č. 11/2012
Vážení čtenáři,
dovoluji si Vám představit další číslo Newsletteru města Svitavy.
Alice Štrajtová Štefková

Festival Rosnička
Už v pátek začne u svitavského rybníka festival Rosnička, hudební festival současnosti.
Druhý ročník úspěšného festivalu odstartuje 27. července ve 14:00 hodin a skončí až v dopoledních
hodinách v neděli 29. července.
Těšit se můžete na populární kapelu Midi Lidi, dívčí duo Čoko Voko, špičkové české DJe, netradiční hudební
projekty i místní kapely. Pro návštěvníky bude připraveno 5 barů, pestrá škála stánků s jídlem i stánky
s upomínkovými předměty. Festival je pořádán pod záštitou starosty města Svitavy Davida Šimka a radní
PaK Jany Pernicové. Vstupné je zdarma! Podrobné informace a aktuality najdete na níže uvedených
internetových stránkách.

Oficální web festivalu:
http://www.festivalrosnicka.cz/

Stránka festivalu na Facebooku:
http://www.facebook.com/pages/FESTIVALROSNI%C4%8CKA/188697831174740

Událost na Facebooku:
http://www.facebook.com/events/162769293829766/

Profil na mikroblogu Twitter:
https://twitter.com/RosnickaFest

Za pořadatele: Petr Horák

V „Měšťáku“ se bude malovat
Téměř rok od akce, kdy se malovalo ve Slavii, si dají dostaveníčko mladí svitavští výtvarníci v dalším dlouho
uzavřeném objektu města – v hotelu Městský dvůr. Taneční sál a přilehlé prostory zaplní 4. srpna (od 14:00)
duchem mladí lidé, aby barvám dali tvary a využili potenciálu místa, kam se v minulém století chodívala
bavit svitavská společnost.
Součástí „Malování v Měšťáku“ bude minivýstava obrazů a objektů nejen z depozitáře MMG ve Svitavách,
živá hudební produkce a možnost prohlídky budovy. Pokud patříte mezi ty, kteří s nostalgií vzpomínají na

hotel Městský dvůr, tak přijďte zavzpomínat a prohlédnout si jej ve chvíli, kdy se pomyslně odráží od dna a
nadechuje se k nové budoucnosti.
Předpokládá se, že ke dvanácti obrazům ze Slavie letos přibude druhý tucet výtvarných děl z „Měšťáku“.
Poprvé budou k vidění 31. srpna od 19:00hod., kdy se před koncertem kapely Mňága a Žďorp koná vernisáž.
Přijměte tedy pozvání k jednomu z nejkošatějších večerů těchto prázdnin. V jeho nabídce se skrývá svěží
hudba, dobré víno, originální obrazy a jejich osobití tvůrci.
Jiří Sehnal

Město Svitavy podporuje sociální podnikání
Princip sociálního podnikání chápeme jako podnikatelský projev sociální ekonomiky, který se vyznačuje
především obecně prospěšným cílem srozumitelným pro zainteresované lidi, komunitu, obec nebo region a
další instituce. Nejedná se primárně o dosažení zisku (není to podnikání za každou cenu), zisky nebo
přebytky hospodaření slouží převážně obecně prospěšnému cíli, zaměstnávání sociálně nebo zdravotně
znevýhodněných lidí apod. Nejčastěji se s tímto typem podnikání setkáváme u neziskových organizací a
družstev.
„Sociální“ cíle musí být vyváženy s podnikáním jako takovým, protože tyto firmy fungují v běžném
konkurenčním prostředí. Sociální podnik nese běžná podnikatelská rizika, může využívat více zdrojů
financování než klasický komerční podnik, měl by se však bránit závislosti. Chce-li sociální podnik
dlouhodobě plnit své cíle, musí prosperovat, vytvářet dlouhodobě zisk. Pro tento druh podnikání zatím lze
získat jen omezenou přímou podporu (kromě nástrojů podpory zaměstnanosti znevýhodněných jen několik
grantových programů, na rozdíl od zahraničních modelů u nás neexistují daňové pobídky).
Přesto, že takto zaměřené podnikání není snadné, existují příklady sociálních podniků dlouhodobě
úspěšných a rozvíjejících se i v současných těžkých dobách i v našem regionu. Jedním z příkladů je činnost
Občanského sdružení Květná Zahrada sídlícího v obci Květná, které ubytovává a zaměstnává mladé lidi,
kteří se po dosažení plnoletosti vrací z dětských domovů. Sociální podnikání mělo zpočátku přímou vazbu
na činnost Domu na půl cesty, kde většina klientů pracovala přímo na statku v nejrůznějších zemědělských
činnostech. Při současném počtu 14 klientů a potřebě poskytnout jim kromě ubytování také soustavnou
práci, která je základem jejich socializace, spolupracuje sdružení při obstarávání práce s řadou subjektů –
obcemi, úřady, firmami apod. a vykonává další, především fyzicky náročnější práce – úklidy veřejných
prostranství, parkovišť, okolí komunikací, údržbové práce, stěhování, drobné lesní činnosti – pálení klestu,
vyžínání trávy, výsadby stromků apod. Pro každou firmu jsou vždy rozhodující kromě ceny a kvality práce
především reference. Květná Zahrada pro město Svitavy v roce 2011 provedla například jarní úklid města –
zametání komunikací, chodníků a prostranství, dále údržbu veřejné zeleně (pletí záhonů) a další práce
(nátěry zábradlí). V roce 2012 se pracovníci Květné Zahrad opět podíleli na jarním úklidu města a dále
provádějí práce pro Mikroregion Svitavsko údržbu informačních cedulí naučné stezky, drobné opravy a
úklidy. Sdružení provádí úklidové práce v areálu Zemědělského družstva Květná a podílí se na údržbě ploch
vojenských areálů v Květné a Moravské Třebové. Od roku 2012 poskytuje sdružení možnost ubytování
přímo v areálu Domu na půl cesty Květná. Nabízí dále prostory pro pořádání školení a vzdělávání. V rámci
aktivit sdružení provozuje internetový portál www.ospod.cz.
Dalším z příkladů, se kterým byli seznámeni představitelé města, je činnost sociální firmy s názvem Pucle
Služby s.r.o., která zaměstnává mimo jiné osoby se zdravotním znevýhodněním. Jednu ze svých provozoven
má v Opatově. Společnost se zaměřuje zejména na čištění koberců, čalounění, vnitřní úklidové práce a
čištění interiérů vozidel.
Na stránkách Našeho města velmi rádi uvádíme propagaci těchto společensky a lidsky prospěšných aktivit.
Vycházíme ze základních principů sociální práce a sociální pedagogiky, kterými jsou samostatnost a
odpovědnost. Pokud se jejich dosažení podaří i lidem se znevýhodněním, je to obdivuhodné. Pokud
smýšlíte podobně, využijte služeb těchto nebo podobných „sociálních firem“. Je to pro všechny mnohem
lepší, než obvyklé způsoby „charity“ nebo „dárcovství“. Uvědomme si, že zdraví nebo sociální jistoty nejsou
u nikoho z nás neměnitelné.
PhDr. Erich Stündl

Bonus pas – spousta výhod pro každého!
Českomoravské pomezí přináší všem turistům i domácím možnost navštívit mnoho zajímavých míst regionu
s výraznou slevou. Stačí, když si během návštěvy naší turistické oblasti zdarma pořídí slevovou knížku Bonus
pas u provozovatele služeb zapojeného do projektu při odběru služeb v hodnotě120 kč a vyšší. Atraktivní
slevy poskytují hrady, zámky, muzea a galerie, ale i
sportovní a ubytovací zařízení, restaurace a kavárny
nebo informační centra. Celkem přináší Bonus pas
Českomoravského pomezí více než padesátku slev a
bonusů. Podrobná pravidla, přehled poskytovaných slev
a další informace o Bonus pasu najdete na
http://www.ceskomoravskepomezi.cz

Přehled míst, kde lze čerpat slevy a bonusy v programu
Bonus pas Českomoravského pomezí
Památky






Zámek Moravská Třebová
Zámek Litomyšl
Hrad Svojanov
Rodná světnička Bohuslava Martinů
Gotické opevnění města Poličky

Muzea a galerie











Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Městská galerie Vysoké Mýto
Portmoneum – Museum Josefa Váchala
Městská galerie Litomyšl
Městská obrazárna Litomyšl
Muzeum dýmek Proseč
Městské muzeum a galerie Polička
Městské muzeum a galerie ve Svitavách
Museum Fara Křenov
Muzeum Moravská Třebová

Wellness




Relaxační centrum Savitar Litomyšl
Relax centrum Kubíčkovi Bystré
Penzion Badinka Svojanov

Aktivně







Tyršova veřejná plovárna
Městský bazén Litomyšl
Toulovcova Rozhledna, Rozhledna Terezka, Rozhledna Borůvka
Aquapark Moravská Třebová
Bowling Club Moravská Třebová
Squash U Kalvárie Moravská Třebová

Informační centra





Informační centrum Svitavy
Informační centrum Polička
Informační centrum Litomyšl
Turistické informační centrum Moravská Třebová

Restaurace a kavárny









Restaurace Pod Věží Vysoké Mýto
Chata Maxe Švabinského Kozlov
Bowling Club Moravská Třebová
Hostinec Fara Křenov
Restaurace Excalibur Moravská Třebová
Restaurace U Kalvárie Moravská Třebová
Třebovská restaurace Moravská Třebová
Zámecká kavárna Moravská Třebová

Ubytování




















Penzion Malaika Svitavy
Pension Fontána Svitavy
Garni Hotel Svitavy
Penzion 555 Polička
Penzion Kubíčkovi Bystré
Evropské školicí centrum Litomyšl
Chata Maxe Švabinského Kozlov
Antik Hotel Sofia
Apartmány Savitar Litomyšl
Hotel Zlatá Hvězda Litomyšl
Penzion Merkur Litomyšl
Penzion V Podzámčí Litomyšl
Turistická ubytovna Toulovec Proseč
Hotel Pod Věží Vysoké Mýto
Penzion Badinka Svojanov
Pension Excalibur Moravská Třebová
Penzion Best Moravská Třebová
Penzion V Podzámčí Moravská Třebová
Hotel Garni Orka Moravská Třebová

Tři roky podpory ESF z pohledu žáka
ZŠ a MŠ Svitavy - Lačnov realizuje v období 1. 10. 2009 až 30. 6 .2012 projekt Partnerství bez předsudků,
který je finančně podpořen prostředky z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
Myslím si, že projekt byl velice zdařilý, plný zajímavých aktivit – náprava (doučování), řemeslná a
pěstitelská dílna, peníze v rodině, romské plamínky, zvládnu to, modrá poradna, tvorba IVP a dílna pro
rodiče. Nejvíce mě zaujala dílna peníze v rodině, ve které se děti učí pracovat s penězi. Vyzkoušeli jsme si ve
skupinách, jak je těžké pracovat s rodinným rozpočtem.
Moc mě bavila dílna zvládnu to, se kterou jsme navštěvovali různá místa, kde jsme si na vlastní kůži
vyzkoušeli orientovat v metru, výhodně nakupovat, hledat vlakové spoje, cestovat MHD, odeslat poštu
apod.
Dále jsem rád navštěvoval řemeslné a pěstitelské dílny, ve kterých jsme pracovali s železem, okopávali
půdu, barvili a lakovali, naučil jsem se pracovat s různým nářadím.
Díky projektu jsem se podíval na různá místa, v kterých mě to velmi bavilo. Mnoho věcí jsem si při tom
vyzkoušel, a tak lépe naučil. Myslím si, že mi to pomůže v dospělosti.
Max Čuhel, žák 4. ročníku
Mně velmi pomáhá náprava (doučování), protože jsem měl špatné známky a náprava mi je pomohla
zpravit na známky lepší.
Lukáš Dostálek, žák 4. ročníku

Dne 1. září se bude konat již 20. Slavnost dechových hudeb na
svitavském náměstí.
Letos to bude již 20 let, kdy se na svitavském náměstí konal koncert tří generací. Tehdy se postavily vedle
sebe tři tehdejší svitavské dechovky - dechový soubor ZUŠ Svitavy, Svitavanka a Svitavská dvanáctka.
Tenkrát nikdo neplánoval, že by vznikla tradice letních dechovkových slavností. Ale protože chuť byla, tak se
od roku 1993 každým rokem na začátku září koná přehlídka dechovek, která se natrvalo zabydlela ve
svitavském kulturním kalendáři. Za těch
20 let se ve Svitavách představilo
nepřeberné množství dechovek z Čech,
Moravy a i ze zahraničí.
Pro letošní výročí je připraven opravdu
bohatý program až do večerních hodin.
Vše
začne
1.9.2012
v
pravé
poledne pochodem svitavských dechovek
po náměstí za doprovodu sličných
mažoretek. Od jedné hodiny po poledni se
potom budou střídat na svitavském
náměstí jedna kapela za druhou. Vše bude
doprovázet mluveným slovem Karel
Hegner. Průběh přehlídky oživí i
vystoupení dětského folklórního souboru
Iskerka z Brna a Cimbálová muzika Aleše
Smutného
se
zpěvákem
Karlem
Hegnerem.
Srdečně vás všechny zveme na svitavské náměstí prožít naše krásné výročí.
Roman Kalvoda, kapelník Svitavské dvanáctky

Program:
12:00 pochod svitavských dechovek po
náměstí za doprovodu mažoretek
13:00 slavnostní zahájení
13:05 dětský dechový soubor ZUŠ Svitavy
13:30 Jarda Gang
14:15 Astra
14:45 Pohoranka
15:45 Libkovanka
17:30 Svitavská dvanáctka
18:00 Boskovická kapela
19:15 Hanačka Břest
20:30 Cimbálová muzika Aleše Smutného
s Karlem Hegnerem

V průběhu programu vystoupí také dětský folklórní soubor Iskerka z Brna a Cimbálová muzika Aleše
Smutného.
Celý program bude slovem provázet Karel Hegner.

Mobiliář běžeckých lyžařských tras
Město Svitavy realizovalo projekt vybavení běžeckých
lyžařských tras mobiliářem. Trasy jsou vedeny na
západním okraji katastru Svitav a severovýchodním okraji
katastru Vendolí (ve žlebech). Po dohodě mezi obcí
Vendolí a městem Svitavy dodala část mobiliáře i naše
obec. Zaměstnanci obce zhotovili a osadili během května
v terénu nedaleko viaduktu ve žlebech dřevěné posezení
se stříškou. Bude sloužit nejen lyžařům v zimním období,
ale všem návštěvníkům lesa a turistům ke krátkému
odpočinku.
Vladimír Buchta, starosta obce Vendolí

ŠKOLNÍ OLYMPIÁDA ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, NÁM. MÍRU 73
Dne 22. června proběhla v pořadí již 18. školní olympiáda za
účasti delegace žáků ze Žiaru nad Hronom - Základní školy
Jilemnického, vrcholových sportovců ČR – trojice atletů ve
složení Petr Svoboda, Jiřina Ptáčníková, Pavel Jiráň a zástupců
Města Svitavy v čele se starostou Mgr. Davidem Šimkem.
Atmosféra byla od samého počátku velmi přátelská a byla
nakloněna dobrým sportovním výkonům.
Příjemné počasí ovlivnilo výborné výkony mladých sportovců a
dobře naladění diváci povzbuzovali své spolužáky, kteří
absolvovali klasické atletické disciplíny – skok daleký a vysoký,
hod míčkem, vrh koulí a běhy na 60 a 800 m, včetně závěrečné
štafety. Vítěznými týmy v obou kategoriích mladších i starších se
stali, k lítosti domácích, žáci ze Žiaru nad Hronom, kteří byli
odměněni dorty z dílny pana Daniela Hörla ze Svitav ( bývalý žák
je věnoval sponzorsky škole).
Mgr. Věra Hanusová, ředitelka školy

Kulturní nabídka
27. – 29. července / Rybník Rosnička
Rosnička
Festival taneční hudby v rekreační oblasti města u rybníka Rosnička.
28. července / Pivovárek Na Kopečku
Večer s kapelou Z PAPÍRU
29. července / 14:00 / park Jana Palacha
Promenádní koncert v parku
K poslechu i promenádě zahraje Boskovická kapela pod vedením kapelníka Zdeňka Jindry.
2. srpna / 19:00 / Čajovna a kavárna U Černého draka
Úplňkové bubnování s workshopem, společné bubnování pro začátečníky i pokročilé, možnost zapůjčení
bubnu. Vstupné dobrovolné.
4. srpna / 14:00 /hotel Městský dvůr
MALOVÁNÍ V MĚŠŤÁKU
Taneční sál a přilehlé prostory zaplní duchem mladí lidé, aby využili potenciálu místa, kam se v minulém
století chodívala bavit svitavská společnost. Možnost prohlídky budovy při příležitosti vzniku nových
výtvarných děl do Galerie Venkovka.
5. srpna / 17:00/ park Jana Palacha
Pohádková neděle
Dřevěné divadlo Honzy Hrubce
Honza a drak
Klasická marionetami hraná pohádka o - odvážném Honzovi, nešťastném králi a princezně v nesnázích. O
popletené mámě, lakomém baronovi a kouzelné stařence. O králově cvičené žábě, o dříví které roste
daleko. O silném mlynáři a jeho řece. Ale hlavně o lásce a obětavosti a také o tom, že i velká smůla se může
změnit v nečekané štěstí.
Aladinova kouzelná lampa
Tentokrát se vypravíme s Aladinem pro kouzelnou lampu do tajemné hory Káf. Ovšem v pohádce nemá
hrdina nikdy na růžích ustláno a Aladin bude moci vyzkoušet svoji vytrvalost a statečnost, hned několikrát.
Představení nás vtáhne do atmosféry dávného orientu. Oko potěší jeho malebností. A ucho kulturou
použitého jazyka. To vše za doprovodu stylové arabské muziky.
7.srpna / 19:00 / Ottendroferův dům
Koncert Mladých umělců v rámci Mezinárodních smyčcových kurzů Litomyšl 2011
Vstupné: dobrovolné

10. srpna /18:00/ Svitavský stadion
Kapela NEŠLAPETO - u Restauce Pod Hodinami
11. srpna / Pivovárek Na Kopečku
večer s kapelou Benkrofti ( pečené sele na rožni ! )
12. srpna / 14:00 / park Jana Palacha
Promenádní koncert v parku
K poslechu i promenádě zahraje Dechový orchestr BEKRAS z Litomyšle pod vedením kapelníka Josefa Krále.

