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

listopad

760. výročí oslavíme třetím vrcholem
V letošním roce si Svitavy připomínají 760 let od první zmínky o městě, a proto celý rok oslavujeme. Akce byly rozděleny do tří částí a nás čeká třetí, poslední vrchol, který je svázán se
skutečným datem první písemné zmínky. V předvečer třetího vrcholu v pátek 11. listopadu
se bude konat pravidelný svatomartinský pochod. V sobotu 12. listopadu začínáme ve 13:30
v parku Patriotů setkáním s patrioty, kterým bude slavnostně předán vysazený strom či keř.
V 16 hodin v muzeu zahájíme výstavu o historii města na starých svitavských pohlednicích.
A pokřtíme dotisk kroniky města Svitavy 2006 – 2015. V 18 hodin si vás dovolujeme pozvat na
sváteční večer spojený s udílením Ceny města Svitavy a předáním čestného občanství města
Svitavy Jiřímu Brýdlovi. O hudební vystoupení se postará pěvecký sbor Dalibor, skupina Syxtet
a žesťový soubor ZUŠ Svitavy pod vedení Lukáše Moravce. Večerem bude provázet Přemysl
Dvořák.

Alice Štrajtová Štefková

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena města Svitavy - srdeční záležitost
Jak vznikla Cena města Svitavy? Zvolili jsme motiv srdce, který odráží vřelý vztah laureátů
k našemu městu a jeho občanům, navíc umocněný stojanem v podobě lipového listu. Držitelé
ocenění se se svojí nezištnou činností zasloužili o rozvoj významných hodnot ve Svitavách. Pro
zhotovení těchto uměleckých děl byli osloveni výtvarníci z blízkého okolí, kteří se této výzvy velmi
rádi ujali. Dřevěný motiv srdce vytvořil Petr Steffan, železný podstavec lipového listu ukul František Bečka, městský znak vylaseroval Martin Kalina a cenu pro čestného občana města vytvořila
Vítězslava Morávková. Myslím, že se nám podařilo vytvořit unikátní podobu ocenění, které svým
významem přesahuje běžný rámec našich činností a je rovněž hodnotným a zcela originálním
uměleckým dílem. Autorům velmi děkujeme, je to krása.

Petr Šmerda

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ceny města Svitavy
Cenu města Svitavy
získávají tito laureáti:
Mgr. Jiří Brýdl
− pedagog, trenér, politik. Cenu získává za
celkový přínos k polistopadovému rozvoji
a proměně Svitav.
Jiří Břenek
− in memoriam, hudebník, spoluzakladatel
dnešní skupiny Čechomor. Cenu získává za
obohacení české hudební scény a svitavského folku a obnovení tradice pouti ke sv. Jiljí.
Otmar Cvrkal
− místopředseda Národní rady zdravotně postižených. Cenu získává za dlouhodobou
práci pro zdravotně postižené a snahu zapojovat je do světa bez bariér.
Josef Čermák
− in memoriam, fotograf. Cenu získává za celoživotní práci v oblasti fotografie a za dlouhodobou fotografickou dokumentaci Svitav.
František Černý
− hudebník, herec a skladatel. Cenu získává
za výraznou prezentaci města na hudební
scéně a za podíl na rozvoji svitavské kultury.
Zdeněk Holomý
− in memoriam, fotograf, muzikant. Cenu získává za celoživotní příspěvek dokumentární
a žánrové fotografie a za aktivity v kulturním
životě města.
Božena Hrušková
− pracovnice v sociálních službách. Cenu získává za dlouhodobou práci v sociální sféře
a za obnovu terénní charitní ošetřovatelské
a pečovatelské služby a organizaci humanitárních sbírek. Od roku 2004 donedávna
zajišťovala činnost Klubu seniorů.
MUDr. Karel Kilián
− chirurg, laureát Ceny Ministerstva zdravotnictví ČR. Cenu získává za celoživotní práci
na poli lékařství, zvláště pak svitavské chirurgie.
Václav Koukal
− starosta a senátor. Cenu získává za celkový
přínos k polistopadovému rozvoji a proměně Svitav.
Ing. Josef Marek
− in memoriam, trenér, předseda TJ Svitavy.
Cenu získává za dlouhodobou práci s mládeží na poli atletiky a za přínos k proměně
Svitavského stadionu na moderní areál.
Jan Nevěčný
− in memoriam, sbormistr, hudebník. Cenu
získává za rozvoj svitavského sborového
zpěvu a za dlouholeté vedení pěveckého
sdružení Dalibor.
František Plíva
− in memoriam, filantrop, mecenáš. Cenu získává za dlouhodobý přínos obnově svitavského spolkového života a za neutuchající
nadační činnost.
Ladislav Plíva
− in memoriam, hudebník, kapelník. Cenu získává za přínos svitavskému hudebnímu ži-
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Zastupitelstvo města Svitavy na svém červnovém zasedání rozhodlo, že bude jednou za
10 let udělovat cenu města a schválilo její statut. Nová cena nebude udělována aktivním politikům, členům zastupitelstva města v tom daném období. Její hlavní myšlenkou je vyrovnávání se
s dluhem, který vůči aktivním lidem ve městě Svitavy mají, jako výraz úcty a poděkování za nezištné aktivity. Cena si vzala vzor z podobného statutu z partnerského města Žiaru nad Hronom.
Udělovat se bude v čas kulatých narozenin města. Na galavečeru ve Fabrice 12. listopadu od
18. hodiny zaznějí jména lidí, kteří svůj životní příběh spojili s městem Svitavy. A protože je to
oceňování první, objeví se i poděkování těm, kteří se této pocty nedočkali, ale jejich stopy jsou
dodnes zřetelné. Přispěli totiž k šíření dobrého jména našeho města.
David Šimek
votu, za rozvoj svitavského folku a pořádání
krajských festivalů Porta.

Čestné občanství
Jiřímu Brýdlovi

Jindřich Samek
− in memoriam, modelář, propagátor modelářského sportu. Cenu získává za reprezentaci města v modelářském sportu a za
celoživotní práci s mládeží ve svitavském
Modelklubu.
Ing. Vilém Stich
− organizátor české turistiky, pracovník
s mládeží. Cenu získává za znovuobnovení
činnosti Klubu českých turistů na národní
i místní úrovni a za dlouhodobou propagaci
turistiky, zvláště mezi mládeží.
MgA. Miroslav Sychra
− umělecký fotograf a bývalý politik. Cenu získává za podíl na odsunu sovětských okupačních vojsk a za dlouholetou propagaci města
prostřednictvím fotografie.
MUDr. Karel Šefrna
− divadelník, dramatik a hudebník. Cenu získává za výraznou reprezentaci města na
divadelní scéně, za dosažené úspěchy loutkového divadla a za obecný přínos české
kultuře.
Václav Šmerda
− Mistr kuchař, propagátor gastronomického
umění. Cenu získává za šíření dobrého jména Svitav ve světě a za významné úspěchy
v gastronomii.
PhDr. Miloslav Štrych
− pedagog, historik. Cenu získává za přínos
regionální historii a dlouhodobou práci
s mládeží v historickém bádání, divadle
a v oblasti duchovní výchovy.
Marie Votavová
− in memoriam, středoškolská profesorka,
dramaturgyně a režisérka. Cenu získává za
celoživotní přínos českému i svitavskému divadlu, za práci s mládeží v oblasti uměleckého přednesu a za významné úspěchy, které
s divadelními soubory dosáhla.
Zdeňka a František Vymětalovi
− in memoriam, úspěšní trenéři, zakladatelé
svitavského volejbalu. Cenu získávají za celoživotní práci s mládeží a za přínos svitavskému volejbalu, který se stal pilířem sportovní
reprezentace města.
Vlastibor Zvinger
− sportovec, trenér, divadelník. Cenu získává
za sportovní, trenérskou a organizátorskou
činnost a za zásluhy o svitavskou atletiku.

Zastupitelstvo města jako vrcholný orgán
samosprávy má v kompetenci mnohé a k rozhodnutím, která mají historický přesah, patří
udělení čestného občanství. Seznam čestných občanů města Svitavy není příliš dlouhý
a zastupitelstva tímto titulem v dobách minulých
šetřila. A tak jsou vedle sebe seřazena jména nejen politiků, mecenášů, armádních důstojníků,
starostů, soudců, podnikatelů, kněží, ale i osobností veskrze civilních – lékařů a učitelů. Je jich
celkem dvacet sedm a nade všemi ční Oswald
Ottendorfer a Tomáš Garrigue Masaryk. Za každou osobností je nějaký dějinný příběh – výstavba svitavského vodovodu, tabákové továrny,
duchovní obnova města, ale neminuly nás ani
dějiny politické spojené s obdobím totalitních
režimů. Prostě čestní občané k dějinám města
neodmyslitelně patří, ať byla motivace k udělení
ocenění jakákoliv. Zatím poslední ocenění získala učitelka Drahomíra Šustrová v roce 1998, a to
za její celoživotní práci v oblasti regionální historie. Nyní se zastupitelstvo města rozhodlo udělit
čestné občanství Jiřímu Brýdlovi, prvnímu polistopadovému starostovi města. Jiří Brýdl získává nejvyšší ocenění města za jeho přínos k proměně města, přesněji řečeno k renesanci Svitav.
Jako starosta se musel vyrovnávat s dědictvím
reálného socialismu, které svůj otisk zanechalo
v zanedbaném městě, i v myšlení lidí. Jiří věnoval politice, komunální i vrcholové, více než
dvacet let svého života. Za toto generační období přivedl město do elitní společnosti historických sídel ČR, do společnosti měst, která se
nebojí hovořit o složité česko-německé minulosti bez předsudků. Tedy měst, která vytváří
pocit zdravého patriotismu svých obyvatel. Byl
hybatelem proměny, která je nekonečná, stojí za to o ni neustále usilovat, pracovat na ní.
Ta proměna vycházela z nápadů, vizí a práce,
a to nejen fyzické, ale i mentální. Jiří Brýdl stál
na začátku dlouhé cesty Svitav k modernímu,
živému a kulturnímu městu, na níž bychom
s hrdostí mohli říci: „Ano, žiji ve Svitavách
a jsem za to rád!“
David Šimek
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Město svitavy
si vás dovoluJe pozvat
na slavnostní udílení

ceny Města svitavy
12. listopadu / Fabrika / 18:00 hod.

pŘedání ocenění laureátůM za význaMnou aktivitu,
MiMoŘádný poČin nebo dílo pŘinášeJící výrazný prospěch
obČanůM i saMotnéMu Městu svitavy.
pŘedání Čestného obČanství
Města svitavy JiŘíMu brýdlovi.

— hudební vystoupení pěveckého sboru dalibor, skupiny syxtet
a žesťového souboru zuš svitavy pod vedeníM lukáše Moravce
— po skonČení oFiciálního proGraMu Je pŘipraveno obČerstvení
— veČereM provází pŘeMysl dvoŘák
— spoleČenské obleČení podMínkou, vstup zdarMa
www.svitavy.cz
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Svatomartinský lampionový průvod
Již tradičně proběhnou v pátek 11. listopadu Svatomartinské slavnosti, které organizuje Středisko
volného času Svitavy ve spolupráci s OS Bonanzou, SKS a dobrovolníky.
Akce začíná v 15 hodin ve Fabrice, kde bude pro děti připraveno tvoření a v 16 hodin divadlo
O svatém Martinovi, které představí OS Bonanza. V 17 hodin se bude vycházet v průvodu za
koněm se sv. Martinem a v dlouhém lidském hadu, v rytmu bubnu a za doprovodu světlonošů se
přemístíme do parku Jana Palacha, kde na všechny přítomné bude čekat vyzdobený park.
V parku bude připraveno bohaté občerstvení, ohňová show a drobná stanoviště pro děti. Ve
Fabrice bude vstup za 40 Kč, stanoviště v parku bude za 40 Kč. Zájemci, kteří se zúčastní obou
aktivit, budou mít jednotné vstupné 60 Kč.
Hlavním organizátorem akce za SVČ je Lenka „Krťa“ Waltová, která tento lampionový průvod
organizuje již několik let a určitě je zárukou úspěchu. Budeme se těšit na vaši návštěvu.
Robert Snášil
Restaurace, které budou nabízet svatomartinské husy:
Astra, restaurace a bowling Maják, restaurace U Golema, restaurace Pod Hodinami,
restaurace Fabrika, Pivovárek Na Kopečku a hotel Národní dům
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

průvod
11. 11. 2016
LAMPIONOVÝ

SE SVATOMARTINSKOU
DÍLNOU OD 15 HODIN
program:

• SVATOMARTINSKÁ DÍLNA
ve Fabrice od 15:00, mimo jiné si můžete vyrobit vlastní lampión
• SEZNÁMENÍ S LEGENDOU O SVATÉM MARTINOVI
• PRŮVOD V ČELE SE SVATÝM MARTINEM NA BÍLÉM KONI
vychází v 17:00 hod od Fabriky a poputuje do parku Jana Palacha
• SVATOMARTINSKÉ SOUTĚŽE V PARKU
kartu na soutěže lze zakoupit ve Fabrice v den akce nebo u stanoviště SVČ
• TRADIČNÍ SVATOMARTISKÉ KOLÁČKY
• OHNIVÁ SHOW
• BOHATÉ OBČERSTVENÍ
VSTUPNÉ:
Program ve Fabrice: 40 Kč, stanoviště v parku: 40 Kč.
Zájemci, kteří se zúčastní obou aktivit, budou mít jednotné vstupné 60 Kč.

Více informací:
Lenka Waltová / +420 734 287 286 /
lwaltova@svitavy.cz / www.svc.svitavy.cz
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Benefiční koncert pro „slané“ děti,
vzpomínka na Jiřího „Čendu“ Břenka
V pátek 18. listopadu v 18 hodin ve Fabrice
Benefiční koncert se koná na pomoc léčby onemocnění cystickou fibrózou a též výročí dvaceti
let od předčasného odchodu skvělého svitavského muzikanta a divadelníka Jiřího Břenka, zvaného Čenda. Vystoupí Dechový orchestr ZUŠ Svitavy pod vedením Jaroslava Dvořáka, který je
zároveň uměleckým vedoucím dechového orchestru Svitavská dvanáctka a muzikantem několika
dalších těles. Jiří “Monty” Motyčák je písničkář, textař, skladatel a multiinstrumentalista, kterého
doprovází Nekapela.
Po dlouhé době uslyšíme svitavskou kapelu Točkolotoč. Vznikla v roce 1984 jako rodinná kapela,
založili ji bratři Peštové, jejich bratranci a strýc. Jejich hudba čerpá z romských kořenů.
A určitě vás nemusíme blíže seznamovat s Františkem Černým a Karlem Holasem ze skupiny
Čechomor. Večerem provází Mario Kučera.
Cystická fibróza je dědičné nevyléčitelné onemocnění. Nemocný musí několikrát denně zvládat
inhalační léčbu, dechovou fyzioterapii a cvičení. Často užívá vysoké dávky antibiotik i nitrožilně.
Denně užívá spoustu léků, vitamínů a minerálů. Dodržuje vysokokalorickou dietu a přísný hygienicko - epidemiologický režim. Klub nemocných cystickou fibrózou vznikl v roce 1992 a jeho
posláním je zlepšování kvality života nemocných a jejich rodin. Vstupné je 50 Kč.
Koncert se koná pod záštitou města Svitavy Davida Šimka.

Soňa Kynclová

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zpráva pro svitavské hvězdy letící
na tapetu do Vesmíru
POZOR ❌ ❌ ❌ ⚠ ⚠ ⚠
Pokud jste označili vaše selfíčko v INSTAGRAMU názvem #svitavy760 a nemáte nastavený svůj
profil jako veřejný - váš příspěvek bohužel neuvidíme. ZKUSTE PROSÍM NECHAT SVŮJ ÚČET
DO 7. 11. VEŘEJNÝ - stáhneme si vaše selfíčko jako zdroj pro tisk fototapety. NEBO NÁM FOTKU
POŠLETE E-MAILEM: info@svitavy.cz

Děkujeme. Petr Šmerda, MIC

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Kousek přírody z Oucmanic
Ve dnech 12. – 16. září se třeťáci ze ZŠ a MŠ Sokolovská zúčastnili pobytu v Ekocentru Paleta
v Oucmanicích. Jejich program se jmenoval Kousky přírody a seznámili se během něj s ekosystémem lesa, louky, zahrady a rybníku. Také putovali půl dne s oslem Ámosem k řece Orlici, kde se
všichni vykoupali. Původně si měli smočit nožky až po kraťasy, ale jelikož některým končily kraťasy
až pod krkem, plavali v řece jako hroši a těžko jsme je dostávali ven. Někteří se vymlouvali, že jim
to uklouzlo, někteří se rádi sklouzli. Naštěstí to všichni přežili bez úhony a vrátili se v pořádku, jen
trochu mokří. Vzhledem k nádhernému počasí, které nám přálo po celou dobu pobytu, to zase tolik nevadilo. Večer jsme si opekli buřty a těšili se na další den. Největší ohlas měla výroba budek ze
dřeva, práce s pilkou, kladivem a vrtačkou, kosení louky a pozorování včel, výroba papíru, vycházka do lesa i k řece, ale i každodenní večerní fotbalový zápas áčka proti béčku a pozorování vodních
živočichů v místním rybníčku. To bylo radosti, když někdo něco ulovil a mohl si to prohlédnout
pod lupou, najít v klíči a potom nakreslit! Každý si vyrobil svíčku, uplstil náramek nebo obrázek.
Nasbírali jsme byliny na čaj, uvařili jsme si ho a ochutnali, umixovali si koktejl ze všeho možného
a vytvořili společné mapy krajiny a rybníku, které nám budou po celý rok připomínat náš pobyt
v Oucmanicích. Přejeme i ostatním výletníkům, aby se jim pobyt na ekofarmě líbil tak jako nám.
M. Chybová, ZŠ a MŠ Svitavy, Sokolovská 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Listopad v Tyjátru
4. 11. (pá) 20:00 hod. / ROCKOTÉKA
- rockové hity minulosti i současnosti + hrajeme na vaše přání
- s akcí na baru
Vstupné: dobrovolné u obsluhy na baru
5. 11. (so) 20:00 hod. / MARNÝ VEČÍREK?
- ĽAHKÁ MÚZA + VÝSMĚCH? + PLAGUE CALLED HUMANITY
Večer určený nejenom pro všechny Mařínky, ale i pro ty kteří mají rádi v hudbě něco neobvyklého
Vstupné: 90 Kč
11. 11. (pá) 20:00 hod. / PAVEL CALLTA + MARTIN HARICH + JAKUB DĚKAN
REDHEAD TOUR 2016
Tři mladí, úspěšní interpreti na svém společném podzimním tour! Každý s kapelou! Tříhodinová
show! Předprodej: 180 Kč (recepce Fabrika Svitavy a klub Tyjátr od 3. 10. 2016), 230 Kč na místě.
12. 11. (so) 20:00 hod. / LOS HONGOS + PROPAGANJA
Vstupné: 70 Kč
16. 11. (st) 20:00 hod. / OLDIES PARTY
- nejlepší párty s hity 60. až 80. let
- zahrajeme na vaše přání české i zahraniční fláky
Vstupné: dobrovolné u obsluhy na baru
17. 11. (čt) 18:00 hod. / MŮJ KAMARÁD ARFÍK - Jam Session“
Děti patří domů, z. s. a kapela Blue Apple z Olomouce vás zvou na Jam Session, která proběhne
v rámci promítání filmu pro děti v kině Vesmír Můj kamarád Arfík, který je součástí kampaně Pardubického kraje „Pěstounství pomáhá dětem vyrůstat v rodině“. Na Jamu budete mít příležitost
se potkat se zástupci organizace Děti patří domů, z. s. a také si zahrát.
Přijďte, těšíme se na vás!
18. 11. (pá) 20:00 hod. / DARK GAMBALLE + Support
Vstupné: 120 Kč předprodej (od 1. 11. na recepci ve Fabrice Svitavy a v klubu Tyjátr),
150 Kč na místě
25. 11. (pá) 20:00 hod. / STO ZVÍŘAT - Turné „Ministerstvo mýho nitra“
Sto zvířat po loňské celoroční oslavě svých pětadvacátých narozenin, kdy odehrálo více jak 120
koncertů i festivalů a vyprodalo velký sál pražské LUCERNY, vyjede letošní rok s novým programem, během kterého přehraje kompletně nové album MINISTERSTVO MÝHO NITRA, které
vyšlo na konci loňského roku. V repertoáru kapely pochopitelně nadále zůstávají osvědčené hity
jako ŠKOLA, NEJKRATŠÍ CESTA, NIKDY NIC NEBYLO nebo DÁMA S ČÁPEM.
Vstupné: předprodej: 200 Kč (od 10. října 2016 klub Tyjátr a Fabrika Sy), na místě: 250 Kč
26. 11. (so) 20:00 hod. / ROCKOTÉKA
- rockové hity minulosti i současnosti + hrajeme na vaše přání
- s akcí na baru
Vstupné: dobrovolné u obsluhy na baru
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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AKCE :)

499Kč

limitovAná EdiCE!
limitovAná EdiCE!
ArCh vlAstníCh
svitAvsKýCh
známEK

+ tričKo 760

zdArmA!

do vyprodání zásob

550Kč
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komedie Františka Ringo Čecha

Dívčí válka

O
N
E
Š
RU

Z

14. listopadu / 19:00
Fabrika svitavy
Předprodej vstupenek:
Centrum Fabrika
Městské informační centrum
SVITAVY

Představení je zrušeno pořadatelem ze zdravotních důvodů
Vstupné se vrací v plné výši v místě zakoupení vstupenky.
Děkujeme za pochopení.

