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

ŘEZBÁŘI POTŘETÍ NA SVITAVSKÉM STADIONĚ
Řezbářský memoriál Aloise Petruse - 3. ročník
Svitavský stadion 26. 9. – 1. 9. 2012
Už potřetí se sjedou řezbáři z různých koutů České a Slovenské republiky do Svitav. Celý poslední týden
v srpnu se budou před zraky kolemjdoucích ohánět pilou, sekyrkou a dlátem tak, aby po jejich odjezdu přibylo na
svitavském stadionu osm nových soch.
Řezbářský memoriál je pojmenován po vynikajícím řezbáři Aloise Petrusovi, který ve Svitavách prožil posledních třiadvacet let svého života. Jeho práce z posledního období znají mnozí Svitavané. Ale málokdo, zvláště
z mladší generace ví, že byl také autorem nádherného, bohatě vyřezávaného nábytku, který jeho firma vyráběla
na zakázku. Vyráběl také loutková divadla, která si objednávali zájemci z celého světa. Doba, kdy se přistěhoval
do Svitav (v roce 1945), však nepřála ani reprezentativnímu nábytku, ani loutkám. V muzeu je však uložena část
jeho pozůstalosti a snažíme se nadále rozšiřovat i sbírku jeho prací.
První ročník řezbářského setkání se konal v roce 2010, jeho téma bylo Pohyb a prvních devět soch tehdy shlíželo
na slavnostní otevření stadionu za přítomnosti Dany Zátopkové a Ivana Haška. Druhý ročník v loňském roce byl
věnován Ženám a myslím, že každý z vás si mezi těmi osmi výtvory našel svého favorita. Letos jsme vybrali téma
Živel. A jsem opravdu zvědavá, co si pod ním jednotliví autoři představují, jak jej ztvární.
První zářijový den v podvečer předají autoři sochy starostovi města a na stadionu nám bude dělat radost celkem
dvacet pět soch v nadživotní velikosti. To ale není vše! V průběhu řezbářského memoriálu jsme pro vás připravili
kulturní program a tak věřím, že se opět sejdeme. Na stadioně či na náměstí.
Blanka Čuhelová

Pouť ke svatému Jiljí 2. září
Tradiční svitavská pouť pořádaná na náměstí Míru od roku 1992, stánky s řemesly, občerstvení, historický program s jarmarkem a dobovým koloritem, cimbál, břišní tanečnice, pouliční divadla a kejklíři. Podrobný program
najdete v kulturní nabídce. Mediálním partnerem akce je Český rozhlas Pardubice.

Kulatý stůl: Co Svitaváky trápí?
Podzim je období, kdy se začíná sestavovat rozpočet na další kalendářní rok. Připravují se investiční akce, hledají
se finanční zdroje. V loňském roce radnice poprvé uspořádala Kulatý stůl s tématem Co Svitaváky trápí? Občané zde
vznesli velké množství podnětů, které se nám téměř všechny podařilo vyřešit.
Zamyslete se prosím nad výše položenou otázkou a pokuste se přijít nejen s námětem, stížností obecného charakteru, či postesknutím nad stavem svitavského „čehokoliv“, ale přijít i s konstruktivním návrhem, jak nedostatky řešit.
Pokud se dostavíte v úterý 11. září v 17 hodin do zasedací místnosti Městského úřadu ve Svitavách (T.G. Masaryka
25) na Kulatý stůl, budete mít možnost alespoň trochu ovlivnit městský rozpočet - stanete se inspirací. Na vaše otázky, návrhy a přání se těší vedení města, vedoucí odborů a ředitelé organizací řízených městem. Zúčastnit se mohou
i rodiče malých dětí, hlídání zajistí MC Krůček.
Zuzana Pustinová
Aktivita byla finančně podpořena z výhry v soutěži Obec přátelská rodině roku 2011, projekt Svitavy pro rodiny.

Sociální podnikání v praxi
V minulém čísle měsíčníku NAŠE MĚSTO jsme čtenáře informovali
o činnosti některých sociálních firem v našem regionu. Jejich sociální
podnikání využívá schopností a dovedností tělesně, mentálně nebo
sociálně znevýhodněných pracovníků, kteří samostatně nebo s drobnou dopomocí při organizaci prací zvládají velmi dobře vše, co osoby
bez handicapů.
Rádi uvádíme velmi dobrou zkušenost města Svitavy s prací sociální
firmy Pucle Služby s.r.o., jejíž pracovníci čistili vozidla MěÚ Svitavy (na
fotografii). Pracovníky jsou klienti Domova na rozcestí ve Svitavách,
kteří ve firmě příležitostně pracují. Jejich práce vykonávaná mimo jiné
s velkou radostí byla velmi pečlivá, vozidla se leskla jako nová. Pokud máte zájem podpořit handicapované jinak, než
darem, využijte jejich služeb. Věříme, že budete spokojeni nejen jako zákazníci, ale prožijete pocity sounáležitosti,
podpory a pomoci.
PhDr. Erich Stündl

VYHLÍDKY A DERNIÉRA VÝSTAVY
Sobota 15. září / 13:00 – 17:00
Dny evropského dědictví každoročně v září otevírají veřejnosti brány nejzajímavějších památek, a to nejen historických. Součástí Dnů bývají i doprovodné programy. V loňském roce jsme vás pozvali na nejvyšší vyhlídky v našem
městě, a protože se akce setkala opravdu s velkým zájmem, rozhodli jsme se ji letos zčásti zopakovat.
Zveme vás do věží kostelů, a to do obou věží sv, Josefa, našeho nejvyššího kostela, a také do věže kostela Navštívení
P. Marie na náměstí. Věnovat se vám budou členové Muzejního historického klubu Záviš s Milanem Štrychem.
Přestavěnou Fabriku asi všichni znáte, ale byli jste se podívat, jak nádherně vypadá divadelní sál z balkónu? Věřte,
stojí to za to. A co pohled na Svitavy ze střechy Fabriky, kam se dostanete pouze jeden den v roce? V muzeu vás čekají
tento den zdarma přístupné expozice a výstavy – předposlední den se můžete se svými dětmi podívat na preparovaná africká zvířata, která přilákala v průběhu léta do Svitav značné množství návštěvníků. A bonus na závěr: derniéra
v 16 hodin spojená s komentovanou prohlídkou výstavy České umění 19. století s PhDr. Hanou Řehákovou. Kdo
slyšel její úvodní řeč na zahájení výstavy, určitě si prohlídku těchto unikátních obrazů s jejím výkladem nenechá ujít.
Možná vám v programu oproti loňskému roku něco chybí - pohled z nejvyššího bodu ve Svitavách, budovy ZZN.
V letošním roce zde budou probíhat stavební úpravy, aby pohled příštího roku byl pro vás kromě jedinečnosti také
bezpečnější.
Blanka Čuhelová

Ohlédnutí za příměstskými tábory v Krůčku
Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, o.s. uspořádalo v průběhu prázdnin tři příměstské tábory. První
tábor se věnoval problematice Lichožroutů, děti se dozvěděly vše, co o nich vědí Galina Miklínová a Pavel Šrut
a každé dítě si svého lichožrouta vyrobilo a odneslo i domů. Druhý tábor byl o přírodě, zaměřen na ekologickou
výchovu nejmenších, děti vyráběly ruční papír, zvířátka. Třetí téma bylo Pat a Mat na návštěvě ve středověku, kde
si všichni užili, jak asi z názvu předpokládáte, velkou legraci, ale i nějaký ten rytířský turnaj. Navštívili jsme koně
v Janově, Ranč v Lavičném a zámek s alchymistickou dílnou v Moravské Třebové. Celkem se tábora zúčastnilo 73
dětí, o které se staralo na každém turnuse minimálně pět dospělých. Tým pracovníků byl složen ze zaměstnanců
Krůčku, dobrovolnic z Gruzie a Portugalska a z mnoha dobrovolníků. Tábory byly finančně podpořeny Pardubickým krajem (projekty Prázdniny v Krůčku a Zelený Krůček).
Děti vždy na závěr psaly zpětné vazby, nejvíce se jim líbilo vždy na výletech, koupališti, ale i tvoření a vůbec parta
dětí. Dětem se nelíbil odpolední klid (ten se líbil dospělým) a třeba taky jimi vytvořená (tedy nutně dodržovaná) pravidla. Všichni, kdo se na táborech podíleli, si za práci zaslouží ocenění a díky. Naštěstí rodiče toto ocenění dávají:
„Dovolte, abych všem, kteří se na realizaci tohoto tábora podíleli, upřímně poděkovala. Program byl zábavný,
zajímavý a poučný zároveň, a já jsem velmi vděčná za fotografie, které jste nám zaslali, takže jsme si doma mohli
udělat představu, co všechno děti zažily. Vzhledem k tomu, že se Veronika doma vyjádřila slovy: „Já Krůček miluju!“,mám jedinou otázku: mohla by přijít příští rok ještě jednou? Nebude už pro Krůček příliš velká (v listopadu jí
teď bude 8 let)?
Ještě jednou děkuji za vaši akci, a také za odpověď na moji otázku.
Přeji mnoho úspěchů v další práci.“

A tak se my i děti můžeme těšit na příští rok.
Tým MC Krůček
O příměstských táborech, které se konaly
ve Svitavách se dočtete v dalším čísle Newsletteru.

Veronika Hagenhoferová

Stánek Českomoravského pomezí
bude mít ve Svitavách premiéru
Dobrovolný svazek obcí Českomoravské pomezí pořídil mobilní stánek, který budou využívat střídavě všechna
města Českomoravského pomezí. Ve Svitavách bude mít premiéru o pouti ke sv. Jiljí v neděli 2. září 2012. Své stanoviště najde na refýži přímo před informačním centrem a zájemci si odtud budou moci odnést jak souhrnné materiály
o celé oblasti Českomoravského pomezí, tak i materiály z jednotlivých měst tohoto území, které ohraničují města
Svitavy, Litomyšl, Polička, Vysoké Mýto a Moravská Třebová.
Renata Pavlíková, IC Svitavy

Kulturní nabídka
28. 8. / Út / 19:00 hodin / Svitavský stadion
Koncert kapely Piosenki na stadionu. Kapela hraje žánr, který si pojmenovala jako jmenujeme folk-folklor. Využívá
prvků české, staropražské, polské, ruské, bulharské, řecké i indické hudební kuchyně

30. 8. / Čt / 19:00 hodin / Svitavský stadion
Koncert kapely The Pink Panthers na stadionu. Známá svitavská kapela v typických růžových košilích hraje především rokenroll a swing

31. 8. / Pá / 19:00 hodin / náměstí Míru
Vernisáž nových obrazů v galerii Venkovka. Koncert hudební skupiny Mňága a Žďorp.

ZÁŘÍ 2012
1. / So / 10:30 hodin / náměstí Míru u fontány
3. nesoutěžní přehlídka mažoretkových skupin
V programu vystoupí mažoretky ze ZUŠ v Bystrém, mažoretky z Chrudimi a Jemnice a nejsilnějším domácím
zastoupením budou mažoretky ze ZŠ v Lačnově (BORŮVKY, BAMBULKY, BABETKY, BUBLINKY, BARBORKY a
BERUŠKY). Na závěr přehlídky půjdou mažoretky pochodem po náměstí za doprovodu svitavské dechovky.

1. / So / 12:00 hodin / náměstí Míru u fontány
20. Slavnost dechových hudeb ve Svitavách
program:
12:00 pochod svitavských dechovek po náměstí za doprovodu mažoretek
13:00 slavnostní zahájení
13:05 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.

1. / So / 16:00 hodin / stodola fary
Jiřinkový ples
1. / So / 17:00 hodin / Svitavský stadion
Ukončení 3. ročníku Řezbářského memoriálu Aloise Petruse
Vernisáž memoriálu na téma ŽIVEL a slavnostní předání devíti nových soch starostovi města.
Autoři nových plastik: Stanislav Cibulka, Jaromír Dubský, Mišo Hanula, Jan Ježek, Jiří Jurka, Jiří Kosina, Víťa Morávková a Ĺubo Žila. Memoriál se koná pod záštitou radní Pardubického kraje Ing. Jany Pernicové.

1. / So / po skončení vernisáže / Svitavský stadion
Jazzová studna Rudyho Linky
„Tak jako je studna zásobárnou vody, je jazz studnicí inspirace.“ Originální hudební studna na Svitavském stadionu bude otevřena jazzovým koncertem. Zprovoznění originální hudební studny inspirované známým čechoamerickým jazzmanem Rudy Linkem a známou českou obuví do mokrého počasí.

1. / So / 19:00 hodin / Svitavský stadion
RADIM HANOUSEK QUARTET
Autorem většiny skladeb této jazzové formace je basista Marián Friedl. Jeho skladby jsou spojením moderního
jazzu, vážné hudby, folkloru, nadhledu i volné improvizace. Společně s brněnským saxofonistou Radimem Hanouskem hraje v řadě mezinárodních projektů. Bubeník Václav Pálka výborně zapadá do této otevřené hry dvou jazzových
matadorů. Trojici muzikantů doplní pianista a trumpetista Vlastimil Šmída.

Pouť ke svatému Jiljí
2. / Ne / 9:00 hodin / náměstí Míru
Historický program s jarmarkem a dobovým koloritem věnovaným pobytu pruských vojsk a pruského krále Fridricha
II. ve Svitavách roku 1758. Vystoupení tanečních skupin, cimbálová muzika, řemeslný jarmark.

Scénář na historický program
Horní náměstí
Historický program s jarmarkem a dobovým koloritem věnovaným pobytu pruských vojsk a pruského krále Fridricha
II. ve Svitavách roku 1758.

Scénář na historický program
Horní náměstí
09.00 – Zahájení dobového života v historickém vojenském ležení s dobovými stany a zbraněmi, jarmarkem s historizujícím
zbožím a řemesly. Dobové občerstvení. Jízdy na konících a ponících.
09.10 – Útěk rakouských vojsk náměstím před příjezdem pruského krále (varování občanů, prohlášení na dolním pódiu).
09.30 – Příjezd Pruského krále Friedricha II. do Svitav, přivlečení městské rady, odchod krále do hostince, verbování
rekrutů pro pruskou armádu, výcvik pruské armády.
10.30 – Ukázka jezdeckého umění - RYTMISTR DANIEL
11.00 – „Kdo z koho“ - BRAVO TEAM
11.30 – „Piráti“ - SÍGŘI
12.00 – Výcvik rakouské pěchoty.
12.30 – Polední pauza, dobový život v táboře.
13.30 – Průvod Prusů jarmarkem včetně koní, návštěva jarmarku Fridrichem II., chycení střelce z kostelní věže a jeho
výslech a tortura (zábavnou formou s vtažením diváků do děje)
14.30 – „Schola gladiatores“ – BRAVO TEAM
15.00 – Výcvik pruského dělostřelectva
15.30 – „Comedia de capa y espada“ - EXULIS
16.30 – Odjezd Fridricha II. s doprovodem vojáků (před odjezdem oškubání městské rady o kontribuce)
17.00 – Závěr
Historický program s jarmarkem a dobovým koloritem věnovaným pobytu pruských vojsk a pruského krále Fridricha II. ve
Svitavách roku 1758.

2. / Ne / 19:00 hodin/ Kostel sv. Jiljí
Slavnostní koncert k Pouti ke sv. Jiljí
František Boček – varhany, Jiří Sejkora - hoboj, Marta Sejkorová - anglický roh

5. / St / 19:00 hodin / Čajovna a kavárna U Černého draka
Poetická čajovna
Tentokrát na téma: Literatura lesů, vod a strání

7. / Pá / 19:00 / Fabrika Svitavy
Divadelní soubor E. Vojana Brněnec: Wiliam Klimáček – Komunismus
Drama v podání ochotnického souboru. Hra je připomenutím událostí, které řada lidí už nepamatuje, mnozí možná
zapomněli. Vstupné: 100 Kč

