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Dýně se valí
do Svitav
Svitavské náměstí bude poslední říjnový
den patřit dýním a dětem. Druhý ročník Halloweenských slavností začne 31. října v 16 hodin
v horní části náměstí. Všichni se mohou těšit
na dlabání dýní i na vynikající dýňovou polévku. Připraveny budou také další aktivity, které potěší zejména nejmenší obyvatele Svitav.
Výtvarný koutek, malování na obličej a možná
bude i tajemný hrad – samozřejmě že skákací.
O hodinu později začne na náměstí strašidelná duchotéka, na které budou nejrůznější strašidla a duchové vítáni. V 18 hodin se
společně vydají po cestě Svitavského ducha.
Povede ke kašně ve spodní části náměstí Míru
a můžete na ní potkat hodná svitavská strašidla a strašidýlka. Aby účastníci dobře viděli, neměli by si poutníci zapomenout doma lucernu,
lampion, světýlko. Strašidla je za to odmění.
Halloveenské slavnosti pořádá MC Krůček
a město Svitavy ve spolupráci s SKS. Součástí akce bude také soutěž pro místní kuchařky
o nejlepší dýňovou polévku. Monika Čuhelová

TOM Zálesáci Svitavy pořádají v sobotu 5. října již 19. 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 volný. 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

POSED 2013 s Marianem Pallou
POSED je podzimní setkání divadel. Posed
je amatérská divadelní přehlídka, tvůrčí dílna
a setkání divadelních nadšenců odkudkoliv.
Probíhá vždy ( jak název napovídá) na podzim
v divadle Trám a výjimečně i jinde. Probíhá odnepaměti…
Letos se Posed vrací k původní myšlence: zadat téma jako domácí úkol pro oslovené divadelníky, sejít se na Posedu a předvést
výsledek divadelního snažení. Letošním tématem je Cokoliv od Mariana Pally, prozaika, básníka, výtvarníka, publicisty, recesisty…
a především pozoruhodné a nepřehlédnutelné osobnosti současné české literatury. Možná
si stačí přečíst název jedné z jeho povídek Jak

zalichotit tlusté ženě. Mariana Pallu si přečetli a pokusili se o něho: Céčko, Bubliny z naší
Dramatické školičky, student pražské DAMU
a naděje českého divadla Jakub Maksymov,
soubor dramatického oboru ZUŠ F. A. Šporka Jaroměř pod vedením Jarušky Holasové a taky výtvarník a příležitostný bluesový
muzikant Jindra Pevný z Pomezí u Poličky.
A toho všeho se zúčastní Marian Palla osobně!!
Večer se můžeme těšit na jeho autorské čtení.
To však zdaleka nebude na letošním Posedu všechno. Divadlo Někdo – tedy vlastně
Jakub Maksymov - zahraje hru podle Karla
Čapka: Uměl lítat.
Pokračování na str. 12
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Víte, že...

Informace z úřadu

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
V pátek 25. října 2013 od 14 do 22 hodin
a v sobotu 26. října od 8 do 14 hodin proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
V našem městě budeme volit poslance za
Pardubický kraj. Právo volit má každý občan
České republiky, který alespoň druhý den voleb, tj. 26. října 2013, dosáhl věku 18 let. Nemohou volit pouze ti občané, u kterých nastala
zákonem stanovená překážka volebního práva.
Volič hlasuje ve „svém“ volebním okrsku
podle místa svého trvalého pobytu. Může také
hlasovat v jiném volebním okrsku na území
České republiky nebo v cizině na zastupitelském úřadu za předpokladu, že požádal obecní úřad v místě svého bydliště o vydání voličského průkazu. Městský úřad přijímá písemné
žádosti do pátku 18. října a osobní žádosti do
středy 23. října do 16 hodin. Před vlastním
hlasováním, při prokazování osobní totožnosti,
musí v tomto případě volič předložit okrskové
volební komisi také voličský průkaz.
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději
jeden den přede dnem voleb prostřednictvím

Program regenerace
náměstí Míru

České pošty. Ten volič, který nebude mít k dispozici hlasovací lístky, je obdrží v den voleb
přímo ve volební místnosti.
Hlasování bude voliči umožněno poté,
kdy okrskové komisi prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky předložením platného občanského průkazu nebo
cestovního pasu ČR. V případě, že volič nemá
platný občanský průkaz, ani cestovní pas ČR
a má zájem volit, může ve dnech voleb, tj. 25.
a 26. října, požádat (po předložení potřebných
dokladů a fotografie současné podoby) na odboru vnitřních věcí Městského úřadu Svitavy
o vydání občanského průkazu bez strojově
čitelných údajů.
Do úřední obálky, kterou obdrží ve volební
místnosti, vloží volič pouze jeden hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí nebo
koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Zároveň
může na tomto hlasovacím lístku zakroužkovat
nejvýše čtyři kandidáty, kterým dává přednost .
Volič může také ze závažných důvodů (zejména při špatném zdravotním stavu) hlasovat doma. O návštěvu členů okrskové volební
komise může požádat do dne konání voleb na
odboru vnitřních věcí Městského úřadu Svitavy
(tel.: 461 550 415) a ve dnech konání voleb
pak u příslušné okrskové volební komise.

Změna v počtu volebních okrsků

Město Svitavy v rámci programu regenerace náměstí Míru ve Svitavách připravilo stavebně-technicky akci opravy povrchů podloubí
vybraného bloku sedmi domů č.p. 47 - 53, při
které budou opraveny omítky, vnitřní strany
pilířků, dlažba a veřejné osvětlení v podloubí
uvedených domů. Všechny objekty jsou ve
vlastnictví právnických a fyzických osob. S nimi
jsme připravili výběrová řízení na dodavatele
prací, jež bude financovat město Svitavy z Fondu regenerace památek města Svitavy, a další
podklady potřebné k realizaci akce. Vlastníci
se s městem dohodli na 50% spolufinancování.
Ve výběrovém řízení předložil vítězný zhotovitel Pavel Ducháček nabídku na opravu podloubí v celkové výši 337 730 Kč bez DPH. Termín
provedení opravy předpokládá město do 31.
října 2013.
Jiří Petr

Z důvodu zvýšení počtu voličů byl rozdělen volební okrsek č. 13. V okrsku zůstávají
voliči s trvalým pobytem v domech na ulici
Felberova, vyjma Domu s pečovatelskou službou (Felberova 31). V novém volebním okrsku
č. 17, který je také umístěn v Základní škole na
ulici Felberova, jsou zařazeny domy na ulicích
Františka Halase, Františka Hrubína, Jana Skácela, Jana Wericha, Jaroslava Ježka, Jiřího Voskovce, Na Vějíři, Nad Rybníkem, U Vodárny
a Vladimíra Holana.
Voliči mohou získat informace o zařazení
ulic do jednotlivých volebních okrsků na podatelnách městského úřadu, příp. na tel.: 461
550 415.
Pavla Velecká

Kulatý stůl
Již potřetí se můžete zamyslet nad
tím, co se vám ve Svitavách nelíbí, co by
se dalo udělat lépe a samozřejmě můžete
i pochválit - co se povedlo a co se u nás
zlepšilo. Na podobné otázky a náměty vám
odpoví vedení města na dalším Kulatém
stole s podtitulkem: Co Svitaváky trápí?,
který se koná v úterý 15. října v 17 hodin
ve velké zasedací místnosti MěÚ Svitavy
(T. G. Masaryka 25).
Zuzana Pustinová

...svitavská společnost SVITAP J.H.J. spol.
s.r.o. se umístila na třetím místě v soutěži Firma roku?

Cena Hospodářských novin Vodafone Firma roku 2013 je určena všem firmám v České republice, které splňují zadavatelem dané
podmínky. Tyto podmínky splnila i svitavská
společnost SVITAP J.H.J. spol. s.r.o. a mohla
se tak zúčastnit soutěže, která patří k největším podnikatelským kláním v zemi. Partnery
této soutěže jsou mimo Hospodářských novin
také Česká televize a Český rozhlas. Po zaslání
osobního příběhu firmy a provedení tzv. scóringu, který pomocí specializovaného softwaru
zkoumá finanční ukazatele firem, jsme byli odbornou porotou v krajském kole vyhodnoceni
na třetím místě. Myslím, že to lze považovat za
velký úspěch a doufáme, že se v příštím roce
vyšplháme výš na pomyslném žebříčku vítězů.
Kristina Pelzová
...zvítězil tým svitavského Pivovárku Na
Kopečku ve vaření kotlíkových gulášů?

V sobotu 14. září se (Š)kopečkáři ze svitavského Pivovárku Na Kopečku zúčastnili finále
Mistrovství ČR ve vaření kotlíkových gulášů,
kam se probojovali z vítězné kvalifikace v Litomyšli. Druhý nebyl nikdo jiný, než tým Sněhurky a sedmi trpaslíků, který vyslala Střední
integrovaná škola z Moravské Třebové, která
v současnosti vaří ve svitavské Fabrice. Finále se
konalo v Přerově a v hlavní soutěži o první místo a titul mistrů soutěžilo celkem 12 družstev,
která zvítězila nebo se umístila na druhých místech v oblastních kolech. Jedno z kol se konalo
i ve Svitavách při Pivních slavnostech.
K vidění bylo velké množství gulášů vařených na různé způsoby. I přes zpočátku nepříznivé počasí, které se v průběhu dne umoudřilo,
se celý den vydařil, a to nejen z důvodu (Š)kopečkovského vítězství. Hlavní nebylo zvítězit,
ale zúčastnit se a užít si legraci a pohodu, což
se podařilo.
Alice Štrajtová Štefková
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Průjezdnost městem bude omezena
Od 30. září bude zahájena oprava komunikace I/43 od kruhové křižovatky (u budovy
Policie ČR) až po silnici I/35 směr Litomyšl
- Moravská Třebová. Rekonstrukce se bude
tedy týkat páteřní silnice ulic Školní, Bezručova, Lanškrounská, Jana Želivského a celé ulice
Hlavní (průjezd částí Lačnova). V rámci stavby
bude provedeno odfrézování stávajících živičných vrstev, výsprava lokálních poruch podkladů se zpětnou pokládkou nových živičných
vrstev. Společně budou provedeny úpravy
krajnic, vyřešeno řádné odvedení dešťových
vod a provedeno či doplněno dopravní značení. Investice, kterou financuje Ředitelství silnic
a dálnic ČR správa Pardubice, bude stát něco
přes 20 mil. Kč. Jako město se k akci připojíme
úpravou vyústění místních komunikací na tuto
silnici, úpravou chodníků, přechodů a přilehlých ploch v částce zhruba 2,5 mil. Kč. Akce je
naplánována od 30. 9. do 30. 11. 2013. Již nyní
při jednáních vyvíjíme tlak na generálního zhotovitele na zkrácení lhůty prováděných prací,
a to nejen kvůli klimatickým podmínkám, ale
i z důvodu co nejkratšího zatížení dopravou

území, po kterých budou vedeny objízdné trasy. Některé práce se budou provádět
s omezeným provozem, jiné za úplné uzavírky.
O uzavírkách je možné se informovat na našich webových stránkách www.svitavy.cz., kde
jsou aktuální informace pro řidiče, ale nejen
pro ně. První kompletní uzavírka části ulice
Školní proběhne 5. - 6. října a objízdná trasa
povede ulicí 5. května a Nádražní. Následující
sobotu a neděli (12. a 13. 10.) bude uzavřena
ulice Bezručova, kde objízdná trasa povede
ulicí Nádražní a Tovární. Ostatní omezení budou vyplývat z časového harmonogramu prací,
který však může být měněn (vše v informacích
na webu). Po dobu stavby nebude umožněn
staveništěm průjezd tranzitní dopravy. Ta bude
přesměrována ze silnice I/43 od České Třebové a silnice I/35 od Litomyšle na silnici I/34
(příjezd od Moravské Třebové do města).
Po dobu výstavby budeme všichni nějak
z hlediska dopravy omezeni. Někdo více, někdo
méně. Prosíme tedy všechny o trpělivost v dopravních špičkách a o shovívavost v případech,
kde nastanou nějaké problémy.
Pavel Čížek

Nové osvětlení vnitrobloku
Veřejné osvětlení je ve městě důležitým
bezpečnostním prvkem. Stále existují veřejná
místa, která jsou nutná osvětlit. Každý rok se
snažíme zlepšit situaci rozšířením či realizováním nového osvětlení. Přednost dostávají
místa na základě podnětů a připomínek občanů a možností technické realizace. Jedním
z nich je vnitroblok ulic Chelčického a Riegrova. Veřejné osvětlení zde zrealizujeme ještě
letos v listopadu s finančními náklady ve výši
342 tis. Kč.
Pavel Čížek

Druhé kolo e-aukce na výběr dodavatele energií
Vzhledem k mimořádným výsledkům
e-aukce na elektrickou energii a zemní plyn
a velkému zájmu občanů města Svitavy a okolí
o první aukci jsme se ve spolupráci se společností eCENTRE,a.s. dohodli na opětovném
otevření kontaktního místa pro přihlašování
dalších domácností do e-aukce.
Domácnosti, které se přihlásily v 1. kole,
dosáhly úsporu 28,50 % ze silové složky zemního plynu a 30,05 % ze silové složky elektrické
energie. Nejvyšší dosažená úspora konkrétní
domácnosti dosáhla 37 921 Kč ve dvouletém
období. Kontaktní místo ve Fabrice ve Svitavách bude otevřeno každé úterý a středu od
8. do 23. října od 14 do 18 hodin. Pro domácnosti je tato služba zcela zdarma. Pořadatelské

Farmářské trhy
Svitavané si oblíbili Farmářské trhy. Počasí to snad také umožní, proto jsou trhy
prodlouženy i do října. Poslední možnost
zde nakoupit budete mít ve středu 16. října.

firmě neplatí za zprostředkování e-aukce nic
ani město, odměnu hradí vítězný dodavatel.
Jak na to, chcete-li se do e-aukce zapojit?
• podepíšete s pořadatelskou firmou smlouvu, která je bezúplatná a definuje práva
a povinnosti smluvních stran
• přinesete kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem (včetně všech dodatků a obchodních podmínek) a kopii ročního vyúčtování
spotřeby elektrické energie či zemního plynu (včetně detailního rozpisu )
• přineste také spojovací číslo SIPO, případně
číslo účtu, z kterého hradíte zálohy.
Nově budou do e-aukcí na výběr nejlevnějšího dodavatele elektrické energie a zemního
plynu přijímáni také živnostníci, firmy, SVJ.
Také pro ně bude tato služba zdarma!
Bližší informace zjistíte na stránkách města www.svitavy.cz , www.ecentre.cz , případně na adrese: Ing. Martin Valušek, kontaktní
osoba eCENTRE, a.s., office@vhconsulting.cz,
mob.: 737 241 141.
David Šimek

Ze zastupitelstva
Zastupitelstvo města Svitavy na svém zasedání 4. září schválilo:
• poskytnutí neinvestičních dotací:
− 400 tis. Kč Charitě Svitavy na zajištění
Charitní pečovatelské služby v roce 2013
− 600 tis. Kč Tělovýchovné jednotě Svitavy
na zajištění soutěžní činnosti a na provozní náklady ve druhém pololetí roku 2013
• poskytnutí investičního příspěvku 700 tis. Kč
Středisku kulturních služeb města Svitavy na
pořízení projektové dokumentace na zateplení a stavební úpravy budovy kina Vesmír
• zvýšení neinvestičních příspěvků
− 70 tis. Kč Městskému muzeu a galerii ve
Svitavách na pronájem depozitářů a zahrady MŠ
− 200 tis. Kč MŠ Svitavy, Větrná 11, na pořízení vybavení odloučeného pracoviště
školky na Svitavském stadionu a o 109
tis. Kč na pokrytí zvýšených provozních
a mzdových nákladů příspěvkové organizace
− 60 tis. Kč Internátní školní jídelně Svitavy
na pokrytí zvýšených mzdových nákladů
organizace
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• zprávy o
− sociální problematice
− činnosti Sociální služby města Svitavy
- Azylový dům
− činnosti Seniorcentra města Svitavy s.r.o.
− plnění plánu a rozpočtu města Svitavy
a jím zřízených organizací za I. pololetí
roku 2013
− výsledku přezkoumání hospodaření a závěrečný účet dobrovolného svazku obcí
Skupinový vodovod Svitavy za rok 2012
• výroční zprávu kontrolního a finančního výboru Zastupitelstva města Svitavy
• předloženou informaci o jednáních o odprodeji SKI areálu Čenkovice.
Zuzana Pustinová
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Zpřístupnění Vodárenského lesa
Město dokončilo další z projektů - Zpřístupnění Vodárenského lesa. Jde o první etapu
projektu, jehož cílem je umožnit návštěvníkům
prohlídku těžko přístupných partií lesa, podat
informace o jedinečném prostředí podmáčených půd s vyvěrající podzemní vodou a seznámit je s historií lesa jako bývalého zdroje
pitné vody pro Svitavy. Les mohou návštěvníci
procházet po pohodlném dřevěném chodníku s navazující šotolinovou cestou, součástí
stezky jsou informační tabule a odpočinkové
lavičky. Odbočuje z příjezdové cesty k čerpací
stanici ve Vodárenském lese (pro místní též
v Bažantnici, na Kostelních lukách, pro ostatní
49°44‘45.009“N, 16°27‘20.414“E). Na projekt
získalo město dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu v rámci programu

Zvyšování společenské hodnoty lesů. Celkové
náklady jsou 1,7 mil. Kč, z toho dotace činí 870
tis. Kč. Přijměte pozvání na slavnostní otevření
24. října v 10 hodin - fiktivní pásku přestřihne
starosta města za účasti vás a dalších hostů.
Břetislav Vévoda

žulové obrubníky a stará dlažba byla nahrazena zámkovou. Opraveny byly také vjezdy
k nemovitostem, upraveny byly vodovodní
uzávěry, poklopy a vegetační pás a provedena
bezbariérová úprava. Odhadovaný náklad na
opravu je 580 tis. Kč (bez DPH). Rekonstrukce
na ulici M. Horákové začíná na rohu ulice Tyrše
a Fügnera u pošty a končí na ul. M. Horákové
u č.o. 25 (cca 105 m). Budou nově osazeny
žulové ležaté obrubníky (použité z Nádražní
ulice), položena zámková dlažba a na přilehlou část komunikace recyklovaná živice.
V místě dvou kolmých stání bude zřízena přístupová rampa na chodník. Po úpravě bude
výškové odsazení chodníku sníženo z 20 - 25 cm
na vyhovujících 10 - 12 cm. Odhadovaný náklad
opravy je 540 tis. Kč (bez DPH).
Alois Šerý

Otevření resocializačních bytů
Město Svitavy v rámci sociální prevence
dlouhodobě pracuje s obyvateli azylových
domů (dále jen AD) nejen na území města.
Důvodem je vysoká míra rizika, že obyvatele,
zejména pak děti vyrůstající v těchto zařízeních, bude velmi obtížené začlenit do života
bez opory a dlouhodobé nebo trvalé sociální pomoci. Schopnost matek s dětmi v AD
nebo jednotlivců, zejména dětí, které se vrací
ze zařízení ústavní výchovy, se přizpůsobit je
velmi nízká. Vyžaduje kromě nabytí nebo znovuobnovení základních návyků pro život ve
společnosti doplnit o další nástroje – především dostupné bydlení a práci. Cílem projektu
je navázat na činnost v azylových zařízeních.
Vstupní (resocializační) byty jsou umístěny
v ulici Milady Horákové 52. V původně zchátralém objektu se čtyřmi byty vzniklo šest nových
a malé zázemí pro sociální a aktivizační pracovníky. Bydlení bude spojeno s cílevědomou a intenzivní sociální prací zaměřenou jak na kontrolu schopnosti plnit podmínky domovního
řádu, tak na aktivizační činnosti - na výchovu
i vzdělávání dětí nebo na schopnost dospělých

Tísňová linka 156
Divné podnikání?
V nedávné době ověřovala hlídka stížnost
na mytí beden od uzenin na veřejném prostranství. Znečištěná voda stékala po komunikaci a kolem se šířil zápach. Strážníci zjistili, že
37letý muž omývá na chodníku před domem
uzeniny v plastových přepravkách, údajně od
soli. Strážníci mu činnost zakázali a nařídili mu
komunikaci spláchnout čistou vodou. Událost
zdokumentovali a oznámili odboru životního
prostředí MěÚ. Současně informovali živnostenský úřad.

Opravy chodníků ve Svitavách
Společnost SPORTES Svitavy opravila chodníky u nádraží a v ulici M. Horákové.
V Nádražní ulici začíná oprava u vjezdu
u úřadu práce a končí napojením na schodiště
u budovy ČD. V délce 228 m byly vybourány

Městská policie informuje

nalézt si práci a další bydlení. Možnost ubytování je maximálně na dobu dvou let. Kontrolní
činnosti budou zabezpečovat sociální pracovnice MěÚ Svitavy, MC Krůček, počítá se také
s účastí Seniorcentra, OS ČČK, OS Květná Zahrada a OS Bonanza.
Rekonstrukce objektu byla zahájena
16. 10. 2012, slavnostní předání objektu proběhlo 18. září, vlastní provoz bude zahájen
1. října. Celkové náklady na rekonstrukci činily
8,9 mil Kč, z toho 3,35 mil Kč byla státní dotace
v rámci projektu Podpora výstavby podporovaných bytů.
Erich Stündl

Zfetovaný a bez domova
Dne 2. 9. v 18:25 hod. požádala PČR o výjezd hlídky ke zfetovanému muži ve vestibulu
nemocnice. Obdobné oznámení z dispečinku
záchranné služby bylo přijato i následovně
- muž jim opakovaně telefonoval z telefonního automatu. Strážníci „známou firmu“
(R. F. bez domova) z prostor nemocnice vykázali. Lékařské ošetření nepotřeboval. R. F. je
relativně mladý člověk. Co dělat s člověkem,
který vzbuzuje přinejmenším nelibost a přitom
mu je, zvláště pod vlivem návykových látek,
mnohé jedno?

Proběhl skleněnou výplní
Dne 7. 9. večer byla hlídka přivolána do
panelového domu k mladíkovi, který zde měl
rozbít skleněnou výplň vchodových dveří.
Mladík měl řezné poranění na nohou. Strážníkům sdělil, že po tmě běžel po schodech od
kamaráda a „proběhnul“ skleněnou výplní.
Strážníci poskytli hochovi (15) první pomoc
a přivolali záchranku, která jej odvezla do nemocnice, strážníci o události informovali jeho
matku.

Na lup šel se sekerou
Dne 11. 9. v 21:51 hod. strážníci vyjeli na
základě žádosti PČR ke svitavskému supermarketu, kde mělo dojít k vloupání. Strážníci společně s hlídkou PČR zjistili pokus o vloupání.
Pachatel se zde již nenacházel. Následně se
strážníci dozvěděli, že k obdobnému vloupání
došlo již asi v 21:30 v jiném marketu, kde pachatele překvapil personál prodejny. Strážníci
druhý den předali poznatky k šetření PČR.

Ustlal si tam, kam došel
Dne 13. 9. v časných ranních hodinách vyjížděla hlídka k osobě ležící pod balkonem jednoho panelového domu na sídlišti v Lánech.
Nocoval zde mladík (20) ve společenském
oděvu z Březové nad Svitavou. Strážníkům
sdělil, že jde z tanečních. Opilý nebyl.
Karel Čupr
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Tříčlenné družstvo ze Seniorcentra
úspěšně reprezentovalo
Koncem srpna se tříčlenné družstvo Domova pro seniory podruhé zúčastnilo Meziústavních her, které již podvanácté pořádají
Sociální služby města Moravská Třebová.
Dopoledne se soutěžilo v pěti disciplínách
(hod kokosovým ořechem na cíl, skládání puzzle, třídění předmětů po hmatu...). Po obědě
pak proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků,
po kterém následovalo příjemné posezení
u ohně a živé hudby. V konkurenci 8 družstev
se svitavský tým v doprovodu volnočasové
pracovnice Radky Homolové umístil v soutěži

družstev na krásném 4. místě. V soutěži jednotlivců náš zástupce Miroslav Werzanovský
navíc obsadil 2. příčku. Všem soutěžícím gratulujeme a děkujeme za dobrou reprezentaci
našeho Domova.
Leoš Pivoňka

Oslavy muzea
esperanta
Předsedkyně Klubu přátel esperanta ve
Svitavách Libuše Dvořáková otevřela 12. září
putovní výstavu Je esperanto mrtvý jazyk?
v Muzeu fojtství v Kopřivnici. Esperanto je tu
představeno jako nástroj k mezinárodní komunikaci mezi přáteli, k možnosti prezentovat
svá města a obce v zahraničí, jako pomůcka ke
snazšímu učení cizích jazyků.

Právě v Kopřivnici se uskutečnila první
expozice o esperantu v českých zemích před
60 lety. K této příležitosti byl vedle nového
pomníku vysazen Dub svornosti v areálu
Vanaivan. Následovala beseda o esperantu
s prezentací našeho muzea. Zde bylo názorně
ukázáno, jak lze pomocí esperanta propagovat
své město a kraj v zahraničí a jak přilákat do
města zahraniční turisty. Natočíme reportáž
o svitavském klubu, který oslaví 80 let své existence, a nafilmujeme divadelní představení RUR
v esperantu. Oslavy budou probíhat ve dnech
27. - 29. září.
Libuše Dvořáková

Dramatická školička
Od září otevřela Dramatická školička
ve Svitavách novou přípravnou třídu dětí ve
věku 6 - 7 let. Skupina se schází v úterý od
14:00 do 15:30 v Dramatické školičce na ulici
Purkyňova 17. Nabízíme zájemcům několik
posledních volných míst. Kontaktovat můžete Janu Mandlovou, mob.: 733 142 092, nebo
e-mail: jana.mandlova@kultura-svitavy.cz

Pozvánky
Pomoc pro vás, kteří pečujete o blízké postižené demencí.
Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. pořádá
a zve vás na pravidelná setkávání pro rodinné
příslušníky, kteří pečují o blízkou osobu trpící
nějakou formou demence, zejména Alzheimerovou chorobou. Cílem setkávání je získání potřebných informací, pomoci a podpory.
Zdrojem takové intervence je právě svépomocná skupina. Pracuje na principu vzájemného sdílení a spolupráce, nabízí náhled na
zkušenosti s péčí o nemocného i o sebe sama,
představuje poskytování výše uvedené podpory více klientům najednou.
Naše další setkání se uskuteční ve čtvrtek
24. října v 15 hodin ve společenské místnosti
Seniorcentra města Svitavy s.r.o, T. G. Masaryka 7/33A, Svitavy.
Lenka Jurenová
V rámci Týdne sociálních služeb ČR
vás Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. zve
na Den otevřených dveří, který se koná ve
středu 9. října od 10:00 do 17:00 hodin
v Domově pro seniory na adrese T. G. Masaryka 33A, Svitavy.
Lenka Jurenová
Charita Svitavy vás srdečně zve na koncert
písničkáře Karla Vepřeka, který se uskuteční
ve čtvrtek 17. října v 18 hod. v kostele Navštívení Panny Marie ve Svitavách.
Karel Vepřek je písničkář, který vydává své
vlastní písně a zhudebněné básně (Jiří Orten,
Bohuslav Reynek aj.). Hrával ve skupině Pozdravpámbu se Svatoplukem Karáskem, je
kapelníkem skupin Chudák paní Popelková
a Lyrika Putika. V současné době je redaktorem v Českém rozhlasu.
David Šmída

Z
Z redakční
redakčnípošty
pošty
Modrá je dobrá. Začal nový školní rok,
z prázdninových radovánek jsou jen fotky
a vzpomínky. Již rok mám možnost jako otec
druháčka Modré lačnovské školy sledovat, jak se
potýká se svou novou životní etapou. A jelikož do
školy chodí povětšinou s úsměvem, je pro mne
znamením, že je spokojený. Ve škole jsou aplikovány moderní výukové metody a pomůcky.
Pořádají se zajímavé akce, dlouhodobým standardem jsou programy, které myslím významně přispívají k rozvoji jedince, uvědomění si své
pozice v kolektivu, společnosti, ve světě. Je tedy
skvělé, že kromě tradiční role vzdělávací plní
škola přesvědčivě i roli rozvojovou a výchovnou.
Pokud k uvedenému přidáte upřímnost, profesionalitu a nadšení vedení, učitelů a ostatních
zaměstnanců školy a školky, vzniká instituce,
která dokáže pozitivně ovlivnit budoucí generace. Mám radost, když něco dobře funguje, za
což náleží poděkování. Jsem tedy přesvědčen,
a troufnu si i mé přesvědčení rozšířit na mnohé
další rodiče, že žáci Modré školy nemají trauma
z prvního září a těší se na nové školní dobrodružství.
Jakub Brýdl
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Svitavské školy

K přírodě blíž
Žáci Speciální základní školy Svitavy, jejich
rodiče a učitelé budují už od dubna 2013 přírodní zahradu. Vysadili jsme vrbičkový tunel,
na dokončení čeká bylinková spirála a motýlí
království. Útočištěm pro hmyz se stane hmyzí
hotel, rozmanitost přírody budou žáci pozorovat v divokém koutku. Nezbytnou součástí
přírodní zahrady bude i nově vybudovaná venkovní učebna.
Součástí projektu je i vedení Deníků přírodní zahrady, do nichž budou děti zaznamenávat
výsledky svých pozorování i praktických činností
souvisejících s postupně vytvářenou přírodní zahradou. Své zápisky budou doplňovat nákresy,
fotografiemi, komentáři, obrázky. Projekt je financován Revolvingovým fondem Ministerstva
životního prostředí ČR a jeho ukončení se předpokládá v září roku 2014.
Marcela Švecová
Sobotní drátování na Riegrovce se
koná 12. října od 10 do 12 hodin (na materiál poplatek 50 Kč.) Kontakt: prazanova@
zsriegrova.svitavy.cz

Udělejte si sraz
16. listopadu
ZŠ T. G. Masaryka oslaví v letošním školním roce 60 let od okamžiku, kdy začala poskytovat základní vzdělávání. U příležitosti tohoto významného jubilea si dovolujeme pozvat
všechny absolventy, přátele a další osobnosti
s existencí školy spjaté, aby si školu prohlédli
„od sklepa až po půdu“. Rád bych požádal, aby
zejména zdravá jádra bývalých tříd šířila tuto
informaci a 16. listopad využila k organizaci
třídních srazů, jehož součástí může být i výlet
do vlastní školní historie. Více o Dnech otevřených dveří na ZŠ T. G. M. najdete v listopadovém čísle měsíčníku Naše město. Jiří Sehnal

OKRASNÁ ŠKOLKA STRAKOV
Strakov�22,�570�01�Litomyšl
Zveme�Vás�do�naší Školky,�vybrat�si�můžete�z
následujícího�bohatého�sortimentu.
 jahodníků
Podzim 2013
 kanadských�borůvek
 rhododendronů,�azalek,�vřesů a�jiných
vřesovištních�rostlin
 nabízíme široký�výběr��zakrslých�jehličnanů,
jehličnatých�a�listnatých�stromů a�keřů,
dřevin�pro živé�ploty,�růží
 trvalek,�travin,�cibulovin,�popínavých�rostlin
 dále�substráty,�mulčovací�kůru,�hnojiva,
postřiky�aj.

Od�poloviny října�bude�zahájen�prodej
OVOCNÝCH�STROMKŮ,�KEŘŮ A BOBULOVIN

Nabízíme�také�projekci,�realizaci�a�údržby�zahrad.
ars-skolkastrakov@centrum.cz
www.ars-vavrin.cz
PO�-�PÁ��7:00�-�17:00
tel.:�461�639�001

SO����������8:00�-�11:30

Školní jídelna na „Felberce“ je stříbrná!
Naše školní jídelna se přihlásila do letošního ročníku soutěže O nejlepší školní oběd
České republiky. Kuchařky pod vedením
Hany Bolckové postoupily mezi deset nejlepších týmů a 27. srpna se zúčastnily velkolepého a mediálně velmi sledovaného finále
v Praze. Soutěžní menu, které se v naší školní kuchyni běžně připravuje strávníkům, si
získalo chuťové buňky dvacetičlenné poroty,
v níž zasedli mimo jiné Miroslav Kubec, prezident Asociace kuchařů a cukrářů, či herečka
Markéta Hrubešová. Naše kuchařky si vedly
tak výtečně, že připravily druhý nejlepší oběd
celé soutěže! A čím náš kuchařský tým zabodoval? K pomyslným stříbrným medailím vedla
cesta přes rybí polévku s opečenými rohlíčky,
která porotu doslova uchvátila, zapečené krůtí medailonky s brokolicí a sýrem, podávané

s barevným kopečkovým kuskusem, a výborný celozrnný řez s oříšky, tvarohovým krémem
a ovocem. Našim stříbrným kuchařkám děkujeme za vynikající reprezentaci a srdečně blahopřejeme k jejich obrovskému úspěchu!
Jana Pazderová

Žáci ze ZŠ Svitavy, nám. Míru se neztratí
Školní rok 2012 – 2013 patřil k nejúspěšnějším za posledních dvacet let. Žáci získali
několik prvních míst v okresních i krajských
kolech. V celostátním testování SCIO 9. tříd
v matematice, českém a anglickém jazyce byla
naše škole lepší než 80 % zúčastněných škol.
Za nejlepší považujeme umístění Ondřeje
Slabého v komunikativní soutěži Mladý Demosthenes, který zvítězil v krajském kole a zúčastnil se celostátního. Lucie Ambrožová je ve
své kategorii mistryní ČR v šachu a v prosinci
bude na mistrovství světa (Spojené arabské
emiráty) naši zemi reprezentovat. Je však i vítězkou okresního kola matematické olympiády.
Filip Vodehnal a Jan Jansa nás reprezentovali
v Dějepisné olympiádě, v okresním kole byl Filip první a v krajském kole pátý, Honza v okresním kole druhý, v krajském kole devátý. Lucie
Jílková a Nikola Levová zastupovaly školu

v krajském kole soutěže Festival vědy a techniky. Nikola za svou práci dostala Cenu děkana
Fakulty informatiky a managementu Univerzity
Hradec Králové a získala Zvláštní cenu firmy
Prokop Investa. Obě se zařadily mezi vítěze
Festivalu a za odměnu absolvovaly studijní
stáž ve Francii. Kamila Kučerová soutěžila
v Logické olympiádě, v okresním kole se umístila na 3. místě, v krajském kole obsadila 19.
příčku z 53 účastníků.
Čeká nás nový školní rok a s ním nová očekávání a obhajování výsledku předchozího.
V poslední době se hovoří o zvýšení zájmu
žáků o technické obory. Naše škola patří
k těm, které věnují této oblasti stálou pozornost, a to v rámci realizace projektů (v současnosti projekt COP z ESF) a prostřednictvím
zapojení žáků do technických soutěží.
Věra Hanusová

Pracovat rukama děti baví
Zářím 2013 vstupuje do druhé poloviny projekt My se neztratíme! (reg.č.
CZ.1.07/1.1.28/01.0053), na jehož realizaci
jsme získali finance z evropských strukturálních fondů. Jeho cílem je podpora přírodovědného, řemeslného a technického vzdělávání. Od zahájení projektu vznikly moderně
vybavené školní dílny, pracovna pro technické
kreslení, nové volitelné předměty (řemeslné
práce, zpracování fotografie a videa, elektrotechniky, technické kreslení). Úspěšně běží
kroužek Ferda Mravenec a žáci již využívají moderní e-learningový portál jako podporu pro
své učení. Organizujeme besedy se zástupci
zajímavých řemesel a žáci se jezdí podívat do
škol a firem, které jsou zaměřeny na technické
či řemeslné obory. O všechny klíčové aktivity,
ve kterých děti pracují rukama, je překvapi-

vě velký zájem. Z výběru limitovaného počtu
žáků do zmíněných volitelných předmětů
i kroužku se stal na konci školního roku doslova boj. Máme radost, že je projekt smysluplný
a pro děti užitečný.
Milena Baťková, ZŠ Svitavy, Riegrova 4
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KULTURA
1. Út / 18:00 / klub Tyjátr
Autorské čtení Terezy Boučkové

2. St / 6:30 - 17:00 / Fabrika
Přehlídka středních škol
 14:00/ městská knihovna
Odpoledne pro děti
Stolní hry a vědomostní kvíz pro děti ve věku
6 – 15 let.

 19:00 / čajovna Namasté
Poetická čajovna: Tentokrát na téma:
Můj nejmilejší pokrm je jídlo

5. So / 14:00 / Rosnička

11. Pá / 10:00 / Fabrika

Pohádkový les

Divadlo Různých Jmen Praha: Tartuﬀe

Informace na str. 1

Jedna z vrcholných komedií francouzského klasicismu. Pořad pro školy - doporučeno pro 2.
stupeň ZŠ, SŠ a SOU. Vstupné 60 Kč

 15:00 / městské muzeum a galerie
Všechny barvy Nepálu
- Země tibetské thangky
Vernisáž výstavy textů, fotografií, thangky, obrazů a dalších uměleckých předmětů z oblasti
Himálaje. Spolupořadatelem je občanské sdružení Namasté Nepál, které organizuje humanitární vzdělávací aktivity v této, nám ne příliš známé zemi.

 9:00 / Fabrika
Literární toulky po Poličsku

Vezměte s sebou do čajovny kromě přátel či partnera také vaši oblíbenou knížku. Vstup volný

Putování po místech regionu, která jsou spojena s významnými českými spisovateli a jejich
tvorbou pod vedením Milana Báči, ředitele svitavského gymnázia.

3. Čt / 8:30 a 10:15 / kino Vesmír
nebo divadlo Trám

 9:00 – 17:00 / Fabrika
Burza knih

Jan Susa a Jiří Helekal:
Zpívej - čaruj - dováděj
Hudebně zábavný pořad plný písniček, kouzel
a legrace s populární dvojicí. Doporučeno pro
1. stupeň ZŠ, MŠ. Vstupné 40 Kč

 16:00 / městská knihovna
Jak využívat čtečku knih
Praktické rady jak na elektronickou čtečku knih.

 19:00 / Kafé Rošambo
Katitawa
Dernisáž výstavy fotografií a beseda s promítáním Matěje a Báry Čuhelových o jejich působení v soukromé škole Katikawa v domorodé Andské obci Salasaka v Ekvádoru. Veškeré vystavené fotografie je možné zakoupit a finanční částkou tak přispět na provoz této ojedinělé školy.

4. Pá / 9:00 – 18:00 / městská knihovna
Den otevřených dveří
Prohlídka městské knihovny spojená s prezentací poskytovaných služeb.

 15:00 - 19:00 / MC Krůček
Začínáme podnikat proč a jak. Seminář
v rámci projektu Mám rodinu a podnikám. Nahlásit účast a hlídání dětí – mob.: 734 134 759

Od pondělí do pátku (od 30. 9. do 5. 10.) prodej knih vyřazených z fondu městské knihovny.

 20:00 / klub Tyjátr
Kowalski
Domácí svitavská kapela Kowalski, která hraje svižný rock s funky rytmikou. Vstupné 50 Kč

7. Po / 9:00 – 16:00 / Fabrika
Veletrh sociálních služeb a výstava kompenzačních a ortopedických pomůcek
Pořádá Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
města Svitavy.

8. Út / 19:00 / Fabrika
Karel Plíhal - Vzduchoprázdniny
Vstupné 160 Kč, předprodej v recepci Fabriky od 20. 9.

9. St / 8:00 – 18:00 / Nízkoprahový klub Díra
Den otevřených dveří

 20:00 / klub Tyjátr
Syfon & The Pops
Pravidelný výroční koncert hard rockového Syfonu, hostem je tentokrát mladý garage rock
z České Třebové - The Pops. Vstupné 70 Kč

12. - 13. So, Ne / Svitavy
Můra 3. – Noční outdoorová šifrovací hra
DDM Tramtáryje zve všechny na 3. Můru - outdoorovou šifrovací hru. Vyrazte se toulat od večera do rána městem a jeho okolím, řešit různé úkoly a šifry. Prověříme nejen váš postřeh,
logické myšlení, vědomosti, fyzické a psychické síly. Tým 3 - 5 lidí - jednotná cena 200 Kč.
Přihlášky si vyžádejte na e-mailu: ppadyasek@
svitavy.cz. Přihlásit se můžete do 4. 10., Hrát
mohou starší 15 let, mladší 18 let musí doložit
souhlas rodičů, který bude přiložen u přihlášky.

12. So / 19:00 / čajovna Namasté
Úplňkové bubnování s workshopem
Andreje Koláře
 20:00 / klub Tyjátr
Oldies party
Nejlepší párty s hity 60. až 80. let. Vstupné dobrovolné u obsluhy na baru.

16. St / 17:00 / Svitavský stadion
Drakiáda - pro všechny děti a věčně mladé si
DDM připravilo Drakiádu. Malé soutěže pro
děti a drobné odměny, skládání vlaštovek.

17. Čt / 9:00 a 11:00 / Fabrika
UA Agnez Česká Lípa: Princ a chuďas
Muzikálové představení podle světoznámé novely Marka Twaina. Pořad pro školy - doporučeno pro 2. stupeň ZŠ. Vstupné 40 Kč

 16:00 - 17:00 / MC Krůček
Přednáška o prevenci karcinomu prsu

 18:30 / městské muzeum a galerie
140. cestovatelský večer Asociace Brontosaura. Cesta po východním pobřeží USA

 18:00 / čajovna Namasté
Přednáška: Hrdelní (alikvótní) zpěv

aneb Cesta autem z Brodwaye přes aligátory
ke Karibiku a zpět do Chicaga. Přednáší Adriana Štěpánková.

Lektorem přednášky je terapeut Ivo Janeček
z Pomezí u Poličky. Vstupné dobrovolné

 20:00 / klub Tyjátr
Los Hongos + hosté

10. Čt / 18:00 / čajovna Namasté

Kapela ze Svitav a Vysokého Mýta hrající rock,
world music, dub, reggae, latino. Vstupné 50 Kč

Přednáška: Jak na alergie, astma, ekzémy,
fobie? Přednáška Evy Portlové.

18. Pá / 20:00/ klub Tyjátr
Dj´s Session
Benefiční koncert Nízkoprahového klubu Díra.
Zahrají: The Pipe (house), Joshek (electro),
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Czermis (drum´n´bass), Bart ( jungle), Cyza
(schranz). Výtěžek akce bude investován do
aktivit klubu. Vstupné 40 Kč

19. So / 20:00 / klub Tyjátr
Rockotéka
Rockové hity minulosti i současnosti + hrajeme na vaše přání. Vstupné dobrovolné u obsluhy na baru.

21. Po / 9:00 - 10:00 / Fabrika
Lesní školka
Povídání se zakladatelkou Lesní školky u Svitav
Světlanou Macků.

 12:00 – 18:00, Út / 9:00 – 18:00 / Fabrika
Bazárek podzim – zima

22. Út / 18:00 / klub Tyjátr
Fotoalbum
Prázdniny nám skončily a vy jistě máte spoustu zážitků, které jste zachytili na váš fotoaparát. Byla by škoda, aby vzpomínky byly uložené
v počítači. Přijďte si na ně udělat fotoalbum dle
vaší fantazie. Cena 199 Kč včetně materiálu.

23. St / 17:00 / klub Tyjátr
Piškotéka
Discotéka pro všechny holky a kluky od 8 let,
kteří rádi tančí. Spoustu zábavy, her a muziky
na přání. Vstupné 30 Kč

24. Čt / 17:00 / městské muzeum a galerie
Hudební nástroje Himálaje
Přednáška s promítáním o zimní cestě k Everestu. Přednáší a předvádí ukázky hry na hudební nástroje - Karel Kocůrek. Akce je součástí doprovodného programu k výstavě Všechny barvy Nepálu – Země tibetské thangky.

25. Pá / 16:00 - 21:00 / MC Krůček
Večerní dílna tvořivosti – mega
Podzimní tvoření pro maminky, rodiče s dětmi.
Vyrábíme věneček na dveře.

 17:00 / Fabrika
Na muzice ve Fabrice
K poslechu i tanci zahraje dechový orchestr
Jarda Gang Svitavy s kapelníkem Jaroslavem
Dvořákem. Vstupné 50 Kč

25. – 28. pá – po / divadlo Trám, klub Tyjátr
Posed
Podzimní setkání divadel - více na str. 1 a 13

25. Pá / 20:00 / klub Tyjátr
Schodiště
Externí koncert SKS. Vstupné 150 Kč na místě,
předprodej v recepci Fabriky od 11. 10.

26. So / 18:00 / klub Tyjátr
Snow Film Fest
Večer plný špičkových filmů! Extrémní lyžování, zimní lezení, snowkiting, skialpinismus
a další zimní šílenosti! Přijďte si užít příjemné
odpoledne a večer s vůní dálek a dobrodruž-
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ství. Vstupné 80 Kč, studenti a důchodci sleva
50%, děti do 15 let zdarma.

 18:00 / divadlo Trám
Cokoliv od Mariana Pally + Někdo Praha:
Uměl lítat
Autorské čtení Mariana Pally

27. Ne / 15:00 / divadlo Trám
Hana Voříšková Choceň + Muziga Vysoké
Mýto: Pohyblivé obrázky
Bas les pattes Vilecresnes Francie: Pinocchio
Naopak DŠ Svitavy: Chlebová Lhota
Málo DŠ Svitavy: Haló, Jácíčku!
29. Út / 19:30 / Fabrika
Screamers - travesti show
předprodej IC Svitavy

30. St / 19:00 / Fabrika
Divadlo Na Jezerce – Darda
Vstupné 300 Kč, předprodej v recepci Fabriky od 16.10.

 19:00 / klub Tyjátr
Filmový klub dokumentu o Severní Koreji,
Kimčongílie. Vstup volný

31. Čt / 16:00 / horní část náměstí
Dýně se valí do Svitav
Halloweenské odpoledne pro děti, od 17 hodin
strašidelná duchotéka v maskách a od 18 hodin cesta Svitavského ducha. Informace na str. 1

Kino Vesmír
1. - 2. / Út, St / 19:30
Revival ČR 2013
Komedie o rokenrolu a o jednom podvodu,
který báječně vyjde tím, že se vůbec nepovedl.
Příběh rockové kapely, která se rozpadla v roce
1972 a nyní se pokouší o velkolepý comeback…
Scénář a režie: Alice Nellis
Vstupné: 100 Kč / od 12 let / 116 minut
3. / Čt / 19:30

Velký Gatsby USA 2013
Skvělý román F. Scotta Fitzeralda! Leonardo
DiCaprio v hlavní roli romantického dramatu o
muži, který se roku 1922 vydává do New Yorku, města ztělesňujícího uvolňující se morálku
a jazz. Scénář, produkce, režie: Baz Luhrmann
Vstupné: 60 Kč / od 12 let / titulky / 148 minut
4. - 5. / Pá / 17:00, So / 15:00 a 17:00

Šmoulové 2
V očekávaném pokračování akční rodinné komedie vytvoří zlý čaroděj Gargamel skupinu
zlomyslných tvorů – Neplechů, aby s jejich pomocí získal všemocnou magickou šmoulí esenci. Režie: Raja Gosnel
Vstupné: 70 Kč / od 15 let / 105 min / dabováno
4. / Pá / 19:30

V zajetí démonů USA 2013
Hrůzný příběh světově proslulých vyšetřova-

telů paranormálních jevů, kteří byli pozváni na
odlehlou farmu, aby pomohli rodině terorizované temnými silami. Podle skutečných událostí. Režie: James Wan
Vstupné: 80 Kč / od 15 let / titulky / 112 minut
5. / So / 19:30
Gravitace USA 2013, premiéra!
Sandra Bullock na své první vesmírné misi, George Clooney na poslední… Katastrofa a oba
astronauti zůstanou sami ve vesmíru… Sci-fi
thriller. Scénář a režie: Alfonso Cuarón
Vstupné: 100 Kč / titulky / 91 minut
8. / Út / 19:30

Nejvyšší nabídka Itálie 2013
Láska ke kráse může být zničující. Romantické drama. V hlavní roli Geoffry Rush. Příběh
světově uznávaného znalce výtvarného umění. Příběh velké lásky v pozdním věku. Scénář
a režie: Giuseppe Tornatore
Vstupné: 110 Kč / od 12 let / titulky / 124 minut
9. / St / 19:30

Hra na hraně USA 2013
Hraj, nebo si s tebou pohrajou. V on-line internetových hrách se protočí ročně 33 miliard dolarů. Sem se přesouvá zájem největších hráčů,
ale i těch netvrdších podvodníků. Justin Timberlake hraje největší hazardní hru svého života… Režie: Brad Furman
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky / 91 minut
10. - 13. / Čt, Pá, Ne / 19:30, So / 17:00 a 19:30

Kameňák 4 ČR 2013, premiéra!
Po deseti letech se nám opět představí oblíbení hrdinové městečka Kameňákov v plné parádě. Komedie. Hrají: Václav Vydra, Dana Morávková, Josef Laufr a další. Režie: Ján Novák
Vstupné: 110 Kč / od 15 let
15. / Út / 19:30

Riddick USA, GB 2013
Drsné hlášky, zabijácké nestvůry, lovci hlav
– nejnovější pokračování sci-fi hitu. Vin Diesel
se vrací ve své slavné roli antihrdiny – trestance.
Scénář a režie: David Twohy
Vstupné: 100 Kč / od 12 let / titulky / 119 minut
16. / St / 19:30

Bernie USA 2012
Příběh, který je tak neuvěřitelný, že musí být
skutečný. Nepřekonatelný Jack Black v (podstatě kriminální) komedii v roli majitele pohřebního ústavu. Podle skutečné události. Režie: Richard Linklater
Vstupné: 100 Kč / titulky
17. / Čt / 19:30

Rivalové USA 2013
Skutečný příběh Nikiho Laudy. Niki Lauda a James Hunt – dokonalý profesionál versus neodolatelný playboy. Svět Formule 1. Režie: Ron
Howard
Vstupné: 100 Kč
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18. - 20. / Pá / 17:00, So, Ne / 15:00 a 17:00
Zataženo, občas trakaře 2 USA 2013
Na malé i velké diváky čeká setkání s čipernými
okurkami, hladovými tacodýly nebo krevetími
opičkami… Animovaná komedie. Režie: Cody
Cameron a Kris Pearn
Vstupné: 120 Kč / děti od 15 let / 100 Kč / dabováno / 96 minut

ko-cestovatelskou tématikou je věnovaná cestovatelskému projektu, jehož hlavním cílem
je vystoupit na nejvyšší vrchy všech členských
zemí EU.

18. - 19. / Pá, So / 19:30
Don Jon USA 2013
Současný, na pornografii závislý, Don Juan se
snaží změnit svůj život… Komedie se Scarlett Johansson. Hlavní role a režie: J. Gordon – Lewitt
Vstupné: 90 Kč / od 15 let / titulky / 90 minut

Výstava textů, fotografií, thangky, obrazů
a dalších uměleckých předmětů z oblasti Himálaje. Spolupořadatelem je občanské sdružení Namasté Nepál, které organizuje humanitární vzdělávací aktivity v této, nám ne příliš známé zemi.

22. - 23. / Út, St / 19:30
Plán útěku USA 2013
Ven se ještě nikdo nedostal. Ale teď jsou na
to dva! Legendy Sylvestr Stallone a Arnold
Schwarzenneger se konečně potkají v jednom
filmu. Akční thriller. Režie: Mikael Hafström
Vstupné: 100 Kč / od 12 let / titulky

FABRIKA

24. - 26. / Čt, Pá, So / 19:30
Příběh kmotra ČR 2013, premiéra!
Příběh velké lásky. Lásky k penězům. Podle
bestselleru Jaroslava Kmenty Kmotr Mrázek.
Vypráví o vzestupu a pádu člověka, který se vypracoval na pozici šedé eminence české politiky. V hlavní roli akčního filmu Ondřej Vetchý.
Režie: Petr Nikolaev
Vstupné: 120 Kč / 99 minut
26. a 28. / So / 15:00 a 17:00, Po / 15:00
Univerzita pro příšerky USA 2013
Slavné postavičky z filmu Příšerky s.r.o. se vrací! Tentokrát je zastihneme během studií na
Univerzitě strachu, když ještě nebyli zrovna
nejlepší přátelé… Animovaný rodinný film studia PIXAR. Režie: Dan Scanlon
Vstupné: 70 Kč / dabováno / 109 minut
28. / Po / 17:00 a 19:30

Lásky čas předpremiéra!
Co kdyby se dalo žít nanečisto? Zábavný film
o lásce s trochou cestování v čase. Film Richarda Curtise, tvůrce komedií Láska nebeská, Notting Hill, Čtyři svatby a jeden pohřeb. Skvělou
romantickou komedii uvádíme v české předpremiéře!
Vstupné: 120 Kč / titulky
30. / St / 19:30
Carrie USA 2013
Všichni budou znát její jméno… Nové zpracování slavného hororu Stephena Kinga. Režie:
Kimberly Pierce
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky / 100 minut

Výstavy
MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE
28. 9. – 10. 11.

Post Duono – Po polovině
Výstava fotografů - esperantistů s geografic-

Johana Vlčková 17 let. Otevírací doba: po - pá
8:00 - 16:00, www.kubika.cz

KAFÉ ROŠAMBO

6. 9. 2013 – 12. 1. 2014 / městské muzeum
a galerie, Fabrika, čajovna Namasté

4. 10. – 26. 10.

Všechny barvy Nepálu - Země tibetské
thangky

Výstava obrázků a fotek klientů Nízkoprahového klubu Díra. Výstava je zpřístupněna v době
provozu kavárny.

Foyer

Všechny barvy Nepálu
Výstava velkoformátových fotografií z himálajské přírody i ze života obyčejných lidí v Nepálu nese stejný název jako humanitní projekt. Fotografie jsou prodejné a jeho cílem je získat finanční prostředky na výstavbu nové základní
školy v chudém horském regionu Nepálu a tím
podpořit mateřský projekt občanského sdružení Namasté Nepál.
3. podlaží

IMPULS H. Králové: Ulice plná bláznů
Nejlepší fotografie divadelní atmosféry v ulicích města Hradce Králové, foyer a stanech divadel z mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionů a Open air programu v rámci
workshopu pořádaném SAK IMPULS a VSVF
v Hradci Králové.
4. podlaží

Pavel Šedivý, Praha: Fotograﬁe - fotograﬁka
Tvůrčím zaměřením autora je počítačová fotografika vycházející z vlastních fotografií. Asi
polovinu prací představují fotografiky, ve kterých autor posouvá fotografie do této výtvarné polohy. Na výstavě jsou prezentovány portréty, příroda a zátiší.

Klub mýma očima

26. 10. – 11. 11.

Jak to šlape v Krůčku
Výstava o tom, jak to chodí v Krůčku a jak mateřské centrum spolupracuje se zahraničními
dobrovolnicemi z Evropské dobrovolné služby.
Autorkou fotografií je Michaela Luňáčková. Výstava je zpřístupněna v době provozu kavárny.

ČAJOVNA NAMASTÉ
6. 10. – 12. 1. 2014

Všechny barvy Nepálu
Výstava černobílých fotografií je součástí dobročinného projektu Všechny barvy Nepálu,
který si klade za cíl podporovat vzdělání dětí
v chudých regionech nepálských hor. I vy můžete přispět těmto dětem zakoupením libovolné fotografie. Více na www.cajovnanamaste.cz
Čajovna bude z technických důvodů od 15. 10.
do 13. 11. uzavřena

KAVÁRNA V PARKU
10. 10. – 30. 11.

Milan Maršálek - Obrazy
Výstava obrazů svitavského rodáka, malíře, ilustrátora a fotografa, žijícího od počátku osmdesátých let 20. století v Hamburku. Jeho kresby jsou charakteristické svým typickým humorem. Výstava je zpřístupněna v době provozu
kavárny.

SPORT

DIVADLO TRÁM

5. so / 9:00 / hřiště za Národním domem

1. 9. – 31. 12.

Volejbal: KP mladších žákyň

Dech přírody / Šárka Pelikánová
Obrazy s přírodními motivy, které mají poukázat, že nemusíme věci vidět vždy tak, jak ve
skutečnosti vypadají. Dvanáct obrazů nakreslených pastelkami a černými fixy.

GALERIE KUBIKA

Turnaj

 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy A – TJ Znojmo - Přímětice
Volejbal: 1. liga – juniorky

 10:00 a 12:45 / Svitavský stadion
TJ sršni Svitavy - HC Jestřábi Přelouč
Hokejbal: starší žáci

9. 9. – 11. 10.

Studentská premiéra
Výstava studentek třetího ročníku Střední školy umění a designu, stylu a módy v Brně na
Francouzské. Na svou premiérovou výstavu
připravily kresby převážně s figurální tématikou. Vystavuje: Ester Hotová 19 let, Anežka
Hemelíková 17let, Kateřina Grundzová 17let,

 11:00 / hřiště v Lačnově
SK Kometa Polička - HBC Hr. Králové 1988
Hokejbal

 11:30, 14:15 / Svitavský stadion
TJ sršni Svitavy - HBC Hr. Králové 1988
Hokejbal: mladší žáci
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 16:00 / UMT Lány
TJ Sy B - Holice

19. So / 9:00 / tělocvična ZŠ Felberova

Kopaná: KP muži

Basketbal: oblastní přebor U12

6. Ne / 9:00 / hala Na Střelnici
Turnaj
Florbal: Pardubická liga starších žáků

 10:00 / hřiště za Národním domem
TJ Svitavy – Spartak Polička
Volejbal: KP II. tř. - muži

 10:00 / tělocvična ZŠ Riegrova
TJ Svitavy – Sokol Dolní Újezd
Volejbal: KP – kadetky

 13:45 / Svitavský stadion
TJ Sy - Slávia Praha B

 9:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy A – Sokol Dolní Újezd

 9:00 / tělocvična ZŠ Riegrova
Turnaj

Bohatý program při příležitosti oslav Světového dne architektury, vč. koncertu klavírního
dua E. Viklický a P. Schönová.

Volejbal: KP mladších žákyň
28. 10. / start na Smetanově náměstí

 11:30, 14:15 / hřiště v Lačnově
Polička - Letohrad
Hokejbal: MČR-MŽ, MČR - SŽ / 10:00 a 12:45
1HBC SY - Č. Třebová

 16:00 / Svitavský stadion
TJ Sy A - Vysoké Mýto

Basketbal: II. liga – muži

Kopaná: divize muži

 16:30 / hala Na Střelnici
Tuři Svitavy – USK Praha

Basketbal: Mattoni NBL – přípravné utkání

12. So / 9:00 - 17:00 / hala Na Střelnici
1. kolo Extraligy družstev
Silový trojboj

 9:00 / tělocvična Gymnázia
Oblastní přebor U15
Basketbal: TJ Basketbal Svitavy – BVK Holice

 14:00 / plochodrážní stadion Cihelna
Finále MČR Flattrack
Plochá dráha

 14:00 / hřiště v Lačnově
1HBC SY - HBC Živanice

Basketbal: Mattoni NBL – muži

 19:30 / hala Na Střelnici
Svitavy - Česká Lípa
Florbal: 1. liga mužů

20. Ne / 8:30 / hala Na Střelnici
TJ Basketbal Svitavy B – BCM Ostrava

Volejbal: KP starších žákyň

Hokejbal: mladší žáci

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

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

Mezinárodní festival outdoorových ﬁlmů
Soutěžní putovní přehlídka filmů startuje nedělní besedou s R. Jarošem.
Polička
1. / 19:00 / Tylův dům

Recitál: Lucia Šoralová a La Alma
Momentálně asi nejlepší tuzemská šansoniérka představí nejen tento žánr.
5. / 15:00 / Tylův dům

Koncert: Rozmarýnka
Koncert krojované dechové hudby v rámci Dne
seniorů.

Komici s.r.o.
Stand-up představení, ve kterém účinkují Ruda
z Ostravy, M. Knor a I. Pazderková.
Moravská Třebová

Florbal: 1. liga žen

Ray a Michael Coonyovi: Tři bratři v nesnázích

TJ Sy - Sokolov

 11:30, 14:15 / Svitavský stadion
TJ sršni Svitavy - SK Kometa Polička

3. – 5. 11. / Music Club Kotelna

 11:00 / hala Na Střelnici
Turnaj

 18:30 / hala Na Střelnici
Tuři Svitavy – MMCITÉ Brno

Hokejbal: starší žáci

V. ročník jízdy veteránů za T.G.M. z Litomyšle do Vlčkova, kde bude připraven program.

21. / 19:00 / Tylův dům

 9:00 / tělocvična ZŠ Felberova
Turnaj

26. So / 12:30 / Svitavský stadion

 10:00, 12:45 / Svitavský stadion
TJ sršni Svitavy - 1. HBC Svitavy

Putování za tradicemi první republiky

Basketbal: II. liga – muži

Hokejbal: 2NHBL

Basketbal: Mattoni NBL – muži

4. – 7. 10. / na různých místech ve městě

ArchiMyšl 2013

Kopaná: ČLD U19

Tuři Svitavy – BC Kolín

Litomyšl

Volejbal: KP I. tř. – ženy

 15:30/ hala Na Střelnici
TJ Basketbal Svitavy B – Sokol Karviná

8. Út / 15:00 / hala Na Střelnici

Českomoravské
pomezí

TJ Basketbal Svitavy – TJ Jiskra Litomyšl

Kopaná: U17 a 14:30 U16, ČLD

21. / 19:00 / kinosál muzea
Fraška plná humorných záměn i dramatických
zvratů s nečekanou pointou.
Více na www.moravskatrebova.cz
nebo www.kctmt.webnode.cz

 14.00 / hřiště v Lačnově
1HBC SY - Chlumec nad Cidlinou

Vysoké Mýto

Hokejbal

12. / 20:00 / Klubová scéna

Koncert: Volant, Punk ﬂoid, Vision days
 14:00 / hala Na Střelnici
Svitavy - Hattrick Brno

Jedinečný koncert tří punkových legend.

Florbal: 1. liga mužů

26. / 13:00 / Klubová scéna a společenský sál

3. bubenický festival Vysoké Mýto
 18:00 / hala Na Střelnici
Tuři Svitavy – BK JIP Pardubice
Basketbal: Mattoni NBL – muži

27. Ne / 12:15 / Svitavský stadion

G. Borlai (Maďarsko), T. Losowski (Polsko) M.
Vajgl (Olympic), P. Sas (Čechomor), O. Pomajsl (Vltava) a další.
Více na www.bubenickyfestival.cz

TJ Sy - Admira Praha

4. – 18. 10. / galerie ve zvonici

Kopaná: ČLD U19, TJ Sy A - Dobrovice 14:30
- divize muži

Štětcem, špachtlí, ohněm, kladivem
Vystavují: sochař K. Bureš a malíř B. Jirgle.

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, tadydira@seznam.cz. Pokladna kina je otevřena úterý - sobota od 18:30 do 20:30.
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Seriál: MPO (26)

Řezbářský memoriál Alise Petruse
Již po čtvrté se sešli na Svitavském stadionu řezbáři z ČR, Slovenska a Polska. Téma letošního
roku – Z pohádky do pohádky - potěšilo zejména děti. Pohádkové bytosti, které na konci srpna
vznikaly před očima kolemjdoucích (Kašpárek Lojzík, Posezení u broučka, Lokomotiva Tomášek,
Hodný dráček, Dilinosaurus, Únos Budulínka, Král, Létající pes, Křemílek) budou zdobit dvě dětská hřiště na stadionu, jen Hastrmánek Viťouch se rozhodl odstěhovat do Vodárenského lesa...
Na fotografii řezbáři při vernisáži.
Blanka Čuhelová

Výstava Země tibetské thangky

Nová výstava Země tibetské thangky bude
slavnostně zahájena v neděli 5. října v 15 hodin v městském muzeu. Ve výstavních síních
v přízemí budovy vám bude představen Nepál, krásná země s nádhernou přírodou a přívětivými lidmi pod nejvyšším horstvem naší
planety, o níž se v České republice příliš neví
a často bývá zaměňovaná s Tibetem. Pokud navštívíte výstavu, dozvíte se o této zemi
mnohé, o její politické situaci, o přírodě, lidech, obytných sídlech, umění a také náboženství (hinduismus a buddhismus). Víte, co
je to thangka, darčhen nebo čhöpan? I ty budou součástí výstavy – malé i velké thangky
adjustované do brokátových okrajů, obrazy
s buddhistickou tématikou, modlitební praporky
a další umělecké i votivní předměty z oblasti

Himálaje, modlitební mlýnky, dřevěné ručně
vyřezávané sošky a předměty, tibetské zvony
a mísy, hudební nástroje, nepálské oděvy,
drobné šperky.
Na expozici v muzeu navazuje výstava fotografií projektu Všechny barvy Nepálu, barevných ve Fabrice a černobílých v čajovně Namaste. Jde o velkoformátové fotografie
z himálajské přírody i ze života obyčejných lidí
v Nepálu.
V průběhu výstavy je pro návštěvníky připraven bohatý doprovodný program – besedy o himálajské přírodě, hudebních nástrojích,
školství, workshopy nepálské kuchyně a výroby typických nepálských a tibetských předmětů, pozvánka na treky do lůna Himálaje.
Výstavu organizujeme ve spolupráci s občanským sdružení Namasté Nepál, jehož posláním je humanitární, vzdělávací a kulturní
podpora lidí v Nepálu. Název sdružení vychází z nepálského pozdravu (namasté by se dalo
přirovnat k našemu ahoj nebo dobrý den). Většina vystavených předmětů a všechny fotografie jsou prodejné. Jejich koupí podpoříte i vy
výstavbu nové základní školy v chudém horském regionu Nepálu. Více se o projektech
tohoto sdružení dozvíte na www.namaste.cz
nebo www.všechnybarvynepalu.cz.
Blanka Čuhelová

Naproti rodinné hrobce městského stavitele Biera, o kterou se také stará Muzejní historický klub Záviš, se nachází nevýrazný jednoduchý kříž rodin Gabeler-Makowsky. V hlavní aleji hřbitova, na hrobových místech 661–3, leží
Konstantin Makowsky. To jméno dnes již pravděpodobně nic neřekne, ale přesto se jedná
o starostu města, jak se dočteme na náhrobku.
Rodina Makowských se ve městě živila
mydlářstvím. Otec Aloys byl mydlářský mistr
a matka Barbara byla dcerou městského lékaře Steina. Z jejich manželství vzešlo devět dětí,
ale pouze nejstarší syn Konstantin (*1829) zůstal ve Svitavách, když se rodina odstěhovala
do Brna. Konstantin v roce 1854 převzal trutnovskou přádelnu, zakoupil dům na svitavském náměstí č. 80 (Nadace Josefa Plívy) a od
roku 1860 se s ním setkáváme v zastupitelstvu
města a ve správní radě městské spořitelny.
V letech 1869–1871 byl zvolen starostou města a v období 1878–1881 se stal místostarostou. V zastupitelstvu pracoval do roku 1884.
Ředitelem spořitelny zůstal do roku 1895.
Konstantin Makowsky je od roku 1873 spojen
s vedením hasičského sboru, ve kterém jako
jeho čestný člen zůstal do smrti 6. října 1912.
Jeho pohřbu byly přítomny městské spolky
a korporace, kromě hasičů i Vojenský veteránský spolek arciknížete Albrechta. V místních
novinách se objevila zmínka o charitativní činnosti zemřelého, zvláště o podpoře seniorů.
Do rodinného hrobu, v němž místo odpočinku nalezly také Agnes a Antonie, jej uložil syn
Rudolf 9. října.
Většího věhlasu dosáhli Konstantinovi bratři. Alois (*1830), který vstoupil do státních služeb a stal se organizátorem policejních sborů
na Moravě a ředitelem brněnské policie (1882).
Zastával i post radního města Brna. Alexander Dagobert (*1833) patří k nejvýznamnějším svitavským rodákům. Rektor německého
učení technického v Brně, autor projektu březovského vodovodu, za nějž mu bylo uděleno
čestné občanství města Brna, a po jeho smrti
v roce 1908 byla po něm pojmenována jedna
z brněnských ulic. Byl to právě on, jenž dal dobrozdání k rozšíření našeho hřbitova, abych měl
o čem psát.
Radoslav Fikejz
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POSED 2013
s Marianem Pallou
Pokračování ze str. 1
O nacházení kouzel v sobě samém… tato
loutkářská performace byla k vidění třeba na
Loutkářské Chrudimi či na Jiráskově Hronově.
Do Svitav opět přijedou mladí loutkáři
z Francie, z malého města Villecresnes. Soubor
Bas les pattes – což česky znamená Ruce pryč.
Již mnoho let trvá přátelství mezi francouzskými loutkáři pod vedením Isabelle Durant (absolventky pražské DAMU) a naší Dramatickou
školičkou. Před rokem byli naši ve Francii, dnes
přijíždí Francouzi k nám. A vezou slavného Pinocchia! Na Posedu si zahrají i soubory svitavské Dramatické školičky – Naopak a Málo (dostaly cenu na letošní Loutkářské Chrudimi!)
vedené Janou Mandlovou.

Posed začne v Tyjátru koncertem kapely
Schodiště, což byl původně Nahoru po schodišti dolů band. Kapela, která si bere z nepřeberného množství hudebních stylů vše, co jí
přijde pod ruku. Nestačí slyšet, musí se i vidět!
Posed skončí úžasně: Pohyblivé obrázky Hanky Voříškové a manželů Vedralových.
Malé události mezi nebem a zemí. Obrázky,
které Hanka Voříšková kreslí a maluje, uvedla do pohybu a vzniklo divadlo, které Helena
a Jiří Vedralovi doprovází a dotváří hrou na
kytaru, housle, hrací strojky a perkuse. Úžas-

né představení! Úžasné představení oceněné
v Chrudimi, Písku, Hronově, a dokonce bylo
nominováno na mezinárodní festival Divadlo
Plzeň 2013 – mezi mimořádná a pozoruhodná
profesionální divadla z celé Evropy!
Myslím, že jsem vyjmenoval mnoho důvodů, proč si přijít posedět na letošní POSED!
Hezký podzim s divadlem ve Svitavách.
Petr Mohr
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Pozvánka na přednášku
Václava Mertina

PhDr. Václav Mertin je významný dětský
psycholog, který se dlouhodobě zabývá psychologickými aspekty poruch učení a chování
dětí, předškolní výchovou, rolí médií ve výchově dětí, domácím vzděláváním, v poslední
době i porozvodovou střídavou péčí. Za 30 let
praxe se stal špičkou ve svém oboru. Je autorem řady odborných publikací, např. Výchovné
maličkosti či Výchova bez trestů a spoluautorem knihy Hry pomáhají s problémy.
Téma besedy s Václavem Mertinem - Jak
řeč souvisí s psaním a schopností číst, jak eliminovat problémy s řečí u dětí, jaký vliv mají
rodiče a škola na schopnost dětí se vyjadřovat.
Akce se koná v aule Fabriky v pondělí
14. října v 17 hodin.
Marta Bauerová

Příběhy 20. století
Městská knihovna ve Svitavách se připojuje k projektu Příběhy 20. století, a to soutěží
pro středoškoláky. Úkolem je najít a zdokumentovat poutavý příběh ať už jednoho pamětníka, či více svědků dokumentujících jednu událost, příběh místa, či rodinnou historii.
Toto vyprávění by se mělo nějakým způsobem
dotknout „velkých dějin“ 20. století. Pokud tě
projekt zaujal, odešli příběh na naši e-mailovou adresu: knihovna@booksy.cz nejpozději
do 25. 11. 2013. Dva nejzajímavější oceníme
knihou. Všechny příspěvky pošleme pořádající
neziskové organizaci Postbellum. Podrobnější
informace o projektu najdete na adrese: www.
pribehy20.stoleti.cz.
Marta Bauerová

Týden knihoven
30. září - 6. října
Sekce veřejných knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje již
17. ročník celostátní akce Týden knihoven.
Tradičně se do Týdne knihoven zapojuje
i Městská knihovna ve Svitavách, která si
pro své čtenáře i veřejnost připravila program. Všechny akce jsou uvedeny v kalendáři akcí.
Marta Bauerová

Literární toulky po Svitavsku II - Poličsko
Městská knihovna připravila pro zájemce
o literaturu druhé putování po místech, která
jsou v našem regionu spjata s významnými
českými spisovateli, jejich životem, tvorbou
a dílem. Opět pod vedením Milana Báči, ředitele svitavského gymnázia a autora knížky
Literární toulky po Svitavsku se vydáme ze
Svitav do Poličky. Projdeme městem od místa
rodného domu básníka Bureše kolem první
poličské tiskárny a rodného domu buditele
J. V. J. Michla-Drašara až k Tylově domu. Prohlédneme si hroby literátů na jednom z poličských hřbitovů. Přejedeme do Borové za hrdinou románu T. Novákové Jiřím Šmatlánem.
V nedaleké Pusté Rybné si připomeneme jeden z románů V. Kaplického. Dvě zastávky
uskutečníme v Březinách – u Drašarovy lípy
a hrobu Drašara. Krátkou zastávku uděláme
v Telecím, kde si připomeneme pověsti o zpívající lípě nebo to, co má Telecí společného
s autorem legendárních Broučků. Podnikneme
cestu do Sádku za autorem Cesty do pravěku,
v nedaleké Korouhvi se podíváme k rodnému
domu autora historické prózy Ehrenbergera.
V Nedvězím se zastavíme na Librově gruntě, dějišti románu T. Novákové. V Bystrém si
opět připomeneme tuto spisovatelku, ale také
básníka J. Vrchlického, písmáka Federsela
a navštívíme Brtounovu chaloupku, opět místo z románu T. Novákové. Zastávka bude také
v bývalých lázních Balda nebo v Rohozné, rodišti spisovatele B. Březovského.
Putování začne v sobotu 5. října v 9 hodin
odjezdem zvláštního autobusu z parkoviště

u Fabriky. Příspěvek 50 Kč bude vybírán při
vstupu do autobusu. Návrat do Svitav je plánován kolem 15. hodiny. Zájemci si účast na
literárních toulkách musí rezervovat v Městské
knihovně ve Svitavách, tel.: 461 533 295, nebo
e-mail va@booksy.cz .
Milada Vacková
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Karel Plíhal - Vzduchoprázdniny
8. / út / 19:00 / Fabrika
Čerstvý držitel ceny Anděl za CD Vzduchoprázdniny v kategorii Folk a country je již 30
let jednou z nejvýraznějších osobností folkové
scény u nás.
Jemná a hravá poetika, komorní atmosféra. Vše ve formě inteligentně humorných, často vyzrále sebeironických textů nebo krátkých
veršovánek uvozujících či doplňujících jednotlivé písničky. Projev, který nelze napodobit.
A především: famózní kytarové umění. Valčíky,
blues, latinskoamerické rytmy, swing i jeho typické náladovky hrané nezaměnitelnými zvětšenými a zmenšenými durovými akordy – vše
zvládá s lehkostí a bravurou. Koncert obsahuje
bezmála všechny písničky z nového alba Vzduchoprázdniny, které vyšlo v září 2012, písničky
starší v nových kytarových aranžích a mnoho
nových básniček. Po koncertě je pro návštěvní-

ky připravena autogramiáda. Pořad není vhodný pro děti do dvanácti let. www.karelplihal.cz.
Vstupné: 160 Kč.
Vladislav Steinbauer

Výuka znakového jazyka
Výuka znakového jazyka je určena pro studenty, kteří chtějí v příštím roce jít k přijímacím zkouškám na Speciální pedagogiku, sociální pracovníky a zdravotníky, kteří mají zájem
o komunikaci s pacienty sluchově postiženými. Dále se mohou zúčastnit i rodiče sluchově
postižených dětí. Rozsah učiva je pro začáteč-

níky 90 hodin. Učilo by se po vzájemné dohodě, cena kurzu je 3.000 Kč a začne ve druhé
polovině října.
Pokud máte zájem, obraťte se na naši kontaktní adresu antoninpesa@email.cz. Informace můžete získat i na recepci ve Fabrice.
Antonín Peša

Veletrh sociálních služeb
Město Svitavy a poskytovatelé sociálních
služeb se připojili k akci Týden v sociálních
službách, kterou každoročně vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí spolu s Asociací
poskytovatelů sociálních služeb ČR v týdnu od
7. do 13. října.
Svitavy mají funkční a rozsáhlou síť sociálních služeb, která svoji pomoc nabízí všem
potřebným, ať se jedná o seniory, děti a jejich
rodiče, zdravotně postižené, či osoby v krizové
situaci.
Osobně se o nabídce a kvalitě sociálních
služeb můžete přesvědčit v pondělí 7. října od

9 do 16 hodin ve multifunkčním centru Fabrika Svitavy (Wolkerova alej 92/18), kde je pro
širokou svitavskou veřejnost připraven Veletrh
sociálních služeb. Součástí veletrhu bude také
výstava kompenzačních a rehabilitačních pomůcek - např. pomůcek pro usnadnění osobní
hygieny (nástavce na WC, madla a sedačky
do vany, toaletní vozíky). Dále také pomůcky
pro zrakově postižené a rehabilitační pomůcky vhodné po úrazech či operacích a další. Srdečně vás zveme, přijďte se podívat, co vše ve
Svitavách máme k dispozici.
Šárka Řehořová

Schodiště
25. / Pá / 20:00 / Tyjátr

Externí koncert SKS
Kapela Schodiště pravidelně koncertuje
převážně v klubech a na festivalech po celé
republice, za 28 let existence odehrála asi tisíc
koncertů. Nejprve na chvostě nové vlny osmdesátých let jako předzvěst dnešního ska, po
sametové pauze pak absorbujíc další a další vlivy, krok za krokem k pozici jedné z vyhledávaných tuzemských klubových kapel. Schodiště
nestačí slyšet, musí se i vidět. Žánrové rozpětí
nabralo nových rozměrů, kdysi připisované
škatulky jako hospodský šraml, reggae či ska
už dávno nejsou určující.
Schodiště hraje v sestavě: Zpěvák - Martin
Doktor Krajíček (od roku 1983) – tvář kapely,
frontman, zakládající člen Nahoru po schodišti
dolů bandu a doživotní břímě Schodiště.
Saxofonista - Vladimír Cihelka, baskytarista Vratislav Horčík (od roku 1986), harmonikář Miroslav Klíma (od roku 1987) – tvůrčí
jádro od počátků NPSDB.
Klarinetista - Jaromír Linhart (od roku
2005) – staronová posila ze spřízněné kapely Rudovous. Kytarista Ondřej Fencl (od roku
2007) a bubenice Pája Táboříková (od roku
2008) – mladá krev, svěží vítr. Bez nich by
Schodiště nebylo tím, čím je dnes. Bez nich by
Schodiště nebylo vůbec. www.schodiste.org.
Vstupné: 150 Kč.
Vladislav Steinbauer

Řešíme závislosti
na drogách, alkoholu
i automatech
Občanské sdružení Laxus, které nabízí
pomoc lidem ohroženým závislostí, rozšířilo
svou působnost ve Svitavách. Díky spolupráci s městem došlo k navýšení provozní doby
Ambulantního centra. „Reagujeme na poptávku těch, pro které jsou podobné služby nedostupné, nebo je pro ně obtížné dojíždět,“ říká
sociální pracovník Martin Svoboda. „Kromě
uživatelů alkoholu a drog jsou našimi klienty
i závislí na automatech a sázkách. Velkou skupinu pak tvoří ti, kteří sami závislí nejsou, ale mají
někoho takového v rodině. Často nás kontaktují
rodiče, jejichž dítě experimentuje s drogami,“
upřesňuje. Služby jsou bezplatné a anonymní.
Můžete je využít každý pátek v Centru Fabrika
ve Wolkerově aleji č. 92. Objednejte se na tel.:
605 113 254, nebo svoboda@laxus.cz.
Lukáš Gilányi
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DDM Svitavy

Adaptační kurzy

MC Krůček

1. / Út / 8:30 / UMT Svitavy - Lány

Adaptační kurzy proběhly ve dnech 4. - 7.
9., 9. – 10. 9. a 16. – 17. 9. 2013 pro 1. ročníky
studentů VSŠ a VOŠ v Moravské Třebové, které organizoval DDM Tramtáryje Svitavy. Úče-

Informace vám předáme osobně v MC
Krůček, budova Fabriky, na mob.: 737 236
152, e-mail: mckrucek@gmail.com, www.mckrucek.cz
Nabízíme vzdělávací programy pro děti
v Hlídacím centru - BabyKrůček – mob.: 604
509 421, hlidaci.centrum@seznam.cz. Od
7 do 17 hodin poskytujeme individuální a nadstandardní péči. Pečujeme o děti se specifickými potřebami (dietní omezení apod.) O děti se
stará tým zkušených odborníků. Služby jsme
rozšířili o rehabilitační cvičení, výuku angličtiny
a speciální program učení s prvky Montessori.
Při příznivém počasí upřednostňujeme pobyt
venku.
Tým MC Krůček

Obvodní kolo v minifotbalu žáků 8. – 9. tříd
9. / St / 9:00 / UMT Svitavy - Lány

Okresní kolo v minifotbalu žáků 8. – 9. tříd
19. / So / 7:30 – 17:00 / Týniště nad Orlicí
- Třebechovice pod Orebem
Zamykání vody - akce je určena pro naprosté začátečníky i pokročilé vodáky, kapacita 40
míst (pod počet 20 dospělých se akce ruší).
Přihlášky do 14. 10. v DDM, nebo na: ppadyasek@svitavy.cz. Cena bude upřesněna na
plakátech a na www.ddm.svitavy.cz. V ceně:
doprava, rafty, pádla, vesty. Vzít si s sebou: jídlo + nápoj na celý den, suché převlečení, obuv
do vody, do 15 let přilbu - povinné (cyklo, hokej...). Další info: 734 287 285, ppadyasek@
svitavy.cz.
Zvou zaměstnanci DDM Tramtáryje

Nízkoprahový klub Díra
Občanské sdružení Bonanza je nezisková
organizace, jejíž činnost a poslání jsou zaměřeny na pomoc sociálně znevýhodněným nebo
rizikovým dětem a jejich rodinám. Jedna z činností organizace je od 1. ledna 2009 Nízkoprahový klub Díra, který poskytuje své služby
dětem a mladým lidem ve věku od 8 do 20 let
ze Svitav a okolí, které zažívají nebo mohou
zažívat nepříznivé životní situace v rodině, ve
škole a v práci, ve vztazích, ve společnosti.
Služba je zajištěna sociálními pracovníky, kteří
poskytují klientům individuální podporu v období dospívání, odborné poradenství a pomoc
v obtížných životních situacích. Velkou předností služby je princip nízkoprahovosti, který
činí službu co nejvíc přístupnou a otevřenou
cílové skupině.

lem bylo začlenit studenty do nového kolektivu

formou různých her a soutěží, které by utužily
vztahy v nově vznikajícím kolektivu a prokázaly
schopnosti jak jednotlivců, tak celého kolektivu
držet pohromadě a navzájem si pomáhat. Celý
blok pro danou třídu trval dva dny a dohromady se vystřídaly čtyři třídy prvních ročníků.

Vynikající byla spolupráce s ředitelem a vedením školy, kdy nám byly poskytnuty prostory
dle našich potřeb, a již nyní jsme se dohodli na
další spolupráci pro příští rok. Vynikající práci
v rámci adaptačního programu odvedli zaměstnanci DDM Tramtáryje Krťa, Pady
a Mirek. Velký podíl na zdárném průběhu
akce měl Ondřej Komůrka (učitel AJ na VSŠ
a VOŠ) a třídní učitelé jednotlivých tříd. Budeme se těšit na další spolupráci s VSŠ a VOŠ
i při jiných akcích mimo adaptační programy.
Robert Snášil

Oddíl Správný táborník

Oddíl Správný táborník uvítá nové členy!
Schůzky každý čtvrtek od 15:00 do 17:00 hod
v klubovně ZŠ nám. Míru (sraz na školním dvoře - vchod od Chovenky).
Lucie Fišerová

Jak lépe zvládat
rodičovství?

Nízkoprahový klub Díra je otevřený každý všední den od 13 do 18 hodin.
Kontakty do zařízení:
Nízkoprahový klub Díra
Felberova 2, Svitavy 568 02
Mob.: 725 246 743
www.osbonanza.cz
E-mail: tadydira@seznam.cz
Facebook: Díra – Nízkoprahový klub
Michaela Kopová

Již popáté se rodiče ve Svitavách mohou
zúčastnit tzv. KERu (Kurz efektivního rodičovství), který je určen pro ty, kteří chtějí
porozumět lépe sobě i svému dítěti. Začíná
11. října dopoledne a je rozdělen do pěti částí:
Demokratická výchova, sourozenecké konstelace a cíle nevhodného chování; Povzbuzování,
emoce, podpora a sebeúcta dítěte; Příslušnost
problému a jeho řešení vhodnou komunikací
– empatie a já-výrok; Logické důsledky namísto trestů; Rodina, její pravidla a hranice.
Kurz vychází z pozitivního přístupu k dětem
a je veden interaktivní metodou, hlídání dětí
zajištěno. Všechny další informace a přihlášky
na cuhelova@svi.cz, nebo mob.: 739 085 457.
Monika Čuhelová

SVITAVY

8.11.
v 17:00

KC Fabrika
Pøedprodej:
Informaèní centrum - 461 534 300
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Svitavský ﬂorbal čeká premiéra v 1. lize

2. ročník MTB duatlonu
Zveme širokou veřejnost v sobotu 28. září
na pláž rybníka Rosnička, kde se za podpory
společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. uskuteční
2. ročník MTB duatlonu (běh, jízda na MTB
kole, běh).
Program:
• 9:00 - 10:30 prezentace
• 10:50
řazení na start
• 11:00
start závodu
• 14:00
vyhlášení závodu
více informací na: www.mtbduatlonrosna.cz
Lenka Suchánková

Richard Berger

Svitavský plochodrážní jezdec Richard Berger se zúčastnil dalšího mezinárodního závodu
veteránů, který se jel 24. srpna ve Svitavách,
a to za účasti Rakouska, Polska a Slovenska.
Jel na domácí dráze a zde si vedl opravdu bravurně. Dostal se opět do finále, kde skončil na
2. místě. Finále nebylo rozděleno na žádné
kategorie. Město Svitavy a AMK Svitavy reprezentoval úspěšně tak, že skončil na stupních
vítězů.
Speedway Svitavy

Kardio klub zve
Říjnová vycházka Kardio klubu je připravena na sobotu 12. října. Březovský vodovod
oslavuje 100 let a nám bude umožněna prohlídka s odborným výkladem. Vydáme se také
na rozhlednu Járy Cimrmana. Pěší nenáročná
vycházka nepřesáhne 4 km. Odjezd z autobusového nádraží Svitavy je v 8:30 hod.
Srdečně zveme také na výroční členskou
schůzi Kardio klubu, která se koná ve čtvrtek
24. října od 15 hodin ve velkém sále Fabriky.
Zhodnotíme roční práci nového výboru. Připomínky do diskuse a drobné dárky jsou vítány
a bude postaráno i o malé občerstvení. Dozvíte
se informace o pobytech v termálních lázních
v maďarském Kapuváru a budete se moci přihlásit na příští zájezd.
Jan Pokorný

Svitavský florbal potvrdil své výsostní
postavení v regionu a postupem do 1. ligy
mužů se zařadil mezi české florbalové velkokluby. Místní hráči pod vedením trenéra Lubomíra Kocourka s přehledem vyhráli svoji
divizi 2. ligy, když před druhým Náchodem
měli náskok 11 bodů. V následujícím vyřazovacím play-up hraném na dvě vítězná utkání
se našim do cesty postavil florbalový oddíl
z Kopřivnice jakožto vítěz moravské divize.
Když před zraky pěti stovek diváků v dubnu
Na Střelnici v dramatu Svitavští zvítězili 6:4,
zbýval udělat pověstný nejtěžší poslední krok.
Tím byla odveta na půdě Kopřivnice. Podporou svitavským hráčům byl autobus plný skvělých fanoušků. Přestože odvetné utkání bylo
z obou stran velmi opatrné, nakonec tíhu okamžiku lépe zvládli svitavští borci a v Kopřivnici zvítězili vysoko 9:2. Příznivci našeho klubu
se mohli radovat. Díky vítězství 2:0 na utkání
A-tým oddílu florbalu postoupil do 1. ligy.
Ta je po extralize druhou nejvyšší celostát-

ní soutěží. Tyto dvě soutěže prezentují top
24 týmů v České republice v konkurenci neuvěřitelných pěti set klubů, které čítají dohromady téměř sto tisíc registrovaných hráčů
v ČR. Pro svitavský florbal je proto postup
historickým úspěchem a diváci se mohou těšit
na řadu zajímavých zápasů. Složení týmu pro
1. ligu je téměř totožné jako v postupové sezoně, a tak Svitavy budou v této soutěži reprezentovat především odchovanci místního oddílu,
který již oslavil 15 let své existence.
Svitavský florbal však nezahálí ani mimo
elitní kategorii. Oddíl se zaměřil na mládež
a mimo A-tým se tak od září představí hned
7 dalších družstev od nejmladších elévů až po
ligové ženské družstvo. Stále také pokračuje
nábor nových členů do všech družstev. Více
informací o termínech utkání 1. ligy a dalších
akcích florbalu ve Svitavách najdete na www.
florbal-svitavy.cz nebo na facebooku www.facebook.com/FlorbalSvitavy.
Lubomír Skála

Informace z krytého
plaveckého bazénu

Lačnovský psík

Soutěž O nejrychlejšího jezdce tobogánu
probíhá od 9. září do 31. října.
Každou první středu v měsíci od 15 do
17 hodin je opět připravena Škola kraulu pro
všechny věkové kategorie, a to zdarma! V době
plavání pro veřejnost vás jen za běžné vstupné
seznámíme nebo zdokonalíme v plaveckém
způsobu kraul.
Každý pátek dopoledne ve školním roce od
9 do 11 hodin je zajištěno hlídání dětí. Podrobnosti k akcím najdete na webových stránkách
www.sportes.svitavy.cz.
Filip Tomanec

Den otevřené brány ZKO Lačnov se koná
v sobotu 5. října v 10 hod. milovníkům psů a jejich mazlíčkům. Akce je určená pro děti i dospělé.
K vidění budou ukázky základní a pokročilé poslušnosti, obrany, dogdancingu (tanec se psy),
dog frisbeefreestyle, flyball a fotbalová, taneční
a agility show Jany Pucherové.
Také můžete navštívit výcvikový koutek
a stánek s výcvikovými a chovatelskými potřebami, občerstvení a především se přihlásit do
spousty soutěží o praktické ceny. Více informací a přihlášky do soutěží na www.lacnovsky-psik.webnode.cz, facebooku ZKO. Vstupné:
dospělý 10 Kč, dítě do 12 let zdarma, výstavní
poplatky dle soutěže (výtěžek bude věnován
Záchranné stanici Zelené Vendolí).
Michaela Sýkorová
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Další volejbalová sezona se rozjíždí

Zahájení spinningové
sezony
Za velké podpory společnosti SPORTES
vzniklo nové Spinningové cetrum, které se nachází ve sportovní hale Na Střelnici. Spinningové centrum disponuje spinningovou místností
s 10 Spinnery a barem, vlastními šatnami a nově
vybudovanými sprchami. Kromě klasických lekcí vedeme:
• lekce Spinning body form - po spinningové
části formování postavy s činkami, expandery, over bally a váhou svého těla
• ranní lekce zaměřené na redukci váhy a spalování tuku
• prodloužené lekce 1,5 hod.
Lekce vedou certifikovaní instruktoři, kte-

Prázdninové měsíce nebyly pro volejbalisty a volejbalistky jen tak na lenošení. Využívali
antukových i beachových kurtů, jezdili na turnaje. Významnou domácí akcí byl tradiční turnaj Mixy 2013, kterého se na hřištích za Národním domem zúčastnilo 16 družstev. Prázdniny
– neprázdniny – v srpnu začala pro většinu družstev příprava na nový soutěžní ročník. Tréninky a hlavně soustředění! Na nich se
v Hošťálkové u Vsetína a ve Výprachticích vystřídalo ve třech turnusech celkem 132 účastníků z družstev žactva a dorostu. Na místě je
poděkovat všem dospělým, kteří si letos, ostatně jako každý rok, zase vzali týden dovolenou,
aby ji na soustředění věnovali „svému“ družstvu.
A co očekáváme od začínající sezony? Do
soutěží máme přihlášeno celkem 30 týmů,
z toho 12 v šestkovém volejbale, 18 v katego-

riích minivolejbalu. Okolo 60 dětí bude zapojeno v systému turnajů Barevného minivolejbalu a pro ty úplně nejmladší ve školních přípravkách připravíme turnaje mezi školami.
Úspěšné družstvo kadetek, kterým vloni
jen o vlásek unikl postup do extraligy, bude letos hájit naše barvy v 1. lize juniorek a junioři se chystají v 1. lize obhájit 4. místo. Hodně
si slibujeme od starších žákyň a žáků, které bychom rádi viděli na předních místech Českého
poháru i ve finále MČR. Ostatní týmy budou
startovat v krajských přeborech.
Zveme vás na domácí zápasy a turnaje,
budete vždy vítáni. Přijďte domácí volejbalisty a volejbalistky povzbuzovat a sledujte, zda
se nám bude dařit naplnit všechna sportovní
předsevzetí, která jsme si dali. Informace najdete také na: www.volejbal.svitavy.cz.
Marcela Sezemská

ří se věnují dle požadavků i začátečníkům. Info
a rezervace on - line: http://spinning.cyklofaltynek.cz
Na všechny klienty se těší tým instruktorů
Spinning.
Jan Faltýnek

Nordic Walking víkend v Harrachově
Občané Svitavska, a nejen oni, mají každý měsíc možnost zasvětit jeden víkend aktivnímu pohybu ve formě Nordic Walkingu (chůze se speciálními holemi) pod odborným dohledem. V rámci projektu Zdravého životního
stylu společnosti SPORTES a Ing. Dity Urbánkové, Ph.D., instruktorky Nordic a Priessnitz
Walkingu, se mohou vydat na jeden nebo dva
dny za krásami naší země. Ne jinak tomu bylo
o víkendu 6. - 8. září, kdy se konal výlet do Krkonoš. Účastníci byli rozděleni podle výkonnosti do dvou skupin a absolvovali trasu z Harrachova do Rokytnice nad Jizerou a zpět (fyzicky zdatnější skupina ušla v sobotu asi 25 km,
ostatní asi 16 km). V neděli se konala vycházka
k Mumlavským vodopádům (asi 9 km). Celá
akce byla zaměřena na výuku a zkvalitnění
techniky Nordic Walkingu. Nechyběla ani zahřívací, strečinková a dechová rehabilitační
cvičení a také parciální ochlazování končetin
v horských potůčcích dle metod Vincenze

• sobota 16.11. – Listopadové ťapání na Kozlov aneb na sezení u kamen je ještě brzy
(Semanín, Česká Třebová)
• Výukové a vycházkové lekce Nordic Walkingu pro veřejnost
− individuální lekce - dle domluvy
− skupinové lekce - aktuální termíny sledujte vždy na webu: www.poradnavyzivy.cz

Priessnitze. Zaslouženou odměnou všem byl
pobyt v Římských lázních. O nádherných výhledech a překrásném počasí ani nemluvě.
Pojďte si i vy najít chvilku a naučit se správnou
techniku jednoho z nejpřirozenějších a nejpřínosnějších sportů Nordic Walkingu.
Na následující měsíce připravujeme tyto
akce:
• neděle 6. 10. – Malebný podzim v Orlických
horách (Šerlich, Šerlišský mlýn)

Bližší informace na mob.: 737 513 000, e-mailu: urbankovadita@seznam.cz, nebo osobně
v Poradně výživy Ing. Dity Urbánkové, Ph.D.
- nám. Míru 80, případně na vývěsce před Nadačním domem.

Distribuci
zajišťuje firma L. Pospíšila. S nesrovnalostmi
v doručování se obracejte na mob.: 608 024 585
(www.mestosvitavy.webnode.cz).
Příští číslo vyjde 3. listopadu 2013
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