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Newsletter
8 / 2018
Vážení čtenáři,
dovoluji si Vám představit další číslo Newsletteru města Svitavy
a zpravodaje Naše město.

Zuzana Štěpánková

Aktuální vydání zpravodaje.
Naše město: ZÁŘÍ 2018

Facebookový profil.
Oficiální informační portál města Svitavy

Prožijte Svitavy ve fotografii.
Fotogalerie městských akcí na Zonerama.

Letní slavnosti aneb TOP týden ve Svitavách
Poslední prázdninový víkend ožije kulturními akcemi nejen svitavské náměstí, ale opět také stadion. Od pondělí 27. srpna budou mít návštěvníci stadionu možnost sledovat práci uměleckých řezbářů z celé republiky, Slovenska i z Polska na tradičním memoriálu pojmenovaném
po vynikajícím řezbáři žijícím ve Svitavách v letech 1945 - 1968 Aloisi Petrusovi. Před zraky
diváků budou vznikat sochy tentokrát na témata včelí kláty nebo pohyb. Nová umělecká díla
budou postupně umístěna do areálu stadionu, přilehlého parku Patriotů či na místa určená
k odpočinku, aby dotvořila jejich ojedinělou tvář. Součástí programu budou i letos večerní
koncerty, konané přímo na svitavském stadionu. Nejen k poslechu zahrají kapely Entropie,
Payanoia nebo Michal Horák. V případě špatného počasí vystoupí kapely v restauraci Pod
Hodinami. Vernisáž soch se uskuteční v sobotu 1. září v 17 hodin na svitavském stadionu.
Od pátku vás postupně čeká vernisáž nových obrazů pro galerii Venkovka, koncert Michala
Hrůzy a Kapely Hrůzy a hudebního uskupení Větry z jihu, slavnost dechových hudeb, pochod
mažoretek a v neděli již po sedmadvacáté pouť ke kostelu svatého Jiljí, nejstarší dochované
stavbě ve městě. V horní části náměstí uvidíte historický program s jarmarkem a dobovým
koloritem věnovaným 100. výročí vzniku republiky. A přijede i prezident T. G. Masaryk! Ve
střední části náměstí můžete nakoupit na tradičním jarmarku zboží všeho druhu a ve spodní
části náměstí vám k poslechu zahraje oblíbená cimbálovka Aleše Smutného s Karlem Hegnerem a následně Big Band Svitavy. Slavnostní nedělní program zakončíme v kostele svatého Jiljí
koncertem Invisible Trio. Přejeme krásnou pouť!
Zuzana Štěpánková
.............................................................................................................................................................................
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Program TOP týdne
Řezbářský memoriál Aloise Petruse
27. srpna / Po / 18:00 / Svitavský stadion
Vystoupení hudební skupiny Entropie
29. srpna / St / 18:00 / Svitavský stadion
Hudební vystoupení Michala Horáka
1. září / So / 17:00 / Svitavský stadion
Vernisáž Memoriálu Aloise Petruse
1. září / So / 18:00 / Svitavský stadion
Vystoupení hudební skupiny PayaNoia

Vernisáž venkovní galerie Venkovka
31. srpna / Pá / 18:00 / náměstí Míru

Koncert Michala Hrůzy a Kapely Hrůzy + Větry z jihu
31. srpna / Pá / 20:00 / dolní část náměstí Míru

Slavnost dechových hudeb
1. září / So / 13:00 / dolní část náměstí Míru
13.00 Pochod náměstím
13.20 Mažoretky při ZŠ Lačnov
13.45 Pivoňka ZUŠ + Jarda Gang
14.30 DH Astra
16.00 MDH Nový Jičín
17.00 Sobuláci ze Sobůlek
18.00 DO Svitavská dvanáctka

Pouť ke sv. Jiljí
2. září / Ne / 9:00 – 17:00 / náměstí Míru – horní část
09:00 Zahájení dobového života se stylovým jarmarkem s historizujícím zbožím a řemesly.
Dobové občerstvení. Jízdy na konících, tábor legionářů, kostýmy První republiky.
09:30 V novém hávu – C.k. dechový orchestr
10:00 Příjezd prezidenta T.G. Masaryka
10:30 Sukně se zkrátily… – móda 20. a 30. let 20. století
11:00 Malované písničky s flašinetem I. – Keltik
11:30 Žonglér Yufi
13:00 NEŠLAPETO – hudební skupina
14:00 Česky a zvesela – C.k. dechový orchestr
15:00 Žonglér Yufi
15:15 Malované písničky s flašinetem II, – Keltik
15:30 Ve znaku lev – soutěž pro děti
16:00 Odjezd prezidenta T. G. Masaryka
16:15 NEŠLAPETO – hudební skupina
19:00 / kostel sv. Jiljí / Invisible Trio
2. září / Ne / náměstí Míru – spodní část náměstí
10:00, 12:00, 14:00 Cimbálovka Aleše Smutného s Karlem Hegnerem (45 minut)
11:00, 13:00, 15:00 Svitavský Big Band (45 min)

.............................................................................................................................................................................
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Michal Hrůza & Kapela Hrůzy
Osobnost české hudební scény, na které se pohybuje již více než deset let. Zpěvák, skladatel
a textař, zakládající člen a dlouholetý frontman skupiny Ready Kirken, pro kterou složil a napsal
více než padesát písní a textů. V roce 2006 se vydal na sólovou dráhu a založil Kapelu Hrůzy,
se kterou od té doby vydal již tři studiová alba. Po skončení koncertu Michala Hrůzy zahraje
kapela Větry z jihu.
Náměstí bude od 18:00 uzavřeno. Vstup na místo koncertu bude umožněn od 19:00 hod.
POKLADNY A VSTUPY:
2x horní část náměstí na úrovni M.I.C.,
2x dolní část náměstí (u Ott. domu a prodejny O2)
Vstupy (uličky) od Máchovy aleje a Fabriky budou uzavřeny. Prosíme všechny návštěvníky
o využití horních nebo dolních vstupů. V případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční
v Multikulturním centru Fabrika. Pozor, kapacita Fabriky je omezena.
Vstupenky na koncert pouze na místě. Vstupné: 100 Kč
Děti do deseti let mají vstup zdarma.
.............................................................................................................................................................................

Poznejte Oskara Schindlera
pomocí geolokační hry
Pokud chcete netradiční formou poznat příběh slavného svitavského rodáka Oskara Schindlera, můžete vyzkoušet hru určenou pro chytré telefony. Ta vznikla v rámci projektu Česko-polská mozaika realizovaného Městskou knihovnou ve Svitavách ve spolupráci s historikem Radoslavem Fikejzem z Městského muzea a galerie ve Svitavách, který poskytl cenné materiály
a informace jako podklad ke hře.
Mimo to, že se seznámíte s příběhem slavného rodáka, dozvíte se, jak se změnila podoba Svitav
od dob Schindlerova života, ale také si projdete autentická místa spojená s osudem průvodce.
Můžete tedy i virtuálně navštívit Schindlerův pracovní tábor v Brněnci. Právě tam byla zřízena
jedna z mnoha poboček polského tábora Gross Rosen, v níž pod Schindlerovou ochranou
přežilo holocaust na 1200 převážně polských Židů. Starosta města David Šimek k tomu dodává: „Věřím, že tuto novou aktivitu uvítají jak návštěvníci našeho města, tak i místní obyvatelé.
Každý nyní může díky této hře poznat zábavnou formou životní příběh Oskara Schindlera
a zároveň i naše krásné město.“
Hru je možné odehrát v jakémkoli ročním období, s malými dětmi, s kočárkem i na vozíčku.
V průběhu cesty na hráče čeká mnoho místních historických zajímavostí při plnění úkolů, které
jim bude průvodce po cestě zadávat. Plnění hry trvá cca jednu hodinu a je vhodné vzít si s sebou
peníze na vstup do muzea.
Pro prvních 15 uživatelů, kteří hru úspěšně odehrají až do konce, a to nejpozději do konce září,
jsou připraveny špičkové powerbanky IWO P48 s kapacitou 18000 mAh v hodnotě cca 1250 Kč.
Více informací: www.geofun.cz/oskar-schindler-tesi-me/
Odkaz pro stažení hry do chytrého telefonu: qr.geofun.cz/410
Lucie Macášková
Zdroj: www.geofun.cz/oskar-schindler-tesi-me/
.............................................................................................................................................................................

Pozvánka
Ve čtvrtek 13. září pořádá Městská policie dopravně bezpečnostní odpoledne pro žáky
3. - 5. ročníků svitavských škol. Akce se koná na dopravním hřišti od 15 hodin. Zopakujeme si
to, co bychom měli vědět, jsme-li účastníky silničního provozu, dotkneme se i zdraví.
Lidmila Kružíková
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Koncert za všechny peníze?
Vážení přátelé, Svitavané,
dovolte mi krátkou úvahu. Město Svitavy vnímám jako živý organizmus, kde základní kostru tvoří lidé a komunity. Jde o velmi pestrou síť
vztahů. V tuto chvíli bych se krátce zaměřil na diskuzi ohledně placeného koncertu během letních slavností. Hlavním posláním představitelů
a zástupců města je budování pozitivního obrazu (situace, skutečného stavu) Svitav. Usilují o spokojené a hrdé občany, úspěšné firmy,
spolky a organizace. Budují místní prostředí, jako atraktivní a vyhledávanou destinaci v oblasti cestovního ruchu, zábavy i rodinného života.
Jak jsme úspěšní, co tedy formuje vztah veřejnosti k našemu městu?
1. Poskytované služby
(město, městský úřad, středisko kulturních služeb, informační centrum, muzeum a galerie, středisko volného času, Seniorcentrum, knihovna, Sportes,
policie, školy, podnikatelé, soukromý sektor…)

2. Kultura
(prostředí, atmosféra a vzájemné vztahy ve městě, etika, tradice, patriotismus…)

3. Komunikace a distribuční kanály
(způsob a forma komunikace zástupců města i veřejnosti navzájem…)

4. Grafická značka
(logo a vizuální symboly města…)

Zde bych se částečně zaměřil na téma „poskytování služeb a budování pozitivní atmosféry a kultury ve Svitavách“ – konkrétněji na hudební představení (koncerty, živá vystoupení) pro veřejnost. Město Svitavy se prostřednictvím svých organizací snaží zaujmout všechny
cílové skupiny a poskytnout jim zajímavý kulturní zážitek. Středisko kulturních služeb nabízí zejména hudební a divadelní představení pro
všechny cílové skupiny. Jednotlivé aktivity a koncerty jsou rozloženy během celého kalendářního roku s důrazem na aktuální společenské
a kulturní dění (tradice, oslavy, trendy, zajímavosti, výročí, prázdniny apod.) a to zejména v rámci svých finančních a personálních možností.
ZDE JE PŘEHLED POUZE VENKOVNÍCH KULTURNÍCH AKCÍ organizace SKS BĚHEM KALENDÁŘNÍHO ROKU VČETNĚ NÁKLADŮ, KDE JE VSTUPNÉ ZDARMA. Aktivity SKS a dalších organizací (muzeum, SVČ…) jsou mnohem rozsáhlejší. Jde například o další akce
Masopust, Majáles, Silvestr, Adventy, Dětský den, Velikonoce, Průvod za sv. Martinem, Hřebečský fetival, Qantocup, Setkání harmonikářů
a další.
Den rododendronů 2018:
Hudební vystoupení:
Ozvučení akce: 		
Celkem: 		

9 000 Kč
17 000 Kč
26 000 Kč

Pivní slavnosti 2018:
Hudební vystoupení + tech. zajištění:
Ozvučení akce:		
Celkem: 		

158 700 Kč
15 000 Kč
173 700 Kč

Prázdniny v parku + letní kino 2018:
Letní kino: 		
Pohádky v parku: 		
Promenádní koncerty:
Písničkáři v parku:
Celkem: 		

60 500 Kč
40 000 Kč
36 000 Kč
9000 Kč
145 500 Kč

Řezbářský memoriál Aloise Petruse 2018:
Hudební vystoupení:
Celkem: 		
Pouť ke sv. Jiljí 2018:
Slavnost dechových hudeb:
Koncert Michal Hrůza + technika:
Program s jarmarkem:
Slavnostní koncert v kostele sv. Jiljí:
Celkem: 		

17 500 Kč
17 500 Kč

97 000 Kč
170 700 Kč (vstupné 100 Kč)
100 000 Kč
11 000 Kč
378 700 Kč
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55 500 Kč
15 000 Kč
70 500 Kč

Ostatní akce 2018:
Masopust, Majáles, Silvestr, Adventy, Dětský den, Velikonoce,
Průvod za sv. Martinem, Hřebečský fetival, Qantocup,
Vánoční Bigbít, Setkání harmonikářů a další…

Náklady na všechny kulturní akce, které SKS pořádá zdarma po celý rok na náměstí, v parku Jana Palacha a na Svitavském
stadionu činí 809 000 Kč. S tímto jsou spojeny i další personální nároky i ochota zaměstnanců pracovat o víkendech a svátcích, kdy se
Svitaváci chtějí bavit. Rozpočet SKS je omezený a jediná akce, na které je vybíráno vstupné je velký koncert na náměstí. Snahou je pro tyto
letní slavnosti oslovit a pozvat známější kapely a interprety, kde jsou samozřejmě i vyšší náklady, proto je zde navrženo symbolické vstupné
100 Kč (děti do 10 let mají vstup zdarma). V roce 2017 stál koncert Ewy Farné 182 000 Kč (vybralo se 109 000 Kč).
Osobně mě mrzí diskuze a negativní reakce na facebooku ohledně těchto akcí. Různé svitavské skupiny sociálních médií mají více než 9000
členů. Pokud by se tato aktivita vydala opačným směrem a každý člen by například hlasoval ( jedno kliknutí) v nedávné anketě o Evropský
projekt, která zde byla prezentována, určitě by Svitavy vyhrály a získaly odměnu 80 000 Kč. Tato částka by následně byla použita právě
pro pobavení svitavských občanů. Bohužel se tak nestalo, získali jsme málo hlasů. To je jistě určitý důkaz a další podnět pro větší úsilí
v budování pozitivních vztahů. Třeba budeme příště úspěšnější. Je to na každém z nás, z vás.
Podle mého musíme stále více usilovat o zvyšování pozitivních vztahů a vazeb veřejnosti (zejména místních občanů) směrem k městu
Svitavy – patriotismu. Uspořádání koncertu je dobrá cesta, bohužel pohodová atmosféra a dojmy se pozvolna vytrácí s odjezdem poslední
kapely. Naší snahou je dále budovat dlouhodobé vztahy a motivy, díky kterým dosáhneme u veřejnosti pochopení, přijetí i podpory.
V opačném případě by nebyl žádný další koncert zdarma přínosný a uspokojivý. Stále by se objevovaly připomínky i kritika, což vnímám
jako standardní proces, protože „univerzální krása neexistuje“.
Univerzální krása neexistuje a každý má rád něco jiného s ohledem na své zkušenosti, názory a postoje. Vše je o úhlu pohledu a vzájemné
komunikaci. Není vždy nutné druhou stranu za každou cenu přesvědčit o „své pravdě“, ale hledat cestu, která bude pro všechny přínosem.
Nesoustředit se jen na své potřeby, ale vnímat veškeré dění ve městě komplexněji. Uvědomit si, že zde žijí velmi pestré věkové i zájmové
skupiny, které chtějí místní organizace oslovit. Děti, mladí i senioři :) Osobně si myslím, že místní nabídka je velmi pestrá a každý si najde
to, co ho zajímá. Věřím, že se bude situace, nejen ohledně letních koncertů ve Svitavách, stále jenom zlepšovat.

…a tak je celkový obraz města Svitavy postupně tvořen nejen bohatou historií, přírodními areály, příběhy slavných rodáků, ale zejména
báječnými lidmi, kteří tu žijí. Prožijte Svitavy!

Úvahy na závěr:
– je dobré zrušit akce zdarma pro všechny cílové skupiny během celého roku a udělat jednu velkou v jeden den a to jen pro někoho?
– mělo by město investovat více peněz na koncerty v rámci celého rozpočtu s ohledem na ostatní kapitoly činností?
– jak vnímám město Svitavy, jsem patriot?
– můžu já něco udělat pro rozvoj pozitivní atmosféry ve městě?
Pokud máte jiný nebo i stejný názor,
– jsem ochotný/á přispět 100 Kč na dobrý koncert?
dotaz, připomínku, podnět...
– znám všechny akce během roku pro různé cílové skupiny?

Přeji všem krásný den :)
Petr Šmerda, MIC Svitavy,
rozpočet SKS: Petr Mohr

budu rád, pokud mi vše sdělíte :)
e-mail: petr.smerda@svitavy.cz
tel.: 724 365 447
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řezbářský memoriál Aloise Petruse
27. – 1. září 2018 / svitAvský stAdion
(vernisáž A Předání soch stArostovi městA 1. září)

vernisáž venkovní GAlerie venkovkA
31. srPnA 2018 / 18:00 / Pátek
náměstí míru / Pod věží

koncert michAlA hrůzy A kAPely hrůzy

+ větry z jihu
31. srPnA 2018 / 20:00 / náměstí míru / Pátek

slAvnost dechových hudeb
1. září 2018 / 13:00 / sobotA
náměstí míru

Pouť ke svAtému jiljí
2. září 2018 / 9:00–17:00 / neděle
náměstí míru (kostel sv. jiljí)

dny evroPského dědictví
8. září 2018 / 19:00–22:00 / sobotA
lAnGerovA vilA

svAtováclAvský koŠt
29. září 2018 / 14:00 / sobotA
náměstí míru

Pohádkový les
6. říjnA 2018 / 13:30 / sobotA
Areál rybníku rosniČkA

toP Akce
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anketa INFORMAČNÍ CENTRUM ROKU
Letos se opět ucházíme o titul Informační centrum roku. Minulý rok jsme díky vašim hlasům dosáhli na
bronzovou medaili. Pokud si myslíte, že si zasloužíme váš hlas, budeme moc rádi. Hlasováním podpoříte
povědomí o kvalitě služeb Městského informačního centra, které se stará nejen o spolupořádání akcí,
propagaci města navenek, ale poskytuje denně služby občanům města. Děkujeme :)
Petr Šmerda

HLASUJTE ZDE
Hlasování končí 31. 8. 2018

Díky vašim hlasům jsme se zatím dostali
na krásné 3. místo. Už se na nás ale tlačí další IC.

Udržíme to? :)
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