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DALIBOR
SLAVÍ
45. NAROZENINY

2

SLAVNOSTI
DECHOVEK
JIŽ PODVACÁTÉ

Dýňová slavnost
Město Svitavy ve spolupráci s MC Krůček
připravilo pro rodiče s dětmi velkou Dýňovou
slavnost spojenou s Halloweenským karnevalem
a koncertem skupiny Kašpárek v rohlíku. Akce
se uskuteční v neděli 28. a ve středu 31. října.
V neděli 28. října v sále Fabriky od 15 hodin proběhne Halloweenský karneval. Vystoupí
zde skupina Kašpárek v rohlíku s Nevíchovným
koncertem (hrubka je tu záměr). Děti ve strašidelných maskách si mohou vyrobit příšerky,
ochutnat kouzelné lektvary a společně se pobavit. Vstupenky na karneval je možno zakoupit v recepci Fabriky a v Krůčku od 15. října.
Ve středu 31. října si všichni, kdo budou
chtít, mohou ve Fabrice vydlabat v průběhu
dne své halloweenské dýně, které pro nás vypěstovali v Květné zahradě (10 Kč / kg). Můžete
si jimi vyzdobit své domy, nebo je přinést večer
v šest hodin na svitavské náměstí. Tam bude
čekat na všechny dospělé i děti v maskách velké překvapení.
Dýňová slavnost je finančně podpořena
z výhry v soutěži vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR Obec přátelská rodině
2011, projekt Svitavy pro rodiny.
Monika Čuhelová, MC Krůček
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PRAŽENÁ
KÁVA
ZE SVITAV
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VOJTĚCH
JASNÝ
VE SVITAVÁCH

15

Přijďte se podívat do Pohádkového lesa

TOM Zálesáci Svitavy pořádají v sobotu 6. října již 18. ročník podvečerního pochodu nejen pro
malé děti POHÁDKOVÝ LES. Prezentace bude opět v prostoru areálu rybníka Rosnička. Startovné
je jednotné (30 Kč), účastníci v maskách mají vstup zdarma. Start pochodu bude od 14 do 16 hodin v areálu pískoviště u Rosničky. Účastníci pochodu získají v cíli diplom a na trase od pohádkových bytostí drobné dárečky a sladkosti. Pochod se koná za každého počasí.
David Šimek

Jára Cimrman v přímém přenosu do kin
Historicky první přímý satelitní přenos
z České republiky přenese do kin slavnostní
představení hry České nebe. K této přelomové
události, které předcházely roky bádání, dřiny
a odříkání, dojde ještě letos, a to 4. října v 19
hodin, navlas přesně 45 let od založení Divadla
Járy Cimrmana. Zcela logicky bude první satelitní vysílání uskutečněno v HD, tedy v “Hodně
Dobré” kvalitě. Kromě zhlédnutí nejnovější hry
v pohodlí svého oblíbeného kina budou mít diváci možnost vybrat si také své nejoblíbenější
přednášky pro seminář. Do projektu se k dnešnímu dni přihlásilo téměř 40 kin po celé České
republice. A naše kino Vesmír je mezi nimi!
Režie přenosu se ujal Jan Svěrák. O přestávce provede diváky zákulisím až do herecké šatny
reportér a nový člen souboru DJC Vojta Kotek.

Každému návštěvníku bude o přestávce
nabídnuta sklenka chlazeného sektu, to aby
si diváci mohli alespoň na dálku s oslavenci
v Praze přiťuknout.
Společenský oděv na večerní slavnost jest
z tohoto důvodu doporučen.
ROZPIS VEČERA:
19:00 začátek programu
19:15 začátek 1. části představení (seminář)
20:10 konec 1. části a 20 minutová přestávka
se slavnostním přípitkem
20:30 začátek 2. části představení (hra)
21:30 konec představení.
Přijďte si připít na zdraví Járy Cimrmana do našeho kina Vesmír.
Petr Mohr
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Pěvecké sdružení Dalibor slaví 45. narozeniny koncertem

Pěvecké sdružení DALIBOR vzniklo zásluhou zejména jeho prvního sbormistra Jana
Nevěčného v roce 1967 rozšířením chrámového sboru a souboru Lidového divadla. Od
samého počátku se zařadilo mezi úspěšné
sbory oblasti. Vystoupení po celých Čechách
i na Slovensku se účastnilo až 80 zpěváků. Od
roku 1970 věnoval sboru více než 20 let práce
sbormistr Vítězslav Veselý, v roce 1991 přichází Richard Šafařík.
Od roku 1995 přebírá vedení sboru jeho
stávající členka a sbormistryně samostatně vystupujícího ženského sboru Miroslava Ducháčková. Na klavír a varhany doprovází Marcela
Černá. Zvyšuje se úroveň sboru i náročnost
repertoáru, sbor se stává známým po celé
republice i za hranicemi. Postupně se mění
i jeho složení, přicházejí mladí zpěváci nejen ze

Svitav, ale i z okolí vzdáleného až 25 km. Sbor
úzce spolupracuje se svým zřizovatelem SKS
Svitavy a městem Svitavy, pravidelně vystupuje
ve městě i okolí, na setkáních, festivalech a přehlídkách pěveckých sborů po celé republice
i v zahraničí - v Německu, Francii, Holandsku,
na Slovensku a především v Rakousku a Itálii.
Účast na prestižních evropských festivalech,
spolupráce se zahraničními sbory a příprava
celovečerních koncertů pro zahraniční vystoupení motivuje sbor k další práci. Prestižní
záležitostí jsou vystoupení na svitavském FAPSu. DALIBOR jako jeden ze dvou domácích
a pořádajících sborů hostí ostatní zúčastněné
a podílí se na organizaci festivalu. Za dobu své
existence získal sbor mnoho diplomů, čestných uznání a ocenění, sklidil úspěchy i v mezinárodních sborových soutěžích.

Repertoár tvoří sborové skladby různých
stylů i epoch, duchovní i světská sborová tvorba, úpravy lidových písní, spirituály. V současné době sbor zpívá i rozsáhlejší díla, mše, kantáty apod. Své skladby věnovali PS DALIBOR
tito skladatelé: Zdeněk Kaňák, Jan Kotouček,
Boleslav Mucha, Jan Nevěčný, Josef Růžička,
Jitka Snížková, František Šauer, Vítězslav Veselý a v roce 2012 Jiří Laburda. Sbor vydal
dva kompaktní disky - Ať hudba zní …“(2003)
a u příležitosti 40. výročí založení sboru desku
„Vánoční noc“(2007).
V současné době sbor pracuje na rozšíření stávajícího repertoáru a udržení úrovně
uměleckého projevu. O úspěchu nastoupené
cesty svědčí plné koncertní sály a pozvání na
domácí pódia i do zahraničí. Pěvecké sdružení DALIBOR Svitavy je členem Unie českých
pěveckých sborů. Sbormistryni Miroslavě Ducháčkové byla 6. května 2010 udělena výroční cena svitavského klubu LAURUS za přínos
k rozvoji sborového zpěvu ve Svitavách.
Při příležitosti oslav vás členové PS Dalibor zvou 13. října v 18 hodin do kina Vesmír
na slavnostní koncert. Hosty budou mezzosopranistka Eliška Weissová a hradecký sbor
Chorus Magistri pod taktovkou Dany Ludvíčkové.
Miroslava Ducháčková

Víte, že...

Kalendáře Miroslava Sychry
Známý svitavský fotograf Miroslav Sychra
fotí své město dvacet let a letos vyjde již patnáctý kalendář. Budou tradičně dva – nástěnný,
ve kterém jsou nejhezčí snímky Svitav a okolí
- a stolní, který je v neobvyklém panoramatickém
formátu. Tentokrát nebudou doplněny textem,
jen trojjazyčnými popiskami. V říjnu se objeví
nové kalendáře města v Infocentru na náměstí
Míru a v městském muzeu. Přáním Miroslava
Sychry je, aby se nejen Svitavanům líbily. -red.-

Svitavy a okolí

2013

Fotografie Miroslav Sychra, www.fotosychra.cz

Svitavy |2013
... Garni Hotel Svitavy (bývalý hotel Sport),
rok po otevření získal v soutěži Czech Hotel
Awards - Hotel roku 2012 velmi prestižní ocenění - nejlepší tříhvězdičkový hotel v Pardubickém kraji? Soutěž je přehlídkou českých hotelů
nabízejících nejkvalitnější služby a klade si za cíl
zmapovat a zviditelnit nejlepší hotely po celé
České republice. Konala se letos poprvé a byla
pod záštitou ministra pro místní rozvoj Kamila Jankovského. Přihlásilo se do ní 265 hotelů
z celé republiky a ceny se udílely v pěti kategoriích: tří, čtyř a pětihvězdičkové hotely, kongresové a wellness hotely. Úroveň většiny hotelů
oceňovali prostřednictvím internetu sami zákazníci, kongresové vybírala odborná porota.
Majitelé svitavského hotelu si pro své ocenění
jeli 14. června do Prahy, kde se v Průmyslovém
paláci na výstavišti konal slavnostní večer za
účasti více než sedmi set hostů z řad odborné
veřejnosti a médií.
Zuzana Pustinová
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Volby do Zastupitelstva PK a do Senátu Parlamentu ČR
V říjnu proběhnou volby do zastupitelstev
krajů a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky.

Volby do zastupitelstva
Ve Svitavách se bude volit v šestnácti stálých
volebních okrscích. Zařazení ulic do volebních
okrsků je uvedeno v Oznámení o době a místu konání voleb, které je zveřejněno na úřední desce městského úřadu a na internetových
stránkách města v odkazu elektronické úřední
desky. Voliči mohou získat informace o zařazení ulic do okrsků i v městském úřadu (tel. 461
550 417, 461 550 415). Hlasování bude voliči
umožněno poté, kdy okrskové volební komisi
prokáže svoji totožnost a státní občanství ČR
předložením platného občanského průkazu
nebo cestovního pasu ČR. Volič může požádat
ze závažných důvodů, zejména zdravotních,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Požádat lze před zahájením voleb telefonicky (viz.
výše), osobně, nebo písemně odbor vnitřních
věcí. Ve dnech voleb pak přímo okrskovou volební komisi (telefonní spojení do komisí bude
zveřejněno na úřední desce a na internetových
stránkách města).
Volby do zastupitelstev krajů a I. kolo voleb
do Senátu Parlamentu ČR se budou konat v pátek 12. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 13.
října od 8 do 14 hodin.
Krajský úřad Pardubického kraje zaregistroval devatenáct kandidátních listin pro volby do
Zastupitelstva Pardubického kraje. Právo volit
má občan ČR, který alespoň druhý den voleb,
dosáhl věku 18 let. Nemohou volit pouze ti
občané, u kterých nastala zákonem stanovená
překážka volebního práva. Volič ve volební místnosti obdrží šedou úřední obálku a za zástěnou
do ní vloží jeden hlasovací lístek politické strany, politického hnutí, nebo koalice, pro niž se
rozhodl hlasovat. Úřední obálku s lístkem vhodí
do volební schránky. Na hlasovacím lístku může
nejvýše u čtyř kandidátů uvedených na témže
hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů
dává přednost. Pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje se nově vydávají voličské průkazy. Volič na tento průkaz může volit pouze ve
volebním okrsku, jenž je v obci, která patří do
Pardubického kraje. O vydání voličského průkazu může volič - občan města - požádat písemně
do 5. října 2012 odbor vnitřních věcí, podpis voliče musí být na žádosti úředně ověřen. Osobně
může volič o vydání voličského průkazu požádat
do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů,
tj. do středy 10. října 2012 do16 hodin.

Volby do Senátu
Na území města Svitavy proběhnou také
volby do Senátu Parlamentu České republiky
volebního obvodu č. 50 Svitavy. Volby do Senátu Parlamentu ČR mohou být dvoukolové. Druhé kolo voleb se koná v případě, že ani jeden
z kandidátů neobdržel nadpoloviční většinu
odevzdaných platných hlasů. V případě konání
II. kola voleb se volby uskuteční v pátek 19. října
od 14 do 22 hodin a v sobotu 20. října od 8 do
14 hodin. Ve druhém kole kandidují pouze dva
kandidáti, kteří se v prvním kole v konečném

pořadí umístili na prvních dvou místech.
Městský úřad zaregistroval šest přihlášek
k registraci, které podaly koalice a politické
strany. Hlasovací lístky kandidátů budou označeny vylosovanými čísly takto:
1. Komunistická strana Čech a Moravy
2. Strana soukromníků České republiky
3. TOP 09 a Starostové
4. Občanská demokratická strana
5. Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová
7. Česká strana sociálně demokratická
Přihláška k registraci politické strany, ke
které bylo vylosováno č. 6, byla ze zákonných
důvodů odmítnuta a hlasovací lístek s tímto číslem nebude v sadě hlasovacích lístků. Hlasovací lístek je pro každého kandidáta samostatný
a volič může do úřední obálky odevzdat pouze jeden. Úřední obálky pro I. kolo voleb jsou
v barvě žluté, pro II. kolo šedé a volič je obdrží
ve volební místnosti.
Právo volit senátora má občan ČR, který
alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let
a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, v tomto
případě volebního obvodu č. 50. Volební obvod
č. 50 zahrnuje všechny obce okresu Svitavy a vybrané obce okresu Chrudim a Ústí nad Orlicí.
Pro volby do Senátu Parlamentu se vydávají pro každé kolo samostatně voličské průkazy. Volič na tento průkaz může volit pouze ve
volebním okrsku, jenž je v obci, která patří do
volebního obvodu č. 50. O vydání voličského
průkazu může volič občan města - požádat
písemně do 5. října 2012 odbor vnitřních věcí,
podpis voliče musí být na žádosti úředně ověřen. Osobně může volič o vydání voličského
průkazu požádat do okamžiku uzavření stálého
nebo zvláštního seznamu voličů, tj. do středy
10. října 2012 do 16 hodin, při II. kole do středy
17. října 2012.
Hlasovací lístky budou voličům distribuovány prostřednictvím České pošty v modrých
doručovacích obálkách, ve kterých bude sada
hlasovacích lístků pro volby do zastupitelstva
kraje a sada hlasovacích lístků pro volby I. kola
Senátu Parlamentu ČR. Hlasovací lístky budou
voličům dodány nejpozději v úterý 9. října 2012;
ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti. Hlasovací lístky pro
případné II. kolo voleb do Senátu Parlamentu
ČR voliči obdrží pouze ve volební místnosti.
Volební místnosti jednotlivých volebních
okrsků budou umístěny následně:
č. 1 Fabrika, Wolkerova alej 18
č. 2 Základní škola, Riegrova 4
č. 3 Speciální základní škola,
Milady Horákové 44
č. 4 a č. 5 Gymnázium, Sokolovská 1
č. 6 Lesy ČR, Vančurova 1
č. 7 Základní škola, T. G. Masaryka 27
č. 8 Regionální sdružení sportů Svitavy,
Kapitána Nálepky 39
č. 9 Střední zdravotnická škola,
Purkyňova 9
č. 10 Internát středního odborného
učiliště, Brněnská 28

č. 11 Dům s pečovatelskou službou,
Felberova 31
č. 12 a č. 13 Základní škola, Felberova 2
č. 14 Agrotechnika, Bezručova 9A
č. 15 Základní škola, Zadní 50
č. 16 ČSAD, Tovární 30
Pavla Velecká, odbor vnitřních věcí

pozvánka / Den otevřených dveří
Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. vás zve
v rámci Týdne sociálních služeb ČR na Den
otevřených dveří ve středu 10. října od 10 do
17 hodin v Domově pro seniory (T. G. Masaryka 33A, Svitavy).
Lenka Jurenová

Zázemí pro mikroregion

Poprvé stál party stan na Pivních slavnostech.
Mikroregion Svitavsko, jehož členem je
město Svitavy a dalších čtrnáct obcí a jedno
město, využilo možnost a získalo dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu na
zázemí pro kulturní akce Mikroregionu Svitavsko. Žádost byla podána prostřednictví Místní
akční skupiny Svitava v rámci projektu Program
rozvoje venkova. Jedná se o tzv.- „party stan“
sloužící pro různé společenské příležitosti jako
mobilní zastřešení. Velikost je 10x20m, konstrukce hliníková se zavětrováním, opláštění je
vysokopevnostní tkaninou. Součástí je dřevěná
konstrukce podlahy v rámu a podhledová konstrukce. Kompletní cena zařízení je 773 500 Kč
včetně DPH. Dodavatelem, na základě výběrového řízení, se stala firma Svitap J.H.J. spol. s r.o.
Svitavy. Získaná dotace na zázemí byla poskytnuta ve výši 510 tis. Kč.
Města a obce Mikroregionu Svitavska mají
tedy nyní možnost využít vlastní zázemí pro své
kulturní a společenské akce, které mohou na
veřejných prostranstvích pořádat i za nepříznivého počasí.
Pavel Čížek

Poděkování nálezcům
Jmenuji se Pavlína Fajkusová a bydlím ve
Svitavách. V noci 21. srpna jsem na dětském
hřišti u stadionu nevědomky ztratila peněženku. Byly v ní všechny mé doklady i peníze. Nálezcem byl mladý pár ve věku 28-30 let, který
k nám přijel na kolech i se svými dětmi v sedačkách. Z celého srdce bych jim chtěla poděkovat, moc si toho vážím.
Pavlína Fajkusová
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Z úřadu

Ze zastupitelstva
Zastupitelstvo města na svém zasedání
5. září mimo jiné schvalovalo:
• záměr prodeje pozemků v katastrálním území Čtyřicet Lánů za účelem realizace stavby
polyfunkčního domu, kde by mělo být max.
zastavěno 65 % plochy budovou a 35 % plochy parkovacími, odpočinkovými plochami
a technickou vybaveností; minimálně ¾
všech podlahových ploch by mělo být určeno k trvalému bydlení. Nejnižší nabídková
cena činí 300 Kč/m2 (informace na investičním odboru MěÚ Svitavy),
• poskytnutí neinvestiční dotace 100 tis. Kč
Středisku sociálních služeb Salvia Svitavy na
zajištění dopravy osob se zdravotním postižením a seniorů,
• poskytnutí neinvestiční dotace společnosti
BASKETBAL SVITAVY s.r.o. ve výši 500 tis.
Kč na zajištění účasti klubu Tuři Svitavy v národní soutěži MNBL a zvýšení neinvestiční
dotace občanskému sdružení Tělovýchovná
jednota Svitavy ve výši 500 tis. Kč na úhradu
pronájmu sportovišť, na provoz a na činnost
v roce 2012.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• zprávy o činnosti a výroční zprávy sociálních
služeb (Azylového domu, Seniorcentra města Svitavy s.r.o., Oblastního spolku Českého
červeného kříže, Mateřského a rodinného
centra KRŮČEK Svitavy o.s., Charity Svitavy
a střediska sociálních služeb Salvia).
Zuzana Pustinová
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Oprava povrchů
a cyklostezky
Město Svitavy pokračuje v rekonstrukci
části ulice Zadní v Lačnově. V jarních měsících
zde byla provedena rekonstrukce vodovodu
a od 31. srpna do 12. října budou stavební
práce pokračovat opravou konstrukčních vrstev vozovky, živičného povrchu a odvodnění

komunikace. Délka opravené komunikace je
370 metrů, včetně propojovací větve k Záhumenní cestě, což uvítají zejména cyklisté, kteří
tuto cestu hodně využívají. Ve výběrovém řízení byla z pěti firem vybrána svitavská firma
Akvastav. Cena díla byla stanovena na 1,9 mil.
Kč bez DPH.
Ve stejném čase bude probíhat i další
oprava povrchu komunikace, tentokrát část
frekventované cyklostezky vedoucí podél silnice na Litomyšl, od železničního přejezdu
směrem na Javorník. Tato nejstarší cyklostezka
v okolí dostane nový živičný povrch a jízda po ní
se tak stane značně příjemnější. Ve výběrovém
řízení zvítězila pardubická firma M-silnice s cenou 990 tisíc Kč bez DPH. Miroslav Doseděl

Chcete bydlet v centru města?
Není příliš daleká doba, kdy se živě diskutovalo o tom, co se stane se zdevastovanou
budovou bývalého Okresního klubu mládeže
Svitavy. Firma Reality Mouřenín s. r. o., zastoupená Janem Burdou, to vyřešila po svém.
Objekt, který centrum města příliš nezdobil,
koupila a nyní připravuje jeho rekonstrukci,
přesněji přebudování na prostory určené
k bydlení. Během roku by zde v pravé části měly vzniknout čtyři byty, dva v přízemí
a dva v poschodí. Do budovy by mělo být také
vestavěno devět řadových rodinných domků
a jeden by k nim byl ještě přistavěn. Celkem
by tedy mělo být vybudováno deset domků
(5+kk) s garáží a zahrádkou. Rekonstrukce
probíhá pod taktovkou architekta Romana

Svojanovského. Již nyní jsou např. vyřešeny
půdorysy, během zimy si majitelé vyřídí potřebná povolení a provedou hrubé stavební
práce. Na jaře se začne s intenzivní výstavbou,
aby v létě byly domy a byty předány k prodeji.
V současné době také jedná firma s významnou finanční institucí o možnosti výhodného
financování, aby bylo bydlení dostupné širší
veřejnosti.
Bydlení zde bude vhodné nejen kvůli
umístění v centru města a výhodné vzdálenosti od nádraží, ale přínosem bude i možnost procházek v nedalekém parku. Svitavané určitě ocení, že centrum města bude zase
malebnější.
Zuzana Pustinová

Městská policie
informuje
Z ulice do prodejen
Dne 11. 9. odpoledne byla hlídka přivolána
do vietnamské prodejny na náměstí. Obchod
navštívila žena s úmyslem odcizit tržbu z pokladny. Její počínání neuniklo pozorné prodavačce, která pokladnu bránila.
Zlodějka chytila prodavačku pod krkem
a strkala do ní. Strážníci po příjezdu na místo
zjistili, že do prodejny přišla krást jim dobře
známá D. J. (28). Pro důvodné podezření ze
spáchání trestného činu si případ na místě
převzala PČR. O půl osmé večer se strážníci
s touto ženou setkali znovu. Tentokrát při řešení krádeže potravin v supermarketu. Byla
přistižena prodavačkou, jak ukládá zboží do
kočárku s dítětem.
Ke krádeži se přiznala, to, komu patří dítě
strážníkům, vysvětlit nedokázala. Nejdříve tvrdila, že je její a poté si jeho totožnost vymyslela. Matku asi ročního dítěte, které bylo špinavé
a evidentně zanedbané, se strážníkům podařilo najít později. Pachatelku krádeže předali
strážníci opět PČR k dalšímu šetření. O stavu
dítěte informovali odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ.

Z parkoviště nevyjel
Dne 10. 9. v 17:21 hod. byla hlídka přivolána k opilému řidiči vozidla, který naboural
jiné auto a z místa střetu odjel. Svědci události
jej zablokovali na nedalekém parkovišti. Strážníkům poté na místě popsali způsob a trasu
jeho jízdy. Než si případ převzala přivolaná
hlídka PČR, strážníci zjistili totožnost řidiče
a provedli u něj orientační dechovou zkoušku
na přítomnost alkoholu v dechu s výsledkem
3,18 promile.

Nedošel
Dne 8. 9. dvě hodiny po poledni vyjížděli strážníci k opilci ležícímu v Lačnově. Muže
vzbudili a jelikož nebyl schopen se samostatně
pohybovat, převezli ho domů. Tam se o 52letého muže postarali jeho spolubydlící. V dechu
měl přes tři promile alkoholu. Odvést „domů“
je pro policii i město levnější způsob řešení,
pokud vzbuzují tito lidé veřejné pohoršení,
zaplatí pokutu.

Umřel na ulici
Dne 6. 9. v odpoledních hodinách strážníci byli zavoláni k azylovému domu k „špatně
vypadajícímu 65letému obyvateli tohoto zařízení“, kterého asi před hodinou a půl přivezli
„domů“ na žádost personálu nemocnice. Hlídka ihned vyjela na místo, zahájila úkony první
pomoci a přivolala rychlou lékařkou pomoc.
Lékař konstatoval smrt. O události byla informována PČR.
Karel Čupr, velitel MP
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Všichni zájemci o MŠ přijati

Po letošním prvním kole zápisů do MŠ ve Svitavách, které proběhly v květnu, zůstalo
téměř čtyřicet dětí neumístěných. Město proto hledalo způsob, jak navýšit kapacitu ve
školkách, aby alespoň ty děti, které dovrší věku tří let do konce roku 2012, byly umístěny.
V průběhu prázdnin došlo k dohodě s majiteli objektu v ulici Purkyňova, kde před mnoha
lety sídlily městské jesle. Ti na své náklady přebudovali prostory v přízemí na třídu pro 25
dětí, lehárnu, šatnu i malou kuchyňku a sociální zařízení. Po kolaudaci tak vzniklo odloučené pracoviště Mateřské školy Svitavy - Lány, jejíž ředitelka vyhlásila druhé kolo zápisu
dětí do MŠ. Všichni rodiče v prvním kole nepřijatých dětí byli osloveni dopisem. Ve středu
15. srpna, kdy zápis probíhal, přišli rodiče zapsat 26 dětí. Dítě, na které se nedostalo, bylo
nakonec přijato, neboť jedno místo vzniklo v jiné MŠ.
Jiří Petr

Příprava obnovy městské památkové zóny
Od celkové rekonstrukce prostoru náměstí
Míru uplynula již řada let a je nutné opět přemýšlet o investicích do oprav a údržby, a to nejen budov, ale i veřejných prostor. Nejpalčivějším problémem u budov je jejich technický stav
průčelí a pilířů s podloubím. Prvotním krokem
bylo zpracování stavebně technického průzkumu pro možnost přípravy dalších projektů s vyčíslením nákladů.
U těchto budov budou mít možnost soukromé osoby a organizace využít finanční podpory města Svitavy formou příspěvku z fondu
regenerace památek. Vedení města počítá, že
při jednáních s vlastníky budov představí konkrétní postup pro získání příspěvku v souladu
se schválenými zásadami.
Také veřejná prostranství by v budoucnu
měla doznat změn. Mělo by se to týkat prostoru
východně od budovy nám. Míru č. 1 (Červená
knihovna), prostoru mezi Okresní správou sociálního zabezpečení a prodejnou nábytku Jednoty a prostranství Kostelního náměstí.
Urbanistické studie prostor jsou již zpracovány a na jejich základě budou dopracovány
další stupně dokumentací. Podklady by měly mít

vypovídací hodnotu nákladů stavby. Investice
by měly být postupně financovány z rozpočtu
města, ale také z případných dotačních titulů,
které budeme k zainvestování hledat.
Pavel Čížek

Bezbariérové město
Řídící výbor Národního rozvojového programu mobility doporučil 26. června 2012
záměr k financování Bezbariérové trasy Svitavy. Cílem podpory je realizace komplexních
bezbariérových tras ve městech a obcích po
celé ČR.
Základními dvěma oblastmi, na které je
v rámci programu přispíváno, je odstranění
bariér v budovách státních a veřejných insti-

tucí a odstraňování bariér v dopravě. Materiál
pro podporu mobility pro všechny zpracovaný městem Svitavy navázal na některá již dříve
zpracovaná opatření ve vztahu k bezbariérovosti, které město provedlo u veřejných budov
a chodníků. Podle podmínek pro dotaci však
nyní musel být připraven materiál komplexních
bezbariérových tras (viz. přiložená situace),
dopravy a zpřístupnění veřejně přístupných
objektů. Návrh bezbariérových tras vychází ze
zásady obsloužit co největší rozsah veřejných
budov a prostranství města úpravou stávajících
nejvýznamnějších a nejfrekventovanějších komunikačních tras ve městě za podmínky reálných finančních nákladů. Doporučení k financování je o to důležitější, že otevírá možnosti
rychlé finanční dotace z rozpočtových kapitol
různých ministerstev bez dalšího zdlouhavého
zkoumání žádostí a všech podkladů.
Pavel Čížek

Na počkání vydáme výpis
z evidence rejstříku trestů
právnických osob
Díky spuštění nové aplikace MVČR pro
veřejný přístup do Obchodního rejstříku se
podnikatelům rozšiřuje možnost jednoduššího
podání návrhu na zápis či změnu údajů v OR
a aplikace umožňuje i stahování výpisů z OR
v el. podobě pro svoji potřebu. Takto stažený
a donesený výpis lze autorizovaně konvertovat. Na kontaktních místech hospodářské komory nabízíme také výpis z evidence rejstříku
trestů právnických osob a v blízké době dojde
k rozšíření nabízených služeb o vydávání výpisů ze základních registrů. Služby nabízí Krajská
hospodářská komora Pardubického kraje, Oblastní kancelář Svitavy, Wolkerova alej 92/18,
568 02 Svitavy, http://www.khkpce.cz, e-mail:
svitavy@khkpce.cz, tel.: 724 613 968.
Lenka Báčová
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Slavnostní den s Lesy ČR

Školy „otevíraly“ Brand
V lesním rekreačním areálu Brand bylo
v pátek 14. září nezvykle živo. Od rána proudily přístupovými cestami k rybníku děti ze všech
svitavských škol. Přišlo jich přes 1300. Přilákal
je Den s Lesy ČR a nově otevřená část naučné
stezky K pramenům řeky Svitavy, kterou Lesy
ČR financovaly. Děti si zazávodily, seznámily
se s rostlinami i ptáky, prošly si prodloužený
úsek naučné stezky (nyní dlouhé celkem 5km),
která je seznamuje s tématy lesa, lesního hospodářství nebo dřeva. Zacvičily si ve fitness
centru v přírodě, stezka je provedla i kolem tzv.
Zatopeného písníku, kde se v minulosti těžil písek a dnes je zde jezírko. Doufáme, že se všem
dětem v Brandu líbilo a příště sem přivedou
i rodiče či prarodiče.
Zuzana Pustinová

Brand a senioři
V pátek 14. září jsme přijali pozvání starosty města a pracovníků Lesů ČR k návštěvě
lesního rekreačního areálu BRAND. Po úvodním projevu starosty Davida Šimka se nás ujali pracovníci českých lesů, kteří nás odborně
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Nepořádek
kolem kontejnerů

poučili o významu lesního hospodářství. Pro
velkou účast (více než 120 seniorů) jsme byli
rozděleni do dvou skupin. Prodloužená naučná stezka K pramenům řeky Svitavy nás velmi mile překvapila a poskytla nám, seniorům,
nové možnosti sportovních, rekondičních
a naučných aktivit ve zdravém prostředí. Kdo
se zúčastnil, byl velmi překvapen, co Lesy ČR
a město v krátké době dokázaly realizovat
a jak účelně využily finanční podpory z výhry
v soutěži Obec přátelská rodině projektu Svitavy pro rodinu. Přátelé zdravého pohybu a Kardio klub Svitavy a Polička se dohodli, že něco
tak krásného a pro všechny potřebného navštíví příští měsíc - 20. října, kdy si vyzkouší venkovní posilovnu a absolvují fitness stezku, která
je více zaměřená na cvičení zábavnou formou.
Všichni se těšíme na říjnovou vycházku, kdy
bude dostatek času, abychom si mohli projít
zbývající atrakce, na které nám již nezbyl čas.
Účastníci spěchali, aby stihli vystoupení dechové hudby Svitavské dvanáctky. Díky za zájem
města a Lesů ČR o seniory a dáváme jedničku
s hvězdičkou.
Jan Pokorný

17.9.12 14:54

Již delší dobu, ale zejména v posledních
dvou letech se rozmohl ve městě Svitavy nový
nešvar. Jedná se o odkládání různých druhů
odpadů na sběrných místech pro tříděný odpad, nebo přímo do kontejnerů a tím znehodnocení obsahu kontejnerů na vytříděné složky
komunálního odpadu. Občané a podnikatelské osoby odkládají u kontejnerů na těchto
sběrných místech veškeré odpady (stavební
suť, nebezpečné odpady, velkoobjemové odpady, televizory apod.). Zajištění pravidelného
úklidu sběrných míst si vyžádalo v roce 2011
náklady ve výši cca 180 tis. Kč. Město Svitavy
proto provádí represivní opatření - uděluje neukázněným občanům pokutu za nepovolené
ukládání odpadů na sběrných místech. Jednotlivá místa jsou namátkově monitorována
záznamovou technikou a i takto jsou odhaleni
viníci. Žádáme občany, aby se chovali zodpovědně a využívali v plné míře služeb sběrného
dvora v ul. Olomoucká (vjezd u železničního
přejezdu), který je otevřen od pondělí do soboty.

Provozní doba
sběrného dvora
na ulici Olomoucká
Pondělí 8:00 - 15:30
Úterý
8:00 - 17:30
8:00 - 16:30
Středa 8:00 - 15:30
Čtvrtek 8:00 - 17:30
8:00 - 16:30
Pátek
8:00 - 14:30
Sobota 8:00 - 12:00

(letní období)
(zimní období)
(letní období)
(zimní období)

Jak postupovat při třídění
jednotlivých složek:
• plastové obaly , zejména PET lahve, odkládejte do kontejnerů sešlápnuté
• lepenkové krabice a další papírové obaly
rozložte tak, aby zabíraly co nejmenší objem
v kontejneru
• v případě, máte-li větší množství jednotlivých
druhů odpadů (papír, plasty, sklo, hlavně
tabulové), využijte i služeb sběrného dvora
v ulici Olomoucká, případně odkládejte odpad do kontejnerů večer před svozem (termín pondělí a čtvrtek) tj. v neděli nebo ve
středu večer, aby nedocházelo k přeplňování kontejnerů a nevznikal na sběrném místě
nepořádek
• elektrozařízení odevzdávejte na sběrném
dvoře, pro drobná slouží čtyři červené kontejnery s otvorem 30x50 cm, které jsou umístěny na sídlišti Lány (ul. Svitavská u bývalého
Koloniálu), na sídlišti u vlakového nádraží
u prodejny QANTO, v ul. U Stadionu před
budovou společnosti SVITAP, ve Wolkerově
aleji na malém parkovišti u Fabriky před prodejnou QANTO.
Pavel Čermák

Říjen 2012 / www.svitavy.cz

Kultura
1. Po / 17:30 / klub Tyjátr
Autorské čtení s Irenou Douskovou
Autorské čtení a beseda v rámci Týdne knihoven. Vstupné: dobrovolné
 18:00/ Centrum Spirála
Přednáška s Jiřinou Slámovou na téma Komunikace. Vstupné 200 Kč

3. St / 8:30 a 10:15 / divadlo Trám - školní
představení
Divadlo M. Kopeckého Praha: Pohádka ze
staré knihy
Výpravná pohádka s písničkami. Pohádkové
postavy ze staré knihy se ocitnou ve velkém
nebezpečí. Král svolá všechny obyvatele knihy a hledají hrdinu, který by se nebál nebezpečí postavit. Doporučeno pro 1. – 3. roč.
ZŠ, MŠ. Vstupné: 35 Kč
 15:00 / Městská knihovna, dětské oddělení
Beseda se spisovatelem a malířem Pavlem Čechem.
Pavel Čech se narodil v Brně, kde také se
svojí rodinou žije. Od roku 2004 je ve svobodném povolání.
Je autorem knih O Čertovi, O zahradě, Dědečkové aj., v listopadu 2010 obdržel cenu
Muriel za nejlepší český komiks roku, a to za
knihu Tajemství ostrova za prkennou ohradou.
 16:00 /Svitavský stadion „Umělý kopec“
Drakiáda
Zveme všechny, malé i velké netrpělivce, na
zábavné odpoledne tradičního podzimního
sportu, kteří už se nemůžou dočkat, až vypustí svého draka. Oceníme draka domácí
výroby, největšího a nejmenšího draka, draka
s nejdelším ocasem. Pořádá DDM Svitavy.
 17.00 / Městská knihovna, dětské oddělení
Křest knihy Martina Sodomky Jak si postavit auto.
Jako host přijal pozvání Pavel Čech, na kytaru zahraje František Černý.
Pro milovníky automobilů bude před budovou Fabriky k vidění autorův vlastnoručně
zrenovovaný vůz Škoda Octavia r. v. 1963.

 19:00 / Čajovna a kavárna U Černého
draka
Poetická čajovna
Tentokrát na téma Literatura v nářečí.
Vstupné dobrovolné.

4. Čt / 16:00/ Fabrika, aula
Vyvážená strava – cesta ke zdraví
Přednáška Mgr. Jiřího Pavlíčka na téma
správné výživy a jejího vlivu na zdraví.
 19:00/ kino Vesmír
Divadlo kinu, kino národu, Cimrman sobě.
Přímý přenos slavnostní hry Divadla Járy
Cimrmana Národ sobě. Přijďte si připít
k 45. narozeninám Divadla Járy Cimrmana
ve vašem kině! Společenský oděv doporučen. Vstupné: 200 Kč

5. Pá / 19:00 / Fabrika Svitavy
Vladimír Mišík & Etc…
Vladimír Mišík je jednou z nejvýraznějších
osobností české populární hudby již od 60.
let 20. století. Svou tvorbou ovlivnil celou
řadu umělců, ať už z hudebního, výtvarného
či literárního prostředí. Vstupné: 150 Kč

6. So / 14:00 – 16:00 /
areál u rybníka Rosnička
Pohádkový les
TOM Zálesáci Svitavy pořádají 18. ročník
podvečerního pochodu nejen pro malé děti.
Startovné jednotné 30 Kč, účastníci v maskách vstup zdarma.
 19:30 / divadlo Trám
Jabloň
Obnovená premiéra Dramatické školičky ve
Svitavách. Poetická stínohra na motivy knihy
„O stromu, který dával“. Hrají: Zuzana Vojtová a Viktorie Nowaková. Hudba: Antonie
Nowaková a Jana Mandlová. Scénář a režie:
Jana Mandlová. Jako host vystoupí hudební
skupina Hugo a já. Vstupné dobrovolné.
 20:00 / klub Tyjátr
Rockotéka
Vstupné: dobrovolné.

7. Ne / 9:30-17:00 / Čajovna a kavárna
U Černého draka
Cesta k (sebe) poznání
Intenzivní prožitkový seminář, na kterém použijeme různé techniky včetně systemických

konstelací, práce s vnitřním dítětem, práce
s osobností k řešení vašich záležitostí.
Cena semináře: 790 Kč

9. Út / 19:00 / Fabrika
Klicperovo divadlo (Hradec Králové)
– Petrolejové lampy
Dramatizace: Martin Velíšek a Ivan Rajmont.
Režie: Ivan Rajmont. Výprava: Martin Černý.
Hudba: Petr Kofroň. Dramaturgie: Martin
Velíšek. Vstupné: 220 Kč

12. Pá / 20:00 / klub Tyjátr
Koncert kapel NIL + Cate
Českotřebovská rocková skupina NIL slaví
tento rok desáté výročí, pro fanoušky připravuje třetí řadové album s názvem „The
Velvet Touch of Tongue“.
Cate
V nejbližších dnech vyjde nový singl s názvem „Adored“, ke kterému se na podzim
roku 2012 bude točit první videoklip kapely
Cate. Vstupné: 80 Kč

13. So / 17:00 / Čajovna a kavárna U Černého draka
Zpívání manter, bhadžanů a jiných duchovních písní v podání Davida Breitra
 18:00/ kino Vesmír
Slavnostní koncert pěveckého sdružení
Dalibor Svitavy
k příležitosti 45. výročí založení sboru.
Hosté: Eliška Wiessová – mezzosoprán, sbor
Chorus Magistri Hradec Králové.
Vstupné dobrovolné.
 20:00/ klub Tyjátr		
James Harries
„Benefiční koncert na podporu Diakonie
ČCE“. Farní sbor ČCE ve Svitavách pořádá pod
záštitou člena Rady Pardubického kraje Mgr.
Jiřího Brýdla. Diakonie ČCE poskytuje sociální,
zdravotní, vzdělávací a pastorační služby všem
těm, kteří se v důsledku věku, zdravotního postižení či jiného ohrožení dostali do nepříznivé
životní situace. Vstupné: dobrovolné.

15. Po / 17:30 / Klub Tyjátr
Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou a hlasatelkou Kamilou Moučkovou.
Povídání nad knihou Petry Braunové Nejsem žádná lvice - životní příběh legendární
hlasatelky. Vstupné: dobrovolné.
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 18:00/ Fabrika Svitavy
Charita Svitavy zve na Frgál
Charita Svitavy srdečně zve na vystoupení
cimbálové muziky Frgál z Olomouce.
Vstupné dobrovolné. Výtěžek bude použit
na humanitární činnost Charity Svitavy.

16. Út

/ 19:00 / Fabrika Svitavy
Transitus Irregularis
Jazzově barokní hudba, jejímž jedním z nových impulsů byla výzva ke zhudebnění básní Bohuslava Reynka, jenž posunula projev
Transitu do dalších, neznámých rovin.
Vstupné: 120 Kč

17. St / 8:30 a 10:15 / divadlo Trám, nebo
Fabrika - školní představení
Hravé divadlo Brno: Když jde kůzle otevřít
Klasická a známá pohádka ve zpracování
Jana Vodňanského. Nápaditě zpracovaná
inscenace o chytrých kůzlátkách a vlkovi,
kterému se nepodařilo přes veškerou snahu kůzlátka přechytračit. Doporučeno pro
1. stupeň ZŠ, MŠ.
Vstupné: 35 Kč.
18. Čt / 16:00 / klub Tyjátr
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22. Po / 19:00 / Fabrika Svitavy
Jakub Smolík
Tak jako každý rok se i letos příznivci zpěváka a baviče v jedné osobě mohou těšit na
pohodový koncert s doprovodnou kapelou.
Předprodej vstupenek v Informačním centru města Svitavy – nepořádá SKS.

23. Út / 8:30 a 10:15 / Fabrika Svitavy
- školní představení
Divadelní společnost J. Jurištové Praha:
Jak se Honza dostal na hrad
Tentokrát Honzu vítr zavál až do královského města. Zůstane království na pospas
chamtivému rádci a všichni půjdou po žebrotě? Doporučeno pro 1. stupeň ZŠ, MŠ.
Vstupné: 40 Kč

23. - 25.

Út – Čt / 19:00/ Čajovna
a kavárna U Černého draka
Filmový klub: Krev v mobilech
Projekce dokumentárních filmů z festivalu
Jeden svět.
 19:00 / Čajovna a kavárna U Černého draka
Filmový klub: Tři dary
ČR, Solartaxi / Německo. Vstup: zdarma

Smaltovaný šperk
Výroba originálního šperku. Účastníci si
osvojí techniku přípravy plíšků, smaltování
a kompletaci samotného šperku.
Cena kurzu je 149 Kč, materiál zajištěn.

24. St / 19:00 / Čajovna a kavárna U Čer-

19. Pá / 19:00 / Fabrika Svitavy

 19:00 / klub Tyjátr
Filmový klub: Krev v mobilech
Nízkoprahový klub DÍRA vás zve na promítání dokumentárního filmu v rámci projektu
Jeden svět (www.jedensvet.cz ). Promítat se
bude vždy předposlední či poslední středu
v měsíci. Napadlo vás někdy, že se ve vašem mobilu mohou skrývat vzácné minerály
potřísněné krví obětí války v Demokratické
republice Kongo? A že každým zavoláním
nepřímo podporujete největší válečný konflikt od doby druhé světové války, kterému
za posledních patnáct let padlo za oběť pět
milionů lidí? Vstup: zdarma.

Petra Janů & Golem
Koncert v rámci turné k životnímu jubileu
zpěvačky Petry Janů. Připravena je také
projekce – pohledy do archivu, gratulanti
a zajímavosti. Divácká soutěž o atraktivní
ceny. Pro každého diváka zdarma ke vstupence CD The Best Of Petra Janů. Moderace: Petr Salava.
Vstupné: 250 Kč

20. So / 18:00 / Čajovna a kavárna U Černého draka
Taneční večer
Vystoupení tanečnic pod vedením Pavlíny
Skalské.
 20:00 / klub Tyjátr
Koncert kapel SYFON + DEATHWARD
Vstupné: 70 Kč

21. Ne / 15:00 hodin / divadlo Trám
Divadlo M. Kopeckého Praha: Povídání
o sluníčku
Formou lehké klauniády se děti dostanou do
příběhu o sluníčku, které náhodou spadne
na zem. A nakonec všechno dobře dopadne! Vhodné pro děti od 3 – 8 let.
Vstupné: 50 Kč, rodinné pasy

ného draka
Filmový klub: Manželka za 50 ovcí
Švédsko, Kimčongílie / USA, Fr, J. Korea
Vstup: zdarma

25. Čt / 19:00 / Čajovna a kavárna U Černého draka
Filmový klub: Vnoučata kubánské revoluce USA, Já, moje romská rodina a Woody
Allen (Itálie)
Vstup: zdarma
 19:00 / Fabrika Svitavy
Screamers
Taneční a pěvecká travesti skupina. Vystupovali se spoustou hvězd naší i světové populární hudby, které sami parodují a předvádějí ve svém programu. Předprodej vstupenek
v Informačním centru města Svitavy – nepořádá SKS.

26. Pá / 17:00 – 21:00 / Fabrika Svitavy
Na muzice ve Fabrice
K tanci i poslechu zahraje dechový orchestr
JARDA GANG ze Svitav pod vedením kapelníka Jaroslava Dvořáka.
Vstupné: 50 Kč
 20:00 / klub Tyjátr
Větrný večer
kapely Do větru + Kowalski. Kapela Kowalski hraje svižný rock s funky rytmikou. Těšit
se můžete na pestrou směsici latinskoamerických rytmů, funku, folku a rocku, tak si
s námi přijďte udělat hezký Větrný večer.
Vstupné: 50 Kč

27. So / 19:30 / kino Vesmír
The Queen – Hungarian Rhapsody Live
in Budapest 86
Poprvé v kinech záznam slavného budapešťského koncertu z roku 1986! Reamastrovaná verze v HD rozlišení a s prostorovým
zvukem. Filmu předchází dokument o celém turné, které vidělo 80 tisíc nadšených
diváků.
Vstupné: 150 Kč / 115 minut
 20:00/ klub Tyjátr
Rockotéka

28. Ne / 15:00 / Fabrika Svitavy - MC Krůček
Halloweenský karneval
Děti si ve strašidelných maskách mohou
vyrobit příšerky, ochutnat kouzelné lektvary a společně s rodiči se pobavit. Součástí
karnevalu bude vystoupení české divadelně hudební skupiny Kašpárek v rohlíku
– s “Nevíchovným koncertem”.
Vstupenky na karneval je možno zakoupit
v recepci Fabriky a v Krůčku od 15.10.

29. Po / 18:00 / kino Vesmír
Setkání s režisérem Vojtěchem Jasným
Beseda a poté projekce filmu Až přijde kocour.
 19:00/ Čajovna a kavárna U Černého
draka
Úplňkové bubnování s workshopem Simkary Andreje Koláře.
Vstupné dobrovolné.

31. St / od 13:00 – 17:00 / MC Krůček
Halloweenské tvoření
Příprava Halloweenských dýní. Dýně pro
nás vypěstovali v Květné zahradě, kterými si
můžete vyzdobit své domy, nebo je přinést
večer v šest hodin na svitavské náměstí.
 18:00 / u kašny na dolním náměstí
Rej strašidel a čarodějnic
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Kino Vesmír
2. - 3. / Út, St / 19:30
Svatá čtveřice ČR 2012
Tohle si od Viwegha nepřečtete, to musíte
vidět! Romantická komedie Jana Hřebejka
podle původního scénáře Michala Wievegha.
Vztahy manželských párů jsou někdy velmi
komplikované. Vstupné: 80 Kč od 12 let
5. a 9. - 10. / Pá, Út, St / 19:30
Líbáš jako ďábel ČR 2012
Příběh volného pokračování romantické komedie Líbáš jako Bůh začíná ve chvíli, kdy
staré manželské svazky jsou definitivně minulostí. Ovšem pouto nelze zpřetrhat jen tak
jednoduše. V úchvatných scenériích exotického Maroka se odehrává příběh plný humoru, romantiky a lásky. Scénář a režie: Marie
Poledňáková. Vstupné: 80 Kč / 113 minut
6. / So / 17:00 a 19:30
Vrásky z lásky ČR 2012
Laskavý, dojemný i humorný příběh o dvou
lidech, kteří se rozhodli užít si podzim života naplno. Mimořádné herecké setkání dvou
legend české kinematografie – Jiřiny Bohdalové a Radoslava Brzobohatého. O tom, že
v každém věku lze najít něco či někoho, pro
co má smysl žít. Představení je věnováno památce Radoslava Brzobohatého.
Režie: Jiří Strach. Vstupné: 75 Kč / 101 minut
11. - 12. / Čt, Pá / 19:30
Země bez zákona USA 2012
Kde neplatí zákon, z psanců se stávají hrdinové. Drama, western i historický film podle
skutečné události z dob prohibice v Americe po 1. světové válce. Příběh legendárních
bratří Bondurantových. Scénář a hudba:
Nick Cave. Režie: John Hillcoat
Vstupné: 9 Kč od 15 let / titulky / 115 minut
16. - 17. / Út, St / 19:30
Cesta do lesa ČR 2012
Lesní komedie. Tomáš Hanák dávno rezignoval na kariéru ve městě a koupil chalupu na konci vesnice. Pracuje v lese. Volné
pokračování Cesty z města. Scénář a režie:
Tomáš Vorel.
Vstupné: 80 Kč / od 12 let / 110 minut
18. - 21. / Čt, Pá, So, Ne / 17:00 a 19:30
Asterix a Obelix ve službách Jejího Veličenstva Francie, Španělsko, Itálie, Maďarsko 2012, PREMIÉRA! Galové, Britové, Normanďani a Římané se zamotají do bláznivé
honičky za kouzelným lektvarem, na němž
záleží spása národa. Gérard Depardieu
a Edouard Baer v hlavních rolích rodinné
komedie. Režie: Laurent Tirard.
Vstupné: 90 Kč / dabováno / 125 minut
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23. - 24. / Út, St / 19:30
Druhá šance USA 2012
13. září se znovu zamilujete. Maryl Streep
a Tommy Lee Jones jsou manželé již 31 let.
Komedie i drama. Režie: David Frankel
Vstupné: 80 Kč / od 12 let / titulky / 100 minut
25. - 27. / Čt, Pá, So / 17:00
Hotel Transylvánie USA 2012
Dracula není jen princem temnot, ale také
vlastníkem stylového luxusního hotelu,
kde se mohou všechna monstra světa dostat daleko od všech a být jen sami sebou
v bezpečném prostředí bez lidí. Animovaný
rodinný film. Režie: Genndy Tartakovsky.
Vstupné: 120 Kč / do 15 let / 100 Kč / dabováno / 91 minut
25. - 26. / Čt, Pá / 19:30
Posel ČR 2012
Jízda ve slepých ulicích. Film Vladimíra Michálka o generaci, která neprožívá žádná
extrémní dramata. Pokud ji něco ohrožuje,
je to jenom ona sama. Drama.
Vstupné: 100 Kč / od 15 let / 100 minut
27. / So / 19:30
The Queen – Hungarian Rhapsody Live in
Budapest 86
Poprvé v kinech záznam slavného budapešťského koncertu z roku 1986! Remasterovaná verze v HD rozlišení a s prostorovým zvukem. Filmu předchází dokument
o celém turné, které vidělo 80 tisíc nadšených diváků. Po skončení představení rockotéka v Tyjátru! Vstupné: 19 Kč / 115 minut.
30. / Út / 19:30
Největší přání ČR, SR 2012
Hrdinové celovečerního dokumentu Olgy
Špátové jsou po čtyřiceti letech komunismu
první dospělou generací, která se utvářela
ve svobodné společnosti. Zamýšlejí se nad
zdánlivě banální otázkou: „Jaké je tvoje největší přání?“ Vstupné: 80 Kč / 80 minut
31. / St / 19:30
Mazel Dánsko 2012
Tragikomedie o neohrabaném hrdinovi, neschopném odpoutat se od své matky, který
jednoho dne překoná ostych a pozve dívku
svých snů na rande. Cena za režii na festivalu Sundance 2012. Scénář a režie: Mads
Matthiesen
Vstupné: 80 Kč / od 15 let / titulky / 93 minut

VÝSTAVY
Výstavy Městského muzea a galerie
21. 9. – 18. 11.
Natvrdlí
Výstava tvorby čtyř výrazných osobností
mladší generace současné výtvarné scény

– Karla Jerie, MICLA (Michala Novotného),
Lukáše Miffka a Jaroslava Valečky. Můžete se

těšit na figurativní malbu odkazující na českou grotesku, fantaskní bytosti, pohádkové
příběhy či komiks.
Stálé expozice
Z historie praní
Unikátní expozice praček a historie praní ve
svitavském muzeu. Součástí expozice je prádelna, kde si můžete vyzkoušet, jak se pralo
na valše, vymandlovat si prádlo na historickém mandlu a potěžkat, jak těžké bylo žehlení našich babiček.
Hledání hvězdy Davidovy
Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy
Expozice o holocaustu na pozadí života
světově známého svitavského rodáka Oskara Schindlera. Výstava je doplněna projekcí
dokumentů o osobnosti O. Schindlera a pracovními listy jako doplněk učebních programů pro všechny typy škol.
Muzeum esperanta / Ottendorferův dům
Jediná stálá expozice o historii i současnosti esperanta v ČR. V muzeu je umístěna
knihovna Českého esperantského svazu.
Kromě vystavených knih je její větší část
umístěna v depozitu. Aktuální výstava: 125
let esperanta.

Výstavy sks
Fabrika Svitavy
Foyer
Lukáš Severýn: Černobíle akty
Fotograf dává přednost klasickému materiálu. Černobílé provedení považuje za subjektivnější - pomocí černobílého filmu získají
fotky patinu, o kterou mu jde zejména.
3. podlaží
Střípky z Dětské scény 2011 ve fotografiích.
Autorem fotografií z recitační a divadelní
„premiérové“ 40. dětské scény ve Fabrice
a Ottendorferově domě je Ivo Mičkal.
4. podlaží
Jaroslav Dittrich: Ohlédnutí za tvorbou na
téma „Krajina“. Vzpomínková výstava svitavského fotografa, který nás vloni předčasně
opustil. Kromě fotografií autora budou vystaveny i fotografie jeho přátel, na kterých
je zachycen autor sám.
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SPORT
6. So / 9:00 / hřiště za Národním domem
Turnaj
Volejbal: KP ml. žáků
 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Sy – VK Pegas Znojmo
Volejbal: 1. liga juniorů
 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Sy „A“ – Sl. Moravská Třebová
Volejbal: 1. liga kadetek
 10:00 / hřiště za Národním domem
TJ Sy „B“ – Sokol Žichlínek
Volejbal: KP II. tř. ženy
 10:00 / plochodrážní stad. Cihelna Svitavy
trénink flat track
 10:00 / Svitavský stadion
TJ Sy - Hradec Králové U15
Kopaná: 11:45 U14 - ČLŽ,
TJ Sy - Spatra praha
(13:45 U17 a 16:00 U16 - ČLD)
 13:00 / plochodrážní stadion Cihelna
Svitavy
Závod FLAT TRACK CENTRUM SVITAVY
Mezinárodní závod Flat track série pod záštitou starosty města.
 14:00 / Lačnov
1.HBC Svitavy - HBC Fire horses Živanice
Hokejbal: 2NHBL muži

7. Ne / 9:00 / UMT Lány
Kopaná: turnaj KS přípravek
 9:30 / hala Na Střelnici
Sportovní lezení
Na horolezecké stěně Na Střelnici budou
v neděli soutěžit mladí sportovní lezci o tituly mistrů České republiky.

 10:00 / tělocvična ZŠ Riegrova
TJ Sy „B“ – Sp. Polička
Volejbal: KP kadetek
 16:00 / UMT Lány
TJ Sy B - Pardubičky
Kopaná: I.A tř. muži

14. Ne / 9:00 / hala Na Střelnici
3. liga juniorů
florbalový turnaj
 13:45 / Svitavský stadion
TJ Sy - Slávia Praha
Kopaná: 13:45 U17 a 16:00 U16 - ČLD

20. So / 9:00 / hala Na Střelnici
TJ Sy „A“ – Energ. Chvaletice
Volejbal: KP I. tř. ženy
 9:00 / hala Na Střelnici
TJ Sy – Energ. Chvaletice
Volejbal: KP I. tř. muži

Českomoravské
pomezí
Litomyšl
6. / So/ 11:00 / restaurace Veselka
Houbové hody a výstava hub
15. / Po / 19:00 / Smetanův dům
Hanky Panky: Čtvero ročních období
Nejúspěšnější česká travesti skupina Hanky
Panky přiváží zbrusu nový zábavný pořad
31. / St / 18:30 / Lidový dům
Koncert: Společná věc
Hra Tomáše Pfeiffera - unikátní parabolická
projekce.
Polička
15. 9. – 11 .11. 2012 / Centrum B. Martinů
Výstava: Bible očima světa, svět očima
Bible
Interaktivní výstava seznamující s Biblí a historickými a zeměpisnými souvislostmi jejího
vzniku.

 10:00 / Lačnov
1. HBC Svitavy - HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice
Hokejbal: 12:00 - MČR - SŽ

13. / So / 20:00 / Divadelní klub
Koncert: So Laco Deczi & Celula New York
Jazzový koncert fenomenálního trumpetisty
a jeho newyorské kapely.

 10:00 / Svitavský stadion
TJ Sy - Nový Bydžov U13
Kopaná: 11:45 U12 - ČLŽ

13. – 17. 10. / Tylův dům
Zákrejsova Polička
2. ročník nesoutěžní přehlídky amatérských
divadelních souborů.

 15:30 / hala Na Střelnici
Svitavy - Č. Budějovice
Florbal: 2. liga mužů

21. Ne / 9:00 / hala Na Střelnici
TJ Sy – Sl. Moravská Třebová
Volejbal: KP juniorek
 9:00 / hala Na Střelnici
Turnaj
Volejbal: KP starších žákyň
 16:00 / hala Na Střelnici
Svitavy - Tábor
Florbal: 2. liga mužů:

 13:45 / Svitavský stadion
TJ Sy - Varnsdorf
Kopaná: ČLD U19

27. So / 9:00 / hala Na Střelnici

 16:00 / Svitavský stadion
TJ Sy A - Turnov-Pěnčín
Kopaná: divize muži

 10:00/ plochodrážní stad. Cihelna Svitavy
trénink flat track

Turnaj
Florbal: 1. liga žen

13. So / 10:00 / Svitavský stadion

 13:00 / plochodrážní stad. Cihelna Svitavy
Závod FLAT TRACK CENTRUM SVITAVY

TJ Sy - Náchod U15
Kopaná: 11:45 U14 - ČLŽ

Mezinárodní závod Flat track série pod záštitou starosty města

Moravská Třebová
7. / Ne / 9:00 / kinosál
Caveman
Slavná one man show o tom, co dělá muže
mužem a ženu ženou.
27. / So
Pěší výlet za Hugem
Zavírání Hřebečských důlních stezek. Pořádá KČT. Více na www.moravskatrebova.cz
nebo www.kctmt.webnode.cz
Vysoké Mýto
18. 10. a 1. 11. od 19:00 / M-klub, Klubová
scéna
Koncert: Pocta Jaroslavu Ježkovi
Koncert u příležitosti 70. výročí úmrtí J. Ježka a 75. narozenin O. Klímy.
20. / So / 20:00 / M-klub, Klubová scéna
Koncert: Katapult
27. 10. od 13:00 do 23:00 / M-klub, Klubová scéna a Společenský sál
2. Česko - slovenský bubenický festival
Druhý ročník přehlídky nejlepších tuzemských i zahraničních bubeníků.

Naše město - Svitavský kulturní a informační měsíčník. Redakce: Informační centrum města Svitavy, nám. Míru 48, 568 02 Svitavy. Příspěvky posílejte na e-mail: noviny@svitavy.cz.
Informace o pořadech naleznete na: www.svitavy.cz, www.svitavy.cz/ic, www.kultura-svitavy.cz, www.muzeum.svitavy.cz, www.sportes.svitavy.cz, www.booksy.cz, www.ddm.svitavy.cz, www.
krucek.blogspot.cz. Pokladna kina je otevřena úterý - sobota od 18:30 do 20:30.
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Informace z kultury: Pozvánka na výstavu

Ve druhé polovině září jsme společně s autory a kurátorkou Národní galerie v Praze Reou
Michalovou zahájili výstavu „Natvrdlých“, která bude k vidění v galerijních prostorách muzea
až do 18. listopadu. Svou, především figurální tvorbou se na výstavě představují čtyři absolventi Akademie výtvarných umění v Praze z přelomu dvacátého a jedenadvacátého století. Karel
Jerie, ateliér A. Střížka a M. Rittsteina, Michal Novotný, ateliér J. Načeradského, K. Nepraše
a J. Davida, Lukáš Miffek, ateliér A. Střížka a M. Rittsteina a Jaroslav Valečka, ateliér J. Sopka.
Blanka Čuhelová

Nad starým albem - pohled do muzejního archivu
Možná by vás zajímalo, jaké poklady ukrývá muzejní fotoarchiv. Ten soustřeďuje přes tři
tisíce fotografií, skel, diapozitivů a negativů, ale
brzy se rozroste o další evidenční čísla. Důvodem jsou smutné události, které nás postihly
v průběhu jednoho desetiletí. Odešli dva obrazoví kronikáři: Zdeněk Holomý a Josef Čermák.
Ale zůstaly zde jejich fotografie a negativy.
Je mnoho snímků, které jsou velmi nekvalitní, často přefocované z pohlednic, u nichž
nevíme, komu patří. Tak se tedy obracíme
na vás, laskavé čtenáře, se žádostí o pomoc.

Naleznete-li doma podobné záběry, prosíme
o vaši zápůjčku do muzea k digitalizaci. Originály pochopitelně vrátíme. Děkujeme.
A začínáme silným kalibrem: pohlednice,
jejímž autorem je Emil Glatter, byla odeslána
v roce 1900. Zachycuje Pražskou ulici s někdejším Serínkovým hostincem (U Černého
partyzána) a skladem nábytku Edmunda Bergmanna. Je to jediný záběr ulice, který máme
v muzeu k dispozici. Není kvalitní, ale je opravdu jediný.
Radoslav Fikejz

Seriál: městský
památkový okruh (16)
Není náhodou, že mnoho významných
osobností má svá hrobová místa v bezprostřední blízkosti kostela sv. Jiljí. Nacházejí se
zde hrobky starostů, úředníků, donátorů a filantropů, jsou zde hroby duchovních, zdejších
děkanů a farářů. Ale osobnosti, které patří
do nepočetné řady čestných občanů města,
bychom hledali s obtížemi. Přesto existují, ačkoliv jejich jména jsou pozapomenuta. A to je
škoda.
Není tomu dávno, kdy se otevřela jedna
z dalších kněžských hrobek. V poměrně rozsáhlém prostoru při základech levého vstupního schodiště na empory hřbitovního kostela byly uloženy ostatky P. Bohumíra Čuhela
(†2011), a to na místě posledního odpočinku
svitavského děkana Antona Kuhna.
Kuhnův život byl neobyčejný. Rodák ze
slezského Lobensteinu (1803) byl v roce 1827
vysvěcen na kněze. Do Svitav přišel 26. října
1854 a nutno říci, že to nebyla dobrá doba.
Potýkal se s nespokojeností farníků s církevní
politikou a hospodářskou krizí, což vedlo k několika incidentům, žhářským pokusům a nepokojům. Kuhna čekal nelehký úkol – dokončit
opravu mariánského kostela a jeho střechy
(1855). Kuhn po svém předchůdci zdědil úřad
konzistoriálního rady a čestného kanovníka
u sv. Mořice v Kroměříži. Jeho lidskost, vnímavost a tolerance, stejně tak jako literární aktivita (byl autorem zpěvníků, tištěných kázání,
úvah a duchovních cvičení) přispěly ke Kuhnově jmenování čestným občanem Svitav v roce
1877 při příležitosti půlsta let kněžské služby.
Toto jmenování se stalo velkou slavností ve
městě za přítomnosti tisíců lidí, zejména mládeže. Výrazem díků ze strany císaře bylo ocenění c.k. rytířským řádem panovníka Františka
Josefa I. P. Anton Kuhn zemřel ve Svitavách
3. listopadu 1886 ve věku 83 let.
Radoslav Fikejz
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Letos již podvacáté se Slavností dechovek / ohlédnutí

Zase jedna dechovková letní sezona je za
námi! Ta letošní měla trochu slavnostnější nádech, protože jsme se první sobotu v září již
podvacáté sešli na svitavském náměstí a sezonu zakončili Slavností dechovek. Ano, již dvacet
let se na svitavském náměstí setkáváme a všem
příznivcům dechové hudby se snažíme konec
léta zpříjemnit celodenním programem za
účasti svitavských dechovek, dechovek z blízkého okolí a vždy pozvanými hosty z dalekých
krajů Čech a Moravy. V některých ročnících
jsme měli zajištěnou také mezinárodní účast
v podobě dechových souborů z partnerských
měst Weespu, Stendalu a Žiaru nad Hronom.
Jak tradice začala? Je tomu již 20 let, kdy
se konal koncert tří generací. V roce 1992 se
postavily na svitavské náměstí vedle sebe tři
tehdejší svitavské dechovky – dechový soubor
ZUŠ, Svitavanka a Svitavská dvanáctka. Tehdy
to byla myšlenka pana učitele Járy Dvořáka,
který ve dvou dechovkách hrál na křídlovku
a dechovku ZUŠ vedl jako její duchovní otec.
Nikdo neplánoval, že by vznikla tradice letních
dechovkových slavností. Ale protože chuť byla,
od následujícího roku (1993) se každoročně
koná přehlídka dechovek, a ta se natrvalo zabydlela ve svitavském kulturním kalendáři.
Letošní výročí jsme si opravdu užili. Vše
začalo v sobotu 1. září v pravé poledne slav-

Pucujeme

domy, byty, koberce,
čalounění a auta

PUCLE SLUŽBY s.r.o.
úklidová služba
731 402 751

www.pucle.eu

nostním pochodem spojených svitavských
dechovek pod vedením Járy Dvořáka a za doprovodu sličných mažoretek. Od jedné hodiny
po poledni se potom na svitavském náměstí
střídala jedna kapela za druhou. Zahájili ti nejmladší z dětské dechovky ZUŠ ve Svitavách,
dále svitavské dechovky Jarda gang, Astra
a Svitavská dvanáctka. Z blízkého okolí přijeli
naši dobří známí z Pohoranky a Boskovické kapely, z jižních Čech k nám zavítala Libkovanka. Vystoupení vyvrcholilo kapelou Hanačka
z Břestu u Kroměříže. Program několikrát oživila i vystoupení dětského folklórního souboru
Iskerka z Brna a cimbálové muziky Aleše Smutného se zpěvákem Karlem Hegnerem. Muzika
také program zakončila před desátou hodinou
večerní a Karel Hegner celé slavnostní odpoledne provázel mluveným slovem.
Děkujeme všem přátelům dobré dechovky, kteří zavítali na svitavské náměstí a oslavili
s námi významné výročí. Přestože počasí nebylo úplně optimální, v průběhu celého odpo-

ledne a večera se vystřídalo u fontány přes 600
posluchačů! To je opravdu příjemné konstatování, že si ve Svitavách lidé za dobrou dechovkou cestu najdou.
Zároveň bych touto cestou chtěl i vzpomenout jedno malé výročí, a to úplné začátky
dechového orchestru Svitavská dvanáctka. Na
podzim 2012 to bude už 30 let, kdy se několik muzikantů setkalo na prvních zkouškách
něčeho, čemu se nedalo ještě říkat dechovka.
Bylo to především nadšení bývalých žáků pana
učitele Milana Pařízka a Vítězslava Veselého ze
svitavské Lidové školy umění, kteří měli chuť
pokračovat v tom, co se v „Lidušce“ naučili.
Až za dalších 7 měsíců, kdy se přidávali další
hráči, se zformovala sestava muzikantů, která
začala i vystupovat na veřejnosti. Proto rok
1983 bereme jako vznik Svitavské dvanáctky
a na příští rok chystáme několik vzpomínkových akcí, abychom si všichni těch 30 let Svitavské dvanáctky užili.
Roman Kalvoda

Otevírací doba
knihovna Svitavy

Víkend s Diakonií

Oddělení
pro dospělé

Dětské
oddělení

Pondělí

09:00 – 18:00

12:00 – 18:00

Úterý

09:00 – 18:00

12:00 – 18:00

Středa

09:00 – 18:00

09:00 – 18:00

Čtvrtek

12:00 – 18:00

12:00 – 18:00

Pátek

09:00 – 18:00

12:00 – 18:00

Sobota

09:00 – 12:00

09:00 – 12:00

Změna výpůjční doby v měsíci říjnu:
1. 10. otevřeno do 17:00 h.
(z důvodu konání akce v Tyjátru)
3. 10. dětské oddělení otevřeno do 16:00 h.
(křest knihy)
15.10. otevřeno do 17:00 h. (beseda v Tyjátru)

V termínu od 12. do 14. října proběhne
ve Svitavách (Poličská 3) naučně - zážitkový
víkend nejen pro evangelickou mládež. Tématem víkendu je činnost Diakonie ČCE a náplní
bude například přednáška ředitele brněnské
pobočky Diakonie ČCE Jana Soběslavského,
biblická ztišení s tématem pomoci bližnímu,
ale i výtvarné, sportovní či divadelní programy.
Celý víkend pak vyvrcholí v sobotu večer benefičním koncertem anglického jazz-rockového
kytaristy a zpěváka Jamese Harriese ve svitavském klubu Tyjátr. Vstupné na tento koncert
bude dobrovolné a veškerý výtěžek z něj půjde
na projekty Diakonie ČCE.
Víkend proběhne pod záštitou člena Rady
Pardubického kraje Mgr. Jiřího Brýdla.
Bližší informace a vše o programu naleznete na www.embs.cz a svitavy.evangnet.cz.
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Dluhové poradenství
Pracovníci ve všech oblastech pomáhajících profesí si uvědomují prohlubující se složitosti systému vypořádávání nejrůznějších
finančních závazků, které jsou častým zdrojem problémů s přímými dopady do sociální
situace řady našich spoluobčanů. Proto rádi
uveřejňujeme níže uvedenou nabídku.
Občanské sdružení REMEDIUM Praha
spustilo internetové stránky zaměřené na informace z oblasti dluhů: www.dluhovylabyrint.
cz . Dluhový labyrint obsahuje informace z oblasti dluhů, a to nejen pro dlužníky. Je proto
možné v něm nalézt informace jak o vhodných
postupech při potížích se splácením, exekucích
či oddlužení, tak o problematice ručitelství,
spoludlužnictví nebo třeba práv a povinností
osob, které s dlužníkem bydlí v jedné domácnosti. Jeho součástí jsou i doporučení, jak problémům s dluhy předcházet a kontakty na další
organizace poskytující obdobné poradenství.
Pokud vám nevyhovuje tento způsob komunikace a máte zájem projednat svůj problém
s vašimi závazky (dluhy) osobně, kontaktujte
pracovnice Krizového centra J. J. Pestalozziho ve Svitavách, kde se také problémům tohoto typu profesionálně věnují. (tel.: 461 321
200; e-mail: kcsvi@pestalozzi.cz; po, st: 7:30
- 17:00; út: 7:30 - 15:30; čt: 7:30 - 16:00; pá:
7:30 - 14:30 h.). Na závěr dovolte jednu možná
trochu „knížecí“, ale přece jen platnou radu.
Nejlépe je nakupovat jen to, na co mám v peněžence. Uvědomujeme si, že ne vždy je to
možné.
Erich Stündl

Chcete se dovědět bližší
informace o sKartě ?
Prostřednictvím Karty sociálních systémů
neboli sKarty budou postupně vypláceny
všechny sociální dávky z oblasti státní sociální
politiky, jejichž agendu vede úřad práce. Jedná se o dávky pro osoby se zdravotním postižením (například příspěvek na péči apod.),
příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek
a dávky hmotné nouze. Pro budoucí držitele těchto karet pořádá Středisko sociálních
služeb Salvia besedu se zástupci Úřadu práce
a České spořitelny. Beseda se uskuteční dne
30.10.201 od 9:00 do 11:00 hod. v aule Multifunkčního centra Fabrika, Wolkerova alej
18/92 ve Svitavách.
Se zástupci výše uvedených institucí budete
moci prodiskutovat svoje problémy a obavy spojené s užíváním sKarty.
Ludmila Benešová
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Pražená káva ze Svitav

Kavárna CAFÉ ROZCESTÍ zve všechny
svitavské občany k posezení v příjemném prostředí s nabídkou širokého sortimentu nápojů
a sladkého i slaného občerstvení.
Kavárnu provozuje Domov na rozcestí Svitavy. Probíhá zde pracovně tréninkový
program pro lidi s mentálním postižením. Ti
zde pracují jako barmani a číšníci. V kavárně
je možno prohlédnout si nebo zakoupit drobné upomínkové předměty z terapeutických
dílen. Od října t.r. začínáme novou aktivitu,

Sběr obnošeného šatstva
Charita Svitavy oznamuje, že během měsíce října bude probíhat sběr obnošeného šatstva. Oblečení a obuv noste prosím v igelitových pytlích (v krabicích ani igelitových taškách
sběr nepřijímáme).
Oblečení noste na adresu: Hřbitovní 1, Svitavy v úřední hodiny (pondělí od 8:00 do 12:00
a od 13:00 do 16:00 hodin), po telefonické
domluvě možno i v jinou dobu (tel.: 461 534
897).
Část takto získaných oděvů Charita využije
v nově zřízeném Středisku humanitární pomoci, které od srpna provozuje, část předá oblastnímu spolku ČČK a část odváží do Diakonie
Broumov. Oblastní spolek Českého červeného

Nová podoba zpravodaje
Městský zpravodaj Naše město změnil od
září grafickou podobu - je celobarevný. Náklady na tisk se nám díky vložené inzerci podařilo
snížit. V rámci šetření bylo vypsáno výběrové
řízení na sazbu a tisk zpravodaje.
Jako nejoptimálnější řešení se jevilo práce
rozdělit. Sazbu a grafickou realizaci vykonává
firma Mr. Action, s.r.o. a tisk H.R.G., spol. s.r.o.

o které chceme informovat svitavskou veřejnost. V kavárně bude probíhat pražení kávy
Arabica Columbie Excelso na ručním kulovém
pražiči kávy. Vypražená káva bude k dispozici
nejen při posezení v kavárně, ale i k zakoupení
pro domácí potřebu či jako zajímavý dárek.
Sáčky, ve kterých bude káva balena, budou
vyrobeny klienty Domova na rozcestí Svitavy
a budou mít logo KÁVA ZE SVITAV.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Jaroslava Filipová

Nový design vychází z vizuální podoby webu
města.
Grafický prvek, který se objevil v záhlavích
městského webu a informačního měsíčníku
Naše město, je trojbarevný. Modrá barva je
barva úřadu, hnědá předznamenává kulturu
a sport, oranžová pak ostatní akce.
Alice Štrajtová Štefková

kříže ve Svitavách na Nerudově ulici provozuje celoročně ošacovací středisko, které zdarma poskytuje sociálně slabým spoluobčanům
a lidem bez přístřeší ošacení, obutí, věci do
domácnosti a mnohé jiné.
S nastupujícím podzimem a zimou na vás
opět chceme apelovat, abyste přinášeli použité bundy, mikiny, svetry, rifle, teplé ponožky,
spodní prádlo, obuv apod. k nám na OS ČČK,
Nerudova 20, a to kdykoli v pracovní dny. Nevybíráme: kožichy, kabáty, baloňáky, pánské
obleky, dámské kostýmy a silonové ošacení.
Sběr a výdej je prováděn zcela zdarma. Více
informací na telefonním čísle 461 532 389, 739
633 694-5.
Obracíme se na všechny, kteří mají sociální
cítění, aby nám i nadále zachovali přízeň a přinášeli ošacení, určené pro svitavské obyvatele,
kterým jejich ekonomická situace nedovoluje
za ošacení platit. Návštěva našeho ošacovacího střediska je jedinou možností, kde mohou
zdarma získat ošacení a další potřebné věci.
Připomínáme, že bílé kovové kontejnery
na použité ošacení nepatří naší organizaci.
Miloslava Burešová
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Ze svitavských škol

Barvy Myšárny

Pokud jste v měsíci září nakoukli do základní školy na ulici T. G. Masaryka, jistě vás
zaujal vestibul školy vyladěný do tónů barev
i myšlenek Jana Ámose Komenského. Mohly
vás překvapit i barevné kočky hlídající první
třídu či zcela nový, pestrý a přehledný web
školy (www.zstgm.svitavy.cz). Prsty v tom má
nové vedení školy, které můžete najít v ředitelně jak jinak než nově krásně barevné. Od poloviny prázdnin jsou totiž jejími nájemci Mgr.
Jiří Sehnal, DiS a jeho zástupkyně Mgr. Petra
Judová.

Pozvánka
Drátování - pozvánka (místo konání ZŠ
Svitavy, Riegrova 4). Na sobotu 20. října
od 10 do 12 hodin zveme všechny, kteří
rádi zaměstnávají své ruce. Poplatek: 50
Kč na materiál, kontakt p. Pražanová na
e-mailu prazanova@zsriegrova.svitavy.cz.

Příležitost dostávají
nejen nadané děti
V rámci projektu Cesta objevování povolání (COP), na který jsme získali celkem
2,917 mil. Kč z EU, byla otevřena pro žáky
nová mezioborová učebna fyziky a chemie.
V průběhu prázdnin se dovybavila digitálními
pomůckami (senzory Pasco, kamera, dataprojektory), a tak bylo více než po roce vybudováno kvalitní prostředí pro výuku.
Od září čekají na žáky dva nové kroužky,
ve kterých budou pracovat se stavebnicemi
Merkur, naučí se tvořit animace včetně ovládání programu pro zpracování digitálního
videa. V rámci projektu se podívají do Police
nad Metují přímo do závodu na výrobu známých stavebnic Merkur. Věříme, že realizace
projektu bude znamenat zásadní změnu ve
výuce fyziky a chemie na škole. Projekt COP
není jediný, který škola realizuje. Dále se zapojila do projektu Pardubického kraje s názvem
Ekofokus a do městských grantů (flétničky
a gymnastika).
Veškeré úsilí školy směřuje k cíli znovu otevřít třídy s rozšířenou výukou přírodovědných
předmětů (více na našich webových stránkách), proto zapojujeme žáky do soutěží, jako
je logická olympiáda, Sapere, Klokan, finanční
gramotnost. Příležitost dostávají nejen nadané
děti, ale i ty, které rády soutěží.
Věra Hanusová, ZŠ náměstí Míru

Přípravy ukončeny, začínáme!
Otevření nově zrekonstruovaných školních dílen a kuchyňky bylo pomyslnou startovní čárou pro zahájení aktivit projektu My se
neztratíme!, reg. č.CZ.1.07/1.1.28/01.0053,
spolufinancovaného z ESF a státního rozpočtu
ČR. Podpou technických oborů a manuálních

činností chceme s žáky obnovit rčení, které říkávalo, že Češi mají zlaté české ručičky. V rámci
projektu žákům nabízíme volitelné předměty
s technickým zaměřením a nově mohou navštěvovat kroužek Ferda Mravenec (práce všeho druhu).
Milena Baťková

Inkluzivní vzdělávání v ZŠ
a MŠ Svitavy - Lačnov
Od 1. září 2012 do 31. března 2015
naše škola nově realizuje projekt Učíme
se společně! zaměřený na rozvoj inkluze.
Mezi klíčové aktivity projektu patří rozvoj
individuálního a interaktivního studia, dílny pro děti (řemeslná, environmentální,
Romské plamínky, Modrý tábor), zapojení
rodičů do vzdělávacího procesu svých dětí
(Modrá poradna, socioterapeutické sobotní dílny) a vzdělávání pedagogů. V rámci
projektu vytvoříme nástroj pro diagnostiku
a práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a sociálním znevýhodněním
v předškolním vzdělávání. Projekt je podpořen částkou 3 999 771,98 Kč Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky.
Mirek Smolej

Pozvánka
31. října od 15:00 do 17:00 hodin
- BAZAR. Přijďte si vybrat ze značkového
oblečení, bot, hraček za symbolické ceny
5 -10 Kč. Zároveň nabízíme dovoz vašich
věcí, které už ve svých šatnících neupotřebíte, do školy do 26. října.

ZŠ Felberova
Co je u nás nového?
Díky zřizovateli Městu Svitavy byla dokončena revitalizace budovy školy novým vstupním traktem, korespondujícím s moderním
„duhovým“ kabátem celého objektu. Od 1. 8.
2012 došlo ke změně vedení školy. Novým ředitelem byl jmenován PaedDr. Michal Kalabis,
jeho statutární zástupkyní se stala Mgr. Jana
Pazderová. K témuž datu nastoupila i nová
vedoucí školní jídelny, paní Hana Bolcková.
Společným mottem pro zajištění hladkého
průběhu nového školního roku, v němž nastoupilo 62 prvňáčků do tří prvních tříd, je:
„My Vám pomůžeme s výchovou Vašich dětí
a Vy nám pomůžete se vzděláváním našich
žáků.“
Michal Kalabis

pneuservis
pneuservis
autobaterie
autochemie
Nekvinda – Zemědělská technika a.s.
Průmyslová 2157/4
568 02 Svitavy (areál za celnicí)
pneu tel.: 461 530 135
baterie tel.: 461 616 670

www.nekvinda.cz
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Nový projekt Speciální
základní školy Svitavy

Zdrávka opět bojovala
proti AIDS

V letošním školním roce jsme na naší škole
otevřeli nový projekt s názvem Předprofesní příprava žáků ve vzdělávací oblasti Člověk
a svět práce, spolufinancovaný ze státního
rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.
V jeho průběhu se zaměříme především na
rozšíření znalostí a upevnění dovedností žáků
v této oblasti, abychom jim tak poskytli vhodné podmínky pro dobré budoucí uplatnění na
trhu práce. Absolventy školy bychom chtěli
jeho prostřednictvím nasměrovat do učebních oborů a motivovat je k jejich úspěšnému dokončení. Bude proto rozšířena výuka
pracovního vyučování v tematických okruzích
truhlářské, zámečnické, opravářské, kuchařské, cukrářské, dekoratérské, krejčovské, zemědělské a pečovatelské práce. Pro pedagogy
školy budou zajištěna potřebná proškolení
v jednotlivých oborech. Metodické materiály,
které díky projektu vzniknou, budou k dispozici všem školám Pardubického kraje.
Jana Pazderová

Střední zdravotnická škola ve Svitavách
připravuje pro své žáky i žáky jiných škol řadu
preventivních aktivit. Již po osmé zorganizovala škola spolu se Státním zdravotnickým ústavem v Praze interaktivní preventivní program
Hrou proti AIDS. Třídenní akce proběhla ve
dnech od 10. do 12. září.
Cílem programu je netradičním způsobem
předat základní znalosti o možnostech přenosu viru HIV a o ochraně před nežádoucím otěhotněním a pohlavně přenosnými nemocemi.
A jak celá hra vypadá? Na pěti stanovištích
plní zúčastnění žáci různé úkoly, řeší modelové
situace, pantomimicky předvádí zadaná témata atd. Vědomosti a aktivitu žáků posuzovalo
12 proškolených studentek 3. ročníků SZŠ
Svitavy.
Program je velice kladně hodnocen žáky
i učiteli, o čemž svědčí i zájem škol o akci. letos
se zúčastnilo 233 žáků a studentů svitavských
základních a středních škol.
Jana Brixová

Projekty svitavského gymnázia
Svitavské gymnázium se zapojilo do dvou
projektů EU „Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost“, díky kterým
získalo přes 4,5 miliónů Kč na pořízení nové
výpočetní techniky, nového software nebo
vybavení učeben interaktivními tabulemi (interaktivní výuka probíhá nyní celkem ve 13
učebnách).
Škola z prostředků projektů vybavila učitele
notebooky, které jim poslouží i jako elektronické třídní knihy. V rámci projektů vytvoří učitelé
několik set digitálních učebních materiálů na
podporu výuky téměř ve všech na škole vyučovaných předmětech a na podporu čtenářské
a matematické gramotnosti.
Svitavské gymnázium je zapojeno do několika dalších projektů, a to na úrovni partnerství, např. projekt „GEOVĚDY“, projekty zaměřené na historii „Dotkni se 20. století“, „Velké
a malé příběhy moderních dějin“, přírodovědný projekt „TROJLÍSTEK“ apod. Významnou
spolupráci uzavřela vloni škola s výzkumným
pracovištěm CONTIPRO v Dolní Dobrouči,
které realizuje projekt „FYBICH - Pojďte dělat
vědu s námi“. Gymnázium je navíc partnerskou školou Masarykovy univerzity v Brně
a Univerzity Hradec Králové. Také z těchto
oficiálně uzavřených partnerství vyplývá pro

Vojtěch Jasný ve Svitavách

Svitavský klub Laurus připravil společně
s SKS Svitavy setkání s legendou českého filmu, jedním z nejlepších světových filmových
režisérů, scénáristou, fotografem, profesorem
na univerzitách v New Yorku, Vídni, Salzburgu, Mnichově, autorem několika desítek filmů
včetně legendárního filmu Všichni dobří rodáci,
laureátem České lva za celoživotní přínos české kinematografii Vojtěchem Jasným (*1925).
Setkání bude spojené s besedou, kterou povede PhDr. Jaroslav Petr, autor knihy o Vojtěchu
Jasném, autogramiádou a promítáním dnes
již kultovního poetického filmu s Janem Werichem Až přijde kocour v kině Vesmír 29. října
v 18:00 hodin.
Milan Báča

Tyjátr slaví první výročí

školu mnoho užitečného, neboť univerzity nabízejí škole spoluúčast na výstupech některých
evropských projektů zejména v oblasti dalšího
vzdělávání učitelů nebo některých vzdělávacích
aktivit určených pro žáky.
Milan Báča

Pozvánka na výstavu
Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Svitavy a Základní organizace
ČZS Koclířov pořádají ve dnech 6. - 7. října
v Kulturním domě v Koclířově tradiční
Okresní zahrádkářskou výstavu.
Výstava bude po oba dny otevřena od 9:00
do 17:00 hodin. Srdečně zvou pořadatelé

Klub Tyjátr slaví rok od svého otevření.
Během tohoto roku se bývalá kinokavárna
Galaxie přeměnila v místo, kde se uskutečnil
nemalý počet zajímavých akcí. Koncerty nejen
svitavských kapel střídaly poslechové večery,
klubové akce s DJem nebo promítání sportovních přenosů na velkoplošném plátně.
Po roce fungování přichází vedení klubu
s několika zajímavými změnami. Hlavní novinkou je způsob komunikace s veřejností
prostřednictvím nových internetových stránek
a lepší propagace klubu na sociálních sítích.
Návštěvníci si mohou navíc zakoupit přímo
u baru nové upomínkové předměty, mezi které patří trička a placky s tématikou Tyjátru.
Protože se zde nevaří pro veřejnost, poslední zásadní novinkou je možnost dovozu pizzy
z nedaleké pizzerie.
Na jaké akce můžete do Tyjátru zajít? Každý měsíc pořádáme rockotéku, živé koncerty,
ale také různé workshopy pro děti i dospělé.
A kdybyste si navíc chtěli uspořádat firemní
večírek, svatební hostinu nebo oslavu narozenin, půjčíme vám nejen prostory, ale i plátno
a naši techniku. Po vzájemné domluvě zajistíme v klubu teplou kuchyni.
Naším cílem je vytvořit v Tyjátru centrum
alternativní zábavy v regionu, kde si každý, bez
ohledu na věk, najde něco pro sebe.
www.tyjatrklub.cz, www.facebook.com/Alternativni.klub.Tyjatr.Svitavy
Jan Dvořáček
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Dům dětí a mládeže Svitavy

Týden knihoven - 16. ročník

2. / Út / 8:30 / UMT Svitavy - Lány
Obvodní kolo v malé kopané - žáci 8. - 9. tříd
9. / Út / 8:30 / UMT Svitavy - Lány
Okresní kolo v malé kopané - žáci 8. - 9. tříd
13. - 14. / So - Ne / 18:00 - 6:00 / Svitavy
MŮRA - v okolí oblíbená noční outdoorová šifrovací hra - tým 3 -5 lidí starších 15 let, cena za
tým 150 Kč. Informace: Pavel Padyásek (734
287 285), ppadyasek@svitavy.cz
20. / So / 7:00 -17: 00 / Týniště nad Orlicí
Třebechovice pod Orebem
Zamykání řeky Orlice - odjezd v 7:00 hod od
restaurace „Astra“ (aut. nádraží). Akce bude
uskutečněna, pokud se zúčastní nejméně 20
dospělých osob.
Informace: www.ddm.svitavy.cz, nebo přímo
v DDM: Pavel Padyásek (734 287 285),
ppadyasek@svitavy.cz.
Přihlášky: na uvedené adrese do 15. října.

Městská knihovna ve Svitavách pro vás připravila:
1. / Po / 17:30 / klub TYJÁTR
Irena Dousková
Beseda a autorské čtení spisovatelky známé
zejména svými bestsellery Hrdý Budžes a Oněgin byl Rusák.
3. / St / 15:00 / dětské oddělení knihovny
Pavel Čech
Beseda se spisovatelem a malířem, držitelem
ceny Muriel za nejlepší český komiks v roce
2010. Akce je finančně podpořena z Obce
přátelská rodině.
3. / St / 17:00 / dětské oddělení knihovny
Jak si postavit auto
Křest knihy Martina Sodomky za účasti Pavla
Čecha a hudebního doprovodu Františka Černého (Čechomor).
4. / Čt / 16:00 / Fabrika aula (3. podlaží)
Vyvážená strava - cesta ke zdraví
Přednáška Mgr. Jiřího Pavlíčka na téma správné výživy a jak strava ovlivňuje naše zdraví.
5. / Pá / 9:00 - 18:00 / Městská knihovna
ve Svitavách
Den otevřených dveří
Prohlídka městské knihovny spojená s prezentací služeb. V průběhu Týdne knihoven
nebudou vybírány sankční poplatky za pozdní
vrácení knih.
5. / Pá / 9:00 - 17:00 / Fabrika, 2. podlaží
Burza knih
Od pondělí do pátku prodej knih vyřazených
z fondu knihovny.

Jak se starat o rodinné finance
Společnost InHelp, o. p. s. pořádá pro
Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, o.s. v rámci projektu: Abeceda rodinných financí, seminář. Termín: 4. a 5. října. Obsah semináře: Jak sestavit rodinný
rozpočet, jaké jsou základní finanční produkty a služby, jak se zodpovědně zadlužit
a mnohé další.
Více informací: web: www.inhelp.cz,
email: info@inhelp.cz, tel.: 774 602 021

Dětský tábor DDM ve Svratouchu
Na přelomu července a srpna proběhl letní
tábor, kterého se zúčastnilo 80 dětí ze Svitav
a Pardubic. Tábor byl organizován na turistické základně DDM ve Svratouchu. Pro děti
bylo připraveno mnoho her a činností, včetně
slaňování, lanovky i lezení po skalách - děti byly
spokojené a neustále aktivní. Proběhla i noční
hra „Cesta do netopýří jeskyně“, kterou absol-

vovali s úspěchem i ti nejmenší. Letošní tábor
byl ve znamení „Šmoulování kolem světa“, kde
každý den děti navštívily fiktivně nějakou zemi,
o které si povídaly a plnily úkoly, aby se o ní
co nejvíce dozvěděly. Počasí nám bylo více
či méně příznivé a děti si tábor parádně užily.
Budeme se těšit na rozšíření našich řad v příštím roce.
Robert Snášil

Pozvánka
V dětském oddělení Městské knihovny
ve Svitavách proběhne 3. října v 17 hodin křest knihy Martina Sodomky Jak si
postavit auto. Pozvání přijal spisovatel
a ilustrátor Pavel Čech, na kytaru zahraje
František Černý. Pro milovníky automobilů
bude před budovou Fabriky k vidění autorův vlastnoručně zrenovovaný vůz Škoda
Octavia r. v. 1963.

Svitavy pro rodiny v říjnu
Setkání pracovní skupiny pro rodinu, které
je otevřeno veřejnosti a v jehož průběhu je zajištěno hlídání dětí, se uskuteční ve Fabrice ve
středu 10. října od 17 hodin.
Nabízíme také poslední volná místa na kursu Respektovat a být respektován, jehož první
část začne v pátek 12. října.
Všechny informace o aktivitách podporovaných z výhry v soutěži Obec přátelská rodině
poskytne koordinátorka Monika Čuhelová na
cuhelova@svi.cz nebo na tel.: 739 085 457.

Program Mateřského
a rodinného centra Krůček
Od září nově angličtina pro děti, angličtina
pro dospělé, začátečníky nebo pokročilé, aerobic pro děti od 6 let, kurzy Baby masáží pro
děti od narození a osoby s postižením BigBaby
masáž.
4. - 5. / Čt a Pá / 9:00 - 13:00
kurz Jak se starat o rodinné finance.
10. / St / od 17:00 - setkání pracovní skupiny
pro rodinu, které je otevřeno veřejnosti.
12. - 13. / Pá / od 13:00, So od 8:00 do odpoledních hodin - seminář manželů Kopřivových
16. / Út / od 13:00 - drhání, scoubidou, drátování - vyrábíme náramky
23. / Út / od 13:00 - kumihimo technika splétání náhrdelníků, náramků
25. / Čt / 9:00 - 13:00 - marketing pro drobné
podnikatele - seminář s hlídáním dětí (nutno
objednat ), ESF ČR - Mám rodinu a podnikám,
lektorka Jaroslava Tmelová.
26. / Pá / 9:00 - 12:00 - Čtyři cíle nevhodného
chování „Proč děti zlobí“, seminář pod vedením M. Čuhelové
29. / Po / od 14:30 - podzimní vyrábění dekorace (pro seniory a rodiče).
30. / Út / od 16:00 - logopedická dílna.
V rámci projektu MPSV Centrum pro rodinu:
Informace a bezplatné poradenství: psychologické, sociální, právní, výchovné, pediatrické, laktační, logopedické, homeopatické.
Herna pro všechny děti, podpořeno Nadačním fondem Albert (vstup zdarma každý den
kromě pátku od 12:00 do 16:00). Nabízíme
hlídání dětí v hlídacím koutku BabyKrůček,
více info Jana Václavíková tel. 604 509 421,
j.seb@seznam.cz.
Pravidelný program každý den, informace na
tel.: 737 236 152, e-mail: mckrucek@gmail.com,
www.krucek.blogspot.cz.
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Informace ze sportu

Soutěž o nejrychlejšího
jezdce na tobogánu

Akce proběhne na 93 m dlouhém tobogánu na krytém plaveckém bazénu ve Svitavách
v otevírací době pro veřejnost od 3. 9. do 31.
října.
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Odznak všestrannosti
- ZŠ a MŠ Sokolovská
S atraktivním pohybovým programem
pro děti školou povinné přišli Robert Změlík
a Roman Šebrle. Program s názvem Odznak
všestrannosti olympijských vítězů (OVOV)
dává školákům sportovní příležitosti. Ve dnech
20. - 23. září proběhne v Praze na Strahově již třetí republikové finále, kde si 550 dětí
změří síly v deseti disciplínách. Jednotlivci si
nominace vysloužili svými výkony v hodinách
TV, při kterých absolvovali všechny disciplíny OVOV, a se svým bodovým ziskem se tak
zařadili mezi 16 nejlepších v dané kategorii
v republice. Úspěšná byla hned šestice žáků
naší školy: V. Kynclová, R. Součková, V. Nespěšný, J. Kočvara, J. Keller a L. Vymazal. Držíme jim
palce, aby před zraky televizních kamer a sportovních osobností uspěli a byli příkladem pro
všechny žáky nejen naší školy. Michal Luňáček

Krytý plavecký bazén Svitavy
Pondělí			
Úterý
05:00 - 9:00
Středa			
Čtvrtek			
Pátek
05:00 - 11:00
Sobota 10:00 - 12:00
Neděle			

13:00 - 20:00
14:30 - 16:00
13:00 - 20:00
13:00 - 16:00
15:30 - 21:00
14:00 - 19:00
14:00 - 18:00

Vstupné
Základní
Děti do 6 let
Rodinné pasy
ZTP/P
Permanentka
Čip - hodinky
Základní školy,
družiny (Svitavy)
Ranní plavání

70 Kč / 90 min.
25 Kč / 90 min.
50 + 15 Kč / 90 min.
55 Kč / 90 min.
600 Kč / 15 hod.
200 Kč / ks
35 Kč / 60 min.
45 Kč / 90 min.
60 Kč / 90 min.

Hledáte tip na vánoční dárek? Pomůžeme vám!

Kategorie:
1. děti 10 - 13 let, 2. soutěžící 14 - 17 let,
3. muži nad 18 let, 4. ženy nad 18 let
•

•

•

•

•

Pravidla:
V tobogánu se jede po jednom, nelze použít žádné pomocné prostředky, a to pouze
v poloze nohama napřed.
Čas měří přítomný plavčík, který měřený
čas spustí po rozjetí v tubusu tobogánu
( jízdu je zakázáno začít rozběhem nebo
skokem), čas je zastaven vjetím do dojezdového bazénku.
Každý soutěžící má celkem 5 měřených pokusů (max. jeden denně) a počítá se mu
ten nejrychlejší.
Jezdci se přihlásí u plavčíka, kde si každý
vyplní krátký formulář s kontaktními údaji
( jméno, příjmení, adresa, e-mail, popř. tel.
číslo).
V každé kategorii budou odměněni tři nejrychlejší volnými vstupy na krytý bazén.

Město Svitavy pro vás ve spolupráci s firmou Ultrasport připravilo jedinečnou nabídku
sportovních víceúčelových triček a cyklodresů
z vysoce kvalitních funkčních materiálů, které se
výborně hodí jako vánoční dárek pro vaše blízké.
Tyto sportovní oděvy jsou opatřeny motivy města
a vzorová série je k dispozici všem zájemcům
v Informačním centru města Svitavy, kde si trička a dresy zájemci mohou vyzkoušet a zároveň
i objednat. K dispozici jsou pánské cyklodresy

Průběžné výsledky budou vyvěšeny u plavčíka a na webových stránkách www.sportes.
svitavy.cz
Filip Tomanec

EXPRESKA SVITAVY
Svitavská 665/6, 568 02 Svitavy
461 050 411

Kardio klub
Kardio klub Svitavy pořádá v říjnu tyto akce:
• 3. října proběhne členská schůze Kardio klubu v městské zasedací místnosti (T.G. Masaryka 25) v 15 hodin.
• 6. října nenáročná vycházka na Malou Hanou, po naučné stezce Velké Opatovice
a na kalvárii v Jaroměři. Odjezd: v 9:30 hod.
autobus. nádraží Svitavy.
• 20. října procházka (6 km) svitavskou fitness
stezkou rekreačního areálu BRAND u rybníka
Rosnička. Sraz účastníků před sportovní halou v 8:15 hod. Průvodcem bude Jar. Lahodný. Neseďte doma, příroda čeká na nás.
Pokorný Jan

ve velikostech M, L, XL, dámské ve velikostech
S, M, L, dále potom víceúčelová sportovní trička
pánská ve velikostech M, L, XL, XXL, dámská
S, M, L, XL a dětská ve velikostech 110, 130
a 150. Cena dresů je 990 Kč/ks, cena víceúčelových triček 490 Kč/ks a cena dětských triček
390 Kč/ks. Objednávky přijímá Informační
centrum města Svitavy, náměstí Míru 48,
568 02 Svitavy, info@svitavy.cz nejpozději
do 9. listopadu 2012.
Renata Pavlíková

• účinný 30minutový trénink
nink
V EXPRESCE během 30 minut v kruhu procvičíte všechny
svalové skupiny na Vašem těle a můžete spálit až 2000 kJ!
V přátelské atmosféře, pouze pro ženy,
s trenérkou, která učí a motivuje...

facebook.com/expreska
twitter.com/expreska

Svitavy_Inzerce_125x80.indd 1

ní postavy
• spalování tuků, tónování
• pomoc s odstraněním celulitidy

TRÉNINK ZDARMA
K VYZKOUŠENÍ!
www.expreska.cz

• nutriční poradenství

• zvýšení fyzické kondicee
vání
• kardiotrénink a posilování
• pro každý věk

Vypadejte dobře
ciťte se skvěle!
9/19/12 3:16:33 PM
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Úspěšný sportovec se vrátil
Bývalý svitavský fotbalista, hokejista a házenkář Čestmír Nakládal se už několik let věnuje triatlonu - tedy kombinaci plavání, cyklistiky
a běhu. Od letošního ledna, kdy se po několika
letech navrátil zpět do Svitav, reprezentuje oddíl Bike Club Svitavy.
Má za sebou úspěšnou reprezentaci v Hanáckém poháru triatlonových závodů, kde
po pěti absolvovaných závodech na různých

Kurzy zdravého hubnutí STOB v EXPRESCE

Skupinové kurzy snižování nadváhy pro ženy
distancích zatím drží celkové třetí místo v kategorii M 40. Finální závod duatlonu bude absolvovat koncem září v Náměšti na Hané.
Nejúspěšnějšího výsledku dosáhl 11. srpna na triatlonu v Litomyšli - Nedošíně, kde na
distancích 1,2 km plavání, 50 km kolo a 10 km
běh obsadil celkové 5. místo a suverénně zvítězil ve své kategorii mužů nad 40 let.
Lenka Suchánková

Co je cílem kurzu?
Pozitivní změna životního stylu vedoucí
k rozumnému hubnutí.
• Zkvalitňování stravovacích návyků.
• Postupné zvyšování tělesné kondice.
• Zvládání psychických faktorů spojených se
změnou životního stylu.
Kurz se skládá z 10 lekcí. V rámci každé
lekce absolvujete:
• Kruhový trénink na speciálních přístrojích,
který je velmi vhodnou aktivitou pro pohybové začátečníky i pokročilé.

Svitavští proti Vysočině

• Povídání, kdy se pod vedením lektora STOBu naučíte, jak si sestavit přiměřeně energicky náročný a složením vhodný jídelníček.
• V rámci kurzu obdržíte mnoho zajímavých
materiálů.
Termín:
Kurzy začínají v EXPRESCE Svitavy od listopadu. Neváhejte s přihláškou, počet míst je
omezen.
Více informací v EXPRESCE v ul. Svitavské
665/6 (za Tipsportbarem), tel. 461 050 411,
mail svitavy@expreska.cz.
Miloš Luňáček

Plavecká škola Svitavy
Po přestávce o letních prázdninách zahajuje Plavecká škola Svitavy opět výuku plavání na
svitavském krytém bazénu ve spolupráci s městem Svitavy a firmou Sportes Svitavy s.r.o.
V dopoledních hodinách probíhá výuka mateřských, základních a středních škol. Od října
začínají odpolední kurzy plavání - kondiční
a zdokonalovací kurz pro děti a mládež a kurz
pro dospělé plavce i neplavce. Během září již
začaly probíhat kurzy plavání pro naše nejmenší pod vedením občanského sdružení Kajmánek. A v neposlední řadě od září zahájila svoje
účinkování ve svitavském krytém bazénu škola
kraulu, kdy jen za běžné vstupné v době plavání pro veřejnost máte možnost se naučit nebo
zdokonalit svůj styl kraulu. Škola kraulu probíhá vždy každou první středu v měsíci.
Lubomír Kocourek

Distribuci
Snímkem E. Hromadníka se vracíme k utkání 2. kola Poháru České pošty 29.8.2012: TJ Svitavy - FC Vysočina Jihlava 1:2 (0:1). V první řadě zleva Ivo Svoboda, Tomáš Hrdlovič, Radek
Ehrenberger, Michal Belej a Martin Brůna, za nimi zleva Jakub Novák, Michal Čížek, Jakub
Černík, Radovan Kroulík, Jan Ehrenberger a František Ptáček.
Jiří Petr

zajišťuje firma L. Pospíšila. S nesrovnalostmi
v doručování se obracejte na tel.: 608 024 585
(www.mestosvitavy.webnode.cz).
Příští číslo vyjde 28. října 2012.
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