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

Alice Štrajtová Štefková

Zveme vás na další Svatováclavský košt
Rádi bychom vás pozvali na tradiční zářijovou oslavu vína, která bude zahájena přípitkem
v sobotu 24. září ve 14 hodin v horní části náměstí Míru. Čeká vás ochutnávka různých druhů
vín ze sklenek s emblémem Svitav. K degustaci vám bude hrát různorodá muzika. Jako hlavní
host zahraje a zazpívá Bára Hrzánová & Condurango. Oslavy se zúčastní i zástupci našeho
partnerského města ze Žiaru nad Hronom. Doufáme, že s sebou přivezou krásné počasí. Akce
je podpořena záštitou náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka.
Alice Štrajtová Štefková
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14:00 – 14:10

Zahájení Svatováclavského
koštu 2016

14:10 – 14:45

BAOBAB (1. blok)

15:00 – 15:35

BAOBAB (2. blok)

16:00 – 16:45

Der Šenster Gob

17:30 – 18:20

Dozing Brothers

19:10 – 20:20

Condurango

21:00 – 22:00

Circus Problem

Slovenské umění ve Svitavách
Před deseti lety, u příležitosti 750. výročí města Svitavy, jsme pozvali do svitavského muzea
slovenské výtvarníky – přijel autor kompozic na vzácné dřevo Arpád Pál a charismatický sochař,
keramik Vlado Oravec. Výběr autorů jsme tehdy nechali na našich slovenských kolezích a udělali
jsem dobře. Výstava byla velmi zdařilá a my jsme se o dva roky později s údivem dívali v televizi,
jak Arpád předává jeden ze svých obrazů jako dar prezidenta Slovenské republiky anglické
královně Alžbětě. Svitavy jsou o deset let starší a do muzea opět přijedou slovenští umělci. Kdo
nás překvapí letos? Výtvarné umění se tentokrát bude prolínat s národopisem. A tak se v muzeu představí malířky Ivica Fabóková a Jolana Palajová, drátenice Blažena Kriváková a muže tu
bude zastupovat umělecký kovář Jozef Mráz.

Blanka Čuhelová

Srdečně Vás zveme na vernisáž, která se koná v sobotu 24. září v 15 hodin
v Městském muzeu a galerii Svitavy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Blahořečení Engelmara Huberta Unzeitiga
Svitavy – 20. září 2016 - Rodák z Hradce nad Svitavou Engelmar Hubert Unzeitig bude oficiálně blahořečen ve Würzburgu, což je druhý stupeň prohlášení za svatého v katolické církvi.
Jedná se o neopakovatelnou a jedinečnou událost, která svým dosahem výrazně přerůstá
hranice našeho regionu i celé republiky.
Papež František I. svým dekretem z 22. ledna 2016 oficiálně uznal katolického kněze Engelmara
Huberta Unzeitiga mučedníkem blíženské lásky. „Anděl z Dachau“, který svůj život obětoval při
ošetřování vězňů, zejména pak ruských vojáků v táboře v Dachau, se tak zařadil mezi nejvýznamnější osobnosti našeho regionu. Papežský dekret byl otevřením dlouhé cesty k beatifikaci
kněze (což je druhý stupeň prohlášení za svatého) a možná i k budoucí kanonizaci. Jedná se
o neopakovatelnou a jedinečnou událost, která svým dosahem výrazně přerůstá hranice svitavského regionu. P. Unzeitig se stává vzorem pro miliardy křesťanů celého světa, ale i nejen jich.
K vlastnímu blahořečení kněze dojde v sobotu 24. září 2016 ve Würzburgu. Ale aby se mohli
Svitavané seznámit s jeho životem a poklonit se jeho památce, připravila římskokatolická farnost několik setkání.

1. Přivítání zvonu ENGELMAR
Na počest kněze byl odlit zvon Engelmar a 23. září v pátek kolem poledne jej lidé mohou přivítat ve farním kostele Navštívení Panny Marie na náměstí Míru ve Svitavách.

2. Oficiální představení zvonu ENGELMAR
Oficiálně bude zvon prezentován při bohoslužbách v neděli 25. září 2016 v 10 hodin (kostele
Navštívení Panny Marie) od 9.30 hod. Budeme číst jména vězněných kněží v koncentračních
táborech. Prohlédnout si zvon a spolu s ním se vyfotit můžete před a po bohoslužbách podle
rozpisu (viz ohlášky na webu farnosti); nabízíme skupinám a školám možnost zvláštní prohlídky
dopoledne i odpoledne podle telefonické domluvy (P. Dolák: 604 326 621).

3. Posvěcení zvonu ENGELMAR
Slavnostně bude zvon posvěcen světícím biskupem Palem Posádem z Českých Budějovic
v sobotu 8. října v 10 hodin; od 9.30 budeme číst jména vězněných kněží v koncentračních
táborech.
Všechny srdečně zveme za Římskokatolickou farnost Svitavy a Hradec nad Svitavou.
Václav Dolák
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28. září se NEBUDOU konat farmářské trhy
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Naučné přírodní hřiště u rybníka Rosnička
Cílem projektu je zvýšit turistickou atraktivitu města Svitavy a jeho okolí. Lokalita rybníka Rosnička je velmi cenným a vyhledávaným rekreačním prostorem, v minulých letech proto město
rozšířilo nabídku rekreačních aktivit v přilehlém lese Brand.
Návštěvnické zázemí u chaty Rosnička zaměřené na děti a mladou generaci však dosloužilo
a musí být zlikvidováno. Aby se atraktivita Rosničky nesnížila, má město záměr nejenom nahradit stávající herní prvky, ale podstatně je rozšířit o vzdělávací funkci se symbolickým motivem
životního cyklu žáby rosničky. Přitom budou využity přírodní herní prvky uspořádané do vývojové linie žáby a doplněné malými informačními panely. Nejmenší děti se seznámí s vývojovými
stadii od pulce po dospělou žábu, starší děti a dospělí mohou využít další textové a obrazové
informace.
Hřiště tvoří 21 herních příležitostí, z nichž pouze houpačka je klasickým prvkem dětských hřišť,
ostatní jsou atypické – od vrbových staveb přes kládové prolézačky po dřevěné plastiky žab.
Hřiště vznikne nákladem 600 tis. Kč s podporou Pardubického kraje.
Slavnostní otevření proběhne 1. října 2016 od 16:00 hod. na závěr populární akce Pohádkový
les, organizované každoročně ve spolupráci s oddílem TOM Zálesáci Svitavy.
Břetislav Vévoda
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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AKCE :)

499Kč

LIMITOVANÁ EDICE!
LIMITOVANÁ EDICE!
ARCH VLASTNÍCH
SVITAVSKÝCH
ZNÁMEK

30. září

Program:

nemocnice/hala

9:00, 10:00, 11:00
• komentované prohlídky technického zázemí
nemocnice (max. 20 členné skupiny)
9:00–17:00
• výstava o historii nemocnice
• prevence zdraví (měření krevního tlaku, cukru v krvi...)

městské muzeum

13:00–17:00
• komentovaná prohlídka muzea
• muzejní dílny - řemeslný workshop
• prezentace poskytovatelů sociálních služeb
(Salvia, Charita, Domov na rozcestí)

• prezentace VZP
• občerstvení zajištěno, vstup volný
16:00

• koncert kapely The Dozing Brothers
Akce se koná pod záštitou náměstka hejtmana
Pardubického kraje Romana Línka.

+ TRIČKO 760

ZDARMA!

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

ve Svitavách
a 130. výročí
nemocnice

550Kč

