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Pohádkový les již po dvacáté Dýně se valí...

Soutěž o nejlepší dýňovou polévku  po druhé

Je to již 20 let, kdy svitavští Zálesáci zača-
li v našem městě pořádat podvečerní pochod 
pro rodiny s dětmi pod názvem Pohádkový les. 
Za ty roky se několikrát změnila trasa, koncept 
akce, zvyšoval se počet pohádkových postav, 
ale také se postupně zvyšovala návštěvnost.  
V posledních letech akci navštívilo okolo 1300 
osob. V letošním roce bychom rádi s vámi osla-
vili toto výročí. Proto vás všechny zveme v sobo-
tu 4. října k rybníku Rosnička, kde od 14 do 16 

Další ročník soutěže Svitavská dýňovka se 
blíží. Se svou polévkou z dýně mohou soutě-
žit jak hospodyňky, tak gastronomické provozy  
– restaurace, jídelny, závodní stravování. Pro-
fesionálové se tedy mohou porovnat s pra-
vou domácí kuchyní a naopak. Stačí se jen při-
hlásit do pondělí 27. října u organizátora, kte-
rým je MC Krůček. Vzorek objemu minimálně  
1 litr bude třeba donést ve čtvrtek 30. října do 13 
hodin do Fabriky. Zasedání poroty se uskuteční 
v restauraci Fabriky ISŠ MT od 15 hodin a je ve-
řejné.                                           Tým MC Krůček

hodin proběhne start. Kromě klasického po-
chodu pro děti bude připraven bezplatně ská-
kací hrad a v 17 hodin se v cíli uskuteční vystou-
pení divadla Koráb Brno s karnevalovým pro-
gramem. Startovné je jednotné (30 Kč), účast-
níci v maskách mají vstup volný. Pro všechny 
budou na trase připraveny drobné dárečky  
a sladkosti, které děti dostanou od pohádko-
vých bytostí. Akce se koná za každého počasí. 
Těšíme se na vás všechny.                   David Šimek

Soutěž je součástí akce Dýně se valí do Svi-
tav, jejíž hlavní program se uskuteční v pátek 
31. října od 16 do 17 hodin v sále Fabriky. 
Vstupenky jsou v předprodeji na recepci Fab-
riky od úterý 14. října za 110 Kč za rodinu pro 
nečleny a 90 Kč pro členy MC Krůček. V ceně 
vstupného je zahrnuta dýňová polévka z ku-
chyně ISŠ MT, program a odměny pro děti. Od 
17:15 hodin bude připravená strašidelná cesta 
lemovaná světly a strašidly. Začíná se u Fab-
riky, končí u fontány ve spodní části náměstí. 
Vstupenka platí do sálu i na cestu, kterou nelze 
absolvovat bez vstupenky.         Tým MC Krůček



Slovo starosty

Cukrárna u fontány
na náměstí

Nový zájemce o svitavskou průmyslovou zónu

Na zasedání Zastupitelstva města Svitavy 
3. září 2014 měli přítomní možnost se sezná-
mit se dvěma investory, kteří projevili zájem  
o pozemky ve svitavské průmyslové zóně. Prv-
ním z nich byla místní firma Fibertex, která 
už pozemky v průmyslové zóně vlastní a chtě-
la by dokoupit pro výstavbu nové haly další. 
Druhým zájemcem byla společnost  INA Lan-
škroun ze skupiny Schaeffler Group. Protože 
jde o firmu pro Svitavany méně známou, do-
volím si ji představit.

Skupina Schaeffler Group zahrnuje pod 
sebe značky INA, LuK a FAG, je v celosvěto-
vém měřítku předním dodavatelem valivých 
ložisek a dílů pro automobilový průmysl. Svo-
ji činnost provozuje ve více než 49 zemích na 
170 místech po celém světě a s více než 79 ti-
síci zaměstnanci je jedním z největších evrop-
ských průmyslových podniků v rodinném vlast-
nictví. Nyní má záměr vybudovat pobočku ve 
Svitavách (Závod INA Svitavy), který by vyrá-
běl plastová ložiska, komponenty do automo-
bilového průmyslu a zejména by se zaměřil na 
výrobu nejnovějšího produktu WMM Modul 
(regulační ventil pro optimální rozvod média 
v chladícím systému vozidla). Sériová výroba 
již probíhá v závodě INA Lanškroun, z kapa-
citních důvodů je však nezbytné bezodkladně 
postavit nový závod, který bude splňovat veš-
keré podmínky pro výrobu WMM Modulu, ale 
i další vývoj. Závod INA Svitavy by tak měl ve-
doucí úlohu ve vývoji a výrobě WMM Modulu 
v celosvětovém měřítku. 

To, že svitavská průmyslová zóna Paprsek 
splňuje požadované předpoklady pro novou 
výrobní halu a iniciativní a vstřícné jednání sta-
rosty města Davida Šimka a místostarosty Pav-
la Čížka, přimělo vedení společnosti INA Lan-
škroun vážně uvažovat o výstavbě haly právě 
zde. Finální rozhodnutí o tom, komu budou 
pozemky v průmyslové zóně prodány, padne 
na mimořádném zasedání zastupitelstva 24. 
září (uzávěrka říjnového čísla byla 11. září, pro-
to nyní nelze informovat o výsledku hlasování). 
Pokud by zastupitelé 24. září schválili záměr 
prodat pozemky tomuto investorovi, budou 
probíhat další jednání města s vedením spo-
lečnosti. V případě dohody by podle plánova-
ného harmonogramu stavební práce započaly 
v květnu 2015 a v červenci následujícího roku 
by se zmíněná výroba přestěhovala do Svitav. 
Zahájení kompletní výroby je zamýšleno od lis-
topadu 2016.

Skupina Schaeffler městu Svitavy v přípa-
dě uskutečnění záměru garantuje, že zaměstná 
960 osob, přičemž 300 pracovních míst bude 
nutno obsadit ihned po dostavbě haly a zby-
tek bude přibírán postupně až do roku 2020. 
Kromě dělnických profesí zaměstná také ab-
solventy vysokých škol, neboť součástí závodu 
bude i oddělení pro vývoj a výzkum. Práci při-
nese také místním podnikatelským subjektům, 
které se mohou zapojit do dalšího rozvoje fir-
my a nebo mohou s firmou spolupracovat. Fir-
ma INA Lanškroun podporuje vzdělávání nejen 
u svých zaměstnanců, ale zajímá se i o oblast 
středního školství v odvětvích přímo navazují-
cích na jejich výrobní portfolio. Ve Svitavách 
by mohla spolupracovat s odborným učilištěm, 
které má přímo obor plastikář vhodný pro vý-
robu podniku. Práce v provozech je velmi čis-
tá a vhodná i pro ženy - není fyzicky namáhavá.

Svým vstupem na svitavský trh práce by 
skupina Schaeffler přinesla perspektivní firmu 
s vysokým potenciálem dalšího rozvoje, odpo-
vědného zaměstnavatele majícího zájem nejen 
o dělnické profese, ale i o VŠ absolventy a sil-
ného partnera pro další možný rozvoj města. 

Z materiálů firmy zpracovala
 Zuzana Pustinová

Vážení Svitavané,
blíží se konec volebního období 2010 - 2014 

a nastal čas se ohlédnout a provést alespoň krát-
kou bilanci uplynulých let.

I přes nízké daňové příjmy způsobené 
probíhající krizí se nám podařilo udržet chod 
všech organizací města, zprůhlednit a následně 
provést transformaci společnosti Voda a sport 
na Sportes, snížit zadluženost města a udržet 
na účtu města 51 milionů Kč pro další rozvoj 
Svitav. Podařilo se nám získat uznávaná oceně-
ní jako Město přátelské rodině 2011 či Evrop-
ské město sportu 2015. Jako velký úspěch vní-
mám i získání významného investora do prů-
myslové zóny, který snad dotáhne svůj záměr 
k úspěšnému konci. Za toto období se nám po-
dařilo zdárně získat prostředky z evropských  
i národních zdrojů. Díky tomu jsme uskutečnili 
projekty za 414 mil. Kč, na něž jsme získali 202 
mil. Kč dotací. Toto vše mohlo být realizová-
no jen díky plnému nasazení pracovníků města  
a městských organizací, kterým bych chtěl tou-
to cestou poděkovat. Během čtyř let jsme se ale 
museli také potýkat s různými nesnázemi, kte-
ré nám v některých oblastech neumožnily roz-
víjet město tak, jak bychom si představovali.

Děkuji všem zastupitelům, spolkům, obča-
nům města Svitavy za jejich zájem a dobrý pří-
stup ke zlepšení vzhledu a života v našem měs-
tě. Věřím, že tato cesta bude pokračovat i v dal-
ším volebním období, neboť práce pro spoko-
jený život lidí ve městě nikdy nekončí. Přeji vám 
stálé zdraví, spokojenost a  aby štěstí stálo vždy 
při vašem boku.                        Mgr. David Šimek

...město Svitavy poskytlo Hasičskému záchran-
nému sboru Pardubického kraje věcný dar  
v hodnotě 78 166 Kč? Jedná se o defibrilátor 
Lifepak 1000 včetně příslušenství, který při 
zásahu hasičů může zachránit životy zraně-
ných lidí. Při včasném příjezdu na místo neho-
dy nebo požáru nemusí čekat na rychlou lékař-
skou pomoc, ale mohou sami zahájit resuscita-
ci pacientů. Vzhledem k tomu, že při záchraně 
lidského života lze leckdy hovořit o minutách, 
či vteřinách, je vybavení hasičů defibrilátorem 
velmi potřebné.                       Zuzana Pustinová

Kavárnu s cukrárnou Café Prada jsme ote-
vřeli na místě, kde výlohy již více než dva roky 
smutně hleděly do náměstí nad kašnou. Chtě-
li jsme oživit tuto část Svitav svým specifickým 
způsobem. Přáli bychom si, aby se naši hosté 
u nás cítili jako doma a rádi se vraceli. Mohou 
zde počkat na autobus nebo vlak v teple u kávy 
a přečíst si noviny nebo časopisy. Naše kavárna 
má Wi-fi připojení a je bezbariérová – zaměst-
nanci rádi a ochotně pomohou s vozíkem. Při-
pravujeme dětský koutek se skluzavkou a ča-
sem instalujeme i klavír.

Pečeme domácí dezerty z poctivých suro-
vin a ti, kdo milují čokoládu, mohou přijít na 
horkou pravou čokoládu se šlehačkou a čoko-
ládové dorty. Oslavy svátků či narozenin připra-
víme podle vašeho přání (i pro dva). Dezerty  
z denní nabídky vám přivezeme až domů na 
zavolání, dorty nachystáme na určitou hodinu  
a je možné je i přivézt (objednávky dortů: mob.: 
605 141 003 (SMS), cafeprada@seznam.cz  
a nebo přímo v kavárně).             Jana Stehlíková

Víte, že...
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Informace z úřadu

Poskytování 
zápůjček

Informace z odboru 
školství a kultury

Další krok v Parku 
patriotů

Ze zastupitelstva

Rekonstrukce kanalizace ještě letos

Město Svitavy má vydanou směrnici, kte-
rá umožňuje získání zápůjčky finančních pro-
středků na zlepšení stavu bytového fondu vlast-
níkům obytných budov ve městě. Směrnice ur-
čuje přesná pravidla získání této finanční zá-
půjčky. Zastupitelstvo města na svém zasedá-
ní 3. září schválilo úpravu směrnice, která se tý-
kala zejména názvosloví v souladu s novým ob-
čanským zákoníkem a drobné úpravy nadby-
tečných formulací ve směrnici. I nadále je však 
omezen účel využití, a to jen na zápůjčky, které 
mají vazbu na vyvolané investice města Svitavy. 
V současné době je možné získat zápůjčku jen 
na přípojky inženýrských sítí (kanalizace nebo 
přípojku vody). Tato prozatímní regulace se 
váže na investiční akce rekonstrukcí kanalizač-
ních a vodovodních řadů na ulicích města Svi-
tavy. Tím se otevírá prostor vlastníkům soused-
ních nemovitostí využít možnosti zápůjčky k ře-
šení oprav svých vlastních přípojek napojených 
na kanalizační a vodovodní řady. Pokud nebu-
de žádný zájem o takto vymezený druh zápůjč-
ky, bude směrnice uvolněna i o další zápůjčky 
podle schváleného účelu využití. Podrobné in-
formace získáte na: MěÚ Svitavy – odbor sprá-
vy majetku, oddělení bytové – Alena Tomáško-
vá, Eva Maivaldová.                           Pavel Čížek

Tato zpráva by měla být zřejmě v rubrice 
Černá kronika. Jak jsme informovali v minulých 
číslech, památník J. W. Goetha byl přemístěn 
do depozitního areálu Sportesu v Olomoucké 
ulici. V době mezi 3. a 8. zářím 2014 však ne-
známí pachatelé překonali oplocení, odcizili 
bronzový reliéf a samotný pískovcový památ-
ník hrubě poškodili. Po pachatelích nyní pát-
rá Policie ČR. Předběžně je stanovena škoda  
30 tis. Kč.                                                          Jiří Petr

Pro veřejnost bude otevřena v pátek 3. říj-
na v 17 hodin geoexpozice nově vybudova-
ná v horní části Parku patriotů na příchodu od 
Svitavského stadionu. Geopark s deseti balvany  
z hornin typických pro okolí Svitav navazuje na 
hydrogeologická témata tabulí na čerpací sta-
nici ve Vodárenském lese. Zároveň budou ná-
vštěvníci seznámeni s postupnými kroky budo-
vání Parku patriotů - nejbližším z nich  je zatrav-
nění ploch na podzim tohoto roku. Zvláštní pí-
semnou pozvánku obdrží všichni Svitavané, kte-
rým roste v Parku patriotů jejich strom nebo keř. 
Ti budou mít při této příležitosti možnost svůj 
symbol vztahu ke Svitavám osobně poznat.                               

Břetislav Vévoda

Zastupitelstvo města na svém zasedání 3. září 
schválilo:

•	 Poskytnutí dotace 400 tis. Kč Charitě Svi-
tavy na zajištění pečovatelské služby v roce 
2014

•	 Bezúplatné nabytí sportovní haly od Pardu-
bického kraje do majetku města 

•	 Prodej pozemků o celkové výměře 7474 m2 
společnosti Fibertex Nonwovens a. s.

•	 Směrnici o poskytování zápůjček z fondu 
rozvoje bydlení města Svitavy a úpravu pod-
mínek pro poskytování zápůjček (viz samo-
statný článek)

•	 Poskytnutí dotace 100 tis. Kč ZO ČSOP Ze-
lené Vendolí, 600 tis. Kč Tělovýchovné jed-
notě Svitavy na činnost a provozní náklady  
a 114 tis. Kč na spolufinancování akce „Umě-
lé zavlažování hřiště č. 2 na Svitavském sta-
dionu“.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

•	 Plnění plánu a rozpočtu města Svitavy a jím 
zřízených organizací za I. pololetí 2014 

•	 Zprávy o sociální problematice města 

•	 Zprávu o dopravní situaci ve městě.

Z důvodu schválení prodeje pozemků v prů-
myslové zóně Paprsek se sejde zastupitelstvo 
24. září. Protože to bude zároveň poslední 
jednání v současném složení Zastupitelstva 
města Svitavy, rádi bychom jim za jejich práci 
poděkovali.                                   Zuzana Pustinová

Město Svitavy připravilo na druhé polole-
tí letošního roku a rok 2015 realizaci investič-
ní akce pod názvem Kanalizace města Svitavy 
– III. etapa. Součástí projektu je výstavba nové 
kanalizační stoky v ul. Bezručova a rekonstrukce 
celkem sedmnácti stávajících kanalizačních stok 
v patnácti ulicích města (Edvarda Beneše, Gor-
kého, Hřbitovní, Lázeňská, Na Červenici, Ná-
rodního osvobození, Neumannova, Palackého, 
Pavlovova, Růžová, Soudní, Tylova, Uzavřená, 
Vítězná a Vojanova).

V dubnovém zpravodaji byli občané měs-
ta informováni, že do konce letošního června 
proběhnou jednání s majiteli všech dotčených 
nemovitostí, aby se podrobně seznámili s plá-
novaným průběhem a rozsahem akce. Jednání 
proběhla prozatím na ulicích Edvarda Beneše, 
Gorkého, Lázeňská a Na Červenici. Další jedná-
ní byla prozatím odložena do doby, kdy bude 
znám termín zahájení díla a kdy bude upraven 
harmonogram prací na jednotlivých ulicích.

Zahájení díla je odvislé od podpisu smlou-
vy o poskytnutí dotace. Ta bude vyhotovena po 
kontrole všech povinných dokladů, které musí 
být Státnímu fondu životního prostředí ČR před 
podpisem uvedené smlouvy předloženy. Dokla-
dy byly městem Svitavy předány v srpnu. Před-
pokládáme, že příslušná smlouva bude uzavře-
na v říjnu letošního roku.

Průtahy při přípravě realizace díla byly způ-
sobeny především délkou výběrového řízení, 
které trvalo od března do července. Na základě 
doporučení komise pro hodnocení a posouzení 
nabídek byla vybrána společná nabídka více do-
davatelů, kterými jsou společnosti Ulehla Ivan 
ze Svitav a BS - IMEX z Brna. Cena stavebních 
prací dosahuje výše 42,3 mil. Kč bez DPH. 

Smlouva o dílo byla sice uzavřena 27. srp-
na, její účinnost je však podmíněna uzavřením 
smlouvy o poskytnutí dotace městu Státním 
fondem životního prostředí ČR. Výše dotace by 
měla dosáhnout 29 mil. Kč. Bez spolufinanco-
vání díla z dotačních zdrojů by nebyla realiza-
ce možná.

Předpokládáme, že by k zahájení prací moh-
lo dojít ještě v říjnu. Po aktualizaci harmonogra-
mu prací budeme o plánovaném postupu infor-
movat zejména vlastníky dotčených rodinných 
domů a dalších objektů. S ohledem na nadchá-
zející zimní období bude harmonogram nasta-
ven tak, aby v nepříznivých podmínkách byly 
realizovány rekonstrukce kanalizací v ulicích  
s omezeným silničním provozem. 

Věříme, že se i přes dílčí problémy, které se 
při rekonstrukcích podzemních inženýrských 
sítí vyskytují, podaří tuto důležitou investici  
v nadcházejícím období zrealizovat. 

Marek Antoš
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Lepší parkování u nemocnice

Nové koše

Podomní prodej ve městě není dovolen
Dne 28. 8. v 13:24 hod. přijala městská po-

licie stížnost na podomního prodejce obchá-
zejícího domácnosti na ul. Revoluční. Poruše-
ní nařízení města, které provádění takové čin-
nosti ve městě zakazuje, vyřešili strážníci bloko-
vou pokutou. 

Nezodpovědní vůči sobě
Strážníci v rámci hlídkové činnosti provádě-

jí mimo jiné i pravidelné kontroly cyklistů se za-
měřením na vybavenost jízdního kola předepsa-
ným osvětlením a jeho funkčností za snížené vi-
ditelnosti. Přesto se s nezodpovědnými cyklisty 
stále setkávají a přestupky, spočívající v poruše-
ní zákona o provozu na pozemních komunika-
cích, řeší. Ve většině případů uložením bloko-
vé pokuty. Strážníci si také všímají způsobu je-
jich jízdy, zejména u přechodu pro chodce. Dne   
5. 9. na ul. T. G. Masaryka tímto způsobem jíz-
dy pravděpodobně byla zaviněna dopravní ne-
hoda, která je v šetření PČR.

Nedává dobrý příklad
Dne 7. 9. v rámci monitoringu kontejne-

rových stání strážníci zaznamenali ženu, která  
u kontejnerů odhodila pytel s oděvy. Její jednání 
v rozporu s vyhláškou bude předmětem dalších 
kroků strážníků. Byla doprovázena dítětem, kte-
rému nedává příliš dobrý příklad. Řekli bychom, 
že toto je horší než odhozené věci. Událost je za-
znamenána na sociální síti. 

Vandal, který přijel do města za prací
Dne 9. 9. v 01:45 hod. ověřovali strážní-

ci oznámení o vandalovi vyvracejícím doprav-
ní značky na ul. T. G. Masaryka a Uzavřená. Po 
té, co vyvrátil tři dopravní značky, si údajně „své 
dílo“ ještě vyfotil. Strážníci zastihli na místě tři-
cetiletého muže, který nejdříve svoji účast na 
poškození popřel. Později si však vše rozmyslel  
a k úmyslnému poškození dopravních značek se 
přiznal. Pro účely vymáhání vzniklé škody pře-
dali strážníci jeho totožnost správci dopravního 
značení  - společnosti Sportes. Přestupek s ním 
byl projednán v blokovém řízení.

A co dál?
Dne 10. 9. v 19:09 hod. byli strážníci přivo-

láni k bezdomovci popíjejícímu „krabičák“ na la-
vičce u vchodu do nemocnice. Strážníci doporu-
čili R. F. najít si k odpočinku vhodnější místo. Co 
jiného s ním? Bude – li vyhláška proti konzumaci 
alkoholu na veřejných místech, rozhodně R. F. 
a jemu podobní budou konzumovat dál, sank-
ce jsou neúčinné a stát je za to neuvězní. Neu-
činil tak ani za různá výtržnictví, či opilství. A tak 
provádíme jako jediní (podle potřeby občanů  
a podle konkrétních oznámení) jejich přemisťo-
vání z místa na místo, kde mohou méně obtě-
žovat, či vyvolávat strach. Sami jsme zvědaví na 
jejich socializaci, kterou jsme v nedávné minu-
losti odstartovali a která je především součás-
tí dlouhodobé koncepční sociální práce. Zna-
mená možná více než represe.         Karel Čupr

Úpravami současného parkoviště u polikli-
niky Svitavská nemocnice ještě letos na pod-
zim rozšíří možnosti parkování pro veřejnost 
až o 30 míst, tedy na 60. „Na záměru spolu-
pracujeme s městem Svitavy, které má část po-
zemku v majetku. Součástí stavebních prací je 
i úprava řešení obslužných chodníků a přípra-
va na výsadbu zeleně,“ uvedl ředitel nemocnice 
Pavel Kunčák. Nová parkovací místa přibudou  
i uvnitř areálu nemocnice, bude jich navíc 21 
a budou určena zaměstnancům. Jejich výstavbu  
i náklady na parkoviště před poliklinikou hradí 
nemocnice. Dalších 11 parkovacích míst vznik-
ne na souvisejícím pozemku směrem k ulici  
U Stadionu. Tento náklad financuje město Svi-
tavy. A do třetice: do konce roku letošního roku 
vznikne 24 parkovacích míst pro veřejnost jako 
součást stavby areálu psychiatrie. Ve spoluprá-
ci s městem Svitavy a Pardubickým krajem má 
nemocnice v blízké budoucnosti v plánu ještě 
vybudovat parkovací prostor mezi InMedem 
a městským kinem. Klienti nemocnice mohou 

Sběrná místa
V souvislosti se zkvalitněním likvidace od-

padů, konkrétně se snižováním produkce 
směsného komunálního odpadu, budeme v le-
tošním roce realizovat další místa na vytříděné 
složky odpadů, kterými jsou papír, plast a sklo. 

Ve III. etapě bude nově vybudováno sedm 
nových kontejnerových stání. Umístění je na-
vrženo na ulicích Bezručova, Na Vějíři, U Ne-
mocnice, U Stadionu, na ul. Antonína Slavíč-
ka, Větrné a Raisově. Tak jako v předcházejí-
cích dvou etapách, i na tuto jsme získali dota-
ci ze Státního fondu životního prostředí. Mimo 
vlastní realizaci stavebních prací sběrných míst 
je součástí dotace i dodávka kontejnerů. 

Celkové investiční náklady jsou ve výši   
3 296 977 Kč, z toho dotace činí 2 967 279 Kč 
a vlastní prostředky 329 698 Kč. Sběrná místa 
by měla být dokončena do konce kalendářní-
ho roku. Celkově jich tedy bude na území měs-
ta již 31.                                               Pavel Čížek

Nová právní forma
Od 1. 1. 2014 vstoupil v platnost nový Ob-

čanský zákoník, který s sebou přinesl změny  
– např. ukončení činnosti občanských sdružení. 
Salvia musí tedy změnit svoji právní formu. Od 
1. 1. 2015 bude název naší organizace Středis-
ko sociálních služeb Salvia, z.ú. (z.ú. = zapsa-
ný ústav). Sídlo zůstává stejné a služby budeme 
poskytovat ve stejném rozsahu jako doposud. 

Ludmila Benešová

Nové koše na psí exkrementy byly začát-
kem září instalovány na ulici Jana Švermy, Ma-
rie Majerové, Antonína Slavíčka, Svitavská  
(u křižovatky s ul. Mýtní) a Zadní (u křižovatky 
s ul. U Větrolamu). U všech košů jsou zásobníky 
na papírové sáčky. Zároveň však mohou obča-
né používat mikrotenové sáčky, které jsou zdar-
ma k dispozici na MěÚ Svitavy (odbor financí,  
T. G. Masaryka 25). Zde si je mohou vyzvednout 
nejen při placení ročního poplatku, ale kdykoli 
v průběhu roku. Odbor životního prostředí evi-
duje další žádosti chovatelů na umístění košů  
v nových lokalitách, kterým se město bude sna-
žit vyhovět v příštím roce. Zaznamenáváme, že 
pro většinu chovatelů je úklid po svých pejscích 
již samozřejmostí, za což všem chovatelům dě-
kujeme.                                              Marek Antoš

využívat také neplacených parkovacích míst  
v ulici U Stadionu, blíže stadionu, kde je jich 
dostatek. Nová parkovací místa vyplývají ze 
zpracované studie dopravního řešení okolí svi-
tavské nemocnice, kterou zadalo město Svita-
vy. „Město Svitavy je spolehlivým partnerem 
Svitavské nemocnice už více než dvacet let. Na 
přístrojové vybavení i na stavby jsme obdrže-
li desítky milionů korun. Věřím, že spolupráce 
bude pokračovat i v dalších letech,“ uvedl Pa-
vel Kunčák.        Zdenka Hanyšová Celá

Městská policie informuje

Tísňová linka 156
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Voda je nezávadná
Kvalita pitné vody dodávaná veřejným 

vodovodem ve Svitavách a okolí vyhovuje  
v hygienických ukazatelích vyhlášce minis-
terstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kte-
rou se stanoví hygienické požadavky na pit-
nou vodu. Voda dodávaná jak pro město 
Svitavy, tak i pro připojené obce: Vendolí, 
Karle, Koclířov, Javorník a Kamennou Hor-
ku není závadná, jak bylo avizováno na zá-
kladě jediného odebraného vzorku ve Svi-
tavské nemocnici. Bezprostředně po tom-
to zjištění provedl provozovatel vodovodu 
kontrolní odběry, při kterých byla prokázá-
na nezávadnost pitné vody. Za provozova-
tele vodovodu Vodárenská Svitavy s.r.o.                

Jaromír Hurych



MC Krůček 

Dílny tvořivosti MC Krůček

Cyklostezka 
do Vendolí bude!

Drátování na Riegrovce
Středisko volného času

Centrum pro rodinu – vzdělávání, pora-
denství a kluby rodičů každý den. Informace 
- osobně MC Krůček, budova Fabriky, mob.: 
737 236 152, mckrucek@gmail.com, www.mc-
krucek.cz   

Nabízíme hlídání dětí od kojeneckého 
věku, vzdělávací programy pro větší děti v Hlí-
dacím centru - BabyKrůček – mob.: 604 509 
421, hlidani.krucek@seznam.cz

Evropské projekty v MC Krůček se blíží do 
finále. S koncem září končí také evropský pro-
jekt Mám rodinu a podnikám realizovaný MC 
Krůček. Celkem se do tohoto projektu zapojilo 
111 (především svitavských) žen a mužů - rodi-
čů, kteří podnikají či o podnikání uvažují. Pro-
jekt pomohl 12 z nich založit živnost v různých 
oblastech, 13 klientek absolvovalo specifické 
kurzy pro podporu budoucího podnikání, dal-
ší klienti se účastnili PC kurzů, seminářů, bra-
instormingových skupin aj.

I druhý projekt Flexi práce s rodinou se blí-
ží ke svému finále, to nastane s koncem listo-
padu. Na světlo světa vycházejí karty s příklady 
dobré praxe, které ukazují výhody flexibilních 
forem práce a obsahují také vyjádření zaměst-
navatelů, zaměstnaných s praktickými zkuše-
nostmi s flexi prací.                       Barbora Hávová

4. / So / 12:00 / Pardubice
Jen počkej zajíci. Legendární postavičky Vlka 
a Zajíce z proslulého ruského animovaného se-
riálu ožijí již letos na podzim v nové show na 
ledě. Velkovýpravná podívaná pro celou rodinu. 
Informace: e-mail: lwaltova@svitavy.cz, mob.: 
734 287 286

8. / St / 17:00 / SVČ Tramtáryje
Brož z plsti. Tvoření nejen pro děti v nových 
prostorách SVČ Tramtáryje. Společně budeme 
tvořit brož „ sovička“ z plsti. Cena včetně ma-
teriálu 99 Kč. Informace: e-mail: lwaltova@svi-
tavy.cz

18. / So / 7:30 – 18:00 / Týniště nad Orlicí 
-  Třebechovice pod Orebem
Zamykání vody. Akce je určena pro naprosté 
začátečníky i pokročilé vodáky. Odjezd v 7:30 
hod od restaurace Astra ve Svitavách. Kapacita 
40 míst (pod počet 20 dospělých se akce ruší). 
Přihlášení do 14. 10. v SVČ nebo na ppadya-
sek@svitavy.cz. Cena: do 6 let 200 Kč, 6 - 99 let 
300 Kč, rodiny: 2 + 1 = 600 Kč, 2 + 2 = 800 Kč,  
2 + 3 = 900 Kč. V ceně: doprava, rafty, pádla, 
vesty. S sebou: jídlo + pití na celý den, suché pře-
vlečení, obuv do vody, přilbu - do 15 let povin-
ně! (cyklo, hokej..). Informace: mob.: 734 287 
285, e-mail: ppadyasek@svitavy.cz

22. / St / 17:00 / SVČ Tramtáryje
Peněženka. Tak trochu ekotvoření, kdy si vyrobí-
me peněženku z kartonu od mléka. Velice jedno-
duché a efektivní. Cena včetně materiálu 99 Kč. 
Informace: e-mail: lwaltova@svitavy.cz

25. / So / 10:00 – 18:00 / SVČ Tramtáryje
Žonglování. Sobotní žonglování pro všechny, 
co si rádi hrají. Vyrobíme si vlastní žonglovací 
pomůcky, se kterými se naučíme zacházet. Cena 
kurzu 99 Kč. Informace: e-mail: lwaltova@svi-
tavy.cz

25. - 26. / So - Ne / 17:30 – 7:00 / Svitavy
Můra. V okolí oblíbená noční outdoorová šif-
rovací hra. SVČ Tramtáryje Svitavy zve všechny 
starší 15 let na 4. Můru. Tato hra je určena spí-
še Svitavanům. Vezměte kamarády a zažijte, co 
jste ještě nezažili. Vyrazte se toulat od večera do 
rána městem a jeho okolím, řešit různé úkoly  
a šifry. Můra prověří váš postřeh, logické myšle-
ní, vědomosti, fyzické a psychické síly. Vyzkou-
šíte si, jak fungujete v týmu i sami za sebe vstříc 
náročné i zábavné situaci. Tým 3 - 5 lidí / 300 Kč 
za tým, max. počet 15 týmů. Přihlášky si vyžá-
dejte na e-mailu: ppadyasek@svitavy.cz, přihlá-
sit se je možné do pátku 17. října. Hrát mohou 
starší 15 let, mladší 18 let musí doložit souhlas 
rodičů, který bude na požádání přiložen u při-
hlášky. Doporučujeme si projít základy šifrová-
ní. Těší se Můra - tým SVČ!

26. – 29. / Ne – St / TZ Svratouch
Podzimní prázdniny na Svratouchu. Prožijte 
podzimní prázdniny v krásné přírodě naplněné 
spoustou her a zážitků. Cena 500 Kč. Informa-
ce: e-mail: lwaltova@svitavy.cz

SVČ Tramtáryje (bývalé DDM) 

V Mateřském a rodinném centru Svitavy 
Krůček, o.s. vám nabízíme pravidelné úterní 
dílny tvořivosti, velké páteční podvečerní tvo-
ření, dílny k různým příležitostem i tradicím, 
vedené lektorkou Terezou Veitovou, účastni-
cí akreditovaných kurzů tvoření v Brně. Dílny 
jsou přizpůsobeny věkovému rozpětí účastní-
ků, na každé z nich si vytvoří výrobky dle svých 
možností, schopností i dovedností malé i vel-
ké děti, dospělí, senioři i handicapovaní kli-
enti. Každý výrobek vám udělá radost a po-
slouží k dekoraci, dárku blízké osobě,… Uvítá-
me i vaše inspirace a nápady na naše společ-
né tvoření. Nabízíme kladný a respektující pří-
stup. Základní cena setkání je: 30 Kč pro členy  
a 50 Kč pro nečleny MC Krůček. Při vyšší fi-
nanční náročnosti na materiál se cena stanoví 
individuálně. Pro bližší informace můžete kon-
taktovat lektorku: terca.veitova@gmail.com, 
mob.: 603 310 426.                    Tým MC Krůček

Po mnoha peripetiích město získalo dotaci 
na vybudování 1. etapy cyklostezky do Vendo-
lí. Trasa s novým povrchem povede od sídliště 
Na Vějíři podél Parku patriotů, napojí se na stá-
vající silnici od Vodárenského lesa ke Kojenec-
kému ústavu a bude pokračovat po šotolinové 
cestě podél zahrádek u Kojeneckého ústavu.  
Dále povede po nové komunikaci ke katastrál-
ní hranici s Vendolím. Úsek od zahrádek ke kle-
sání podél písníku bude vysázen oboustrannou 
alejí stromů. Cyklostezka bude realizována na 
jaře příštího roku a naváže na zbývající úsek do 
Vendolí, který by měl být v tuto dobu již dokon-
čen v rámci pozemkových úprav.  

Břetislav Vévoda

pneuservispneuservis
autobaterie

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

Děje se ve městě

Na sobotu 18. října od 10 do 12 hodin 
zveme všechny, kteří si chtějí vyzkoušet 
různé techniky drátování. Poplatek: 50 Kč, 
kontakt L. Pražanová na e-mailu: prazano-
va@zsriegrova.svitavy.cz.
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Farmářské trhy
Na základě častých dotazů uvádíme, že 

v roce 2014 jsou Farmářské trhy plánované 
až do konce října (na plakátech je to uve-
deno).                                       Rudolf Grim



Burza škol 2014 Humanitární 
činnosti v Keni

Seniorcentrum pořádá

Den otevřených dveří 

Halloweenský 
karneval ve Fabrice

Benefiční koncert 
pro Azylový dům

Okresní výstava ovoce  
a zeleniny v Koclířově

Soutěž pro žáky 
a studenty 

Již tradičně Úřad práce ČR – Informační  
a poradenské středisko ve Svitavách pořádá 
Přehlídku středních škol. Akce se koná v úte-
rý 4. listopadu od 9 do 18 hodin v prostorách 
Fabriky.

Burza nabídne prezentaci středních škol 
okresu Svitavy a dalších regionů, podrobné in-
formace o vzdělávací nabídce, vyučovaných 
studijních a učebních oborech, ukázky nápl-
ně a činnosti jednotlivých oborů, informační 
a propagační materiály. Součástí burzy budou 
nově také prezentace významných zaměstna-
vatelů a jejich profesních požadavků. Seznámí 
vás se službami Informačního a poradenského 
střediska pro volbu a změnu povolání ÚP ČR. 

Je určena pro žáky základních škol a jejich 
rodiče, výchovné poradce, pedagogickou i ši-
rokou veřejnost, zaměstnavatele. 

Využijte jedinečné příležitosti získat pře-
hled před důležitým životním krokem.

Karolína Machálková

Pochlubte se, jak máte šikovné děti. Zá-
kladní škola Svitavy, nám. Míru 73, vyhlašuje  
v rámci projektu COP (Cesta objevování povo-
lání) novou zajímavou soutěž pro všechny žáky 
základních škol a studenty středních škol Par-
dubického kraje v oborech:

1) nejlepší školní počítačová animace
2) nejlepší výrobek ze stavebnice Merkur

Záštitu nad soutěží převzali náměstkyně  
hejtmana Pardubického kraje Jana Pernicová 
a starosta města David Šimek. Uzávěrka sou-
těže je v pátek 21. listopadu a vítězové obdrží 
hodnotné ceny.

Ve dnech 24. – 28. listopadu proběhne na 
naší škole workshop projektu COP, během ně-
hož vyhodnotíme soutěžní příspěvky. Vyhláše-
ní výsledků a předání cen proběhne na závě-
rečné konferenci projektu 26. února 2015.

Jakub Velecký

Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 16. říj-
na od 18 hodin v klubu Tyjátr.

Charita Svitavy srdečně zve na přednášku 
Lenky Kohlové o Keni, kde půl roku působila 
jako dobrovolnice. Věnovala se tam mapování 
a rozšiřování technologií pro lepší připravenost 
na řízení krizových situací ( jako jsou občanské 
války, povodně, zemětřesení a další katastrofy). 
Těšit se můžete na cestopisné povídání dopro-
vázené fotkami, videi a hudbou.      David Šmída

Pomoc pro vás, kteří pečujete o blízké po-
stižené demencí.

Seniorcentrum města Svitavy pořádá a zve 
vás na pravidelná setkávání pro rodinné pří-
slušníky, kteří pečují o blízkou osobu trpící ně-
jakou formou demence, zejména Alzheimero-
vou chorobou. Cílem setkávání je získání po-
třebných informací, pomoci a podpory. Zdro-
jem takové intervence je právě svépomocná 
skupina. Pracuje na principu vzájemného sdí-
lení a spolupráce, nabízí náhled na zkušenosti 
s péčí o nemocného i o sebe sama, představu-
je poskytování výše uvedené podpory více kli-
entům najednou. 

Naše další setkání se uskuteční ve čtvrtek 
16. října a 13. listopadu v 15 hodin, ve spole-
čenské místnosti Seniorcentra města Svitavy, 
T. G. Masaryka 7/33A, Svitavy.                                            

Lenka Jurenová

Seniorcentrum města Svitavy vás zve  
v rámci Týdne sociálních služeb ČR na Den ote-
vřených dveří,  který se koná ve středu 8. října 
od 10 do 16 hodin v Domově pro seniory na 
adrese: T. G. Masaryka 7/33A, Svitavy.

Lenka Jurenová

Srdečně vás všechny zveme na Halloween-
ský karneval plný her, soutěží, zábavného od-
poledne s žáky taneční školy Scarlett. Mimo 
jiné žáci zatančí některé ze svých choreogra-
fií. Překvapení je také přichystáno pro nejednu 
maminku. Přijďte v neděli 19. října ve 14:00 
hodin do sálu Fabriky a užijte si s námi krás-
né odpoledne. Zvou Scarletťáci. 

                     Šárka Hnátová

Benefiční koncert proběhne v úterý  
28. října od 16:30 hodin v kostele sv. Jiljí ve 
Svitavách (u hřbitova). 

Koncert se koná u příležitosti oslav dva-
ceti let provozu Azylového domu pro matky 
s dětmi ve Svitavách. Tato sociální služba je od 
roku 1994 nepřetržitě provozována Oblastní 
spolkem ČČK Svitavy. Veškerý výtěžek z dob-
rovolného vstupného bude věnován na zajiště-
ní provozu Azylového domu. Během koncertu 
vystoupí: Ingrid Silná - varhany, Vojtěch Poštul-
ka - zpěv, Vojtěch Boštík - zpěv, Jana Mandlo-
vá - umělecký přednes. Vše je v umělecké režii 
Jakuba Dobeše, kterému tímto děkujeme za or-
ganizaci koncertu. Těšit se můžete na nevšed-
ní hudební zážitek.              Vendula Sezemská 

ZO ČZS Koclířov, ÚSČZS Svitavy ve spolu-
práci s obcí Koclířov pořádá v Kulturním domě 
v Koclířově výstavu ovoce a zeleniny. Akce 
se koná v sobotu 4. října od 9 do 18 hodin 
a v neděli 5. října od 9 do 17 hodin. V 1. po-
schodí se uskuteční výstava prací dětí z kera-
mického kroužku. Vstupné dobrovolné. Pořa-
datelé vás srdečně zvou.  

Jaroslav  Navrátil
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7. Út / 19:00 / Fabrika 
Divadlo Na Jezerce - Musíme si pomáhat
Divadelní abonentní cyklus podzim/zima 
2014/2015. Vstupné: 300 Kč

 � 19:00 / čajovna Namasté
Úplňkové bubnování
Kurz hry na africký buben - djembe, vhodný 
pro začátečníky i pokročilé. Workshop pove-
de terapeut a bubeník Andrej Kolář. Vstupné 
dobrovolné

 � 17:00 / Fabrika, aula
Grafologie aneb Tajemství výkladu písma 
Vzdělávací přednáška Dagmar Kravčíkové je 
spojená s možností hlubšího sebepoznání. Je 
zaměřena na základy grafologie a poodhaluje 
naši osobnost v závislosti na našem rukopise. 
Vstupné dobrovolné

8. St / 19:00/ Ottendorferův dům
Edita Adlerová
Vstupné: 160 Kč, členové KPH 80 Kč

9. Čt / 16:30 / městská knihovna, 
dětské oddělení 
O vílách, dracích, skřítcích a jiných pohád-
kových bytostech (lidové pohádky). Pohád-
ková dílna pro celou rodinu s Alenou Vorlíčko-
vou - povídání, čtení, relaxační hudba, malová-
ní, pracovní listy. 

 � 18:30 / Ottendorferův dům – Muzeum espe-
ranta

147. cestovatelský večer AS Brontosaura
Rumunský Banát a Bulharsko
Povídání o poznatcích a zážitcích z odborné 
exkurze, o životě českých krajanů v Rumunsku  
a o veškerých krásách východního Balkánu. 
Přednáší Petr Zobač.

10. Pá / 9:00 – 18:00 / městská knihovna
Den otevřených dveří 
Přijďte se seznámit se službami knihovny; pro 
nové čtenáře registrace na rok zdarma.

 � 19:00 / čajovna Namasté
Permakultura a seberealizace 
Přednáška Ing. arch. Petra Hájka. 
Vstupné dobrovolné

 � 20:00 / klub Tyjátr
Syfon + host
Pravidelný výroční koncert hard rockového SY-
FONU + host. Vstupné: 70 Kč

1. St / 19:00 / čajovna Namasté
Poetický večer na téma Bouře
Vážení čtenáři a čtenářky, zveme vás na náš 
pravidelný literárně - tvořivý večer plný litera-
tury. Představeny budou kapitoly z vámi done-
sených a přečtených knih na téma Bouře. Tě-
šíme se na vás a vaše knihy. Pořad se koná ve 
spolupráci s SKS. Vstup volný

2. Čt / 8:30 a 10:15 / Divadlo Trám
Divadlo Koráb Brno: Princezna na hrášku
Není snadné najít kamaráda, ještě horší je, 
když kluk hledá kamarádku. To je každá rada 
drahá! Určeno pro MŠ a 1. st. ZŠ, ale také pro 
veřejnost. Vstupné: 40 Kč

3. Pá / 9:00 – 16:00 / MC Krůček
Rozvoj a výchova dětí / S hudbou spolu 
Poplatek za seminář je pro členy Krůčku a z ma-
teřských center 300 Kč, pro nečleny 400 Kč. 
Hlásit účast a hlídání dětí, mob.: 603 310 426,  
e-mail: terca.veitova@gmail.com 

 � 20:00 / klub Tyjátr
Rockotéka
Rockové hity minulosti i současnosti + hrajeme 
na vaše přání - s akcí na baru. Vstupné: dobro-
volné u obsluhy na baru

3. – 4. Pá - So /  Fabrika 
Konference Proměny kulturní infrastruktury 
v České a Slovenské republice po roce 1989
Do programu jsou zařazeny referáty českých 
a slovenských odborníků působících v oblasti 
vědy a výzkumu, architektury a veřejných kul-
turních služeb. Konference byla zařazena na 
seznam kulturních akcí konaných v rámci Mě-
síce české a slovenské kulturní vzájemnosti pod 
záštitou ministra kultury České republiky.

4. So / 9:00 / hráze rybníka Hvězda u Třebovic
Ptačí festival
Odjezd ze Svitav vlakem v 8:30 hod.

 � 18:00 / čajovna Namasté
Hledání rovnováhy 
Interaktivní přednáška s diskusí o rovnováze 
v našich životech z pohledu alternativní medi-
cíny. Večerem bude provázet renomovaný te-
rapeut holistické (celostní) medicíny - MUDr. 
Ákoš Willant. Vstupné dobrovolné

KulTuRA
10. – 12. Pá – Ne / Slovensko - Malá Fatra
Navštivte se SVČ malý turistický ráj 
Nachází se zde nejhezčí slovenský vrchol, kte-
rým je Velký Rozsutec. Velice oblíbeným je rov-
něž Velký Krivaň nebo sousední Chleb. Dvacet 
menších vodopádů nabízí Janošíkovy diery, nad 
kterými vedou železné lávky a žebříky. Cesta je 
místy osazená řetězy. Cena 1 950 Kč / osoba. 
Více info na: www.svc.svitavy.cz

11. So / 18:00 / Fabrika 
The Tap Tap - Načerno
Celostátní turné černého humoru + výstava 
kreslených vtipů o lidech s hendikepem. Kape-
la The Tap Tap chce prostřednictvím sbírky a ce-
lostátního turné zábavnou formou  komuniko-
vat se širokou veřejností o významu vzdělání lidí 
se zdravotním postižením a jejich uplatnění na 
trhu práce. Vstupné: 180 Kč

 � 20:00 / klub Tyjátr
Oldies Party
Nejlepší párty s hity 60. až 80. let - zahrajeme na 
vaše přání české i zahraniční fláky. Vstupné dob-
rovolné u obsluhy na baru

12. Ne / 15:00 / Divadlo Trám
Dášeňka aneb PSÍ KuSY - Haf!
Divadlo Husa na provázku Brno. Vstupné: 50 Kč 
/ rodinné pasy 

 � 15:00/  městské muzeum a galerie
Zdeněk Holomý - legenda svitavské 
fotografie
Vernisáž výstavy k nedožitým 90. narozeninám 
a 10. výročí úmrtí významného svitavského fo-
tografa a skvělého člověka.

13. Po / 8:30 a 10:15 / Divadlo Trám
Divadlo Matýsek Nový Bor: 
Malířská pohádka  
Pohádkový příběh plný fantazie nás přivede do 
malířského ateliéru Hugo Pastelky, který právě 
namaloval nový obraz. Obraz je odlišný, což je 
problém, a nikdo ho nechce přijmout, proto se 
obraz vydá do světa. Určeno pro MŠ a 1. st. ZŠ, 
ale také pro veřejnost. Vstupné: 35 Kč

13. - 30. Po - Pá / 9:00 - 18:00 / So a Ne  
/ 13:30 - 18:00 / 
Bazárek s podzimním a zimním oblečením
Přijďte si nakoupit oblečení za výhodné ceny od 
vel. 50 do dospěláckých velikostí + hračky.  A po-
kud chcete prodat něco po svých dětech, sta-
čí napsat na e-mail: raraseksvitavy@seznam.cz 
nebo kontaktovat Janu Václavíkovou na mob.: 
604 676 039 
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15. St / 16:00 / Svitavský stadion
Drakiáda 
Pro všechny děti a věčně mladé, jsme na svi-
tavském stadionu připravili Drakiádu. Soutěže 
pro děti, drobné odměny, skládání vlaštovek… 
Více info: lwaltova@svitavy.cz

 � 18:00 / klub Tyjátr
Autorské čtení Jana Němce
Čtení a beseda s autorem románu Dějiny svět-
la, který byl nominován na cenu Magnesia Li-
tera 2013. Vstupné dobrovolné

 � 19:30 / Fabrika 
Zdeněk Izer
Předprodej v recepci Fabrika a IC Svitavy.
Pořádá agentura AZmusic. Vstupné: 250 Kč 

16. Čt / 17:00 / Fabrika, aula
Z Trutnova na Nový Zéland 
– deník z vandru od protinožců
Cestovatel a autor stejnojmenné knižní pub-
likace Jiří Jůzl se s vámi podělí o své snímky  
a dobrodružné zážitky z druhého konce světa.
Vstupné dobrovolné

 � 18:00 / klub Tyjátr
Humanitární činnost v KENI
Srdečně zveme na přednášku Lenky Kohlové  
o Keni, kde půl roku působila jako dobrovolnice. 

17. Pá / 18:00 / čajovna Namasté
Kreslení mandal - výtvarný večer s art-tera-
peutem Martinem Adamcem. Pastelky s sebou.
Vstupné: 150 Kč

 � 20:00 / klub Tyjátr
Roman Dragoun a FuTuRuM
Předprodej: od 15. září ve Fabrice a v klubu 
Tyjátr. Vstupné: 150 Kč předprodej, 200 Kč na 
místě

18. So / 17:00 / čajovna Namasté
Zpěv manter 
Večerem bude provázet David Breiter - kytaris-
ta, zpěvák a skladatel duchovních písní.
Vstupné dobrovolné

 � 20:00 / klub Tyjátr
Rockotéka
Rockové hity minulosti i současnosti + hrajeme 
na vaše přání - s akcí na baru. Vstupné: dobro-
volné u obsluhy na baru

19. Ne / 14:00 / Fabrika 
Halloweenský karneval
Pořádá Taneční klub Scarlett. Vstupné: děti 35 
Kč, dospělí 50 Kč, žáci Scarlett mají vstup volný.

21. Út / 8:30 a 10:15 / Fabrika 
Divadýlko Mrak Havlíčkův Brod: 
Čarodějná pohádka  
Pohádka je na motivy příběhů z pokladnice 
českých pohádek. Příběh o dvou sousedkách 
– o zlé zelinářce Mařce, které práce nevoní,  
a Barušce, která pěstuje bylinky pro zdraví své 

i ostatních. Určeno pro MŠ a 1. st. ZŠ, ale také 
pro veřejnost. Vstupné: 35 Kč

 � 8:00 – 18:00 / MC Krůček
Den stromů
Seminář v duchu eko aktivit (tvoření, klub pro 
nejmenší, přednášky). Více informací na mob.: 
603 310 426,  e-mail: terca.veitova@gmail.com

22. St / 16:00 - 17:00 / MC Krůček
Pohádka u psí boudy (účinkuje JO–JO).
Divadlo v Krůčku 

23. Čt / 18:00 / klub Tyjátr
Cesta do hlubin své duše 
s průvodkyní Ayahuaskou
Vyprávění o kontaktu s posvátnými rostlinami  
v Peru a Kolumbii. Večerem provedou: Hana 
Simonová - magisterské studium psychologie 
na UP v Olomouci a Lenka Simonová.
Vstupné dobrovolné

24. Pá / 17:00 – 21:00 / Fabrika 
Na muzice ve Fabrice
K tanci i poslechu zahraje svitavský dechový 
orchestr Jarda Gang s kapelníkem Jaroslavem 
Dvořákem. Vstupné: 50 Kč

 � 20:00 / klub Tyjátr
Našrot + Sněžná slepota
Našrot (hardcore-crossover, Havlíčkův Brod). 
Jedna z nejdivočejších českých HC-crossove-
rových part, před revolucí téměř kultovní sou-
bor všech ochmelků, grázlů a jiných pochyb-
ných existencí. Vstupné: 80 Kč

26. Ne / 15:00 / Divadlo Trám
Divadlo Matýsek Nový Bor 
Najdi kličku, Ciferníčku 
...aneb Hodinářská pohádka
V našem pohádkovém příběhu uvidíte hodiná-
ře, vílu, hodinového skřítka Ťaka i zlého skřeta 
Zloneřáda, ale také oživlé hodiny. Loutky jsou 
velké (cca 1metr). Nechybí ani autorské pís-
ničky. Hrají: Zuzka Nováková a Michal Vaněk
Vstupné:  50 Kč / rodinné pasy

29. St / 17:00 / klub Tyjátr
Piškotéka 
Discotéka pro všechny holky a kluky od 8 let, 
kteří rádi tančí. Spoustu zábavy, her a muziky 
na přání. Vstupné: 30 Kč

 � 19:30 / Fabrika 
Screamers
Skupina Screamers vystoupí v novém pořa-
du „Tyjátr“. Předprodej v Informačním centru. 
Vstupné: 260 Kč  

30. Čt / 15:00 / restaurace Fabrika
Akce svitavská dýňovka 
Pořádá MC Krůček.
 
31. Pá / 10:30 / Fabrika 
Divadlo E. Vojana Brněnec: Komunismus  
Posláním hry je připomenutí minulosti pro naši 
současnost. Podstatou není politika, ale rodinné 
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vztahy, deformované tlakem a strachem všech 
...ismů. Hra je připomenutím událostí, které 
řada lidí už nepamatuje. Určeno od 7. roč ZŠ, 
SŠ, SOU, ale také pro veřejnost. Vstupné:  40 Kč

 � 16:00 / Fabrika 
Haloween - dýně se valí
Pořádá MC Krůček. V ceně výborná dýňová 
polévka - uvaří ISŠ MT, program a odměny 
pro děti. Od 17:15  strašidelná cesta lemova-
ná světly a strašidly. Vstupenky v předprodeji 
na recepci Fabriky v ceně 110 Kč pro nečleny 
a 90 Kč pro členy za rodinu. 

 � 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Kapela Rotoped

 �  19:00 / klub Tyjátr
5. večer s kytarou - Porta je lék 
a hudba nejlepší apatyka
Zveme k pohodovému večeru s finalisty Porty 2014 
v Řevnicích u Prahy. Zahrají Pocity Brno (folk)  
a Nevermore & Kosmonaut Brno (folkrock).

Kino Vesmír
2. / Čt / 19:30 
Dřív, než půjdu spát USA 2014 
Když ztratíte paměť, jak poznáte, komu věřit? 
Nicole Kidman a Colin Firth v hlavních rolích 
mysteriózního thrilleru. Každý den se probou-
zí vedle cizího muže a je to její vlastní muž…
Režie: Rowan Joffe
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky / 92 minut

3. - 4. / Pá / 17:00, So / 15:00 a 17:00 
Pošťák Pat GB 2015
Nejoblíbenější listonoš na světě, pošťák Pat, se 
chystá do kina v animované podívané, ve kte-
ré nechybí humor, akce, písničky a také světla 
ramp. Režie: Mike Disa
Vstupné: 100 Kč / dabováno / 88 minut

3. / Pá / 19:30 
Pod zemí USA 2014 
Jediná cesta ven vede dolů. Horor v pařížských 
katakombách. Jeden z nejděsivějších filmů le-
tošního roku! Režie: John Eric Dowdle
Vstupné: 110 Kč/ od 15 let / titulky / 89 minut

4. / So / 19:30 
labyrint: Útěk USA 2014 
Bránou můžete vstoupit do obrovského a ne-
ustále se měnícího labyrintu. Kdo hledá cestu 
ven, má na to vymezený čas. V noci se totiž la-
byrint mění na děsivé místo… Akční sci-fi.
Režie: Wes Ball 
Vstupné: 110 Kč / titulky / 114 minut

7. / Út / 19:30 
Zmizelá USA 2014 
Nikdy nevíš, co máš, dokud… Amy se ztratila 
v den pátého výročí svatby s Nickem. Co se 
vlastně stalo… Thriller. V hlavní roli: Ben Affleck
Režie: David Fincher
Vstupné: 120 Kč / od 15 let / titulky / 145 minut



Výstavy

MěSTSKé MuZEuM A GAlERIE
25. září 2013 – 4. ledna 2015
Pošta za velké války
Výstava vznikla jako příspěvek Poštovního mu-
zea do projektu Velká válka 1914-1918 a před-
stavuje vojenskou i civilní část rakouské a uher-
ské poštovní správy během první světové války. 
Výstava zapůjčená z Poštovního muzea.

Výstava - Adolf Born aneb Jak vzniká 
poštovní známka
Návrhy poštovních cenin od Adolfa Borna plné 
hravosti, fantazie a inteligentního humoru. Vý-
stava zapůjčená z Poštovního muzea.

Svitavská pošta
Historie svitavské pošty ze sbírek MUDr. Pet-
ra Třeštíka a Městského muzea a galerie ve Svi-
tavách.

FABRIKA
Foyer
ZŠ a MŠ Sokolovská, Svitavy: 
Výstava k 50. výročí zahájení 
prvního školního roku na Sokolovské 
Výstava, která odstartovala narozeninové osla-
vy, vám nabídne fotografie všech absolventů 
školy, historický přehled vývoje školy a také 
vzpomínky bývalých ředitelů, učitelů a žáků 
školy. Prodej Almanachu v recepci Fabriky.

3. podlaží 
Charita Svitavy v obrazech
Vernisáž výstavy proběhne 1. října 2014 v 16 
hodin v prostorách Fabriky před restaurací ve 
3. podlaží. Na výstavě bude možné zhlédnout 
fotografie z činnosti Charity Svitavy doplněné  
o obrazy klientů Světlanky – centra denních slu-
žeb a dozvědět se tak více o rozsáhlé činnos-
ti Charity Svitavy. Potrvá od 1. října 2014 do 
11. ledna 2015.

4. podlaží 
34. NSVAF: Výstava fotografií
Pozastavení nad fotografiemi neprofesionál-
ních autorů letošní národní soutěže, které vy-
brala porota jako nejzajímavější.

Od 14. 10. The Tap Tap: Načerno
Výstava kreslených vtipů o lidech s hendike-
pem, která upozorňuje na význam černého hu-
moru jako důležité schopnosti komunikovat  
o vážných věcech s nadhledem. Během koncer-
tu 11. 10. bude výstava k vidění ve foyer Fabriky. 

DIVADlO TRáM
Světlana Macková: Obrazy mého života
Malé ohlédnutí za dosavadní tvorbou Světla-
ny Mackové. Je různorodá, co se týče použi-
tých technik, ale tématem a vyjadřováním si je 
podobná. V obrazech zaznamenává okamžiky 
svého života tak, jak je vidí, cítí a jak si je chce 
zapamatovat.
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8. / St / 19:30 
Equalizér USA 2014 
Denzel Washington jako bývalý člen elitní taj-
né vojenské jednotky předstírá svou smrt, aby 
mohl začít poklidný život… To se úplně nezda-
ří… Jediný, kdo vyřeší vaše problémy je… Equa-
lizer.. Akční thriller. Režie: Antoine Fuqua
Vstupné: 130 Kč / od 15 let / titulky / 132 minut

9. - 11. / Čt, Pá, So / 19:30 
Andělé všedního dne ČR 2014 premiéra!
Kdybyste dokázali zastavit čas, možná byste si 
jich všimli. Našimi hrdiny jsou lidé, kteří si ne-
chávají proklouznout život mezi prsty. Proto se 
v jejich blízkosti objevili andělé… Podle romá-
nu Michala Viewegha natočila Alice Nellis ko-
medii i drama.
Vstupné: 120 Kč / 97 minut

10. - 11. / Pá / 17:00, So / 15:00 a 17:00 
Dům kouzel Belgie 2013
Opuštěný kocourek  se ukryje v tajuplném 
domě starého kouzelníka… Animovaný rodin-
ný dobrodružný film. Režie: Jeremy Degruson, 
Ben Stassen
Vstupné: 110 Kč / dabováno

14. / Út / 19:30 
Anabelle USA 2014 
Skutečná panenka, schopná nevýslovného zla, 
je držena pod zámkem v okultním muzeu, kde 
jediným návštěvníkem je kněz… Horor. Režie: 
John R. Leonetti
Vstupné: 100 Kč / od 15 let / titulky  

15. / St / 19:00 
Záznam z Metropolitní opery 
v New Yorku: Rusalka
Renée Fleming se představí v jedné ze svých 
stěžejních rolí v jímavé pohádkové opeře An-
tonína Dvořáka. Pod taktovkou maestra Y. Né-
zet-Séguina a v režii O. Schenka roli Prince 
ztvárnil tenorista Piotr Bezcala a Dolora Za-
jick Ježibabu.
Vstupné: 300 Kč / 195 minut

16. - 18. / Čt, Pá, So / 19:30 
Drákula: Neznámá legenda USA 2014 premiéra!
Nebál se postavit obrovské přesile. Než se stal 
Drákulou, byl Vladem III., vládcem malé zemič-
ky jménem Transylvánie. Aby porazil zlo, spojí 
se se zlem mnohem větším… Stane se Drákulou. 
Nezničitelným démonem! Režie: Gary Shore
Vstupné: 120 Kč / titulky / 92 minut 

17. - 18. / Pá / 17:00, So / 15:00 a 17:00 
7 trpaslíků Německo 2014 
Pohádkový příběh, jak ho neznáte. Animova-
ná pohádka. Režie: Boris Aljinovic, Harald Si-
epermann
Vstupné: 120 Kč / dabováno / 88 minut

21. / Út / 19:30
Nick Cave: 20000 dní na Zemi GB 2014 
24 hodin v životě hudebníka a mezinárodní 
kulturní ikony Nicka Cavea v dokumentu, kte-

rý propojuje fikci s realitou. Intimní vhled do 
procesu umělecké tvorby. Režie: Iain Fosyth  
a Jane Pollard
Vstupné: 70 Kč / titulky / 96 minut

22. / St / 19:30 
Co s láskou USA 2014 
Na první lásku nikdy nezapomeneš. Společný 
víkend bývalých milenců po 25 letech… Je lás-
ka opravdu to nejcennější? Romantický film.
Režie: Michael Hoffman
Vstupné: 120 Kč / titulky  

23. - 25. / Čt, Pá, So / 19:30 hodin
Intimity ČR 2014 premiéra!
Romantický film složený ze sedmi příběhů  
o lásce, které se vzájemně prolínají. Zlata Ada-
movská, Petr Štěpánek, Kristýna Leichtová, To-
máš Klus, Ondřej Vetchý a další. Režie: Ivo Ma-
charáček
Vstupné: 110 Kč / 104 minut

24. - 25. / Pá / 17:00, So / 15:00 a 17:00
Škatuláci USA 2014
Hrdinové mohou mít překvapivé tvary. Detek-
tivka, absurdní komedie a bláznivé dobrodruž-
ství. Animovaný rodinný film. Režie. Graham 
Annabele, Anthony Stacchi
Vstupné: 100 Kč / dabováno / 97 minut

27. - 28. / Po, Út / 17:00 
Tři bratři ČR 2014
Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus a Zdeněk 
Piškula) se vydávají do světa na zkušenou, aby 
si našli nevěsty a rodiče jim mohli předat hospo-
dářství.  Sourozenci vstupují do slavných pohá-
dek… Scénář: Zdeněk Svěrák, režie: Jan Svěrák
Vstupné: 100 Kč / 86 minut

29. / St / 19:30 
Co jsme komu udělali? Francie 2014
Čtyři svatby a dva na umření. Na životě je krás-
né, že se nedá nic dopředu naplánovat. Kome-
die. Režie: Philippe de Chauveron
Vstupné: 110 Kč / titulky / 97 minut

30. / Čt / 19:30 
Soudce USA 2014 
Obhajte svoji čest. Robert Downey Jr. Jako 
soudce, který se vrací domů, aby zjistil prav-
du o svém otci. Drama. Režie: David Dobkin
Vstupné: 100 Kč / titulky / 142 minut

31. / Pá / 19:30 
Mapy ke hvězdám  Kanada, USA, Německo, 
Francie 2014 
Příběh o temné stránce ambicióznosti a slá-
vy. Drama hollywoodské dynastie: psychote-
rapeut, pečující o hollywoodské hvězdy, mat-
ka, která rozvíjí hereckou kariéru svého malé-
ho syna, dcera se léčí z pyromanie… Režie: Da-
vid Cronenberg
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky / 111 minut



26. Ne /  9:00 / ZŠ Felberova
Basketbal TJ Svitavy – TJ Jiskra litomyšl
Basketbal: oblastní přebor U 11

Litomyšl
3. 10. / 20:00 / Music club Kotelna
Dan Bárta + Baltazar Trio
Při příležitosti 20. výročí založení klubu.

3. - 6. 2014 / různá místa ve městě
ArchiMyšl 2014 
Oslavy Světového dne architektury. Komen-
tované prohlídky, procházky i projížďky, dal-
ší akce.

16. 10. / 19:30 / Smetanův dům
Černobílé písničky:
 Blue Star Václava Marka & Aleš Cibulka
V rámci Litomyšlských hudebních večerů.-

Polička
1. 10. / 18:00 / Tylův dům
Projekce fotografa P. Žůrka: 
57 dní na cestě kolem světa

9. 10. / 19:00 / Tylův dům
Divadelní komedie: Vztahy na úrovni

14. 10. / 19:00 / Tylův dům
Koncert: Daniel Hůlka 
s klavírním doprovodem

Moravská Třebová
15. 10. / 19:00 / kinosál muzea
Divadlo: Mafie a city
Francouzská komedie L. Chaumara. 
Hrají: I. Vyskočil, L. Langmajer, V. Nová 
a K. Zima

24. 10. / 19:00 / dvorana muzea
Recitál: Pavlína Jíšová a přátelé
Křest nového alba „To já, písnička“

Vysoké Mýto
19. 9. 2014 – 11. 1. 2015 / Muzeum českého 
karosářství
Výstava: Josef Václav Myslbek

18. 10. / 20:00 / Klubová scéna M-klubu
Koncert: Sto zvířat. Tlustý turné
Koncert v rámci turné k aktuálnímu albu 
„Tlustej chlapeček se včelou v kalhotách.“

25. 10. / 13:00 / M-klub
4. Bubenický festival Vysoké Mýto
Tradiční přehlídka nejlepších tuzemských a za-
hraničních bubeníků. Více na www.mklub.cz

4. So / 9:00 / ZŠ Riegrova
Turnaj
Volejbal: KP – starší žáci

 � 9:00 / ZŠ Felberova
Basketbal TJ Svitavy – TJ Jiskra litomyšl
Basketbal: oblastní přebor U 12 
 
 � 10:00 / hala Na Střelnici

TJ Svitavy – TJ Nivnice
Volejbal: junioři – 1. liga

 � 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – Sokol Česká Třebová II
Volejbal: juniorky – 1. liga

 � 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – TJ Boskovice
Volejbal: 1. liga – kadetky

 � 15:00 / hřiště Lačnov
1HbcSy - TJ loko Česká Třebová B
Hokejbal: 2Nhbl Muži

 � 18:00 / hala Na Střelnici
Tuři Svitavy – BK JIP Pardubice
Basketbal: Mattoni NBL

 � 20:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy C – SKB Česká Třebová
Basketbal: VČL muži  
 
11. So / 9:00 / ZŠ Felberova
Basketbal TJ Svitavy – SKB Česká Třebová
Basketbal: oblastní přebor U 11

 � 10:00 / gymnázium
Basketbal TJ Svitavy – BK KARA Trutnov
Basketbal: oblastní přebor U 17
 
 � 10:00 / ZŠ Felberova

TJ Svitavy – VK lanškroun B 
Volejbal: muži - KP II. tř

 � 14:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy B – Spartak uherský Brod
Basketbal: 2. liga muži  
 
 � 20:00 / hala Na Střelnici

FbK Svitavy - FBC Kladno 
Florbal: 4. kolo 

12. Ne / 9:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy B – Slavia Kroměříž
Basketbal: 2. liga muži 
   

 � 12:00 / hala Na Střelnici
KP minivolejbal - turnaj
Volejbal: žáci - přípravka

13. Po / 20:20 / hala Na Střelnici
Tuři Svitavy – NH Ostrava
Basketbal: Mattoni NBL  
 
15. St / 17:00 / hala Na Střelnici
Tuři Svitavy – ARIETE Prostějov
Basketbal: Mattoni NBL  

18. So / 9:00 / ZŠ Felberova
Basketbal TJ Svitavy – SŠB Pardubice
Basketbal: Oblastní přebor U 12 

 � 9:00 / ZŠ Riegrova
Turnaj
Volejbal: KP – mladší žákyně 

 � 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – Spartak Choceň
Volejbal: KP I. tř. – ženy

 � 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – KP Brno B
Volejbal: 1. liga – juniorky

 � 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – VK lanškroun
Volejbal: 1. liga – kadetky

 � 12:00 / hřiště Lačnov
1HbcSy - Hbc Jokerit Chrudim
Hokejbal: 2Nhbl Muži

 � 17:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy C – TJ Jiskra Havl. Brod
Basketbal: VČL muži  
 
19. Ne / 9:00 / ZŠ Riegrova
Turnaj
Volejbal: KP - starší žákyně

25. So / 9:00 / ZŠ Felberova
Basketbal TJ Svitavy – Sokol Vysoké Mýto
Basketbal: oblastní přebor U 13 
 
 � 10:00 / gymnázium

Basketbal TJ Svitavy – Sokol Nová Paka
Basketbal: oblastní přebor U 17 

 � 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – Volejbal Brno
Volejbal: 1. liga – junioři

 � 16:00 / hala Na Střelnici
FbK Svitavy - SK Bivoj litvínov
Florbal: 6. kolo 

 � 19:30 / hala Na Střelnici
Tuři Svitavy – BK Opava
Basketbal: Mattoni NBL  
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Dvě originální výstavy poštovního muzea

Adolf Born aneb 
Jak vzniká 
poštovní známka

Výstava Pošta za Velké války
aneb Píšu Vám z fronty…

První výstava je věnována poštovnictví za  
1. světové války. Ale dejme slovo kurátorovi této 
výstavy PhDr. Janu Kramářovi z Poštovního mu-
zea: „Výstava představuje vojenskou i civilní část 
rakouské a uherské poštovní správy během prv-
ní světové války. Ačkoliv byla c. a k. polní poš-
ta neoddělitelnou součástí c. a k. armády, patři-
la k nebojovým složkám, které působily za fron-
tou a v zázemí. Její hlavní „zbraní“ tak nebyly ani 
děla ani kulomety, nýbrž velmi dobře organizo-
vaný úřední aparát na distribuci zásilek všeho 
druhu – listovních zejména. Byla to totiž právě 
pošta, která umožnila miliónum vojáků na fron-
tě kontakt se svými blízkými v zázemí. …Snad 
každý voják netrpělivě očekával dopis či ales-
poň korespondenční lístek, aby se ujistil, že rodi-
na na něho myslí, kamarádi ho neopustili nebo 
že dívka, kterou miluje, je mu stále věrná.“ Úvod-

Jak už se stalo tradicí muzea, jeden z vý-
stavních sálů v přízemí bude věnován dějinám 
svitavské pošty. Tentokrát jsme využili sběra-
telského zájmu MUDr. Petra Třeštíka, jeho ex-
ponátů, fotografií poštovního muzea a našeho 
sbírkového fondu. Na chvíli opustíme hřbitov 
a půjdeme po stopách historie jednoho z nej-
významnějších úřadů ve městě. Ostatně, s hro-
bem Wernerů jsme se již setkali. 

První zmínky o poště v blízkém okolí Svi-
tav jsou doloženy k roku 1754, kdy Marie Tere-
zie zřídila poštovní spojení Olomouc - Hradec 
Králové. V Koclířově je pošta datována právě  
k roku 1754. Do Svitav se poštovní úřad dostal 
v roce 1785, což je také datum otevření nej-
starší svitavské pošty. Po smrti prvních pošt-
mistrů se úřad dostal do potíží, dokonce se roz-
krádaly zásilky, a majitelé pošty museli poštu 

prodat. Tak se poprvé setkáváme se jménem 
nových majitelů dědičného privilegia, a to ro-
diny Wernerů. Stalo se tak roku 1797. Domi-
nik Werner, syn starosty města, měl dostatek 
financí pro rozvoj instituce. Zakoupil dvě ne-
movitosti na Novém městě a položil tak zákla-
dy ke slávě dědičné pošty ve Svitavách. 

Roku 1813 Wernerovy nemovitosti vyhoře-
ly, parcela byla prodána a zbyl po ní jen lidový 
název Postgrund. Wernerové si vyhlédli nové 
nemovitosti blíže k městu (č.p.48 a 49, dnes fa. 
Montex), ale toho se Dominik nedožil. Dědic 
práv, syn Johann Chrisostomus, byl ještě ne-
zletilý, ale přesto získával patřičné vzdělání pro 
úřad. Studoval práva a filozofii a poštmistrem 
se stal v roce 1822. Skoupil okolní domy a poš-
tu rozšířil. Byla to doba “zlatého věku” pošty.  

Změnu přineslo až zřízení železniční trati  
v roce 1849. Vznikla tak Wernerova poštovní 
pobočka na nádraží. Od roku 1867 byl poštmis-
trem Julius Aurelius Werner a nastal další rozvoj 
poštovnictví. Aurelius adoptoval bratrova syna  
a ten z úcty k rodu si ponechal dvě příjmení - Jo-
hann Werner-Werner. V roce 1895 získal dědič-
né privilegium. Přežil zestátnění pošt, vznik re-
publiky a do penze odešel v roce 1925. Už ne 
dědičný poštmistr, ale jako ředitel pošty. Werne-
rové vlastnili dům až do roku 1945.                                          

Radoslav Fikejz

Málokdo ví, že malíř, grafik a ilustrátor 
Adolf Born je také autorem originálních návrhů 
na poštovní ceniny. Poštovní muzeum vlastní 
nejen poštovní známky, rytecké a tiskové desky, 
nýbrž i originální návrhy Mistra Adolfa Borna, 
jež vytvořil v letech 1992 -2013. A zapůjčilo je 
do našeho muzea. Můžeme tedy sledovat ces-
tu, která vede od původního výtvarného návr-
hu ke konečnému výsledku – poštovní známce.  
Máme jedinečnou příležitost obdivovat Borno-
vy návrhy plné hravosti, fantazie a inteligent-
ního humoru. A možná znovu objevíme podi-
vuhodný svět poštovních známek, nejmenších 
výtvarných děl, s nimiž se setkal snad každý   
z nás. Díky Adolfu Bornovi se na nás z pohled-
nic a obálek dopisů může usmívat nejen Kryš-
tof Kolumbus, Marco Polo či kouzelník Žito, ale 
i sličná dáma vyhlížející z okna poštovního do-
stavníku.                                   Blanka Čuhelová

ní část výstavy je věnována vlastní organizační 
struktuře polní pošty. Začíná její bleskovou akti-
vací hned v prvních dnech po vypuknutí konfliktu  
a posléze představuje hierarchizovanou struk-
turu poštovních služeben polní pošty – hlavními 
poštovními úřady u velitelství jednotlivých armád 
počínaje přes běžné polní, až po etapní poštovní 
úřady zřizované v oblastech za frontovou linií, ze-
jména v dobytých městech a jejich železničních 
zastávkách konče. Druhá část je zaměřena hlav-
ně na různé druhy poštovních zásilek. Prezento-
vány jsou zejména korespondenční lístky, které 
byly vojákům vydávány zdarma, nebo množství 
pohlednic, které nesou nejen písemné, ale i ob-
razové svědectví oné neradostné doby. Atraktiv-
ní jsou atypické formy zásilek psaných na březové 
kůře nebo kusu plechu. Také na nich lze vidět růz-
ná poštovní razítka, která dnes pomáhají mnohé 
zásilky identifikovat. V neposlední řadě je před-
stavena cenzura poštovních zásilek, která byla 
během války všudypřítomná.    Blanka Čuhelová

Poštovní muzeum, které má sídlo v Praze a pobočku v areálu cisterciáckého kláštera ve 
Vyšším Brodě, zapůjčilo na druhou polovinu roku do Svitav dvě aktuální výstavy, týkající se 
historie i současnosti poštovnictví. Já věřím, že výstavy svým profesionálním zpracováním  
a množstvím informací zaujmou nejen odborníky – filatelisty, ale také laiky – běžné ná-
vštěvníky muzea. Součástí výstavy je interaktivní program – dětská pošta pro školy a rodi-
ny s dětmi.

Seriál: MPO (35) - mimořádně ke svitavské poště 
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Autorské čtení  
s Janem Němcem

Říjen v knihovně

Zdeněk Holomý  
– fotografie

Zdeněk Izer: 
Furtluftdurch tour

Konference Proměny 
kulturní infrastruktury

Městská knihovna ve Svitavách vás zve na 
autorské čtení s Janem Němcem (1981), auto-
rem románu Dějiny světla (2013), který pojed-
nává o životě fotografa Františka Drtikola. Ro-
mán sklidil velký úspěch a byl nominován na 
cenu Magnesia Litera. Jan Němec debutoval 
básnickou sbírkou První život (2009) a za svou 
prozaickou prvotinu Hra pro čtyři ruce (2009) 
byl nominován na Cenu Jiřího Ortena. Pracuje 
jako redaktor nakladatelství Host, spolupracuje 
s týdeníkem Respekt. Žije střídavě v Brně a v Po-
ličce, kde také román Dějiny světla napsal. Au-
torské čtení a beseda se koná ve středu 15. října 
v 18 hod. v klubu Tyjátr.         Marta Bauerová

Zdeněk Izer v zábavné show, která nene-
chá vaše bránice ani na chvíli v klidu! Zábav-
ný program populárního baviče Zdeňka Izera,  
ve kterém se diváci setkají s jeho jedinečným  
a nezaměnitelným humorem. Jako vždy přijdou 
na řadu oblíbené zábavné scénky, parodie nej-
různějších televizních pořadů a imitování celé 
řady populárních českých i zahraničních zpěváků  
a zpěvaček. Vystoupení je opět obohacené nej-
různějšími zábavnými kostýmy a převleky.

Zkrátka těžký útok na vaši bránici, který si 
rozhodně nenechte ujít! Partnerkou Zdeňka 
Izera bude opět zpěvačka a finalistka prvé řady 
Superstar Šárka Vaňková.       Michaela Kupská

Ve dnech 3. – 4. října 2014 proběhne  
v kongresovém sále Fabriky bilaterální konfe-
rence Proměny kulturní infrastruktury v Čes-
ké a Slovenské republice po roce 1989.

Do programu jsou zařazeny referáty čes-
kých a slovenských odborníků působících  
v oblasti vědy a výzkumu, architektury a veřej-
ných kulturních službách. Příspěvky se zaměří 
na soudobou kulturní infrastrukturu a její pro-
měny po obsahové i architektonické stránce.

Budou prezentovány příklady soudobé 
kulturní infrastruktury z ČR a SR. Konferen-
ci pořádá Národní informační a poradenské 
středisko pro kulturu ve spolupráci se Středis-
kem kulturních služeb města Svitavy a Národ-
ným osvetovým centrom v Bratislavě. Úvod-
ní slovo pronese starosta David Šimek. Kon-
ference byla zařazena na seznam kulturních 
akcí konaných v rámci Měsíce české a sloven-
ské kulturní vzájemnosti pod záštitou minist-
ra kultury České republiky.                                                                                       

Jindřiška Gregoriniová

Ve dnech 6. - 12. října proběhne již 18. ročník 
Týdne knihoven, který vyhlašuje Svaz knihovní-
ků a informačních pracovníků. Městská knihov-
na ve Svitavách si pro vás připravila následující 
program (podrobnější informace o akcích na-
jdete v Kulturním kalendáři).
8. 10. Grafologie aneb Tajemství výkladu pís-
ma – přednáška je zaměřena na základy grafo-
logie a pootevírá dvířka k tajemství naší osob-
nosti v závislosti na našem rukopise.
9. 10. Pohádková dílna pro celou rodinu O ví-
lách, dracích, skřítcích a jiných pohádkových 
bytostech (lidové pohádky) s Alenou Vorlíčko-
vou - povídání, čtení, relaxační hudba, malová-
ní, pracovní listy. 
10. 10. Den otevřených dveří – přijďte se sezná-
mit se službami knihovny; pro nové čtenáře re-
gistrace na rok zdarma.
Po celý týden bude probíhat ve druhém patře 
burza knih. Čtenářům, kteří vrátí všechny doku-
menty, budou celý týden odpouštěny upomínky.
15.10.  Autorské čtení a beseda s Janem Něm-
cem, autorem knihy Dějiny světla, která byla no-
minována na cenu Magnesia Litera 2013.
16.10. Z Trutnova na Nový Zéland – cestova-
telská beseda s autorem stejnojmenné knihy Ja-
nem Jůzlem.
Pokud chcete být informováni o akcích a zajíma-
vostech z knihovny, přihlaste se k odběru novi-
nek na: www.booksy.cz            Marta Bauerová

V červnovém čísle Našeho města jsme zvali 
obyvatele Svitav na křest kalendáře s jeho foto-
grafiemi do městského muzea. Dnes opět zve-
me všechny Svitavany, hlavně ty, kteří ho znali, 
na vernisáž jeho fotografií tamtéž. Vernisáž se 
koná v neděli 12. října v 15 hodin.

Na vernisáži zazpívá pěvecký sbor Červá-
nek pod taktovkou sbormistra  Karla Saxe. Vý-
stavu uvede Miroslav Sychra. V červenci uply-
nulo 10 let od úmrtí Zdenka Holomého. Roz-
sáhlá výstava ve všech sálech galerie ukáže 
tvorbu Zdeňka Holomého za téměř 60 let. Od 
dokumentárních snímků starých Svitav, jak už 

je málokdo pamatuje, žánrové snímky lidí, por-
tréty svitavských osobností, přes práce pro mu-
zea a instituce až po jeho milované téma – kra-
jinu a lidi na Vysočině. A to vše samozřejmě na 
klasických fotografických materiálech.

Nebudou chybět ani předměty a dokumenty 
z jeho rodinného archivu a ukázky fotografické 
výbavy. Ještě jednou všechny srdečně zveme! 
Hned po volbách přijďte do muzea!

Miroslav Sychra

Otevírací doba knihovny
Oddělení pro dospělé Oddělení pro děti

Pondělí 9 - 18 Pondělí 12 - 18

Úterý 9 - 18 Úterý 12 - 18

Středa 9 - 18 Středa 9 - 18

Čtvrtek 12 - 18 Čtvrtek 12 - 18

Pátek 9 - 18 Pátek 12 - 18

Sobota 9 - 12 Sobota 9 - 12
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Jazykový koutek
pro Svitavany

ZO kardio – SvitavyMůžeme použít pro označení obyvatel měs-
ta Svitavy slovo Svitavan nebo Svitavák? Jedno 
je jisté, v psaných projevech musíme na začát-
ku napsat velké písmeno. I když je přípona -ák 
v českém jazyce velmi produktivní, v obyvatel-
ských jménech bychom si na tuto příponu měli 
dávat pozor. V psaných projevech (zejména ofi-
ciálního rázu) nesmíme napsat Svitavák. Vždy 
jen Svitavan, Svitavanka. S hovorovým označe-
ním obyvatel či sportovců našeho města Svita-
vák nebo Svitavačka se můžeme z důvodů sty-
lového rozlišení setkat v mluvených, avšak zce-
la neoficiálních projevech. Ostatně - umíte si 
představit, že by rozradostněný sportovní fa-
noušek sděloval kamarádovi úspěch fotbalistů 
slovy: „Představ si, Svitavané vyhráli“? A ještě 
něco pro pamětníky. Plně spisovná podoba oby-
vatelského jména se objevila v názvu samoob-
sluhy na náměstí Míru (Svitavan), v názvu hu-
debního souboru (Svitavanka) nebo v názvu 
10° piva (Svitavanka). 

Hovorový název Svitavák jsme dlouhá léta 
mohli číst na jiných pivních lahvích svitavské-
ho (po zániku svitavského pivovaru také hav-
líčkobrodského) piva, objevil se také jako ozna-
čení lahůdky jedné z místních pekáren (Svitavá-
ček kávový). Hlavu mohou mít trochu zamota-
nou příznivci sborového zpěvu. Ve Svitavách si 
mohou zajít na koncert přípravného pěveckého 
sboru ZUŠ Svitavy Svitavánek, ale také na vy-
stoupení pěveckého sboru Svitaváček z mateř-
ské školy, která sídlí v ulici Větrná. V příštím jazy-
kovém koutku se podíváme na názvy některých 
institucí ve Svitavách (pozor – v žádném případě 
ne ve Svitavech).                                    Milan Báča

V sobotu 4. října: Výlet na Moravu do Val-
tic - naučná stezka „BOSOU NOHOU DO RA-
KOUS“. Odjezd z autobusového nádraží Svita-
vy v 7:30 hod.

V sobotu 18. října: Vycházka podzimní Vy-
sočinou, odjezd ze svitavského vlakového ná-
draží do Poličky v 8:02 hod. (nenáročná vycház-
ka do 5 km).

V úterý 21. října: Výroční členská schůze ve 
Fabrice, začátek v 15 hod., drobné dárky vítány.

Neseďte doma, podzimní příroda na čers-
tvém vzduchu na nás čeká.             Jan Pokorný

Pohádkový kabaret pro štěňata od 4 let. 
Podvraťácké pohádky pro vážené publikum. 
Jak si Karel a Olinka pořídili štěně. Jak ho uči-
li chodit, štěkat a další psí kusy. Prostě psina 
za všechny dobr-money. Bude to ště-NĚCO! 
Přijďte, bude to „hasky“. 

Dášeňka aneb Psí kusy - Haf! vyhrála na 
červnovém 15. ročníku festivalu Dítě v Dlouhé 
Cenu Vojty Šálka. Jiřího Jelínka a Anežku Kubá-
tovou ocenila také porota prestižního festivalu 
Mateřinka za autorství, režii a herecké výkony. 
Na motivy Karla Čapka napsali, režírovali a hra-
jí Jiří Jelínek a Anežka Kubátová. Vstupné: 50Kč

Edita Adlerová – mezzosopranistka
Tomáš Hála -  hudební doprovod

Mezzosopranistka Edita Adlerová vystu-
dovala konzervatoř v Pardubicích. V roce 1991 
absolvovala s rolí Carmen v divadle J. K. Tyla  
v Plzni a stala se tak nejmladší Carmen v his-
torii české opery. Je držitelkou ceny Českého 
hudebního fondu. Spolupracuje s Českým roz-
hlasem a Českou televizí. Je sólistkou Le Grand 
Théâtre du Puy du Fou ve Francii.

Tomáš Hála – Studoval na pražské konzer-
vatoři u Jindřicha Felda a HAMU u Jana Pále-
níčka a Václava Neumanna. Své první angaž-
má získal v Jihočeském divadle České Budějo-
vice (1990 – 1992), od roku 1992 je dirigentem 
Národního divadla v Praze. Soustřeďuje se ze-
jména na repertoár osmnáctého století. Peda-
gogicky působí na hudebním gymnáziu Jana 
Nerudy. www.editaadlerova.com

12. / Ne / 15:00 / Divadlo Trám
DÁŠEŇKA aneb PSÍ KUSY - Haf!

11. / So / 18:00 / Fabrika
The Tap Tap

8. / St / 19:00 / Ottendorferův dům
Ave Maria a nejkrásnější spirituály

The Tap Tap je jedinečná česká hudební sku-
pina. Od ostatních skupin na hudební scéně se 
liší několika způsoby, ať už jsou to zvučná jmé-
na jednotlivců i hudebních těles, tak už kvůli 
tomu, že skupina je tvořena převážně muzikan-
ty se zdravotním postižením. The Tap Tap byla 
založena před 14 lety. Většina členů jsou studen-
ti, či absolventi škol pražského Jedličkova ústa-
vu. Doprovod tvoří čtyři profesionální hudeb-
níci. Příležitostně hrají ještě s orchestrem Berg, 
pražským smíšeným sborem a sborem La Gran-
de Bande. Kapelu vede Šimon Ornest. 

Koncert ve Fabrice je jeden díl Tour černé-
ho humoru a jeho součástí je celostátní sbírka 
na dostavbu Jedličkova ústavu a škol. Ve foye-
ru Fabriky bude v době konání koncertu výsta-
va Černého humoru.                          Petr Mohr

Kameny zmizelých 
jsou položeny

V pondělí 15. září byly podruhé ve Svita-
vách položeny Kameny zmizelých před do-
mem č. 13 ve spodní části náměstí. Kameny 
nesou jména dvou židovských lékařů, manželů 
Alberta a Olgy Mellerových. Oba prožili ve Svi-
tavách část svého života, který byl násilně napl-
něn v 1943 v Osvětimi. Kadiš za zemřelé před-
nesl Boris Selinger, zástupce brněnské židov-
ské obce.                       Alice Štrajtová Štefková
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Bramboroví 
kuchaři z „Myšárny“

Cenu festivalu Jiráskův Hronov získává Céčko

Kurzy tance ve Fabrice

Brambory paří mezi nejoblíbenější přílohy  
v české kuchyni. „Receptů z brambor je bez de-
bat nejvíc na světě!“ tvrdí se na jednom serve-
ru, ale bramborová medaile? Ta někdy zamrzí! 
Znamená, že medailové umístění nám uniklo 
jen o vlásek. Čtvrté místo ale zdaleka není špat-
né, když si ho kuchaři vysoutěží ze 79 zúčastě-
ných školních jídelen z celé republiky. Kucha-
ři zastupující školní jídelnu ZŠ T. G. Masary-
ka – Václav Šmerda, Antonín Řídký a Petr Pohl 
– se dostali až do finále mezi nejlepších deset. 
Tam je ale předstihly týmy ze Zlína, Otrokovic 
a Velkých Svatoňovic. Uvařili porotě mrkvový 
krém s krutónky, kuřecí roládu s červenou čoč-
kou a špenátem, květákové pyré s bramborami  
a teplou zeleninou a na závěr tvarohový nákyp 
a hruškové ragú s rakytníkem. 

Porota umění kuchařů ocenila diplomem  
- gratulujeme - a nám nezbývá než si jejich ku-
chařské umění užít jako strávníci.                  

Zuzana Pustinová

V Hronově na schodech Jiráskova diva-
dla v sobotu 2. srpna v 15 hodin byl slavnost-
ně zahájen největší festival amatérského diva-
dla na světě, festival zvaný Jiráskův Hronov. Sta-
lo se tak již po osmdesáté čtvrté! Ale přece je-
nom něco bylo na tomto slovutném a úctyhod-
ném festivalu všech amatérských divadelníků 
letos úplně poprvé. Úplně poprvé byla uděle-
na Cena Jiráskova Hronova za přínos české-
mu amatérskému divadlu. Je to cena, která se 
uděluje pro vybraný divadelní soubor jako vý-
raz ocenění dlouholeté kontinuální umělecké  
i organizační činnosti, která je přínosem pro 
rozvoj oboru. Oslovené kulturní, divadelní in-
stituce a spolky rozhodly, že jako úplně první di-
vadelní soubor v historii, který si tuto cenu za-
slouží, je Céčko Svitavy! Mezi všemi úžasnými 
ochotnickými soubory v baště českého amatér-
ského činoherního divadla je slaven loutkářský 
soubor Céčko ze Svitav! Pan profesor Jan Cí-
sař (autorita amatérského divadla z největších) 
napsal: „Skutečnost, že tuto cenu letos popr-
vé dostal svitavský soubor „C“, je pro mě výra-
zem čehosi, co bych nazval dějinnou spravedl-
ností. Pro mě osobně je Céčko nesmírně důle-
žité… Neměl jsem důvěru v kvalitu amatérské-
ho divadla, ale setkání s Céčkem bylo pro mě  
v tomto směru přesvědčivým důkazem… Ději-
ny českého amatérského divadla se bez Céč-
ka napsat nedaly.“ A tak onu srpnovou sobo-

tu stojíme na slavných schodech Jiráskova di-
vadla v Hronově na festivalu Jiráskův Hronov.  
A jsme slaveni obcí českých divadelních ochotní-
ků. A ta největší sláva ze všech patří Karlu Šefr-
novi. Budiž tesáno do kamene, že on se zaslou-
žil o Céčko Svitavy! O soubor, který je na svě-
tě již čtyřicet čtyři let, Céčko, kterým prošla za 
ta léta možná stovka lidí. Divadlo, které proje-
lo svět – od Ruska po Maroko. Loutkářský sou-
bor, který na Loutkářské Chrudimi hrál sedma-
dvacetkrát a posbíral zde třicet šest cen. Céč-
ko, které jako úplně první získalo v roce 1997 
cenu Erik - tu dostává nejlepší loutková insce-
nace, lhostejno je-li amatér, či profesionál - to 
bylo za Bystroušku lišku. Karel Šefrna byl úpl-
ně první, kdo v roce 2001 obdržel z rukou teh-
dejšího ministra kultury Pavla Dostála Cenu Mi-
nisterstva kultury České republiky za divadelní  
a slovesné aktivity! A tak stojíme na schodech  
a pere do nás slunce a dostáváme cenu, která 
taky patří našemu městu Svitavy.          Petr Mohr

P. S. Loutkář a velký divadelní odborník Lu-
děk Richter napsal: „Céčko je pro mě především 
vyjádřením určitého životního postoje, vztahu  
k životu. Je pro mě divadelním výrazem lidství.“

•	 Pro začátečníky (od 16:00 do 18:45 hodin)
•	 Pro mírně pokročilé (od 17:00 do 19:45 ho-

din). Oba kurzy povedou taneční lektoři  Irena 
a František Pokorní  z TK Style Svitavy.

•	 Pro pokročilé (od  20:00 do 22:45 hodin)
Kurzy povede taneční lektor Jan Herodek s part-
nerkou z TK Orel Telnice v termínech: soboty 18. 
10., 25. 10., 1. 11., 8. 11., 15. 11., 22. 11. a 29. 11. 
Přihlásit se mohou jen páry. Cena celého kurzu 
(7 lekcí) pro 1 pár je 1500 Kč. Cena jednotlivých 
lekcí pro pár je 300 Kč. Přihlášky v recepci Fabri-
ky. Informace: tel.:  461 535 220, mob.: 733 142 
093 (8 - 16h), e-mail: dagmar.schulzova@kultu-
ra-svitavy.cz.                              Dagmar Schulzová

F I B E R T E X  N O N W O V E N S

Fibertex Nonwovens, a.s. Svitavy hledá vhodného 
kandidáta na pozici MISTR VÝROBY.

Požadavky:   
 • SŠ, VŠ – technický / textilní směr 
 • Praxe v textilním oboru min. 5 let  
 • Znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook) 
 • Řidičský průkaz skupiny B  
 • Organizační a řídící schopnosti  
 • Zkušenosti s řízením kolektivu  
 • Aktivní znalost AJ (slovem i písmem)
Nabízíme:
 • Zajímavou práci s možností vlivu na výsledek 
 • Zaměstnanecké výhody / motivační program
 • Možnost dalšího vzdělávání

Fibertex Nonwovens, a.s.
tel.:       461 573 253 
e-mail:  it@ bertex.com
www. bertex.com

Pro nový výrobní závod s kontinuální linkou pro
výrobu netkaných textilií pro automobilový průmysl

s předpokládaným spuštěním v roce 2015.

Středisko výchovné  
péče Svitavska ALFA

Od 1. září 2014 oficiálně vzniklo Středis-
ko výchovné péče Svitavska ALFA (dále SVP 
ALFA). Zakladatelem tohoto střediska je Ob-
čanské sdružení Květná Zahrada a jeho ředi-
telem byl jmenován Petr Dřínovský. SVP ALFA 
vzniklo na základě dlouhodobé poptávky po 
této službě právě ve svitavském regionu a na-
jdete ho od 1. září ve Svitavách, ul. Purkyňo-
va 284/1 v budově bývalého domova mládeže 
střední zdravotnické školy u velkého kruhové-
ho objezdu ve druhém patře. 

SVP ALFA je školským poradenským zaří-
zením, které od školního roku 2014/15 posky-
tuje preventivně výchovnou péči dětem a mla-
distvým od 3 do 18 let, popřípadě do ukonče-
ní jejich soustavné přípravy na budoucí povo-
lání (max. do 26 let). Dále pak rodičům a všem 
pedagogickým pracovníkům. Bezplatné služby 
jsou poskytovány formou ambulantní (ve Svita-
vách a na detašovaných pracovištích), terénní 
(práce s třídními kolektivy a celými rodinami) 
a celodenní pro území celého okresu Svitavy. 

Více informací naleznete na www.svpsy.cz, 
svpsy@seznam.cz nebo na mob.: 731 712 458. 

Jan Mazák
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Nová volejbalová  
sezona začíná

1. florbalová liga za dveřmi 

Léto je definitivně pryč a s ním i krátké ob-
dobí volejbalového lenošení. Na tři turnusy let-
ních soustředění, kterých se zúčastnilo celkem 
154 členů oddílu, už jenom nostalgicky vzpo-
mínáme a bavíme se nejrůznějšími příhodami 
z perné přípravy i volného času. V září přípra-
va na nový soutěžní ročník vrcholila a jednotli-
vá družstva jste mohli vídat několikrát v týdnu 
na antukových kurtech za Národním domem. 
Taky přípravné turnaje jsou za námi. Jenže – až 
mistrovská utkání a Poháry ukáží, jak na tom 
doopravdy jsme. Tipovat, zvláště v mládežnic-
kých soutěžích, je ošemetné. Každé dva roky 
přechod do další (starší) věkové kategorie dělá 
s týmy divy a co bylo vloni, nemusí být letos 
pravda.

Volejbalový oddíl má nyní 408 členů, 
z toho tvoří žactvo a dorost tři čtvrtiny. Do sou-
těží 2014/15 máme přihlášeno 33 družstev  
a další „mini týmy“ se budou účastnit turnajů 
Barevného minivolejbalu.

V 1. lize jsou již ostřílenými „harcovníky“ 
junioři i juniorky, kadetky jsou nováčky. Naším 
přáním je, abychom ligové soutěže nejen udr-
želi, ale abychom volejbalově „zatápěli“ i těm 
největším favoritům. V kategoriích staršího žac-
tva budeme usilovat v krajském přeboru o nej-
vyšší příčky, abychom si zajistili účast na MČR. 
V posledních letech jsme v této věkové kate-
gorii slavili velké úspěchy a získali jsme i díky 
tomu Sportovní středisko mládeže jak pro žá-
kyně, tak pro žáky. Do Českých pohárů posílá-
me dokonce čtyři družstva. „Své“ MČR bude 
mít poprvé také mladší žactvo a nebylo by špat-
né proniknout až tam. Porovnání s celostátní 
úrovni však zatím nemáme.

A dospělí? Účast mužů „jen“ v KP II. třídy 
nás netěší, největším problémem jsou odcho-
dy hráčů pryč ze Svitav. Ženy v minulém roč-
níku vyhrály krajský přebor o parník, kvalifikací  
o 2. ligu ale neprošly. Věříme, že se jim bude da-
řit i letos a kvalifikaci si na jaře 2015 zopakují.

Informace o oddílu najdete na webových 
stránkách: www.volejbal.svitavy.cz. Nejlepší ale 
bude, když se přijdete na utkání a turnaje podí-
vat. Zveme vás všechny!         Marcela Sezemská

Sportovní internetový obchod
Široká nabídka sportovních potřeb, vybavení 

a oblečení na trénink i volný čas
sportovní značky: adidas, givova, errea, legea, jako, gala, 
molten, colo, rucanor, merco, garlando, spokey, a další ...

sporteo s.r.o., purkyňova 37, 568 02 svitavy, mobil: +420 774 204 255
e-mail: info@legea-eshop.cz, www: legea-eshop.cz

Sportovní internetový obchod
Široká nabídka sportovních potřeb, vybavení 

a oblečení na trénink i volný čas
sportovní značky: adidas, givova, errea, legea, jako, gala, 
molten, colo, rucanor, merco, garlando, spokey, a další ...

sporteo s.r.o., purkyňova 37, 568 02 svitavy, mobil: +420 774 204 255
e-mail: info@legea-eshop.cz, www: legea-eshop.cz

méně povedené z celého turnaje a tak prvoli-
gové Znojmo porazilo Svitavy 8:6. Nedělní část 
turnaje nejdříve postavila náš tým proti tradič-
nímu ligovému vyzyvateli – Spartaku Pelhřimov. 
Svitavští nedali soupeři šanci a výsledek 7:3 je 
historicky nejvyšším vítězstvím nad tímto sou-
peřem. Regionální derby proti největšímu flor-
balovému klubu v Pardubickém kraji, pořádající-
mu Sokolu Pardubice, mělo být jasnou záležitos-
tí, vždyť pardubický oddíl má více než 400 aktiv-
ních členů. Svitavy však statečně čelily favorizo-
vanému pardubickému velkoklubu a díky výbor-
nému týmovému výkonu korunovanému dvěma 
zásahy Aleše Königa porazily extraligové Pardu-
bice 2:1. Tento výkon ukázal, že i přes odchody 
z loňského kádru (Štancl, Muselík, Musil, Pet-
ráž, Junek, Macků, Vítek) Svitavští mohou hrát 
v 1. lize důstojnou roli. Naši diváci navíc patří  
k nejlepším v lize a domácí utkání tak budou jis-
tě opět výrazně táhnout fanoušky a jako v minu-
lé sezoně uvidíme naplněnou halu Na Střelnici. 

V říjnu nastoupí muži v hale Na Střelnici  
v sobotu 11. října od 20 hod. proti Kladnu  
a v sobotu 25. října od 16 hod. proti Litvínovu. 

Lukáš Brýdl

Náročnou letní přípravu za sebou mají pr-
voligoví florbalisté FbK Svitavy. V rámci přípra-
vy na svoji druhou sezonu v 1. lize mužů florba-
listé nejdříve absolvovali dvouměsíční blok obje-
mového tréninku. Tato fáze přípravy byla zakon-
čena týdenním soustředěním v Orlických ho-
rách pod vedením trenéra Lubomíra Kocourka, 
který s klubem podepsal smlouvu i pro nadchá-
zející sezonu 2014/2015. Soustředění tak bylo 
zároveň zahájením herní přípravy, kterou zahá-
jili Svitavští více než úspěšně, když poprvé zvítě-
zili mezi dvanácti týmy v šestém ročníku domá-
cího turnaje Hydra Cup a prolomili tak pořada-
telské prokletí. Po sérii přátelských utkání, ve kte-
rých trenér Kocourek zkoušel různé varianty se-
stav, odstartovala domácí pohárová soutěž. V po-
háru Svitavy nejprve postoupily z 1. kola, aby poté  
v oslabené sestavě podlehly odvěkému rivalu  
z Litomyšle a účinkování v této soutěži tak ukonči-
ly. Na turnaji Sokol Cup, který pořádal pardubic-
ký florbalový oddíl, se Svitavští více než prosadili 
v konkurenci těžkých soupeřů z 1. ligy a extraligy. 
V prvním z utkání, které bylo odvetou za loňské 
prohrané čtvrtfinále 1. ligy, Svitavy uhrály remí-
zu s Českou Lípou (7:7). Druhé utkání bylo nej-

Žákyně a dorostenky na letním soustředení  
v Hostálkové
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zajišťuje firma L. Pospíšila. S nesrovnalostmi 
v doručování se obracejte na mob.: 608 024 
585 (www.mestosvitavy.webnode.cz). 
Příští číslo vyjde 2. listopadu 2014

Distribuci

naše město / říjen 2014 / www.svitavy.cz

Svitavská triatletka a členka svitavského klu-
bu SK ORBEA CZECH MASTERS Laďka Mar-
ková hodnotí letošní závodní sezonu jako vy-
dařenou. Na mistrovství ČR v terénním triatlo-
nu získala kromě 1. místa a titulu mistryně re-
publiky i možnost startu na mistrovství svě-
ta v Německu, kde ve velmi silné konkurenci  
a v obtížných podmínkách dojela na 15. místě. 
Další úspěch, kterého si považuje, je 3. místo 
v Česko-slovenském poháru ve sprint triatlonu
v Bratislavě a 7. místo na polovičním Ironma-
novi v Maďarsku. 

Letošní plány na start v závodě plného 
Ironmana (3,9 km plavání, 180 km cyklistika  
a 42 km běh) musela kvůli nominaci na MS 
přehodnotit a přípravu směřovat trošku jinak, 
ale příští rok by chtěla určitě tuto metu překo-
nat. Velice si cení podpory rodiny, klubu SK 
ORBEA CZECH MASTERS, plaveckého klubu  
a města Svitavy.

SK ORBEA CZECH MASTERS 

Náš oddíl TO TJ Svitavy uspořádal v sobo-
tu 13. září Východočeské oblastní finále Me-
moriálu Zdeňka Kocmana v minitenisu (hrá-
či do sedmi let). Do finále se kvalifikovala čty-
ři nejlepší družstva z Pardubického a Králové-
hradeckého kraje. Do soutěže bylo přihlášeno 
26 týmů. Závěrečný turnaj se hrál systémem 
každý s každým. 

Svitavské družstvo nastoupilo hned v prv-
ním utkání proti papírově nejsilnějšímu druž-
stvu TK Letohrad. Dva body pro náš tým zís-
kal Jan Růžička, po bodu přidali Daniel Drápe-
la, Tereza Hubáčková a Petr Pullmann, což zna-
menalo klíčové vítězství 5:3. Ve druhém utká-
ní jsme porazili jednoznačně TC DTJ Hradec 
Králové 7:1. Dva body vybojovali Jan Růžič-
ka, Daniel Drápela a Petr Pullmann, jeden bod 
přidala Nikola Snášilová. V posledním utkání 
jsme nastoupili proti družstvu TC Dvůr Králo-
vé. Jistotu dvou bodů opět potvrdili Jan Růžička  
a Daniel Drápela a po bodu přidaly Tereza Hu-
báčková a Nikola Snášilová. Do finálových zá-
pasů se zapojil i nejmladší člen družstva, tepr-
ve pětiletý Erik Růžička. Celkově jsme tedy zví-
tězili 6:2. 

Ziskem plného počtu bodů Svitavy vybojo-
valy titul Východočeského oblastního přebor-
níka družstev v minitenisu pro rok 2014. Ten-
to titul však hlavně znamená postup na X. mi-
strovství ČR družstev 2014, které se konalo na 
Spartě v Praze 27. září a zúčastnilo se jej osm 
nejlepších družstev z České republiky. Ve stejný 
den se konalo ve Dvoře Králové za účasti čtyř 
nejlepších družstev Východočeské oblastní fi-

nále Memoriálu Zdeňka Kocmana v babyteni-
su (hráči do 9 let), kde opět nechybělo druž-
stvo TO TJ Svitavy. 

V prvním utkání nastoupili proti Lokomo-
tivě Trutnov v tradiční sestavě Daniel Brůna, 
Simona Válková, Lenka Veiglová a Jakub Vrtě-
na. Své dvouhry všichni jednoznačně vyhráli  
a před čtyřhrami bylo jasné, že se v druhém zá-
pase utkáme o postup na mistrovství republi-
ky družstev. Závěrečné čtyřhry jen upravily ko-
nečný výsledek ve prospěch Svitav v poměru 
6:0. Klíčové utkání sehráli Svitavané proti do-
mácímu družstvu TC Dvůr Králové. V úvodních 
dvouhrách po výborném výkonu všech hráčů 
uspěl nakonec pouze Jakub Vrtěna, což nám 
dávalo naději na postup jen v případě vítězství 
v obou čtyrhrách. Zvítězila však jenom dvojice 
Vrtěna, Veiglová. Celkově jsme tedy podlehli 
Dvoru Králové 2:4 a obsadili na finálovém tur-
naji 2. místo. Toto umístění je v konkurenci 46 
družstev přihlášených do této soutěže z Par-
dubického a Královéhradeckého kraje obrov-
ský úspěch.

Výsledky minitenis:
1. TO TJ Svitavy
2. TK Letohrad
3. TC Dvůr Králové
4. TC DTJ Hradec Králové

Výsledky babytenis:
1. TC Dvůr Králové
2. TO TJ Svitavy
3. TK Hlinsko
4. Lokomotiva Trutnov            Martin Lipenský

Upozorňujeme na právo změny stálé otevíra-
cí doby. Dané změny budou vždy zavčas do-
předu prezentovány. 
Více informací na www.sportes.svitavy.cz

pondělí - 13:00 - 20:00

úterý 5:00 - 7:30 13:00 - 16:00

středa - 13:00 - 20:00

čtvrtek - 13:00 - 16:00

pátek 5:00 - 11:00 15:30 - 21:00

sobota 10:00 - 12:00 13:00 - 19:00

neděle - 13:00 - 20:00

Zleva: Tereza Hubáčková, Nikola Snášilová, Erik Růžička, Jan Růžička, Daniel Drápela, 
Petr Pullmann. Trenér: Martin Lipenský

Hlídání dětí každý pátek od 9:00 do 11:00 ho-
din. I tento rok bude probíhat škola kraulu  
a soutěž o nejrychlejšího jezdce tobogánu.

Ohlédnutí 
za letošní sezonou

Minitenisté Svitav postoupili 
na mistrovství ČR družstev

Krytý plavecký bazén



Události posledních dvou let aneb druhý poločas

Volby do Zastupitelstva města Svitavy
Volby do Zastupitelstva města Svitavy 

proběhnou ve dnech 10. a 11. října 2014. 
Volební místnosti budou otevřeny v pátek  
10. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 11. říj-
na od 8 do 14 hodin. 

Registrační úřad, kterým je Městský úřad 
Svitavy, zaregistroval 9 kandidátních listin a 234 
kandidátů. Při těchto volbách je pouze jeden 
oboustranný hlasovací lístek formátu A2, kte-
rý volič obdrží společně s informací o způsobu 
hlasování prostřednictvím České pošty nejpoz-
ději v úterý 7. října. V případě, že dojde k po-
škození nebo ztrátě hlasovacího lístku, může vo-
lič ve volební místnosti požádat okrskovou vo-
lební komisi o nový hlasovací lístek. Ve volební 
místnosti bude na viditelném místě vyvěšen hla-
sovací lístek (obě strany) s označením „VZOR“  
a případné oznámení zmocněnce volební stra-
ny o odvolání kandidáta nebo prohlášení kan-
didáta o vzdání se kandidatury. (Rezignace kan-
didáta musí být doručena do 48 hodin před za-
hájením voleb; při zjišťování výsledků voleb se 
k hlasům odevzdaným pro takového kandidá-
ta nepřihlíží.)

Volit do zastupitelstva města Svitavy má 
právo každý občan České republiky, který ale-
spoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je 
ve Svitavách přihlášen k trvalému pobytu. Vo-
lit do zastupitelstva města může i státní občan 
jiného státu, který splňuje podmínky dosažení 
18 let, přihlášení trvalého pobytu ve Svitavách, 
toto mu přiznává mezinárodní úmluva a jsou 
zapsáni v Dodatku stálého seznamu voličů. Ne-
mohou volit pouze ti občané, u kterých nastala 
zákonem stanovená překážka volebního práva. 
V těchto volbách se nevydávají voličské průkazy, 
každý volič může volit pouze u okrskové volební 
komise podle místa trvalého pobytu. Hlasování 
bude voliči umožněno poté, kdy prokáže svo-

V listopadovém čísle roku 2012 se objevi-
la mimořádná příloha s názvem Události po-
sledních dvou let aneb Ohlédnutí v poločase. 
Zahrnovala velké investiční i neinvestiční akce 
města a jeho organizací za první půlku voleb-
ního období. Ohlížela se za tím, co se poved-
lo, a naznačila, co město ještě čeká. Vzhledem 
k blížícím se volbám je správné „předložit účet“ 
a kapitolu uzavřít. Přinášíme tedy výsledky dru-
hého poločasu (od října 2012 doposud). Po-
kud se objeví za finanční částkou jednotlivých 
projektů číslo v závorce, znamená výši dotace. 

Zuzana Pustinová

ji totožnost a státní občanství ČR předložením 
platného občanského průkazu nebo cestovního 
pasu ČR. V případě, že nemá platný průkaz to-
tožnosti a chce volit, má možnost až do dnů vo-
leb požádat na odboru vnitřních věcí MěÚ Svi-
tavy o vydání občanského průkazu bez strojově 
čitelných údajů s dobou platnosti jednoho roku. 
K žádosti je třeba doložit dvě fotografie součas-
né podoby a potřebné doklady.

Volič může hlasovat a upravovat hlasovací 
lístek jedním z uvedených způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce 

před názvem pouze jednu volební stranu. Tím 
je dán hlas kandidátům této volební strany.

2. Označit v rámečcích před jmény křížkem 
toho kandidáta, pro kterého hlasuje. Ve Svi-
tavách tak může označit maximálně 26 kan-
didátů.

3. Kromě toho lze kombinovat oba výše po-
psané způsoby a to tak, že lze označit kříž-
kem v rámečku jednu volební stranu a dále 
v rámečcích další kandidáty ve sloupcích, ve 
kterých jsou uvedeny ostatní volební strany.  
V tomto případě je dán hlas jednotlivě ozna-
čeným kandidátům. Z označené volební stra-
ny je dán hlas podle pořadí uvedeném na hla-
sovacím lístku pouze tolika kandidátům, ko-
lik zbývá do počtu 26 kandidátů volených do 
Zastupitelstva města Svitavy.

Volič může ze závažných důvodů (zejména 
zdravotních) hlasovat doma. O návštěvu členů 
okrskové volební komise s přenosnou hlasova-
cí schránkou může požádat do dne konání vo-
leb na odboru vnitřních věcí Městského úřadu 
Svitavy u Jaroslavy Burešové (telefon 461 550 
415) a ve dnech konání voleb pak u okrskových 
volebních komisí. 

Oznámení o době a místu konání voleb je 
zveřejněno na úřední desce městského úřadu, 

na plakátovacích plochách a na internetových 
stránkách města. Ve Svitavách se bude volit v 17 
stálých volebních okrscích. Vymezení volebních 
okrsků a umístění místností zůstává od předchá-
zejících voleb nezměněno. 

Volební místnosti jednotlivých okrsků budou 
umístěny následovně: 

 č. 1 Multifunkční a kulturní  
  centrum Fabrika
  Wolkerova alej 18

 č. 2 Základní škola
  Riegrova 4

 č. 3 Speciální základní škola
  Milady Horákové 44 

 č. 4 a č.5   Gymnázium 
  Sokolovská 1

 č. 6 Lesy ČR
  Vančurova 1

 č. 7   Základní škola
  T. G. Masaryka 27 

 č. 8   Regionální sdružení sportů  
  Kapitána Nálepky 39

 č. 9   Střední zdravotnická škola 
  Purkyňova 9

 č. 10   Internát SOU
  Brněnská 28 

 č. 11   Dům s pečovatelskou službou
  Felberova 31

 č. 12 a č. 13   Základní škola
  Felberova 2

 č. 14   Agrotechnika
  Bezručova 9A 

 č. 15   Základní škola
  Zadní 50

 č. 17   Základní škola
  Felberova 2         

Pavla Velecká

Volební Speciál
Volby do ZaStUpitelStVa 

měSta SVitaVy 10. a 11. října 2014
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Veřejná prostranství

Doprava

Úřad

1. Regenerace:
A. Veřejně přístupná zeleň   

16 mil. Kč (13,5 mil. Kč)
B. Vnitroblok Kijevská (III. etapa) 1,5 mil. Kč
C. Sídliště Lány (V. etapa)  - 56 parkovacích 

míst, oprava chodníků na ul. Felberova   
5,4 mil. Kč (3,2 mil. Kč)   

D. Veřejné plochy (U Stadionu a U Kojenec-
kého ústavu) 2,2 mil. Kč 

E. Sídliště u nádraží (příprava dokumentace 
pro podání žádosti)

2. Úpravy, rozšíření a přeložení veřejného  
 osvětlení 2 mil. Kč
3. Čerpání Fondu regenerace památek 
 města Svitavy: 
A. Podloubí, pomníky, apod. 2,15 mil. Kč 
B. Ottendorferův dům 663 tis. Kč (400 tis. Kč)
C. Kaple sv. Anny 497 tis. Kč (276 tis. Kč)
4. Farmářské trhy (trvají již čtyři roky)
5. Rákosníčkovo hřiště 1,5 mil. Kč (1,5 mil. Kč)

1. Obnova živičného krytu I/43 a navazující  
 investice (chodníky, napojení místních 
 komunikací, zastávky, přechod  
 pro chodce) 3,2 mil. Kč
2. Odstavné plochy:
A. U rybníka Rosnička (tři) 270 tis. Kč

1. Úprava podatelny MěÚ Svitavy  
 T. G. Masaryka 25 250 tis. Kč
2.  Interiérové vybavení ICMS 202 tis. Kč
3. Projekt Bezbariérové úpravy WC  
 a sociálního zařízení v přízemí  
 MěÚ Svitavy T. G. Masaryka 25 
 300 tis. Kč (133 tis. Kč)
4. Konsolidace IT a nové služby techno- 
 logického centra obcí 5,9 mil. Kč (5 mil. Kč)

B. Ulice A. Slavíčka 743 tis. Kč
3. Bezbariérovost a zvýšení bezpečnosti 
 dopravy 483 tis. Kč (328 tis. Kč)
4. Cyklostezky:
A. Rosnička - Brand 547 tis. Kč
B. Svitavy - Sluneční stráň 1,8 mil. Kč (1,2 mil. Kč) 

C. Pražská - Javorník (dokončení cyklostezky  
a zřízení přejezdu ) 1,6 mil. Kč (724 tis. Kč)

D. Svitavy - Vendolí  
(před zahájením, schválena dotace 85 %)

5. Studie cyklistické dopravy ve městě
6. Parkování u nemocnice (v řešení)

3A

1C

2A 4C

2B 1

1

4B

2
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Kultura a cestovní ruch

Školství

Sociální oblast

1. Kulturní akce města (TOP týden - pouť, 
Velikonoce, Svatováclavský košt, Pivní slav-
nosti – každý měsíc min. jedna TOP akce)

2. Hřebečský slunovrat (společná akce 
Svitav, Moravské Třebové, Koclířova  
a Kamenné Horky)

3. Celostátní přehlídky a výstavy (FAPS, 
Dětská scéna, ..)

4. Zavedení celoplošného vysílání CMS TV  
463 tis. Kč

5. Česko-polské hledání hvězdy Davidovy 
(součástí je Mobilní průvodce) 737 tis. Kč 
(627 tis. Kč)

6. Zelený prstenec v jihozápadní části Svitav 
5,2 mil. (3,2 mil. Kč)

7. Zpřístupnění Vodárenského lesa 
1,9 mil. Kč (1,1 mil. Kč) 

8. Památník včelích matek 927 tis. Kč 
(927 tis. Kč)

9. Geoexpozice Svitavy 150 tis. Kč (100 tis. Kč)

1. Zateplení budov:
A. Základní umělecká škola Svitavy   

4,4 mil. Kč (2,2 mil. Kč) 
B. MŠ Pražská 16 mil. Kč (3,6 mil. Kč)
C. MŠ M. Horákové 26 mil. Kč (3 mil. Kč)
2.  Zahrady mateřských škol:
A. Zahrady MŠ Větrná a MŠ M. Horákové 

512 tis. Kč (400 tis. Kč)
B. Zahrady mateřských škol jako součást 

EVVO (MŠ Pražská před dokončením, 

1.  Zbudování šesti resocializačních bytů  
 (ul. M. Horákové) 8,9 mil Kč (3,4 mil. Kč) 
2. Vytvoření systému péče o bezdomovce  
 a zprovoznění objektu okamžité pomoci  
 pro osoby bez přístřeší
3.  Podpora pečovatelské služby

před zahájením: MŠ M. Majerové, Speciál-
ní a Lány) celkem 5,9 mil. Kč (5,2 mil. Kč)

3.  Muzejní animace ve Svitavách (projekt 
 výuky řemesel) 5,3 mil. Kč (2,9 mil. Kč) 
4.  Odloučené pracoviště MŠ Větrná 
 (přestavba objektu na Svitavském  
 stadionu) 2,45 mil. Kč
5.  Rekonstrukce fasády ZŠ T. G. Masaryka 
 2 mil. Kč
6. Účast v projektu Město vzdělávání 

1
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1A

1C

1

4

3

2B

7



volební speciál / říjen 2014 / www.svitavy.cz

Životní prostředí

Sport Energetika
1. Evropské město sportu 2015
2. DiscGolf park Svitavy včetně zeleně   

546 tis. Kč (250 tis. Kč)
3. Víceúčelová hala na Svitavském stadionu 

(podání žádosti) 940 tis. Kč
4. Dotace společnosti Basketbal Svitavy  

3,6 mil. Kč 
5. Podpora sportovních oddílů  

(včetně pronájmů sportovišť)  
10,5 mil. Kč

1. Fotovoltaické výrobny energií:  
A. Fabrika 1,3 mil. Kč
B. MěÚ T. G. Masaryka 25 1,3 mil. Kč
C. Penzion Felberova 1,3 mil. Kč
D. ZŠ Felberova 1,3 mil. Kč
2. E-aukce energií pro občany  
 (plyn a elektřina, zapojeno 295 domácností)
3.  Energetický management veřejných  
 budov (snižování spotřeby energie 
 na základě optimalizace vytápění apod.)

1

376

2

1

1B

1. Dokončení Čistírny odpadních vod 
(ČOV) 157 mil. Kč (77,5 mil. Kč) 
(zbývá dokončit statické zajištění  
a sanace vyhnívací nádrže)

2. Nové vrty pitné vody 16,6 mil. Kč 
(10 mil. Kč)

3. Komunitní kompostárna a technologické 
vybavení 13 mil. Kč (7,7 mil. Kč)

4. Rekonstrukce kanalizací (U Mlýna, Neuma-
nova, Na Červenici a Tolstého) 8,4 mil. Kč  

5. Rekonstrukce vodovodů (Kijevská, 
Bezručova, Tolstého, Slunečná a Zadní) 
5,4 mil. Kč

6. Zřízení a rekonstrukce sedmi sběrných 
míst na tříděný odpad (před zahájením)  
2,7 mil. Kč (2,3 mil. Kč)

7. Úklidový stroj 4,6 mil. Kč (3,9 mil. Kč)
8. Kropící stroj 3,9 mil. Kč (3,3 mil. Kč)
9. Sněžné pracovní vozidlo 2 mil. Kč





Vážení spoluobčané, 
ve dnech 10. a 11.října 2014, se konají 

komunální volby do zastupitelstva města Svi-
tavy. Celá řada Vašich spoluobčanů, kteří žijí 
mezi Vámi ve městě Svitavy se rozhodla svý-
mi znalostmi a zkušenostmi přispět k rozvoji 
města Svitavy a proto kandidují za politické 
hnutí ANO. Naši kandidáti reprezentují sociál-
ní služby, tělovýchovné a volnočasové aktivity, 
školství, řízení investic, podnikatelské aktivity 
a řadu dalších oborů pracovního života v na-
šem městě. 

 
     správná volba pro další rozvoj města 

Svitavy.
ANO, představuje změnu. ANO je nové 

politické seskupení, které spousta lidí volí s 
nadějí na změnu.

      je nově ve Svitavách. 
Hnutí ANO vede v komunálních volbách 

do zastupitelstva města Svitavy Ing. Jaroslav 
Kytýr. Sestavili jsme tým kandidátů, kteří před-
stavují změnu ve složení zastupitelstva města 
Svitav. Jsou to lidé se zkušenostmi, profesně 
úspěšní, kterým záleží na městě, ve kterém žijí 
a ve kterém žijí jejich rodiny, známí a přátelé.  

      chceme se stát obhájci zájmů občanů.
Chceme, aby zde radostně vyrůstaly naše 

děti a vzdělávaly se na místních školách. Chce-
me, aby občané města měli kulturní, sportov-
ní, volnočasové a vzdělávací nabídky, které jim 
umožní jejich aktivní naplnění života v každém 
věku. Chceme zajistit poskytování kvalitních, 
cenově dostupných a profesionálních soci-
álních služeb. Chceme vrátit život náměstí a 
podílet se na vzniku pracovních míst. Chceme 
naslouchat všem věkovým skupinám obyvatel 
a máme sílu vytvářet budoucnost Svitav. 

My našemu záměru věříme a Vy důvěřuj-
te nám. Vše o nás a našem programu a kandi-
dátech najdete na WWW.ANOSVITAVY.CZ.
 

Přijděte k volbám, volte ANO (č. 2) a 
podpoříte občany, kteří chtějí pracovat na 
budoucnosti Svitav. 

Ing. Jaroslav Kytýr

www.anosvitavy.cz

ANO

ANO

ANO

Bc. Lenka Jurenová, 49 let
jednatelka Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.2 3

Spojíme 
manažerské 

schopnosti se 
znalostí sociálních 

potřeb města
 Svitavy.

Ing. Josef Marek MBA, 38 let
vedoucí skladů Story Design a.s.

Zaměříme 
se na získávání 

prostředků a 
zlepšování podmínek 

pro výkonnostní a 
rekreační sport a 

pro pohybové 
aktivity dětí a 

mládeže.

1 Ing. Jaroslav Kytýr, 51 let
jednatel SPORTES Svitavy s.r.o.

SVITAVY

10. - 11. ŘÍJNA

2014

KOMUNÁLNÍ
VOLBY

2

VOLTE             PRO NAŠE PRIORITY:

VOLTE č. 

nabízíme nové lidi do řízení města, kteří něco dokázali, vybu-
dovali, je za nimi vidět jejich práce, žijí mezi námi a mají chuť 
pracovat pro toto město.

pro větší investice do chodníků, komunikací, kanalizačních a 
vodovodních řadů.

pro řešení dopravní situace ve městě, obchvat Svitav a rych-
lostní silnici R35.

pro nové firmy do průmyslové zóny a ANO pro rozvoj průmys-
lových příležitostí  ve městě.

pro oživení svitavského náměstí, propojení cyklostezek a vý-
stavbu odpočinkových zón.

pro jasné informace o poskytovaných druzích sociální péče a 
ANO pro jejich rozvoj.

pro zachování středních škol a ANO pro zlepšení spolupráce 
mezi školami.

pro podporu zdravého životního stylu, sportovních a společen-
sky žádoucích aktivit  ve volném čase.

pro sociálně odpovědné 
a bezpečné město. 

pro potřeby 
slušných lidí.

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO
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1. Mgr. Bc. David Šimek
37 let, Předměstí  
starosta města, vedoucí Turistické-
ho oddílu mládeže Zálesáci Svitavy

2. Mgr. Radoslav Fikejz
41 let, Lány  
historik města, člen rady města, 
pedagog univerzity třetího věku

3. Mgr. Marcela Sezemská
66 let, Předměstí  
předsedkyně Tělovýchovné jedno-
ty Svitavy, členka rady města

4. Mgr. Monika Čuhelová
40 let, Lačnov
psycholožka, vedoucí Mateřského  
a rodinného centra Krůček Svitavy

5. Bc. Ondřej Komůrka
37 let, Lány, středoškolský učitel, 
vedoucí Turistického oddílu mlá-
deže Zálesáci, zastupitel města 

6. Mgr. Blanka Čuhelová
57 let, Předměstí
ředitelka městského muzea  
a galerie, zastupitelka města

7. PaedDr. Bc. Milan Báča
55 let, Předměstí
ředitel gymnázia, jazykové školy  
a univerzity třetího věku

8. Věra Stichová
59 let, Předměstí
staniční sestra LDN, předsedkyně  
Klubu českých turistů Svitavy

9. Jaroslav Dvořák
49 let, Lačnov
pedagog ZUŠ, kapelník decho-
vých orchestrů

10. Bc. Antonín Benc
24 let, Předměstí
student, vedoucí Skautského 
střediska Svitavy

11. Marie Grmelová
64 let, Lány, emeritní ředitelka 
mateřské školy, předsedkyně 
Svazu postižených civ. chorobami

12. MUDr. Libor Sychra
58 let, Lány
lékař, primář ORL 

13. Božena Hrušková
64 let, Lány
předsedkyně Klubu seniorů

14. Radim Klíč
43 let, Lány
správce městské zeleně, 
dobrovolný hasič

15. Václav Koukal
68 let, Lány
emeritní senátor a starosta města

17. Mgr. Martin Lipenský
33 let, Lány
středoškolský pedagog, 
předseda tenisového oddílu

18. Ing. Ctirad Štaud
45 let, Předměstí
podnikatel, majitel obchodu OK1

19. Dagmar Křečková
53 let, Předměstí 
pracovnice katastrálního úřadu

20. MUDr. Jan Malý
65 let, Předměstí
lékař, emeritní primář dětského 
oddělení, zastupitel města

21. Ing. Břetislav Vévoda
58 let, Lány
podnikatel, projektový manažer, 
hudebník

22. MUDr. Karel Šefrna
75 let, Předměstí
zubní lékař, divadelník

23. MUDr. Petr Patočka
46 let, Předměstí
praktický lékař, hudebník

24. Ing. Pavel Špaček
48 let, Lány
ekonom, jednatel basketbalového 
klubu

25. Mgr. Filip Tomanec
29 let, Lány
vedoucí plaveckého bazénu, 
člen horské služby

26. Otmar Cvrkal
69 let, Lány, předseda Svazu po-
stižených civilizačními chorobami, 
zastupitel města

16. Mgr. Radoslava  
Renzová Dis.
42 let, Předměstí, ředitelka 
základní a mateřské školy

Pojďte s námi „na pivo“ do pivovárku Na Kopečku 7. října v 19 hodin. Těšíme se na Vás.

Kandidátní listina 2014
2014–2018 | ROZHODNUTÍ JE NA VÁS

volte číslo
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Kandidáti KSČM Svitavy představují Volební program 2014-2018

V oblasti zdravotnictví byla v prvním pololetí letošního roku krajskými zastupiteli schválena fúze všech
pěti nemocnic akutní lůžkové péče, vlastněné Pardubickým krajem, do jedné akciové společnosti. Celá léta
nemocnice hospodařily se ztrátou a nyní je potřeba tento stav změnit. Negativně se o to zasloužil i zákon o
zvýšení DPH, což jsou pro zdravotnictví obrovské prostředky navíc a také špatné úhradové vyhlášky tehdejších
pravicových ministrů zdravotnictví, kdy menší nemocnice za stejné výkony dostávají od zdravotních pojišťoven
zaplaceno méně, než nemocnice velké. Máme zájem na tom, aby Svitavská nemocnice zůstala v majetku kraje,
aby nebyla prodána nebo pronajmuta, ale to již za současného stavu nehrozí. Po fúzi nemocnic bude
následovat jejich transformace, která potrvá dva až tři roky. V plánu je spojení lůžkového fondu některých
oddělení naší nemocnice. S tímto plánem nejsme spokojeni, protože hrozí úbytek lůžek oproti současnému
stavu. Velkou neznámou bude také personální obsazení těchto sloučených oddělení. Neradi bychom se dočkali
propouštění zaměstnanců, ať již zdravotnického, ale i ostatního personálu. Věříme, že vedení Svitavské
nemocnice provede transformaci sociálně citlivě. Chceme zachovat dostupnost a kvalitu poskytované zdravotní péče pro občany
města a okolí. Dagmar Baťová

Nastal čas předvolební. Čtyři roky uběhly jako voda a 10. října se znovu otevřou dveře volebních místností.
Ve Vašich rukou bude znovu vybrat skupinu svých spoluobyvatel a svěřit jim správu Svitav po další čtyři roky.
Pro voliče bude jistě zajímavé sledovat všechny ty předvolební sliby, těšit se na bezvadnou budoucnost v našem
městě, vidět co vše je "splněno" a raději nevidět co splněno nebylo. Dovolím si v tuto dobu napsat i svůj pohled
na situaci v našem městě a na dobu uplynulých čtyř let. Co kvituji s povděkem je stav financí Svitav. Přes
problémy s vývojem ekonomiky v ČR s logickým dopadem na rozpočty obcí a nutnost financovat investiční akce
formou úvěru se daří udržet zadlužení města na velmi přijatelné úrovni a dlouhodobě stabilní rozpočet
nepřináší do budoucna žádné riziko.  Co ovšem vnímám jako riziko je dlouhodobě vysoká nezaměstnanost a
neschopnost vedení města tuto situaci řešit. Pokud se rozhlédneme do okolních měst tak vidíme jak v Poličce a
Moravské Třebové se kontinuálně rozrůstají průmyslové zóny a ve Svitavách se bohužel neudálo vůbec NIC.
Nikdo za tento stav nebere odpovědnost. Stejně tak podpora drobného podnikání a vzniku nových živností je

pouze mediální frází. Jak se bude žít obyvatelům Svitav, když nebudou mít kde pracovat a pokud práci seženou, tak jejich mzda je
spíše výsměch, než ohodnocení jejich dřiny ?  Očekával jsem od současného vedení města podstatně intenzivnější řešení tohoto
problému, stejně jako určité viditelné výsledky v dalších závažných problémech města. Jedním z nich je řešení neúnosné dopravní
situace - kde je obchvat města, proč stále není omezen průjezd Lačnovem, bude řešen velký kruhový objezd ? Pořád dokola slyšíme
jen - nejde, nechtějí, posunují, nemůžeme.... ano, jsou to záležitosti kraje a státu, ale přece nyní město vede koalice složená z
uskupení, která ovládají kraj a stejně tak i vládu. Kde je tedy ta politická podpora a schopnost u svých stranických kolegů vyjednat
podporu naší věci. Nechtějí, neumějí, anebo jejich hlas je tak slabý ... ? Další negativum vidím při nakládání s majetkem města a jeho
prodejem. Případy nedostatečně právně ošetřených smluv a následná nemožnost a neochota se právně bránit, jednostranný
argumentační tlak na zastupitele a prodej veřejné zeleně privátnímu subjektu - zde si jistě každý občan vzpomene na prodej části
parku u bývalého DDM. Bohužel, řada těchto bolestných problémů zůstává ukryta pod pozlátkem s nápisem "kdo si hraje, nezlobí".
Dokážeme se společně pod to pozlátko podívat a změnit současný stav? Bude zde zastupitelstvo tvořené pouze " hlasovači "
profesně a finančně napojenými na rozpočet města a jeho organizace, nebo zde bude skupina lidí s vlastním názorem a odvahou jej
prezentovat ? Volba je na Vás...  Ing. Petr Němec

Úvodem si položme jednoduchou otázku. Jaká je vlastně vůbec nabídka trhu práce pro občany
našeho města? Tuto otázku si začíná pokládat v poslední době čím dál tím více obyvatel. Představa KSČM,
se kterou jde do blížících se komunálních voleb, je řádně využít průmyslovou zónu za městem (včetně i
dalších možných volných podnikatelských prostor) a dále se snažit zrealizovat investiční pobídky ze strany
města pro nové podnikatele. Je důležité se začít zabývat pracovním uplatněním pro mladé (s důležitou
podporou zapomínaného učňovského školství) a občany staršího věku. Mladý má sice v kapse výuční list či
maturitní diplom, ale pokud nemá praxi, je pro zaměstnavatele nepotřebný. Občan v pokročilém pracovním
věku má naproti tomu praxi, ale jeho věk mu je překážkou, aby si dobré pracovní místo ve městě případně
udržel. V tom je zapotřebí začít naplno využívat příslušné fondy Evropské unie a pobídky Ministerstva pro
místní rozvoj. Vždyť plná spokojenost všech občanů našeho města, včetně těch v tom produktivním věku,
musí být pro nás ta největší priorita.  Mgr. František Richter

Do Svitav patří také Lačnov a my budeme usilovat o zvýšení bezpečnosti chodců v Lačnově,
potřebujeme chodníky, stejně tak je nutná změna kamionové dopravy. Lačnov je součástí Svitav, má právo
na to, aby se zlepšovaly podmínky pro život zdejších obyvatel. Chceme se podílet na stanovování priorit,
na to, co je důležité pro občany ve městě. Budeme podporovat všechno, co přispěje k tomu, aby se všichni
cítili ve Svitavách a Lačnově spokojeně, bezpečně a byli zde rádi. Libor Zelinka

7volte číslo
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11 Mgr. Iva Štrychová, 45 let
středoškolská učitelka

12 Blanka Homolová, 56 let
ředitelka Charity, radní města Svitavy

13 PhDr. Pavel Petr, 36 let
sš a vš učitel

14 Mgr. Jiří Žilka, 42 let
středoškolský učitel

15 MUDr. Pavel Kolečkář, 45 let
lékař

16 PhDr. Radim Dřímal, 51 let
ředitel školy

17 Mgr. Kateřina Krausová, 39 let
koordinátorka aktivit mateřského centra

18 MUDr. Pavel Ingr, 39 let
lékař

19 Lenka Vodehnalova, 51 let
administrativní pracovnice

10 Mgr. Václav Půlkrábek, 29 let
učitel

11 Lenka Svecová, 52 let
manažerka pojišťovny

12 Jiří Čajan, 30 let
zvukař

13 Bc. Milan Rus, 33 let
osvč

14 Mgr. Lenka Dvořáková, 29 let
učitelka

15 Antonín Nádvorník, 59 let
stavební technik

16 Ing. Josef Poštulka, 51 let
technik

17 Ing. Pavel Černý, 58 let
středoškolský učitel

18 Petra Hanzalová, 22 let
studentka

19 Pavel Dřímal, 20 let
student

20 Zuzana Košíková, 34 let
pečovatelka Charity Svitavy

21 Ing. Pavel Říha, 54 let
vedoucí zkušební stanice

22 David Parák, 35 let
osvč

23 Ing. Zdeněk Pešina, 34 let
technik

24 Martin Matoušek, 37 let
osvč

25 Roman Pavlů, 39 let
servisní technik

26 Ing. Tomáš Randula, 31 let
ekonom - rozpočtář


