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

Alice Štrajtová Štefková

Na chvíli někým jiným,
aneb s maskou do Fabriky
Taky toužíte být někdy někým jiným? Přijďte do Fabriky a můžete si své přání splnit. DDM Tramtáryje a MC Krůček
pořádají dne 27. ledna od 16:00 do 18:00 hodin novoroční karneval. Ukažte svým dětem, že se nebojíte, přijďte
také v maskách a můžete vyhrát první cenu. Děti si užijí velkou karnevalovou párty s hudbou, zábavou, tvořením
a úkoly. Těšíme se na vás.
Lenka Waltová, Kateřina Krausová

Mateřské a rodinné centrum KRŮČEK Svitavy o.s.
Z důvodu rozšíření pracovního týmu vypisuje
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na Aktivizační pracovnici / pracovníka Centra pro rodinu
Hodnotitele / hodnotitelku projektu Flexi práce s rodinou
DOBA A ROZSAH TRVANÍ PRACOVNÍHO POMĚRU:
Aktivizační pracovnice/ík – zpočátku DPP, později úvazek až 0,25, PP do 31.12.2013
Hodnotitel/ka – úvazek 0,25, PS dobu určitou do 31.11.2014
TERMÍN NÁSTUPU DO ZAMĚSTNÁNÍ: 1.2. 2013
Výběrové řízení je na obě pozice, které mohou být obsazeny jedním nebo dvěma uchazeči.
POŽADUJEME:
• trestní bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů)
• střední vzdělání s maturitní zkouškou, nejlépe sociálního, pedagogického, psychologického či zdravotnického
zaměření
• znalost práce na PC, cizí jazyk výhodou – práce se zahraničními dobrovolníky
Požadavky Aktivizační pracovnice/ík:
• odborné znalosti a dovednosti týkající se psychologie, pedagogiky, sociální a zdravotnické oblasti, schopnost je
aktivně uplatňovat v přímé práci s rodinami a dětmi
• tvůrčí a organizační schopnosti při vytváření programů různorodých činností a jejich realizaci včetně organizování a vedení velkých akcí a příměstských táborů
• zodpovědný a kladný vztah k práci s dětmi a rodinami
• znalost práce a případná praxe v mateřském či rodinném centru výhodou
Hodnotitel/ka:
• tvorba a zpracování dotazníků, evaluačních materiálů
• práce s daty, statistikou, odbornými texty
NABÍZÍME:
• odpovídající platové ohodnocení
• kreativní a zajímavou práci, možnost dalšího vzdělání a seberozvoje
• příjemný kolektiv a pracovní prostředí
PÍSEMNÁ PŘIHLÁŠKA UCHAZEČE/UCHAZEČKY MUSÍ OBSAHOVAT:
• jméno, příjmení, případně titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, telefonický kontakt, případně
e-mail, datum a podpis
• strukturovaný životopis
• motivační dopis – proč chci pracovat v MC Krůček na dané pozici, co konkrétně nabízím, znalost aktivit Krůčku
a nápady na vylepšení činnosti výhodou
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY:
Uzávěrka pro podání přihlášek zájemců je 20.1.2013 do 12.00. Výběrového řízení proběhne 24.1. 2013 v čase
11.00 – 15.00 pouze pro pozvané zájemce. Zájemci budou informování 21. 1. 2013.
ZPŮSOB PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY:
Osobně - odevzdat na recepci Fabriky nebo v MC Krůček; písemně na adresu MC Krůček. Obálku označte „Výběrové řízení“ a vybranou pozicí, o kterou se ucházíte - „Hodnotitel/ka“ „Aktivizační pracovnice/ík“.
Mailem lze přihlášku odeslat na cuhelova@svi.cz (vyžádat potvrzení o přijetí mailu).
Uchazeči specifikují, o kterou z obou pozic mají zájem/mají zájem o obě pozice.
Více info Mgr. Monika Čuhelová, cuhelova@svi.cz, 739 085 457

Lancia vs. sjezdovka Svitavská
Nenechte si ujít zajímavou akci, která se po loňské premiéře vrací na sjezdovku Svitavská ve Skiareálu Čenkovice.
Podaří se pokořit Lancii Delta HF Integrale kilometrovou Svitavskou sjezdovku? To uvidíte, pokud přijedete v sobotu 19. ledna do Čenkovic. Samotnému výjezdu sjezdovky, který začne v 15:00 hodin, bude předcházet prezentace
vozu a ve 14:00 hodin závody v plavání ve sněhu. Po setmění se můžete pokochat ohnivou show s ohňostrojem
a protancovat se k ránu. Bohatý doprovodný program včetně živého vystoupení houslistky Ilony Stryové bude
pokračovat až do časných ranních hodin. Občerstvení, nápoje, apod. budou zajištěny v restauraci Skibar, ale také
ve sněžném baru a v párty stanu, které budou pro tuto příležitost postaveny v prostorách dojezdu svitavské sjezdovky. Po celou dobu konání akce si budete moci zakoupit kalendář a podpořit tak dětské oddělení Orlickoústecké
nemocnice, a.s. , kterému bude výnos z prodeje věnován. Mediální partner akce je Český rozhlas Pardubice. Všem
organizátorům předem děkujeme za spolupráci a finanční podporu.
Program akce:
• 14:00  závody v plavání na sněhu
• 15:00  výjezd aut na vrchol Bukové hory
• 16:30  šermířské vystoupení, hudební show
• 17:30  ohňostroj, ohnivá show
• 18:30  karaoke, Pavel Valoušek a vyhodnocení plavecké soutěže
• 19:00  tombola
• 19:30  koncert houslistky Ilony Stryové, hudební produkce do časných ranních hodin
Pokud si tedy chcete užít báječnou lyžovačku a zároveň nevšední zážitek, vyražte v sobotu do Čenkovic. Sjezdovky
pokrývá dostatek sněhu, v provozu bude lanová dráha i všechny vleky. Sjezdovka Svitava z důvodu akce bude
v provozu do 15:00 hod.
Skiareál Čenkovice se těší na vaši návštěvu.
Alice Štrajtová Štefková, Filip Tomanec – SPORTES Svitavy s.r.o.

Za jedničky na bazén
Děti, které najdou v 1. pololetí školního roku 2012/2013 na svém vysvědčení samé jedničky a přinesou ho ukázat,
mají ve čtvrtek 31. ledna 2013 vstup na bazén ZDARMA.
Filip Tomanec, SPORTES Svitavy s.r.o.

Případová konference k vyhodnocení
podzimního běhu výcviku sociálních dovedností
pro děti s projevy predelikventního chování
Dne 11.1.2013 se v malé zasedací místnosti MěÚ Svitavy v době od 9:00 do 11:00 hodin uskutečnilo setkání pracovníků OSPOD MěÚ Svitavy s týmem pracovníků Občanského sdružení Bonanza, který pro potřeby regionu i města
Svitavy zabezpečuje tzv. Výcvik sociálních dovedností u dětí s projevy predelikventního chování (na snímcích).
Program s názvem „Drž se na uzdě“ zahrnuje nejen tzv. léčebně terapeutické ježdění na koních, jež je jedním
z prostředků budování vzájemné důvěry mezi realizátory, dětmi a jejich rodinami, ale je také významným edukačním prostředkem. V názvu je obsažen i celkový cíl programu - dosažení lepších sociálních dovedností u dětí, jejichž
chování lze označit termínem predelikventní. Predelikventní chování je takové chování, z něhož se s vyšší mírou
pravděpodobnosti stane chování delikventní nebo dokonce kriminální. Zejména sem patří agresivita, nerespektování autorit, nízké komunikační dovednosti apod. V současnosti je termín predelikventní nahrazován termínem
malaadaptivní, jež souvisí s tzv. rizikovým chováním.
Program setkání byl zaměřen na seznámení pracovníků OSPOD MěÚ Svitavy s výstupy z podzimního výcviku
a společné vytipování dětí pro první běh výcviku v roce 2013.
Vyhodnocení v úvodu i případová konference ve druhé polovině setkání splnily očekávání a existuje reálný předpoklad, že skupina sestavená s týmem Bonanzy za přítomnosti pracovnic OSPOD bude pro další působení efektivní.
Zpracoval: dne 14.1.2013, PhDr. Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy
Foto: Ing. Zdeňek Ryšánek

Výzva - připomínky k jízdním řádům
Krajský úřad připravuje v návaznosti na schválený rozpočet změny v dopravní obslužnosti od 3. března 2013. Jako
výchozí pozici pro změnu jízdního řádu je navržen jízdní řád z konce roku 2011. Pro jednání s krajem potřebují zástupci města znát návrhy, připomínky a podněty občanů tak, aby je mohli prosazovat v rámci připravovaných změn.
Na tomto odkazu jsou k dispozici původní jízdní řady platné v roce 2011 (a navrhované jako výchozí od jara 2013):
www.pardubickykraj.cz/dopravni-obsluznost
Na tomto odkazu jsou k dispozici současně platné jízdní řády:
www.oredo.cz/cz/jizdni-rady.html
Připomínky zasílejte do 23.ledna 2013 emailem na adresu: miroslav.dosedel@svitavy.cz nebo v písemné podobě
na adresu úřadu – odbor dopravy.
Děkuji za spolupráci.
Miroslav Doseděl
vedoucí odboru dopravy

Volba prezidenta
První kolo voleb vyhrál v okrese Svitavy Miloš Zeman s 13 827 hlasy (25,9%), druhý byl Jan Fischer s 9 413 hlasy
(17,6%) a na třetí pozici skončil Jiří Diensbier s 9 188 hlasy (17,2%). Do druhého kola však postupuje v rámci
ČR Miloš Zeman s 1 245 848 hlasy (24,2%) a Karel Schwarzenberg s 1 204 195 hlasy (23,4%), který byl v rámci
okresu Svitavy až čtvrtý.
Přímo ve Svitavách dopadly volby následovně:
Miloš Zeman 			
Jiří Dienstbier 			
Karel Schwarzenberg
Jan Fischer 			
Vladimír Franz 		
Zuzana Roithová 		
Taťána Fischerová 		
Jana Bobošíková 		
Přemysl Sobotka 		

2298
1586
1409
1354
538
334
233
228
150

Podívejte se na momentky z volebních místností ve Svitavách.
Text i fota: Zuzana Pustinová

Kulturní nabídka
18. Pá / 20:00 / klub Tyjátr
Rockotéka - rockové hity minulosti i současnosti. Vstupné dobrovolné
 20:00 / Fabrika
Maturitní ples 4.C Obchodní akademie
Svitavy

19.

So / 10:00 / městské muzeum a gal-

erie
Poradenský den pro výtvarníky. Na poradenském dnu se schází výtvarníci různých
žánrů i věku a diskutují společně s odborným
lektorem nad přinesenými díly. Součástí je
také výběr prací na připravovanou výstavu
výtvarníků regionu, která bude ve výstavních
síních muzea instalována začátkem února.
Lektor: Petr Kmošek, malíř, pedagog, spisovatel.
 20:00 / Fabrika
V. zálesácký ples

20. Ne / 15:00 / Divadlo Trám
Divadlo Krab Praha: Otázky netopýra
Ušíka.
Vhodné pro děti od 3 let / vstupné 50 Kč,
rodinné pasy
 18:00/ Fabrika
Noc s Karlem II, Čechomor
Vstupné zdarma

22. Út / 16:00 – 19:00/ MC Krůček
Přednáška „Proč děti zlobí“ – vede Mgr.
Monika Čuhelová. Nahlásit účast a hlídání
dětí.
 16:00 / klub Tyjátr
Stínidlo - vytvoříme si originální kousek do
vašeho interiéru. Cena včetně materiálu je
249 Kč.

23. St / 9:00 / Fabrika
Seminář „Pracovní právo pro vedoucí
pracovníky“. Na programu budou pracovněprávní předpisy, novela zákoníku práce
ve vazbě na nový občanský zákoník, povinnosti vedoucího pracovníka, pracovní smlouva, změna pracovního poměru, způsoby
skončení pracovního poměru, pracovní doba,
dovolená, mzda a odměňování, překážky
v práci a další problematika.
 15:00 / Nízkoprahový klub Díra
Turnaj v piškvorkách
 17:30 / koncertní sál ZUŠ Svitavy
Žákovský hudební večer

 19:00 / Fabrika
Luboš Pospíšil & 5P. Matador české hudební scény Luboš Pospíšil, bubenice Pája
Táboříková; klávesy Ondřej Fencl, baskytarista Martin Štec, bravurní kytarista a
vokalista Mirek Linhart. Vstupné: 200 Kč,
předprodej vstupenek od 10. 1. 2013 v recepci Fabriky.

24. Čt / 14:30 / MC Krůček a městská
knihovna
Markéta Pilátová. Autorské čtení z dětských
knih + dílnička (origami, pletení).
 17:30 / klub Tyjátr
Markéta Pilátová. Autorské čtení a beseda o životě v Latinské Americe spojená s
promítáním fotografií. Vstupné dobrovolné

Koláře. Nástroje je možné si zapůjčit také
v čajovně. Vhodné i pro začátečníky.
Vstupné dobrovolné.

28. Po / v 8:30 a 10:15 / Fabrika
Školní představení
Divadlo MLS Ústí n. Labem: O Slunečníku,
Měsíčníku a Větrníku. Pohádka se spoustou
kouzel, s množstvím světelných a zvukových
efektů, scénické hudby a písniček je trochu
odlišná od té filmové, ale bude se zaručeně
líbit. Doporučeno pro 1. stupeň ZŠ, MŠ.
Vstupné 40 Kč

29. Út / 19:00 / klub Tyjátr

 18:00 / městské muzeum a galerie /
Muzejní čtvrtek
Osobnosti české krajinomalby, Antonín
Chittussi. Přednáší Hana Řeháková, ředitelka Východočeské galerie v Pardubicích.

Malá hudební scéna SKS
Di Grine Kuzine (Německo): European extra class! Klezmer-Balkan-Ska-Folk-HipHopSalsa-Pop-Punk-Rock. Energie, Inspirace,
Radost i Bolest v jednom. Vstupné: 120 Kč,
předprodej vstupenek od 15. 1. 2013 v recepci Fabriky. Vstupné 120 Kč

25. Pá / 19:00 / Fabrika

30. St /

Maturitní ples SOU Svitavy
 19:30/ restaurace Pod Hodinami
kapela Aper
 20:00 / klub Tyjátr
Záviš Záviš, vlastním jménem Milan Smrčka (27. 09. 1956 v Citonicích u Znojma)
je český zpěvák, písničkář a básník, bývá
nazýván Knížetem pornofolku a jeho tvorba
je také označována jako „pornofolk“. Zveme
vás na krále drsných balad.
Vstupné 80 Kč

26. So / 19:30 / restaurace Pod Hodinami
kapela Kowalski
 21:00 / klub Tyjátr
Jungle Juice / Pixie (t2b, let it roll)
První díl jungle juice. Dále ho doplní kluci
z fleshpot: Bonax,Gr3p,CrashMan a BTTU
Vstupné 80 Kč

27. Ne / 16:00 / Fabrika
Pořádá MC Krůček a DDM Svitavy
Karneval – jsou zváni rodiče i děti v maskách
na karnevalový rej. Cena vstupného je 50 Kč
pro členy MC Krůček a 70Kč pro nečleny
MC Krůček za rodinu.
 19:00 / Čajovna a kavárna U Černého
draka
Úplňkové bubnování. Bubnování a hraní
na nástroje s workshopem Simkary Andreje

9:00 – 13:00 / MC Krůček
Seminář v rámci projektu „Mám rodinu
a podnikám“ - Internetový marketing pro
drobné podnikatele. Přihlášky a podpora
hlídání dětí na jaroslava.rich@gmail.com,
734 134 759

 17:30 / Fabrika
Koncert pěveckých sborů a souborů ZUŠ
Svitavy. Jako host vystoupí pěvecký sbor
Svitaváček. Vstupné 50 Kč (dospělí), 25 Kč
(děti a důchodci)
 19:00 / Čajovna a kavárna U Černého
draka
Od pouštních dun po Himálaje aneb 26
měsíční cesta po různých zemích světa
zachycená ve fotografiích.
Cestopisná beseda Ondřeje Getzela.
Vstupné dobrovolné.
 19:00 / klub Tyjátr
Filmový klub: Zločinci ze zákona - Nízkoprahový klub Díra vás zve na promítání
dokumentárního filmu Zločinci ze zákona.
Dokument o ruském kriminálním podsvětí.
Vstup zdarma

31. Čt / 18:00 / klub Tyjátr
Koncert kapely SYFON. Charita Svitavy vás
zve na koncert hard rockové kapely SYFON.
Vstupné je dobrovolné. Výtěžek bude použit
na podporu humanitární činnosti Charity
Svitavy.

 18:30 / Ottendorferův dům – muzeum
esperanta
137. cestovatelský večer Asociace Brontosaura. Vše o bankovkách na území Čech
v souvislostech s Rakouskem - Uherskem.
Historie a vývoj papírových platidel, zajímavosti, sběratelství a povídání o cenách bankovek. Mgr. Milan Janoušek.
 19:00 / Ottendorferův dům a Nadace Josefa Plívy
Koncert KPH Graffovo kvarteto. Štěpán
Graffe a Lukáš Bednařík (housle), Lukáš Cybulski (viola) a Michal Hreňo (violoncello).
Vstupné 120 Kč, pro členy KPH 60 Kč

KINO
18 - 19. / Pá, So / 17:00
Frankenweenie: domácí mazlíček USA 2012
Dojemný příběh chlapce a jeho psa. Animovaný rodinný film. Režie: Tim Burton
Vstupné: 130 Kč / titulky
18. - 19. / Pá, So / 19:30
Hobit: Neočekávaná cesta USA 2012
Od režiséra trilogie Pán prstenů. Fantasy film
– Středozemí 60 let před „Pánem prstenů“.
Bilbo Pytlík na dobrodružné výpravě.
Podle J. R. R. Tolkiena, režie: Peter Jackson
Vstupné: 100 Kč / 18. 1. titulky, 19. 1.
dabováno / 164 minut
22. - 23. / Út, St / 19:30
Carmen ČR 2013
Muzikálový příběh Carmen plný vášně a intrik
s Lucií Bílou v titulní roli patří mezi nejúspěšnější představení u nás. Jeho filmového záznamu
se ujal režisér a kameraman F. A. Brabec.
Vstupné: 130 Kč / od 12 let / 126 minut
24. - 26. / Čt, Pá, So / 19:30
Nespoutaný Django USA 2013
Kultovní režisér Quentin Tarantino natočil
jižanské drama z období před vypuknutím
Občanské války, jehož hlavním hrdinou je
otrok Django. Westernové drama.
Vstupné: 120 Kč / od 15 let / titulky / 165
minut
25. - 26. / Pá / 17:00 / So / 15:00 a 17:00
Snížek, bílý kožíšek Španělsko 2011
Je jiný než ostatní. Pozor! Vzácná bílá gorilka
na útěku! Rodinný animovaný film. Režie:
Andrés G. Schaer
Vstupné: 120 Kč / děti do 15 let / 100 Kč
/ dabováno / 90 minut
29. / Út / 19:30
Láska v hrobě ČR 2012
Dokumentární film Davida Vondráčka o
(ne)svobodné volbě, milování a umírání.

Hrdinové lovestory Jana a Jan našli svůj domov na opuštěném hřbitově…
Vstupné: 70 Kč / 80 minut

26. / So / 9:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – Sokol Česká Třebová
Volejbal: 1. liga - junioři

30. / St / 19:30
Svatba mezi citróny Dánsko, Švédsko, Itálie, Francie, Německo 2012
Snímek oscarové režisérky Susanne Bier
vypráví hřejivý a vtipný příběh o tom, že
když si myslíme, že je po všem, možná
všechno teprve začíná. V hlavní roli romantické komedie: Pierce Brosnan
Vstupné: 70 Kč / od 12 let / titulky / 116 minut

 9:30 / tělocvična gymnázia
Basketbal TJ Svitavy - Havlíčkův Brod
OP st. žáci U15

31. 1. – 3. 2. / Čt / 19:30 / Pá / 17:00 / So,
Ne / 15:00 a 17:00
Čtyřlístek ve službách krále ČR 2013
premiéra!
Nejpopulárnější české postavičky poprvé
na filmovém plátně! Velké filmové dobrodružství Fifinky, Pindi, Myšpulína a Bobíka
ve službách Rudolfa II. Režie: Michal Žabka
Vstupné: 120 Kč / 90 minut

SPORT
19. / So / 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy „A“ – Sokol Česká Třebová
Volejbal: 1. liga - kadetky
 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – ŠSK Beskydy
Volejbal: 1. liga - junioři
 10:00 / tělocvična ZŠ Riegrova
TJ Svitavy – VK Litomyšl
Volejbal: KP - kadeti
 17:00 / hala Na Střelnici
2. liga mužů: Svitavy - Náchod
Florbal
 20:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy B - BK Synthesia Pardubice II. liga muži
20. / 9:00 / tělocvičny ZŠ Felberova
Turnaj dívčích přípravek
Volejbal: KP - minivolejbal
 11:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy B - Tesla Pardubice
II. liga muži
 14:00 / hala Na Střelnici
2. liga mužů: Svitavy - Trutnov
Florbal
21. / Po / 09:00 / louka naproti restaurace
U jelena
„Zimní liga házedel“ – II. kolo

 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy „A“– Tesla Pardubice
Volejbal: KP I. tř. - ženy
 11:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – VK Choceň
Volejbal: KP I. tř. - muži
 18:30 / hala Na Střelnici
Qanto Tuři Svitavy - BK Děčín
Basketbal MNBL
 20:30 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy C - Týniště nad Orlicí
Vč. liga muži
27. / 10:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy C - BVK Holice
Vč. liga muži
 12:00 / hala Na Střelnici
Liga dorostenek: turnaj
Florbal

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM KRŮČEK SVITAVY, o. s.
Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum Fabrika
Wolkerova alej 92/18, 568 02

Seminář
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24. 1. 2012
OD 9 – 11 HODIN
FABRIKA UČEBNA Č.1

Kurz První pomoci. Základy pro laickou veřejnost, které mohou zachránit život – i Vám
a Vašim blízkým. Je možné se přihlásit na jednotlivé přednášky, ale doporučujeme se
zúčastnit celého kurzu. Pod vedením Kateřiny Krausové.

Kapacita omezena na 12 účastníků Přihlášky a hlídání dětí na
k.krausova@email.cz, tel. 733 539 810

NÁZEV AKCE VZDĚLÁVÁNÍ

Všechny informace: tel. 737 236 152, email: mckrucek@gmail.com, http://krucek.blogspot.com/.
Projekt Fabrika je spolufinancován Evropskou unií a MMR.

DEN A ČAS
MÍSTO

MC Krůček je podporován městem Svitavy.

Na činnost přispívá MPSV, Pardubický kraj a město Svitavy.

Podrobnosti

Důležité informace, aneb to, co táhne

Newsletter vychází v elektronické podobě zpravidla jednou za čtrnáct dní. Newsletter nepodléhá jazykovým korekturám, za správnost odpovídá autor. Redakce: Informační centrum města Svitavy, nám. Míru 48, 568 02 Svitavy. Odpovědná redaktorka: Alice
Štrajtová Štefková, alice.strajtova@svitavy.cz; redaktorka: Zuzana Pustinová, zuzana.pustinova@svitavy.cz. Příspěvky posílejte na
společný e-mail: noviny@svitavy.cz. Realizace: Mr. Action, s.r.o. Informace o pořadech naleznete na webu města: www.svitavy.cz
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