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Vážení čtenáři,
dovoluji si Vám představit další číslo Newsletteru města Svitavy a informačního měsíčníku Naše
únor 2015							
Alice Štrajtová Štefková
město

INA míří do Svitav – smlouva o smlouvě budoucí
Na zasedání zastupitelstva města Svitavy v září roku
2014 se poprvé představila zastupitelům firma INA
Lanškroun ze skupiny Schaeffler Group, která projevila zájem o koupi pozemků ve svitavské průmyslové zóně. Skupina Schaeffler Group zahrnuje pod
sebe značky INA, LuK a FAG, je v celosvětovém měřítku předním dodavatelem valivých ložisek a také
renomovaným dodavatelem dílů pro automobilový průmysl. Svoji činnost provozuje ve více než 49
zemích na 170 místech po celém světě a s více než
79 tisíci zaměstnanci je jedním z největších evropských průmyslových podniků v rodinném vlastnictví. Nyní má zájem vybudovat závod ve Svitavách. Na jednání při
podpisu smlouvy o smlouvě budoucí se setkali starosta města David Šimek a místostarosta Pavel Čížek s vedením
lanškrounského závodu – ředitelem Janem Goláněm a projektovým vedoucím Zdeňkem Gregorou. Záměrem nového Závodu INA Svitavy je vyrábět plastová ložiska a komponenty do automobilového průmyslu, zejména nejnovější
produkt WMM Modul (WärmeManagementModul) - ventil pro optimální rozvod média v chladícím systému vozidla, který snižuje emise, spotřebu paliva o 1 – 3 % a také opotřebení motoru. Zájem o výrobek projevily renomované automobilky koncernů. Sériová výroba již probíhá v závodě INA Lanškroun, z kapacitních důvodů je však nezbytné bezodkladně postavit zcela nový závod, který bude splňovat veškeré podmínky pro výrobu WMM Modulu, ale
i další vývoj. Závod INA Svitavy by tak měl vedoucí úlohu ve vývoji a výrobě WMM Modulu v celosvětovém měřítku.
Svitavská průmyslová zóna Paprsek splňuje předpoklady pro novou výrobní halu vyhovující infrastrukturou, dobrou
dopravní dostupností a dostatečným potenciálem volných pracovních sil. Proto se vedení závodu dohodlo s německými vlastníky i s vedením města Svitavy a ve středu 4. února podepsalo smlouvu o smlouvě budoucí týkající se budoucího prodeje pozemků o celkové výměře 75 219 m2. Kupující má zájem vystavět zde výrobní halu (vstřikovnu plastů) a administrativní budovy. Smlouva o smlouvě budoucí je vázána na novelu právní úpravy vztahující se na poplatek
za vynětí nemovitosti ze zemědělského půdního fondu, která se očekává do šesti měsíců od uzavření této smlouvy.
V případě podpisu následné kupní smlouvy by podle plánovaného harmonogramu započaly stavební práce v květnu 2015 a v červenci následujícího roku by se zmíněná výroba přestěhovala do Svitav. Zahájení kompletní výroby je
zamýšleno od listopadu 2016. 		

Zuzana Pustinová
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Navrhněte svitavskou osobnost
Již šestnáct svitavských osobností bylo klubem Laurus uvedeno do pomyslné svitavské síně slávy. Jak nám sdělil prezident klubu Josef Čáp, klub také letos na začátku března na své výroční valné hromadě zvolí již sedmnáctou osobnost,
která se zasloužila o slávu a věhlas města, o rozvoj, propagaci a reprezentaci Svitav. Ta převezme výroční cenu, pro
kterou se vžilo označení Svitavský vůl. „Do svitavské síně slávy jsme v minulosti uvedli historičku Drahomíru Šustrovou, divadelníka Karla Šefrnu, chirurga Karla Kiliána, fotografa Zdeňka Holomého, muzikanta Františka Černého,
ředitele nadace Františka Plívu, předsedu okresního výboru zdravotně postižených Otmara Cvrkala, sbormistryni
Věru Burešovou, fotografa Josefa Čermáka, biologa a pedagoga Josefa Otavu, sportovce Vlastibora Zvingera, sbormistryni Miroslavu Ducháčkovou, historika Radoslava Fikejze, pracovníka s mládeží Mario Kučeru, zakladatele svitavské turistiky Viléma Sticha a vloni mistra kuchaře Václava Šmerdu,“ dodal Josef Čáp.
Klub Laurus se opět obrací na spoluobčany s nabídkou spolupráce při nominování osobností, přivítá návrhy veřejnosti na udělení výroční ceny klubu. Návrhy, ze kterých klub vždy vycházel, lze poslat na adresu: Svitavský klub Laurus,
Nádražní 7, Svitavy, elektronicky na adresu: bc@gy.svitavy.cz, telefonicky (nebo SMS) na číslo 603 511 743. Návrh lze předat nejpozději do 2. března 2015 také osobně prezidentovi klubu Josefu Čápovi. Klub vždy přihlížel k návrhům veřejnosti, všichni dosavadní laureáti byli vždy mezi navrženými.

Milan Báča

Proč chtít flexi formy práce a jak na ně?
Karty s příklady dobré praxe v Krůčku vám poradí
V rámci projektu Mateřského a rodinného centra Krůček Svitavy, o.s. nazvaného Flexi práce s rodinou získalo 22
místních žen z řad matek vracejících se na trh práce a žen 50+ práci, která jim umožňuje sladit své pracovní nasazení se soukromým životem. Podpořeno tak bylo zároveň 13 důkladně vybraných zaměstnavatelů, jež získali mzdový
příspěvek na založení nové pracovní pozice s jiným než tradičním osmihodinovým úvazkem. V rámci projektu vznikly karty s příklady dobré praxe přinášející kromě základních informací o jednotlivých formách práce také důvody,
proč je zavádět, a především pak zkušenosti jak zaměstnavatelů, tak zaměstnankyň pracujících s nějakou flexibilní
formu práce či s podporou rovných příležitostí mužů a žen a diverzity ve firmě. V případě zájmu jsou tyto karty k dostání v MC Krůček ve Fabrice (4. patro). Projekt sice v listopadu 2014 skončil, jeho hlavní myšlenky se však budou
dále prosazovat. Věříme, že výhody flexibilních forem práce bude na Svitavsku oceňovat více a více zaměstnavatelů
i zaměstnaných, podpoření zaměstnavatelé a jejich zkušenosti mohou být příkladem. Více informací můžete naleznout na webu projektu www.flexiprace.eu.
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Setkání mezi pracovníky SVP Svitavska
a terénními pracovníky Laxus o.s.
V prostorách Střediska výchovné péče Svitavska - Alfa (SVP) se 3. února uskutečnilo setkání s terénními pracovníky Laxus o.s. Cílem setkání bylo informování pracovníků SVP o protidrogových službách, jež zajišťuje Laxus ve
Svitavách nebo v našem regionu. S ohledem na prolínající se cílovou skupinu dětí u obou poskytovatelů služeb je
jejich budoucí spolupráce velmi pravděpodobná a setkání přispělo k její akceleraci. Pracovníci SVP získali informace o terénních programech, provozu a směřování ambulance a také protidrogových službách Laxusu ve vězení.
Jako nejpravděpodobnější se v následné diskusi jevila spolupráce s terapeutem, který zajišťuje ambulantní služby
Laxusu v centru Fabrika. Klienty jsou především experimentátoři, uživatelé, jejich rodiče nebo rodinní příslušníci těchto osob. Přichází tak v úvahu i možná spolupráce při řešení problémů dětí v péči SVP, které se budou týkat
Erich Stündl

problematiky závislostí.

Zdravotně postižení nelení
Rok 2015 kardiaci zahájili zimní vycházkou po Poličce. Doprovázela nás Eva Navrátilová. Bylo chladno a šero, ale
slota nás od výšlapu neodradila. Prošli jsme okrajovou částí Poličky a prohlédli jsme si nově vybudovaný parčík
u nemocnice. Cestou jsme probírali své starosti, radosti a nachodili jsme čtyři kilometry.
Na závěr vycházky nám RNDr. Růžena Tomanová vysvětlila, jaké problémy mohou mít senioři v zimním období
a poradila, jak tyto stavy řešit. Přednáška byla velmi zajímavá a poučná. Opět se potvrdilo, že společné akce pomáhají zdravotně postiženým lidem lépe zvládat zdravotní problémy a spolu s ostatními účastníky poznávat krásy přírody. Vycházek se může zúčastnit každý, kdo chce udělat něco prospěšného pro své zdraví.
Jaromír Lahodný

Vycházky organizuje Základní organizace kardio Svitavy a Polička.

Wit Pichurski - vernisáž
Polský sochař a malíř Wit Pichurski, který má už ve Svitavách dvě sochy na Svitavském stadionu (Král z roku 2013
a Princezna z roku 2014), bude od 14. do 28. února vystavovat své sochy a obrazy v pasáži Fabriky Svitavy (2. nadzemní podlaží – chodba u knihovny). Ráda bych Vás jeho jménem pozvala na vernisáž výstavy Unesenie - sochařské vertikály, která proběhne v sobotu 14. února v 15:00 hodin. Přijďte jej podpořit a strávit s námi přijemné sobotní odpoledne.

		

Blanka Čuhelová
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Projektový den - Den světla na ZŠ Felberova
Valné shromáždění OSN vyhlásilo rok 2015 Mezinárodním rokem světla. Naše škola proto na toto téma připravila projektový den, který se uskutečnil ve čtvrtek 29. ledna.
Tento den neprobíhala klasická výuka, ale žáci se zúčastňovali nejrůznějších aktivit, souvisejících se světlem, tmou,
okem či slepotou. V jednotlivých učebnách byla zřízena specializovaná stanoviště, kterými žáci postupně procházeli a zábavnou formou se seznamovali se světelnými zdroji, dozvěděli se informace o stavbě a funkci oka, zhlédli
zajímavé fyzikální pokusy, vyzkoušeli si stínohru a také to, jak se žije nevidomým lidem – se zavázanýma očima si
prošli překážkovou dráhu a hmatem se snažili rozpoznat speciální znaky pro nevidomé a slabozraké na mincích
a bankovkách. Projektový den se vydařil a žákům přinesl řadu nových poznatků.

Den otevřených dveří na ZŠ Felberova
Ve středu dne 28. ledna se na naší škole konal den otevřených dveří. Dopoledne se návštěvníci mohli zúčastnit vyučování v kterékoli třídě, v odpoledních hodinách byl pro ně připraven bohatý program, např. tvoření ve výtvarné
a keramické dílně, quilling, „korálkování“, výroba zimních dekorací a nejrůznějších výrobků z papíru a jiných materiálů. Zajímavostí je, že výrobky z korálků bylo možno zakoupit a výtěžek z prodeje byl věnován na školné pro
indickou dívku Aparnu. Pro sportovně nadané děti byla připravena překážková dráha, pro ty nejmenší společné
cvičení s rodiči. V nabídce bylo také malé pohoštění v improvizované kavárně. Třída VI. A hrála celý den v „divadelně“ své představení nazvané Svitavské pověsti.

V Modré škole se učíme společně
Od 1. září 2012 do 31. března 2015 Modrá škola realizuje projekt Učíme se společně! (CZ.1.07/1.2.29/01.0015)
zaměřený na rozvoj inkluze. Mezi klíčové aktivity projektu patří rozvoj individuálního a interaktivního vzdělávání
(doučování-náprava v ZŠ i MŠ, individuální vzdělávací plány, tvorba elektronických výukových prvků), dílny pro
děti (řemeslná, environmentální, Romské plamínky, Modrý tábor), zapojení rodičů do vzdělávacího procesu svých
dětí (Modrá poradna, socioterapeutické jednodenní a dvoudenní dílny) a vzdělávání pedagogů (Respektovat
a být respektován, videotrénink interakcí, spolupráce s etopedy, speciálními pedagogy, dětskými psychology atd.).
Blížícím se koncem projektu postupně vznikají nové výstupy, které jsou uplatnitelné v předškolním i základním
vzdělávání.
•

metodika pro diagnostiku a práci s dětmi se speciálně vzdělávacími potřebami v MŠ

•

soubor 100 elektronických výukových prvků pro podporu výuky žáků se speciálně vzdělávacími potřebami

•

2 brožury Romské plamínky

•

metodika srpnového Modrého tábora

•

aktualizovaná metodika socioterapeutických dílen

•

příručka pro práci s asistenty pedagoga + DVD časosběrný dokument Deník asistenta pedagoga

•

metodika inspirovaná zahraničními materiály pro rozvoj inkluzivního prostředí ve škole

Projekt je podpořen částkou 3 999 771,98 Kč Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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Kulturní nabídka
13. Pá / 19:00 / Fabrika

Ples Gymnázia Svitavy, Oktáva
120 Kč předprodej, 140 Kč na místě

 20:00 / klub Tyjátr
FRIDAY, THE 13th NIGHT
Výsměch? + Schwarzprior + Phosgene Girls
Kapely:
VÝSMĚCH? (gothic-post rock / Půda)
SCHWARZPRIOR (gothic-industrial / Ostrava)
PHOSGENE GIRLS (electronica / darkwave /
Přelouč, Pardubice)
Vstupné: 120 Kč předprodej (v klubu Tyjátr),
150 Kč na místě

14. So / 16:00 - 17:00 / kavárna Rarášek
Rarášek slaví narozeniny

Balónková show Aleše Krejčíře, klaun a soutěže
pro děti, nutná rezervace vstupenek, mob.:
606 474 063

 17:00 / Fabrika
Taneční večer pro páry
Začátečníci a mírně pokročilí od 17:00 do 20:30.
Těšit se můžete na taneční lektory manžele Pokorných z TK Style. Vstupné: 180 Kč pro pár

 21:00 / klub Tyjátr
HOUSE JUICE® Bloody Valentine 2
Djs: NANCY, Skais, Lexinger, DJ Calim, Peter
Script, PornZ. Vstupné: 50 Kč

17. Út / 10:00 / dětské oddělení knihovny
Turnaj ve hře Dobble

Máš dobrý postřeh a rychlé reakce? Pokud
si myslíš, že ano, přijď vyzkoušet hru dobble
a přihlas se na turnaj. Nejlepší hráče čeká
sladká odměna.

 18:00/ klub Tyjátr
Kateřina Dubská
Autorské čtení a beseda s autorkou knihy Otec
Gabriel, románu z doby kočovných Romů
a prostředí Bílých Karpat. Vstupné dobrovolné

19. Čt / 13:00 - 18:00 / Fabrika
Valentýnský ples
Domova na Rozcestí

20. Pá / 19:30 / klub Tyjátr
REMAINS OF FORCE tour 2014/2015
+ hosté. Vstupné: 80 Kč

21. So / 17:00 / Fabrika
Taneční večer pro páry
Začátečníci a mírně pokročilí od 17:00 do 20:30.
Těšit se můžete na taneční lektory manžele Pokorných z TK Style. Vstupné: 180 Kč pro pár

23. - 26. Po - Čt / Fabrika

Do Svitav zavítá vůbec poprvé unikátní mezinárodní vědecko-historická vzdělávací výstava
GENESIS.

 20:00 / Fabrika
Svitavský ples

24. Út / 18:00 / Fabrika

28. So / 9:00 -12:00 / čajovna Namasté

Valentýnský taneční večer
ZŠ Riegrova

25. 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

25. St / 19:00 / čajovna Namasté
Michal Horák: koncert
Srdečně vás zveme na koncert písničkáře
Michala Horáka, který si v lecčems nezadá
s Tomášem Klusem! Vstupné 80 Kč

26. Čt / 8:30 a 10:15 / kino Vesmír
Divadýlko Andromeda Praha:
O čarodějné krčmě
Kouzla, čáry, víly, ale také spousta písniček
čeká děti v naší hudební pohádce o záchraně
Lesněnky ze strašidelné krčmy. Bude zachráncem silák Divobij či Chytrolín, nebo to dokáže
drvoštěp Kuba? Určeno pro MŠ a 1. stupeň ZŠ.
Vstupné: 40 Kč

 17:00 / městské muzeum a galerie
STŘÍPKY HŘEBEČSKÉ AVIATIKY
Víte, že se Svitavy těsně před první světovou
válkou mohly stát jedním z center aviatiky
v monarchii? Že se rakouskouherský válečný
letec Ferdinand Knöttig narodil v Udánkách?
Kolika sestřelů dosáhl Josef Siegel? A proč
přiletěl v listopadu 1918 Otto Schrimpl do
Lanškrouna? Na tyto a jiné otázky se pokusí
ve své přednášce odpovědět PhDr. Pavel Petr.

 17:30 / koncertní sál ZUŠ
Žákovský hudební večer
 19:00 / klub Tyjátr
Koncert legendární rockové kapely
Zveme vás na večerní ROCK VIDEO SHOW –
hudební projekce oblíbených i méně známých
rockových hitů. Přijďte si prožít atmosféru
vystoupení skupin, které už nikdy neuvidíte na
živo, zavzpomínat na lety prověřené hudební
nahrávky rockových kapel od jejich začátku,
přes zlatou éru hardrocku a metalu až po
dnešní hity. Velkoplošná projekce vás vtáhne
do atmosféry nezapomenutelné éry, která má
své kořeny ve WOODSTOCKU, na níž navazují
všechny druhy rockové a metalové hudby od
70tých let až dodnes. Vstupné: 50 Kč

Genesis

27. Pá / 16:00 / kavárna Rarášek

Putovní vzdělávací výstava s filmovou projekcí
a veřejnými vědecko-populárními přednáškami

(děti 1 - 4 roky), nutné přihlášení dítěte.

Závody odrážedel

Vstupné 250 Kč

Škola čaje
Čajový workshop, kurz neformální přípravy čaje.
Naučíte se profesionálním způsobem připravit
základní druhy čaje. Ochutnáte 12 druhů čajů,
jejichž přípravu si sami vyzkoušíte. Dozvíte
se taky o správném výběru čajového náčiní,
vlivu a působení čaje na lidský organismus
a zdraví člověka a jeho vhodném užívání.
Cena kurzu: 650 Kč včetně čajů. Na kurz je
třeba se objednat v čajovně, nebo si rezervovat
místo do 25. 2. na mob.: 736 619 384

 20:00 / klub Tyjátr
ĎÁBLICKÝ VEČÍREK – OPĚT PO ROCE
Koncert pražských kapel a jejich přátel
TOM KIKS
- punk rocková kapela z pražských Ďáblic,
jež vznikla v roce 1996. Kapela je složena
z bývalých kytarových techniků známých skupin (Lucie, Čechomor, Killing Joke, Žlutý pes,
Wanastowi Vjecy, Bonfire, Kabát, Chinaski)
a kytaristy skupiny Atari Terror.
LUCKY LOSERS
- výrazně melodická česky zpívající kapela z východních Čech, která se postavila
k rock‘n‘rollu přesně podle svého gusta a za
bicí posadila bývalého člena kapely Ready
Kirken.
JOLANA SZAJEWSKA
- talentovaná mladá houslistka se zaměřením
na pop, rock i klasiku v moderním podání.
Vstupné: 70 Kč

 20:00 / Fabrika
Ples pěveckého sdružení Dalibor
Vstupné: 200 Kč

Kino Vesmír
13. - 14. / Pá / 17:00, So / 15:00 a 17:00

SpongeBob ve filmu: Houba na suchu
USA 2015
Budou dělat vlny v našem světě. Mořská houba, která nosí kalhoty, bydlí v ananasu a dělá
úžasné krabí hrbáče. Animovaná komedie pro
všechny. Režie: Paul Tibbit, Mike Mitchell
Vstupné: 100 Kč do 15 let / 125 Kč od 15 let /
dabováno / 84 minut
Program na jarní prázdniny v kině Vesmír:
17. / Út / 17:00

Noc v muzeu: Tajemství hrobky
USA, GB 2014
Ještě jedna noční směna a Země bude zachráněna.
Připravte se na nejdivočejší a nejdobrodružnější
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Noc v muzeu všech dob! Ben Stiller, Robin Williams, Owen Wilson, Ben Kingsley v rodinné
dobrodružné komedii. Režie: Shawn Levy
Vstupné: 100 Kč / dabováno / 89 minut
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přebor, Čtvrtá hvězda)
Vstupné: 130 Kč / od 15 let / 111 minut

 19:30 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy B
– BK Žďár nad Sázavou

27. - 28. / Pá 17:00, So / 15:00 a 17:00

Basketbal: 2. liga muži

Zvonilka a tvor Netvor USA 2015
18. / St / 17:00

Exodus: Bohové a králové
GB, USA, Španělsko 2014
Vzbouřil se proti impériu a změnil svět. Vyrostli
jako bratři, ale stali se z nich nepřátelé na život
a na smrt – egyptský faraón Ramses a Mojžíš,
nalezenec, který se stal legendou. Historické
drama. Režie: Ridley Scott
Vstupné: 100 Kč / dabováno / 142 minut
19. / Čt / 17:00

Další ze strhujících dobrodružství Zvonilky
a jejích vílích kamarádek. Animovaný film pro
celou rodinu. Režie: Steve Loter
Vstupné: 100 Kč / do 15 let / 120 Kč od 15 let
/ dabováno/ 76 minut

Sport
14. So / 10:00 / hala Na Střelnici

Hobit: Bitva pěti armád USA 2014

TJ Svitavy – Sok. Kylešovice

Závěrečná část filmové trilogie podle románu
spisovatele J. R. R. Tolkiena Hobit. Budoucnost
Středozemě visí na vlásku a v epické bitvě pěti
armád bojuje Bilbo o život svůj i svých přátel.
Režie: Peter Jackson
Vstupné: 60 Kč / dabováno / 144 minut

Volejbal: 1. liga – juniorky

21. - 22. / Pá, So / 19:30
Jupiter vychází USA 2015
Výpravné akční sci-fi dobrodružství Lany a Andyho Wachovských. V hlavních rolích Chaning Tatum a Mila Kunis. Z uklizečky toalet
dědičnou královnou vesmíru. Toto neobvyklé
následnictví by však mohlo ovlivnit rovnováhu
ve vesmíru. Výpravná space opera.
Vstupné: 100 Kč / titulky / 128 minut
24. / Út / 19:30
Vetřelec USA 1979
Režisérská verze. Obnovená digitální premiéra
kultovní sci-fi se Sigounrey Weaver v roli
statečné Ripleyové! Režie: Ridley Scott
Vstupné: 100 Kč / titulky / 117 minut
25. / St / 19:30

Kingsman: Tajná služba USA, GB 2014
Moderní pocta všem špionážním filmům, ale
vyprávěná bez respektu, zábavnou formou.
Akční komedie. Hrají: Colin Firth, Samuel
L. Jackson a další. Režie: Matthew Vaughn
Vstupné: 120 Kč / od 15 let / titulky / 129 minut
26. - 28. / Čt, Pá, So / 19:30

Kobry a užovky ČR 2015
Hlavní je mít plán… Drama o lidech, kteří ze
zoufalství své existence kupí chybu za chybou,
přičemž podléhají vlastním představám o krásném životě. V hlavních rolích Matěj a Kryštof
Hádkové. Režie: Jan Prušinovský ( Okresní

21. So / 9:00 / ZŠ Felberova
Basketbal TJ Svitavy – BK Ústí nad Orlicí
Basketbal: oblastní přebor U 12

 17:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy C – Spartak Rychnov
nad Kněžnou
Basketbal: VČL muži		

22. Ne / 9:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy C – SK Týniště nad Orlicí
Basketbal: VČL muži		

 11:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy – TJ Jiskra Havl. Brod
Basketbal: oblastní přebor U 17

25. St / 17:00 / hala Na Střelnici
Tuři Svitavy – BK Lions Jindřichův Hradec
Basketbal: Kooperativa NBL

28. So / 8:00 / Fabrika
Šachový turnaj
Krajský přebor družstev mladších žáků

 9:00 / hala Na Střelnici
KP ml. žáků – turnaj
Volejbal: žáci

 Čenkovice
Druhé veřejné závody
na svitavské sjezdovce
 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – Happy Sport Opava
Volejbal: junioři – 1. liga
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