčková a Miroslava Štěpáno-
vá, psycholožky Mansio, o.s. Vzdělávání fi-
nancováno z výhry Obec přátelská rodině 
2011.  Hlídání dětí zajištěno, nutné nahlásit 
předem. 

17:30/ čajovna U Černého draka  �
Degustace čokolády
Chocolaterie Willi & Pauli  pro vás připra-
vily povídání o původu a historii čokolády, 
seznámení s nejlepšími světovými výrobci 
čokoládových skvostů a ochutnávku la-
hodných čokolád špičkové kvality. Vstupné  
v předprodeji v čajovně 200 Kč, na místě 
250 Kč. Rezervace do 13.11.: 736 619 384

16. - 18. Pá - Ne / 18:00/ divadlo Trám
POSED 2012 - více na str. 1, 2

16. Pá / 20:00 / klub Tyjátr                                                                               
Blue Effect. Externí koncert SKS v klubu Tyjátr                                                                                                                                         
Blue Effect je česká rocková legenda v čele  
s Radimem Hladíkem. Předprodej vstupe-
nek od 1.11. v recepci Fabriky, v den konání 
v pokladně kina Vesmír.
Vstupné: 150 Kč  
 
19. Po / 10:00 / MC Krůček
Krůček slaví 11. narozeniny - dopoled-
ne s dětmi a velkým dortem v MC a večer  
v 19 hodin v kavárně Rošambo, kde se vám 
představí země EVS (Evropská dobrovolná 
služba) s fotogalerií 

Koncertní sál ZUŠ Svitavy �
Svitavský slavík - výběrové kolo        

19:00 / Fabrika Svitavy �
Tina Fišerová & Brian Charette Duo 
(CZ/USA) MALÁ HUDEBNÍ SCÉNA                                                                                                                  
Tina a Brian na hudební cestě od jazzových 
standartů až k prezentaci autorské tvorby. 
Vstupné: 120 Kč, předprodej v recepci Fab-
riky od 5. 11.

20. Út / 16:00 - 19:00 / MC Krůček 
„Proč děti zlobí“ -  seminář  Mgr. Moniky 
Čuhelové - Hlídání dětí zajištěno, nutné na-
hlásit předem.

16:00 / Tyjátr �
„ Keramická mísa “ Bude pro vás nachystá-
na keramická mísa, kterou si dozdobíte sami 
dle své fantazie pomocí drátků a skleněných 
korálků. Materiál v ceně. 
Cena kurzu je 249 Kč 

18:00 / divadlo Trám �
BYLO NEBYLO aneb POVĚSTI SVITAVSKÉ
v podání Muzejního historického klubu Zá-
viš jako příspěvek na školné pro indického 
chlapce Diviana Lopeze.  
Vstupné dobrovolné

19:00 / čajovna U Černého draka �
Indie – cesta na celý život
Povídání s projekcí unikátních fotografií  
z cest po Indii antropoložky a cestovatelky 
Kláry Suché. Vstupné dobrovolné.

21. St / 19:00 / Fabrika 
Václav Hybš s orchestrem & Pavla Břínko-
vá – Vánoční koncert 2012
Jako hlavní host koncertu se představí ope-
retní a muzikálová zpěvačka, držitelka ceny 
Thálie Pavla Břínková. Vstupné: 200 Kč

22. Čt / 11:00 a 16:00 / Městská knihovna
Jak používat čtečku elektronických knih 
 

18:00 / Ottendorferův dům – Muzeum  �
esperanta

Uganda očima Dalibora Mahela z Brna
135. cestovatelský večer Asociace Bronto-
saura. V Africe se k nebi vypíná jedno na-
prosto výjimečné pohoří a tím je Ruwenzori 
v Ugandě. 

19:00 / čajovna U Černého draka  �
EFT – Proklepejme se ke zdraví
Přednáška certifikované terapeutky Evy 
Portlové o poklepové akupresuře a metodě 
EFT. Vstupné 50 Kč

23. Pá / 18:00 / čajovna U Černého draka
Systemické a rodinné konstelace.
Přednáška profesionálního kouče a psycho-
loga PhDr. Jaroslava Simona. 
Vstupné 60 Kč

18:00 / klub Tyjátr �
Benefiční koncert pro Nízkoprahový klub 
Díra. Vystupující: Los Hongos, Sin Joy, 
E.D.A.E., Achtunk!, The pink panthers, De-
vyb. Z výdělku akce bude zafinancováno 
vybavení a akce klubu. Vstupné: 65 Kč

24. So/ 9:00-18:00 / čajovna U Černého 
draka
Na přednášku o konstelacích navazuje 
celodenní workshop systemických a rodin-
ných konstelací. Účastníci workshopu mají 
možnost postavit si konstelaci na své vlastní 
téma (partnerství, práce, zdraví nebo jinou 
oblast). Přihláška a vstupné 950 Kč v před-
prodeji v čajovně (tel.: 736 619 384)

17:00 / Fabrika  �
Na muzice ve Fabrice. K tanci i poslechu za-
hraje dechový orchestr Svitavská dvanáctka 
pod vedením kapelníka Romana Kalvody.
Vstupné: 50 Kč

25. Ne / 15:00 / divadlo Trám
Divadýlko Kuba Plzeň: Návštěva v pekle
Ve čtyřech pohádkách se dozvíte vše, co  
k čertům neodmyslitelně patří. Vhodné pro 
děti od 3 – 8 let / vstupné: 50 Kč, rodinné 
pasy

15:00 / Městské muzeum a galerie  �
Naše první. Vernisáž, jak název napovídá, 
první, nejen vánoční výstavy členek svitav-
ského Spolku patchworku 

26. Po / v 8:15, 9:45 a 11:00 / divadlo Trám
Školní představení: 
Divadýlko Kuba Plzeň: Návštěva v pekle 
aneb Kam čert nemůže. Doporučeno pro  
1. stupeň ZŠ, MŠ / vstupné: 40 Kč

18:00 / divadlo Trám �
Lidi jsou potvory
Z části improvizované představení  soubo-
ru klientů centra denních služeb Světlanka 
(Charita Svitavy) o tom, co všechno se může 
stát během jednoho večera v kině. Vstupné 
dobrovolné

27. Út / 16:00 / Tyjátr
„ Adventní věnce“ Blíží se nám adventní 
čas, a proto vás zveme na příjemné tvoře-
ní adventního věnce. Cena kurzu je 99 Kč,  
v ceně – korpus, drát, větve

19:00 / Ottendorferův dům   �
Koncert KPH. Komorní šansonový koncert 
Jany Musilové a Petra Maláska.
Jana Musilová, herečka a zpěvačka, členka 
Městského divadla v Brně je absolventkou 
Gymnázia ve Svitavách. Poté vystudova-
la JAMU v Brně a získala angažmá v MdB 
Brno, kde vytvořila celou řadu muzikálových 
a činoherních rolí. Na koncertě Jany Musi-
lové máte možnost si poslechnout klasiku 
francouzského i českého šansonu, ale také 
nové původní písně od autorů Petra Malás-
ka, Václava Kopty a dalších autorů. 
Vstupné: 160 Kč, sleva pro členy KPH 80 Kč

28. Út / 18:00 / Fabrika 
Finálový večer Svitavského slavíka

19:00 / čajovna U Černého draka �
Úplňkové bubnování s workshopem Sim-
kary Andreje Koláře

19:00 / klub Tyjátr �
Filmový klub: Z popelnice do lednice
Dokumentární film – Z popelnice do lednice 
(Valentin Thurn / Německo / 2011 / 88)
Vstup: zdarma

31. Pá / 16:00 / MC Krůček
Tvoření adventních věnců s Terezkou - pro 
maminky s dětmi (od 16 hodin) a bez dětí  
v pozdních hodinách (do 21 hod)
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KINO VESMíR
1. - 3. / Čt, Pá, So / 19:30 
7 dní hříchů ČR 2012 – PREMIÉRA!
Tento příběh se skutečně odehrál na Šum-
persku v květnu 1945. Napříč horami vede 
trnitá cesta k poznání osudovosti svazku ně-
mecké manželky českého lesního dělníka… 
Ondřej Vetchý a Vica Kerekes v hlavních ro-
lích historického romantického filmu.
Režie: Jiří Chlumský. 
Vstupné: 100 Kč / od 12 let / 107 minut

2. - 3. / Pá / 17:00 / So / 15:00 a 17:00
Kozí příběh se sýrem ČR 2012 
Největší pohádkové dobrodružství letošního 
podzimu. Animovaný film pro celou rodinu.
Režie: Jan Tománek.
Vstupné: 100 Kč / 82 minut

6. -7. / Út, St / 19:30 
Bastardi 3 ČR 2012 
 Drama, které bez přetvářky ukazuje tvrdou 
realitu doby, ukazuje, kam až může vše dojít, 
budeme-li jen nečinně přihlížet…
Hlavní role a režie: Tomáš Magnusek.
Vstupné: 90 Kč / od 14 let / 97 minut

8. - 11. / Čt, Pá, So, Ne / 19:30 
Skyfall USA 2012 
Daniel Craig opět v roli Jamese Bonda, agen-
ta 007, kterého stvořil Ian Fleming. V pořadí 
23 bondovka. Režie. Sam Mendes.
Vstupné: 120 Kč / od 12 let / titulky / 144 
minut

9. - 10. / Pá / 17:00 / So / 15:00 a 17:00 
Doba ledová 4 – Země v pohybu USA 2012 
Pokračování slavného snímku Doba ledová 
zavádí diváka přibližně do doby před 200 
miliony let. Tento superkontinet, který exis-
toval v paleozoiku a mezozoiku, se právě 
přibližně v té době rozdělil na menší kon-
tinenty, které jsou podobné těm dnešním. 
Autoři si tohle rozdělení vysvětlují tak, že za 
všechno může chamtivá veverka, která ne-
ustále sbírá své oříšky.  Animovaný rodinný 
film. Režie: Steve Martino, Mike Thurmeier.
Vstupné: 80 Kč / dabováno / 92 minut

13. / Út / 19:30
George Harrison: Living in The Material 
World USA 2012. Dokument o životě jed-
noho z nejslavnějších muzikantů všech dob. 
George Harrison nejen jako úspěšný hudeb-
ník, ale i jako věčný hledač rovnováhy mezi 
světem materiálním a duchovním.
Režie: Martin Scorsese.
Vstupné: 100 Kč / titulky / 208 minut

14. / St / 19:30
Ve stínu ČR 2012
V bývalém Československu 50. let se ode-
hrává napínavý kriminální příběh, který ve 

svém důsledku zasáhne do osobních osudů 
aktérů i jejich blízkých. V hlavní roli: Ivan 
Trojan. Režie: David Ondříček.
Vstupné: 80 Kč / 96 minut

15. - 17. / Čt, Pá, So / 19:30 
Až do města Aš SR, ČR 2012 - PREMIÉRA!
Jeden z nejočekávanějších debutů tohoto 
roku, který byl Slovenskem nominovaný na 
Oscara. Mladá Dorotka opouští východní 
Slovensko a vydává se za lepším životem do 
Aše. Drama. Scénář a režie: Iveta Grófová.
Vstupné: 80 Kč / od 15 let / 84 minut 

20. / Út / 19:30
2:0 ČR 2012 
Skutečná komedie ze zákulisí derby Sparta 
– Slávie. Dvacet filmových kamer tentokrát 
nemíří na hřiště, ale do hlediště. Začíná 
slavné derby. Dokument od tvůrců České 
republiky. Režie: Pavel Abrahám.
Vstupné: 70 Kč / 108 minut

21. / St / 19:30 
Karel Reisz, ten filmový život ČR 2012 
Dokument o Karlu Reiszovi, vedle Miloše 
Formana nejslavnějším filmaři českého pů-
vodu. Zajímavý osobní i pracovní příběh 
muže, který si odnesl ze svého dětství vklad 
pro zakládání Free Cinema a anglické nové 
vlny. Scénář a režie: Petra Všelichová.
Vstupné: 80 Kč / 74 minut

22. - 25. / Čt, Pá, So, Ne / 19:30 
Twilight sága: Rozbřesk – 2. část USA 2012 
Poslední díl úspěšné série. Kriste Steward 
a Robert Pattinson v hlavních rolích dobro-
družného dramatu, fantasy i romantického 
filmu. Režie: Bill Condon.
Vstupné: 100 Kč / titulky / od 12 let / 116 
minut

23. - 25. / Pá / 17:00, So, Ne / 15.00 a 17:00
Zvonilka, tajemství křídel USA 2012 
Fantastický příběh, ve kterém se Zvonilka 
vydává do tajemných Zimních lesů. Animo-
vaná pohádka. Režie: Pegy Holmes, Bobs 
Gannaway. Vstupné:  120 Kč / děti do 15 
let / 100 Kč / dabováno / 76 minut

27. - 28. / Út, St / 19:30 
Praho, má lásko ČR 2012 
Ve městě plném lidí se cizí příběh může 
snadno stát i vaším příběhem… Povídko-
vý celovečerní film natočili studenti FAMU 
Praha.  Režie: Tomáš Pavlíček, Jakub Šmíd, 
Viktória Dzurenková, Markéta Černá
Vstupné: 100 Kč / 70 minut

29. - 30. / Čt, Pá / 19:30 
Atlas mraků USA, Německo 2012 
Pozoruhodná filmová adaptace románu 
Davida Mitchella vypráví šest žánrově odliš-
ných příběhů, které se odehrají v různých 

časech od začátku 19. století až po posta-
pokalyptickou budoucnost. Fantasy, sci-fi, 
dobrodružný film. Tom Hanks, Halle Berry, 
Hugh Grant a další. Režie: Andy a lana Wa-
chowski a Tom Tykwer. 
Vstupné: 100 Kč / titulky / 164 minut

30. 11. – 1. 12. / Pá / 17:00 / So / 15:00 a 17:00 
Raubíř Ralf USA 2012 
Příběh raubíře, který touží být milován. 
Animované dobrodružství. Režie: Rich Mo-
ore -  režisér televizních seriálů Simpsonovi  
a Futurama.
Vstupné: 120 Kč / děti do 15 let / 100 min / 
dabováno

  VÝSTAVY 

21. 9. – 18. 11. / Městské muzeum a galerie
Natvrdlí
Výstava tvorby čtyř výrazných osobností 
mladší generace současné výtvarné scény 
– Karla Jerie, MICLA (Michala Novotného), 
Lukáše Mifka a Jaroslava Valečky.  Můžete se 
těšit na figurativní malbu odkazující na čes-
kou grotesku, fantaskní bytosti, pohádkové 
příběhy či komiks.

26. 11. 2012 – 13. 1. 2013 / Městské muze-
um a galerie
Naše první
První veřejná výstava svitavského spolku 
patchworku. Pro návštěvníky budou připra-
veny tvořivé dílny (informace v prosincovém 
zpravodaji), každou sobotu a neděli mož-
nost zakoupení drobných dárků k blížícím 
se Vánocům.

STÁLÉ EXPOZICE
Z historie praní
Unikátní expozice praček a historie praní ve 
svitavském muzeu. Součástí expozice je prá-
delna, kde si můžete vyzkoušet, jak se pralo 
na valše, vymandlovat si prádlo na historic-
kém mandlu a potěžkat, jak těžké bylo žeh-
lení našich babiček. 

Hledání hvězdy Davidovy
Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy
Expozice o holocaustu na pozadí života 
světově známého svitavského rodáka Oska-
ra Schindlera. Výstava je doplněna projekcí 
dokumentů o osobnosti O. Schindlera a pra-
covními listy jako doplněk učebních progra-
mů pro všechny typy škol. 

Muzeum esperanta / Ottendorferův dům
Jediná stálá expozice o historii i součas-
nosti esperanta v ČR. V muzeu je umístěna 
knihovna Českého esperantského svazu. 
Kromě vystavených knih je její větší část 
umístěna v depozitu.  
Aktuální výstava: 125 let esperanta
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24. So / 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Sy – SK Přerov
Volejbal: 1. liga - junioři

17:00 / hala Na Střelnici   �
Svitavy - České Budějovice
Florbal: 2. liga mužů

25. Ne / 14:00 / hala Na Střelnici
Svitavy - Tábor
Florbal: 2. liga mužů

30. Pá / 20:00 / hala Na Střelnici
Basketbal: Tuři Svitavy - ČEZ Basketball 
Nymburk

Litomyšl
25. Ne / 9:00 / Lidový dům
Výstava: Třetí litomyšlský den medu
Výstava o životě včel, soutěžní ochutnávka 
medu, výrobky tradičních řemesel

4. – 6. / Music Club Kotelna
10. Mezinárodní festival outdoorových 
filmů. Přehlídku outdoorových filmů zahájí 
horolezec Radek Jaroš

31.10. - 2.12. / 18:30 / Dům U Rytířů 
Výstava: Příliš neviditelná architektura
Výstava současného architekta Zdeňka 
Fránka 

Polička
14. / St / 19:00 / Tylův dům
Španělský večer anebo Edita Adlerová 
zpívá Carmen. Večer plný krásné hudby, 
ohnivého tance a krásných kostýmů

24. / So / 19:00 / Tylův dům
Koncert: Čechomor

27. / Út / 19:00 / Tylův dům
Divoký Madagaskar. Nejnovější fotograficko-
filmová diashow Kateřiny a Miloše Montani

Moravská Třebová
15. / Čt / 19:00 / dvorana muzea
Módní přehlídka Yvonne König

27. / Út / 19:00 / kinosál muzea
Doma u Hitlerů aneb Historky z Hitlero-
vic kuchyně. Šest  malých příběhů, které 
spojuje postava největšího zločince planety. 
Kultovní inscenace HaDivadla

Výstavy Fabrika

Foyer
Lukáš Severýn (Jičín): Černobíle akty 
Fotograf dává přednost klasickému materi-
álu. Černobílé provedení považuje za sub-
jektivnější. Zdvojení, někdy i ztrojení dívek 
na snímcích nevzniká ve fotokomoře, ale 
přímo v terénu pomocí dvojexpozice. Jedna 
vícekrát nebo dvě různé. Interpretaci této 
neobvyklosti ponechává autor na divákovi.  
 
3. podlaží
Jaroslav Plocek (Česká Třebová): Šel jsem 
tím městem. Fotografie z knihy Šel jsem tím 
městem… (básně napsal brněnský básník 
Miroslav Fišmeister) a z připravovaného 
cyklu Stavitelé terminálu. Fotografie zachy-
cují motivy, které může každý, kdo se kolem 
sebe dívá otevřenýma očima, spatřit při pro-
cházce Českou Třebovou.

4. podlaží
Miroslav Škrdla (Litomyšl): Fotografické oka-
mžiky. Dokumenty o městu a lidech. Miroslav 
Škrdla je členem fotoklubu Litomyšl. Po pří-
chodu do Litomyšle začíná zaznamenávat 
události, osoby a město přes hledáček foto-
aparátu. Fotografování se věnuje přes 50 let, 
během této doby vznikají mnohé zajímavé 
snímky, z kterých výstava vznikla. 

3. So / 9:00 / hala Na Střelnici
TJ Sy – Sokol Kerhartice
Volejbal: KP I. třídy - muži

9:00 / hala Na Střelnici �
TJ Sy „A“ – USK Pardubice
Volejbal: KP I. třídy - ženy

10:00 / Svitavský stadion �
TJ Sy - Trutnov 
Kopaná: U13 a 11:45 U12 - ČLŽ

11:00 / hala Na Střelnici �
TJ Sy  – Sokol Drásov
Volejbal: 1. liga - junioři

11:00 / hala Na Střelnici �
TJ Sy „A“ – TJ Nový Jičín „B“
Volejbal: 1. liga - kadetky

19:00 / hala Na Střelnici �
Tuři Svitavy - Levharti Chomutov
Basketbal

4. Ne / 9:00 / klubovna RSS (ČSTV)
ŠK Svitavy „A“ – TJ Štefanydes Polička „B“
Šachy: domácí utkání krajského přeboru

10:00 / tělocvična ZŠ Felberova �
TJ Sy – Sokol Pardubice
Volejbal: KP - kadeti

10:00 / hala Na Střelnici   �
Turnaj
Florbal: 1. liga žen 

11:45 / Svitavský stadion �
TJ Sy - Meteor Praha ČLD U19
TJ Sy A - Náchod 14:00 - divize muži
Kopaná

10. So / 9:00 / hala Na Střelnici
Turnaj 
Florbal: Pardubická liga starších žáků

11:00 / Svitavský stadion �
TJ Sy - FAŠV
Kopaná: U17 a 13:30 U16 - ČLD

11. Ne / 10:00 / tělocvična ZŠ Riegrova
TJ Sy „B“ – VK Litomyšl
Volejbal: KP - kadetky

14:00 / Svitavský stadion �
TJ Sy - Admira Praha 
Kopaná: ČLD U19

14:00 / Fabrika �
první prvoligové boxerské utkání ve Svita-
vách od roku 1984: Svitavy vs. Ostrava

17. So / 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Sy „A“ – Orel Jednota Letohrad
Volejbal: KP I. tř. - ženy

10:00 / hala Na Střelnici �
TJ Sy – Orel Jednota Letohrad
Volejbal: KP I. tř. - muži

18:00 / hala Na Střelnici �
Tuři Svitavy- BC Kolín
Basketbal

18. Ne / 9:00 / klubovna RSS (ČSTV)
ŠK Svitavy „B“ – TJ Spartak OEZ Letohrad 
Šachy: domácí utkání krajského přeboru

11:00 / hala Na Střelnici   �
Turnaj
Florbal: Pardubická liga dorostenců

13:30 / Svitavský stadion �
TJ Sy A - Ústí n. O. 
Kopaná: divize muži

Naše město - svitavský kulturní a informační měsíčník. Redakce: Informační centrum města Svitavy, nám. Míru 48, 568 02 Svitavy. Příspěvky posílejte na e-mail: noviny@svitavy.cz. 
Informace o pořadech naleznete na: www.svitavy.cz, www.svitavy.cz/ic, www.kultura-svitavy.cz, www.muzeum.svitavy.cz, www.sportes.svitavy.cz, www.booksy.cz, www.ddm.svitavy.cz, www.
krucek.blogspot.cz. Pokladna kina je otevřena úterý - sobota od 18:30 do 20:30. 

Českomoravské
pomezí

SPORT
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Město Svitavy vytvořilo rozsáhlý a zcela 1. 
neobvyklý systém motivace a podpory  
v oblasti evropských projektů. Školy  
v letech 2011 a 2012 prostřednictvím 
dvanácti neinvestičních projektů dosáhly 
na téměř 11,5 mil. Kč 

Klimatizace v divadle Trám - 296 tis. Kč2. 

Alternativní klub Tyjátr3.   - otevření dlouho 
očekávaného klubu pro mladé 

TOP akce města4.  - organizování minimálně 
jedné  profilové kulturní akce pro širokou 
veřejnost každý měsíc

Pokračování rekonstrukce historické 5. 
budovy Ottendorferovy knihovny – 1,2 
mil. Kč, z toho dotace: 450 tis. Kč

Svitavy se staly organizátorem národ-6. 
ních a krajských divadelních a filmových 
přehlídek 

Rekonstrukce interiéru kina Vesmír, digi-7. 
talizace a klimatizace – 4,3 mil. Kč,  
z toho dotace: 800 tis. Kč

Happeningy mladých výtvarníků8.  - oživení 
kruhových objezdů, Živé zdi u Alberta, 
malování ve Slavii a Městském dvoře, 
venkovní galerie „Venkovka“ či zpívající 
Jazzová studna Rudyholinky.

Aktivní Muzeum esperanta 9. - organizace 
mezinárodních esperantských konferencí  
- Wikimánie a Osiek
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Zahájení intenzifikace čistírny  1. 
odpadních vod - 184 mil. Kč,  
z toho dotace: 100 mil. Kč

Zahájení budování nových zdrojů pitné 2. 
vody a příprava na propojení prameniště 
Olomoucká a vodojemu Lány - 15 mil. 
Kč, z toho dotace: 10,4 mil. Kč

Zřízení a rekonstrukce sběrných míst na 3. 
tříděný odpad – celkem osm sběrných stá-
ní - 2,7 mil. Kč, z toho dotace: 2,3 mil. Kč

Zavedení systému třídění textilu4.   
- od ledna 2011 bylo vytříděno  
101 tun textilu 

Rekonstrukce kanalizace5.  v ulicích  
Žižkova a Havlíčkova - 4,9 mil. Kč

Podpora6.  záchranné stanice Zelené 
Vendolí

Životní 
prostředí

Školství a kultura

9.

7.

8.

3.

6.

1.

3.

4.

3.1.



1.

2.

1.

3.
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Co nás 
ještě čeká

Komunikace a propagace

Modernizace prostředí a služeb venkov-1. 
ního i krytého bazénu – 6,5 mil. Kč,  
z toho dotace: 290 tis. Kč 

Umělý trávník na stadionu v Lánech  2. 
a osvětlení - 19 mil. Kč,  
z toho dotace: 15 mil. Kč

Modernizace a rozšíření volejbalových 3. 
kurtů – 600 tis. Kč

Lyžařské běžecké značení4.  (Javornický 
hřeben) – 70 tis. Kč

Podpora sportovních oddílů ve městě 5. 
Svitavy - 12,8 mil. Kč

Bezdrátové ozvučení náměstí Míru  1. 
- 300 tis. Kč

Organizace Kulatých stolů2.  – diskuze  
s obyvateli města na konkrétní témata

Nové webové stránky města3.  – nová 
grafika a členění

Informační obrazovky 4. – informování  
o akcích z oblasti kultury a sportu  
prostřednictvím pěti LED obrazovek 

Newsletter5.  – pravidelné zasílání novinek  
o životě ve městě prostřednictvím  
e-mailového adresáře 

Nová podoba zpravodaje Naše město6.   
– snížení finanční náročnosti díky reklamě, 
barevná verze, nové členění

S některými úkoly se radnice potýká už dlouhodobě, ne vše se daří plnit. Řešení mnoha problémů 
však není pouze v rukou města. Čeká nás toho ještě mnoho, ale rádi bychom dokázali dořešit 
především:

Naplnění průmyslové zóny1. 

Obchvat města2. 

Vybudování přechodu u Kauflandu3. 

Oživení náměstí Míru - venkovní posezení u restaurací,  4. 
zajištění provozovatele cukrárny a regeneraci zanedbaných ploch

Zvýšení komfortu služeb pro návštěvníky města - úschovna kol, stojany na kola apod.5. 

Stabilizaci situace v restauračním zařízení ve Fabrice - občerstvení při akcích6. 

Řešení technické infrastruktury (vodovodní a kanalizační řády, veřejné osvětlení, chodníky, 7. 
komunikace)

Revitalizaci veřejných ploch u sídlištních celků8. 

Protipovodňová opatření východní části města9. 

sport

4.



Unikátní fotografii se podařilo získat do 
své rozsáhlé sbírky Pavlu Grimovi. Pro nás 
zcela neznámý záběr svitavského nádraží. Což  
o to, nádraží se dochovalo na prvorepubliko-
vé pohlednici, poměrně velkou pozornost mu 
ve svém albu z roku 1897 věnoval nakladatel 
Topitsch, ovšem jsou to snímky bez života  
a bez příběhu. Málokdo si uvědomí, jak přítom-
nost železnice změnila osud města. Ten první 
vlak sice do Svitav přijel v roce 1849, zatím mu 
musela stačit jedna kolej, ale znamenalo to je-
diné – město bylo napojeno na spojnici mezi 
Brnem a Prahou a to bylo základním před-
pokladem pro rozvoj ekonomiky. Z ospalého 

čtyřtisícového městečka se během  desítky let 
stala překrásná průmyslová bašta rakouského 
textilního průmyslu. Počet lidí se zdvojnásobil. 
A příběh našeho snímku? Slavnostně vyzdo-
bené nádraží, na peroně se tísní davy a čekají 
na příjezd českého místodržitele a rakouského 
ministra železnic. Píše se 15. září roku 1896  
a byla otevřena nová železnice spojující město 
s Poličkou. Úsilí generace zdejších a poličských 
průmyslníků bylo korunováno úspěchem. Do-
stali za to i vysoká vyznamenání, i když rozpo-
čet třikrát přesáhl zamýšlenou částku a zastavil 
se na 1,5 mil. zlatých.

Radoslav Fikejz

Naše první

Spolek patchworku ve Svitavách založila  
v říjnu roku 2009 Jana Etzlerová. Během tří let 
se rozrostl z původních osmi členek na stávají-
cích sedmnáct. Naším zázemím se stalo svitav-
ské muzeum, které nám nabídlo prostory pro 
naše pravidelné šicí dílny. Kromě těchto dílen, 
kde se každý měsíc učíme novou patchworko-
vou  techniku, společně šijeme i o prázdninách 
a pro milovníky patchworku připravujeme 
každoročně předvánoční šicí dílny. Věříme, že 
vás “NAŠE PRVNÍ” výstava potěší a nabídne 
spoustu inspirace nejen pro adventní čas. 

Součástí expozice bude i hrací koutek, 
kde si mohou děti pohrát s látkovými (šitými)  
hračkami. 

Prodej patchworkových výrobků bude 
zajištěn v prosinci každou sobotu a neděli,  
v rámci výstavy také proběhnou šicí dílny pro 
děti  a dospělé.

Zuzana Kořístková

Tak 26. října uplynulo 153 let od naroze-
ní významné svitavské osobnosti - Carla Lic-
ka. Také jsme těsně minuli výročí jeho úmrtí  
– 29. září tomu bylo 77 let! Nechci vás nutit 
počítat, správné letopočty jsou 1859–1935.

Dvojhrob č. 195/6 poblíž kostela vypadá 
obyčejně, ze žulového náhrobku svítí jednodu-
chý nápis Carl Lick, ředitel spořitelny, starosta 
města 1918–1935 a čestný občan města Svi-
tavy. Stal se starostou v době vzniku republi-
ky, památná jsou jeho slova, že se podřizuje 
síle bodáků po prosincovém obsazení města 
čsl. armádou roku 1918. Politická prozíravost  
a vstřícnost k nové republice znamenala stabi-
lizaci, a to nenásilnou, nových poměrů. Znal 
se s Masarykem, roku 1929 se stal jeho prů-
vodcem městem a zasloužil se o prezidentovo 
jmenování čestným občanem roku 1935. V ně-
meckých Svitavách, v době velké krize a neza-
městnanosti, jednohlasným usnesením tehdej-
šího zastupitelstva! A z jeho historických prací 
se dodnes opisuje, nic lepšího nemáme.

Radoslav Fikejz

výstava prací Spolku patchworku

26.11. 2012 – 13.1. 2013

Nad starým albem - pohled do muzejního archivu

Informace z kultury: pozvánka na výstavu

Seriál: městský 
památkový okruh (17)
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Projekt „Zelená ekonomka“ se uskutečnil  
v úterý 26. září odpoledne. Zúčastnili se ho stu-
denti 2. A Obchodní akademie ve Svitavách.

Co projekt obnášel? Udělat něco pro ži-
votní prostředí. Rozhodli jsme se pro úklid  
v přírodě (okolí rybníku Rosničky a písečáku).
Nás úklid bavil a snad si jej užil stejně i pan ře-
ditel s panem školníkem. Nasbírali jsme kolem 

Pokud souhlasíte s myšlenkou, že čím více 
informací budete mít, tím lépe se rozhodnete  
o nejvhodnější škole pro své dítě, máme pro 
vás lákavou nabídku, kde  je získat. Ve dnech  
13. a 14. listopadu se uskuteční na Základ-
ní škole T. G. Masaryka 27 Dny otevřených 
dveří. Již před budovou vás přivítá Galerie do 
prvního deště a uvnitř třeba drak, na jehož vý-
robě se podílely prsty všech žáků školy. Bude-
te se moci nechat provést po škole od sklepa 
až po půdu, nahlédnout do učeben, zeptat se 
ředitele na to, co vás zajímá. Pozvání platí ze-
jména pro rodiče budoucích prvňáčků, proto-
že bychom rádi po několika letech otevřeli dvě 
první třídy. Rádi se potkáme i s bývalými žáky 
a všemi, které zajímá, jak se škola pod novým 
vedením proměňuje.                         Jiří Sehnal

200 kilogramů odpadu. To je slušný výsledek, 
nemyslíte? Třešničkou na dortu byla nalezená 
pneumatika od traktoru, které se ujal pan ředitel 
Pavlík. Měli jsme všechno potřebné náčiní, jako 
jsou igelitové pytle, rukavice, dvoukoláky, ale  
i napichováky a dobrou náladu. Máme z úklidu 
dobrý pocit a na jaře bude pokračování.

Lucie Tesařová a Karolína Pogoriljaková

26. 11. - 30. 11. BAREVNÁ ZEMĚKOULE
Srdečně vás zveme na karneval národnos-

tí, kdy se opět pokusíme o vytvoření co nejdel-
šího „řetězce přátelství“. Můžete s námi navští-
vit Muzeum kultury etnických menšin v Brně 
a herní areál světadílů Bongo. Přesné datumy 
jednotlivých akcí budou zveřejněny na našich 
webových stánkách. 

28. 11. od 15:00 do 17:00 
ADVENTNÍ ODPOLEDNE V ZŠ

Zveme všechny rodiče a jejich děti na před-
vánoční dílnu s programem výroby adventních 
věnců s Lídou Betlachovou. Sledujte aktuální 
informace na www.zslacnov.svitavy.cz.

Na sobotu 10. listopadu od 10:00 do 12:00 
hodin zveme všechny, kteří rádi zaměstnávají 
své ruce do ZŠ Svitavy, Riegrova 4. Poplatek: 
50 Kč na materiál, kontakt p. Pražanová na  
e-mailu prazanova@zsriegrova.svitavy.cz. 

Každý, kdo čte tyto řádky, se v první třídě 
učil číst. My naše prvňáčky učíme tzv. genetic-
kou metodou. Je to přirozená metoda, při kte-
ré neskládáme jednotlivá písmena ve slabiku, 
jak si mnozí z nás pamatujeme z našich čtenář-
ských začátků, ale učíme se číst po hláskách

(např. P-E-P-A = PEPA). Začínáme se učit 
psát a číst velká tiskací písmena A,E,I,Y,O,U.

Nemusíme se hned učit čtyři znaky jednot-
livých písmen najednou, a proto nám jde práce 
snadněji. Na malá a psací písmenka bude dost 
času později. Brzy začneme číst a psát slova 
a krátké věty. Tím, že umíme zapsat velkými 
tiskacími písmeny to, co čteme, nám jde učení 
lépe. Brzy čteme s porozuměním.

Chcete si tuto metodu vyzkoušet s vašimi 
budoucími prvňáčky? 

V úterý 6. listopadu v 16 hodin vás zveme 
k nám do ZŠ Svitavy, Riegrova 4 na přípravné 
odpoledne, kde dojde také na matematiku, 
psaní a další dovednosti doporučené ke zvlád-
nutí před zápisem do 1. třídy.   Eva Vavříková 

Projekt Zelená ekonomka se vydařil

ZŠ a MŠ 
Svitavy - Lačnov 
vás zve

Genetická 
metoda čtení 

Pozvánka na drátování

Dny otevřených dveří
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V podzimních dnech se členové Kardio 
klubu opět vydali na své toulky. Tentokrát si 
zvolili za cíl oblast Kokořínska a Mělnicka. V so-
botním ránu se sešli s dobrou náladou, i když 
autobus ještě hodnou chvíli bičovaly potoky 
deště. Poté se však vyčasilo a skupina výletní-
ků mohla vyrazit na svůj první výšlap k obřím 
Pokličkám nedaleko hradu Kokořína. 

Vystoupat k nim je stálo hodně sil, neboť 
k nejmohutnější vedou schody z dřevěných 
pražců. Jedná se přibližně o 12 m vysoké pís-
kovcové útvary, které vypadají jako přerostlé 
houby. Poté došli k novogotickému hradu a po 
jeho prohlídce zvládli ti zdatnější ještě procház-
ku ochozem po cimbuří, kterým lze celý hrad 
obejít, či  hradní věž, odkud je pěkný výhled do 
údolí. Cesty je dále zavedly do vesnice Harasov, 
kde ještě dnes můžeme v krajině najít skalní 
obydlí. Další toulání malebnou krajinou vedlo 
po stopách sochaře Václava Levého, který té-
měř před dvěma stoletími vytesal do pískovco-
vých skal rozmanité útvary. Bohatě vyzdobenou 
jeskyni Klácelku, Blaník i Čertovy hlavy mohli 
zvláště kardiaci z Poličky porovnat s vrcholným 
dílem autora, jež zdobí jejich kostel sv. Jakuba. 
Svůj výlet nakonec zakončili na mělnickém ná-
vrší, odkud je pěkný výhled na soutok Vltavy  
s Labem a historickou horu Říp. Navíc zde pro-
bíhalo vinobraní. Celým dnem vládla příjemná 
atmosféra a všichni se těší na další výšlap. 

Jan Pokorný

Klub kardiaků připravuje na sobotu 
10. listopadu nenáročnou pěší vycházku 
Za posledním špekáčkem. Odjezd vlakem 
do Poličky je v 10:02 hodin. Délka vycház-
ky se může měnit podle rozmaru počasí. 
Přijďte si před zimou prověřit svoji fyzic-
kou kondici. Zveme všechny příznivce 
kondičních vycházek.         

   Jan Pokorný

Charita Svitavy ve spolupráci s Centrem 
na podporu integrace cizinců v Pardubickém 
kraji srdečně zve na Mongolský večer. Akce se 
uskuteční v pondělí 12. listopadu 2012 v 17:30 
hod. v sále multifunkčního centra Fabrika ve 
Svitavách. Těšit se můžete na hudební a taneč-
ní vystoupení mongolské skupiny Dunjingarav, 
která zahraje na tradiční mongolské nástroje 
(např. morinchůr - dvoustrunný smyčcový ná-
stroj). Zájemci si mohou nechat vyrobit nápis 
dle svého přání v mongolské kaligrafii zdarma. 
Součástí programu bude také ochutnávka míst-
ních tradičních jídel včetně ochutnávky slaného 
čaje. Celým večerem bude provázet Bc. Myan-
ganbayar Bazarjav, mongolská tlumočnice  
a hudebnice žijící v České republice. 

Vstupné dobrovolné. Výtěžek bude použit 
na humanitární činnost Charity Svitavy. V pá-
tek 9. listopadu 2012 jste zváni na ochutnávku 
slaného čaje do Čajovny a kavárny U Černého 
draka ve Svitavách v době od 14.00 do 22.00 
hodin.                                         Zlata Čajanová

Základní umělecká škola Svitavy pořádá 
letos již 3. ročník soutěže ve zpěvu populár-
ní hudby pod názvem Svitavský slavík. Mladí 
zpěváci ze svitavského regionu mohou před-
vést své výkony ve výběrovém kole soutěže, 
které se uskuteční dne 19. listopadu 2012  
v koncertním sále ZUŠ Svitavy. Začátky soutě-
že jednotlivých kategorií pošleme přihlášeným 
účastníkům elektronickou poštou.

Finálový večer nejúspěšnějších proběhne 
ve Fabrice dne 28.11. v 18:00 hodin. Ti nej-
lepší budou odměněni hodnotnými cenami  
a absolutní vítěz bude mít možnost nahrát své 
vystoupení v nahrávacím studiu BOKYS ve 
Svitavách. Veškeré informace, propozice a při-
hlášky k soutěži najdete na stranách www.zus.
svitavy.cz.                                             Karel Sax

Kardiaci na cestách

Kardio klub

Mongolský večer

Stále přijímáme nové žáky od 3 let až po 
dospělé. Zaměření je podobné jako v ZUŠ na 
různé druhy tanců, ale především na scénický  
a výrazový. Připravujeme také na přijímací 
zkoušky na konzervatoře. 

Přihlásit se můžete prostřednictvím we-
bových stránek www.scarlett.kvalitne.cz, mail: 
stsscarlett@seznam.cz, nebo telefonicky: 732 
608 654. Vyučující: Šárka Hnátová.

Škola Scarlett
KČT pořádá 8. ročník Memoriálu svitav-

ských turistů spojený se vzpomínkou na naše 
přátele, kteří již nejsou mezi námi. Tentokrát se 
vydáme do okolí České Třebové. Sejdeme se  
v sobotu 10. listopadu v 8:20 hod na vlakovém 
nádraží. Zveme mezi nás rodiny a kamarády 
našich bývalých členů. Přijďte si zavzpomínat  
společně s  námi.                              Vilda Stich

Memoriál turistů

Svitavský slavík

8565_UCB_Svitavy_Inzerce_125x80_v2.indd   1 17.9.12   14:54
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Když v šedesátých letech minulého století 
nechali tehdejší představitelé našeho města  
a okresu vzácný betlém svitavských řezbářů, 
který vznikal v letech 1826-1940, téměř zcela 
zdevastovat, odvezli si jej pracovníci pardu-
bického muzea do Pardubic. Byl uložen v de-
pozitáři a restaurátoři tohoto muzea jej začali 
postupně restaurovat. Přesto, že se betlém 
možná už nikdy nevrátí do své původní krásy 
(pohybový mechanismus je zcela zničen), pa-
tří pracovníkům pardubického muzea velký dík 
za jeho záchranu.                                

Po změně politického klimatu v naší zemi  
i změně statutu svitavského muzea z muzea 
dělnického hnutí na muzeum městské jsme za-
čali jednat o navrácení toho vzácného soubo-
ru zpět do Svitav. Marně. Obrat nastal v roce 
2011 po podnětu pana Ladislava Hubeného ze 

Svitav na diskusním Kulatém stole věnovaném 
kultuře. Kolotoč pracovních setkání, z počátku 
mnohdy velmi nepříjemných, se rozjel znovu. 
Po mnoha intenzivních jednáních mezi Výcho-
dočeským muzeem v Pardubicích, Městským 
muzeem a galerií ve Svitavách, Krajským úřa-
dem v Pardubicích, Městem Svitavy a Minis-
terstvem kultury ČR jsme dospěli k částečné 
dohodě. Všem nám jde vlastně o totéž. Aby se 
situace z 60. let minulého století neopakovala, 
aby bylo o betlém dobře postaráno a nadále 
pokračovaly restaurátorské práce, které zapo-
čali odborníci v Pardubicích.  Ale také, aby se 
tento sbírkový soubor vrátil zpět na místo, kde 
před více než sto lety vznikal a byl vystaven pro 
potěchu návštěvníků.

Svitavský betlém se tedy vrací zpět do Svi-
tav. Prozatím jen formou dlouhodobé zápůjč-

ky na 10 let, jednání o definitivním navrácení 
tohoto vzácného souboru svitavských řezbářů  
a malířů bude však nadále pokračovat. Pra-
covníci svitavského muzea musí zabezpečit 
optimální bezpečnostní i klimatické podmínky.  
O jeho návrat se zasloužila řada lidí, kteří to přes 
mnoho nepříjemných jednání nevzdali. Kromě 
Ladislava Hubeného, který tuto kauzu znovu 
otevřel, jmenujme alespoň radní pro kulturu 
Pardubického kraje Janu Pernicovou a starostu 
Svitav Davida Šimka. Zrestaurovaná část betlé-
mu bude veřejnosti poprvé představena v budo-
vě muzea po padesáti letech jako součást stálé 
expozice „Labyrint svitavských příběhů“ 2. pro-
since letošního roku. Více se o právě připravova-
né nové expozici a svitavském betlému dozvíte  
v prosincovém čísle Našeho města.

Blanka Čuhelová

Svitavský betlém se vrací domů

S Pavlou Báčovou jsem dělala svůj první 
rozhovor pro Naše město v roce 2008. Tehdy 
byla velmi úspěšná inline-bruslařka. Povídaly 
jsme si i o její práci v MěÚ Svitavy, kde pra-
cuje dosud. Pavla však bruslení vyměnila za 
kolo, a protože si v cyklistice vede opět velmi 
dobře, popovídaly jsme si znovu. 

Jak jste se dostala ke kolu? A co brusle?
Více než rok už na in-line bruslích nejezdím. 

Ztrácela jsem motivaci. Cyklistika mě bavila už 
docela dlouho, v zimě se u bruslí trénovalo na 

kole. Začala jsem jezdit závody a docela se mi 
dařilo. Bývala jsem druhá, třetí a vedle mě „na 
bedně“ stály cyklistky.

Jak je možné, že jste se jako bruslařka 
prosadila mezi cyklistkami?

Bude to asi tím, že se zapojují stejné sva-
lové skupiny. Začala jsem jezdit za SCS Mirvu 
Svitavy závody Moravského poháru. Baví mě 
to čím dál víc.

Vyhrála jste v poslední době nějaký závod?
Ano. Mistrovství ČR Masters v silniční 

cyklistice v časovce dvojic. Jela jsem s Jiřinou 
Ščučkovou z Litovle, která závodí za Silný team 
Uničov.

Kde a kdy se mistrovství jelo?
V Březnici u Příbrami 23. září. Trénovaly 

jsme, ale nečekala jsem dobrý výsledek, pro-
tože se jelo 25 km na dost těžkém povrchu 

– v táhlých kopcích, to mi moc nesedí. Ale do-
padlo to dobře. Je to krásné, když stojíte na 
stupních vítězů.

A co další závody?
Na Mistrovství Evropy Masters v silniční 

cyklistice v časovce jednotlivců ve Žďáru nad 
Sázavou jsem skončila šestá, v Sokolově na 
MČR v časovce jednotlivců jsem byla druhá  
a v Českomoravském poháru v cyklistice v ča-
sovkách jsem byla celkově druhá. 

Kdo vás trénuje? 
Od minulého roku mi pomáhá sportovní 

doktor a zároveň poradce Zbyněk Pozdíšek 
z Mohelnice, bývalý cyklista. Je to milý, velmi 
pozitivní člověk, který dokáže povzbudit. Jsem 
už s ním domluvena i do budoucna. 

K bruslím se už nevrátíte?
Nevím, možná někdy. Teď mě drží kolo. In-

line brusle jsou finančně velmi náročné, musí 
se hodně cestovat. Na kole se jezdí závody spí-
še v okolí - je daleko více možností, i v tréninku 
je to lepší. 

Kde trénujete?
Hlavně na Vysočině, kvůli kopcům.
V dubnu jste „oslavila“ deset let práce  

v úřadě. Změnilo se něco?
Začínala jsem v podatelně, kde člověk mu-

sel mít rozhled, vědět o všem. V registru vo-
zidel se nyní věnuji jednomu tématu více do 
hloubky a musím přiznat, že mě to i víc baví. 

Daří se vám skloubit sport s prací?
Jsem vděčná za podporu vedení města. 

Vyšli mi všemožně vstříc. Přeložili mi i zkouš-
ky odborné způsobilosti, abych stihla obojí  
– zkoušky i všechny závody. 

Co vás čeká?
Po vítězství na MČR jsme získaly s kolegyní 

nominaci na Olympijské hry Masters 2013 do 

italského Turína - bude to vrchol sezony. Zá-
leží však na tom, jestli seženeme dost peněz. 
Startovné je vysoké. V práci mě čekají odlože-
né zkoušky a od listopadu začnu trénovat na 
olympiádu. Dostat se tam, je můj sen.

A  jak jste na tom se sponzory?
Zatím si hradím všechno sama, jen trošku 

mi přispívá SCS Mirva a něco město. Pokouší-
me se jednat - sponzor by se určitě hodil :-).

S Pavlou jsem se rozloučila s přáním, aby 
se jí sny plnily.                      

Zuzana Pustinová

Pojede Pavla Báčová na OH Masters v Turíně?
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V chorvatském městečku Trakoščan se ve 
dnech 11. 9. - 15. 9. 2012 konalo ME v terén-
ní lukostřelbě na 3D terče. Trakoščan je nejen 
městečko, ale tak se nazývá i místní majestátní 

gotický hrad. V okolí byl postaven okruh, kde 
se střílelo. Závodů se zúčastnili lukostřelci z 20 
zemí. Za Českou republiku bylo nominováno  
8 soutěžících. Jedním z nich byl i Ladislav Ko-
línko ze Svitav, který se umístil na pěkném  
9. místě. Tohoto sportovce finančně podpoři-
lo Město Svitavy. Příští rok se koná mistrovství 
světa na Sardinii na které se velice těší, a už 
nyní začíná s tréninkem.     Pavlína Kolínková

Aerobik klub Svitavy přichází od října le-
tošního roku ve spolupráci se sportovním lek-
torem Karlem Adámkem se cvičební novinkou,  
cvičení PUMP FX. Jedná se o atraktivní a účin-
né cvičení s nakládací činkou pro komplexní 
posílení celého těla, kdy se zapojí do činnosti 
všechny svalové partie díky základním cvikům, 
jako jsou dřepy, výpady, tlaky a zdvihy, to vše 
za doprovodu motivační hudby. Cvičení neob-
sahuje žádnou choreografii, cvičí se v blocích, 
každý blok je zaměřen na jednu svalovou sku-
pinu. Cviky se provádí vždy v různém tempu,  
v různém rozsahu pohybu, posilování je vytr-
valostního charakteru. 

Pokud chcete lépe vytvarovat své tělo, pro-
kreslit svalstvo a zvýšit jeho kvalitu, neváhejte 
a přijďte si zacvičit. Cvičíme každé úterý od 
17:30 v hale Na Střelnici na malé ploše. Počet 
účastníků lekce je omezen, proto je nutné se na 
hodiny objednávat. 

Bližší informace naleznete na: 
www.aerobiklubsvitavy.webnode.cz/pump-fx

V Krnově se uskutečnil v sobotu 29. září 3. 
ročník Národní I. ligy družstev v silovém troj-
boji. Soutěž, jíž se účastnilo 10 čtyřčlenných 
družstev, pořádal místní oddíl TJ Lokomoti-
va a organizátoři připravili důstojné zázemí  

s veškerým komfortem pro závodníky. Oddíl 
TJ Svitavy reprezentovala dvě družstva. První 
ve složení Zdeněk Zvonič ml., Petr Voznič-
ka, Petr Šír a Jiří Chvála obsadilo 7. místo. 
Druhé družstvo ve složení Ladislav Jílek, Li-
bor Novák ml., Patrik Krušina a Pavel Kru-
šina obsadilo 9. místo. Velké díky si zaslouží  
i předseda oddílu Libor Novák a trenéři On-
dřej Bednář, Zdeněk Zvonič st. a Pavla Nová-
ková za technickou podporu během soutěže. 
V sobotu 13. října uspořádal oddíl Silového troj-
boje Svitavy extraligu čtyřčlenných družstev ve 
sportovní hale Na Střelnici.              Jiří Chvála

Ladislav Kolínko
devátý na Me      

Cvičení PUMP FX ve Svitavách 

Silový trojboj

Informace ze sportu

zajišťuje firma L. Pospíšila. S nesrovnalostmi  

v doručování se obracejte na tel.: 608 024 585 

(www.mestosvitavy.webnode.cz). 

Příští číslo vyjde 25. listopadu 2012.

Distribuce

Turnaj minipřípravek 
a přípravek

Poslední zářijová neděle byla pro mnohé malé hokejbalisty (ročník 04 a mladší) dnem, 
kdy nastoupili k prvním soutěžním utkáním ve svém životě. Na ZŠ ve Svitavách se konal 
první z šesti turnajů minipřípravek. Do Svitav se sjelo šest hokejbalových týmů z východních 
Čech. Z počátku se našim hráčům z TJ Sršni Svitavy nedařilo, ale s přibývajícími odehra-
nými zápasy se rozkoukali a odehráli velice pěkná utkání, která jim vynesla pátou příčku. 
Děti byly z turnaje nadšeny a už se těší na další, který se bude konat koncem října v Pardu-
bicích. V kategorii starší hráči TJ Sršni Svitavy - přípravka (nar. 2002 a ml.) odehráli turnaj  
o týden později 7. října. Na hřiště se sjelo pět týmů. Přes chladné a deštivé počasí byla 
vidět bojovnost všech týmů. Naši hráči odehráli celkem čtyři zápasy, dvakrát remizovali  
a dvakrát vyhráli. Předvedli pěknou kombinační hru. V celkovém pořadí obsadili výbor-
né druhé místo. Dva naši hráči Terka Radová a Vojta Dvořáček byli vyhlášeni nejlepším 
obráncem, respektive brankářem celého turnaje. Budeme rádi, když se přijdete podívat 
na naše domácí zápasy a turnaje, a nezapomeňte vzít své děti. Stále nabíráme nové hráče 
od ročníku nar. 2006 až po 1998. A pozor! Hokejbal je i pro děvčata! A pokud se najdou 
šikovní rodiče a příznivci hokejbalu, rádi je přivítáme v našem klubu jako asistenty, trenéry 
nebo vedoucí mužstva. 

TJ Sršni Svitavy / www.hokejbal-svitavy.cz.



Skiareál Čenkovice se již v těchto dnech 
připravuje na nadcházející zimní sezonu, která 
opět potěší milovníky lyžování, snowboardin-
gu i vyznavače běžeckého lyžování. Přestože 
se zde teprve nedávno skončilo s letním pro-
vozem, kde jste měli možnost si zalyžovat na 
travních lyžích nebo si  zajezdit na horských 
koloběžkách a minikárách, zaměstnanci již 
vykonávají práci na revizích vleků a lanovky. 
Místní lyžařský terén je oblíben zvlášť rodinami  

Po červnovém maratonu pořádali členo-
vé Bike clubu Svitavy v září terénní duatlon  
u rybníka Rosnička. Jednalo se zároveň o závěr 
cyklistického seriálu Pohár Českomoravské vr-
choviny. Na start se postavilo 78 závodníků,  
z nichž většina bojovala o celkové umístění  
v poháru, ale objevili se i specialisté na tuto dis-
ciplínu. V úvodu borci dvakrát oběhli rybník, 
poté zamířili do depa pro  kola, na nichž ab-
solovali 21 km v nedalekém lese. Zpestřením 
trati byla technická část kolem písníku a krátký 
singltrek  na konci každého ze tří okruhů. Poté 
znovu do běžeckých bot a kolem rybníka. 

Duatlonisté potvrdili svoji výhodu a začá-
tek výsledkové listiny patřil právě jim. Vítězem 
prvního ročníku „MTB duatlon Rosna“ se stal 
Jakub Jaroš z KED Cyklomax před Lukášem 
Netíkem z SK RN HK a Vítem Ryškou z týmu 
Horokolo Jundrov. Skvělé šesté místo v této 
konkurenci obsadil domácí závodník Petr 
Horký. Pořádající Bike club Svitavy měl ve star-
tovním poli pět členů, kteří se s náročným závo-
dem také dokázali poprat. Vítězové duatlonu ve 
všech kategoriích pak získali příznačně k názvu 
závodu jako trofej nejvyšší - dřevěnou žábu. 

Na závěr proběhlo slavnostní vyhlášení vý-
sledků prvního ročníku Poháru Českomorav-
ské vrchoviny. Pro bodování v seriálu se museli 
závodníci účastnit minimálně tří závodů. Tuto 
podmínku splnilo 47 účastníků a z nich vzešli 
vítězové jednotlivých kategorií. 

Pořadatelé byli příjemně překvapeni vel-
kým zájmem o oba svitavské závody. Vždyť  
v červnu na maratonu startovala více než stov-
ka lidí, což je na první ročník vynikající účast. 
Tak zase za rok.                  Lenka Suchánková

Od začátku školního roku do konce října 
probíhá soutěž O nejrychlejšího jezdce tobo-
gánu na svitavském 93 m dlouhém tobogánu. 
Průběžné výsledky třech nejlepších v jednot-
livých kategorií jsou pravidelně aktualizovány 
na:  www.sportes.svitavy.cz.

s dětmi, protože si mohou vybrat místo pro 
děti od cvičných louček až po náročnější sjez-
dové terény. Přibývá i vyznavačů snowboar-
dingu. Pro lyžování se zde nachází rozsáhlý 
lyžařský skiareál. Milovníky zimních sportů zde 
čeká 7 sjezdovek s dvousedačkovou lanovkou  
a 7 vleky, které jsou každodenně upravované  
s umělým zasněžováním a jsou vhodné jak pro 
začátečníky, tak i pro vyspělé lyžaře. Několik 
desítek kilometrů běžeckých tras je pečlivě 
udržováno. 

Ceny skipasů se v letošní zimní sezoně ne-
budou zdražovat, pokud se nebude zvyšovat 
DPH. Naopak ve spolupráci s ubytovateli zlev-
níme ceny skipasů. Všem ubytovaným lyžařům  
v obci Čenkovice bude poskytnut slevový 
kupon, na který vám bude umožněna sleva 5% 
z ceny skipasu.  Chceme tím zvýšit návštěvnost 
regionu po celou zimu. Stejně jako v předcho-
zích letech, tak i v letošní zimní sezoně bude 
parkování zdarma.    Alice Štrajtová Štefková

V lyžařské škole, pod vedením zkušených 
učitelů lyžování, vniknete do tajů lyžařského 
sportu. Vyučuje se zde dle aktuálních učeb-
ních metod a poznatků, v různých jazycích, 
zábavnou formou pro děti i dospělé. Budete 
seznámeni s jízdou na lyžích či snowboardu, 
naučí vás řezané oblouky nebo vám pomohou 
zlepšit techniku. Nedílnou součástí lyžařské 
školy je kvalitně vybavená půjčovna lyžařské  
a snowboardové výzbroje a servis.

Pro děti: Hlavní část klientů lyžařské školy 
tvoří děti ve věku od tří do šesti let.  

Již 10 let spolupracuje s mateřskými a zá-
kladními školami v okolí střediska. Pořádáme 
pro žáky kurzy „Lyžujeme se Sluníčkem“. Kur-
zy jsou určeny pro nejmenší lyžaře ve věku od 
čtyř let. V uplynulé sezoně prošlo kurzy přes 
900 spokojených dětí.                   Jan Nešněra

V Čenkovicích vrcholí přípravy na zimní sezonu Lyžařská a snowboardová 
škola v Čenkovicích

O nejrychlejšího jezdce

Bikeři zápolili se specialisty 
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Vstupné
Základní 70 Kč / 90 min.
Děti do 6 let 25 Kč / 90 min.
Rodinné pasy 50 + 15 Kč / 90 min.
ZTP/P 55 Kč / 90 min.
Permanentka 600 Kč / 15 hod.
Čip - hodinky 200 Kč / ks
Základní školy,  35 Kč / 60 min.
družiny (Svitavy) 45 Kč / 90 min.
Ranní plavání  60 Kč / 90 min.

Pondělí   13:00 - 20:00
Úterý 05:00 - 9:00 14:30 - 16:00
Středa   13:00 - 20:00
Čtvrtek   13:00 - 16:00
Pátek 05:00 - 11:00 15:30 - 21:00
Sobota  10:00 - 12:00 14:00 - 19:00
Neděle   14:00 - 18:00

Krytý plavecký bazén Svitavy


