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Poprvé se v roce 1986 zrealizovala myš-
lenka zapálit v místě Ježíšova narození, Betlé-
mě, plamének a dovézt ho do rakouského Lin-
ce jako součást charitativní akce. Nikdo nepo-
čítal s tím, že se šíření betlémského světla sta-
ne novodobým vánočním zvykem. Od té doby 
se rok co rok světlo vydává na svou cestu do 
velkých evropských měst i vesniček, skauti ho 
převáží jako symbol míru a přátelství. Motto 
letošního ročníku „Nikdy nepodceňuj malič-
ké, může tě to překvapit – z nepatrného po-
čátku vzejde veliká věc“ nás může inspirovat 
k donesení světla i do svých domovů. Nepod-

ceňujme význam malých radostí a zdánlivě ma-
lých zázraků, které se můžou stát velkými – tak 
jako šíření světla.

Brněnští skauti ho do Svitav přivezou vla-
kem v sobotu 21. 12. v 9:58 (může se změnit 
- více na www.betlemskesvetlo.cz). Od neděle 
bude k dispozici v kostele Nanebevzetí Pan-
ny Marie na náměstí. Na Štědrý den ráno jej 
skauti donesou do Domu s pečovatelskou služ-
bou v Lánech a od 11 do 12 hodin si jej kdo-
koli může přijít vyzvednout pod vánoční strom 
na náměstí. 

Mnoho radosti vám přejí svitavští skauti

Mikulášská zábava pro nejmenší, tak to 
je tradiční nadílka ve velkém sále Fabriky. Pro 
malé Svitavánky, jejich větší sourozence a rodi-
če i prarodiče budou ve čtvrtek 5. prosince če-
kat krásní čerti, usměvaví andělé a především 
štědrý Mikuláš ve vyhřátém sále Fabriky. Pest-
rý program začíná od 16 hodin. 

Přichystána bude bohatá výslužka v podo-
bě balíčků pro děti. Nezůstávejte tedy na svá-
tek svatého Mikuláše doma, nestrašte děti zlo-
věstně vypadajícími pekelníky u vás v obýváku, 
ale přijďte si společně a bez zbytečných slziček 
i námahy užít odpoledne plné zábavy. 

Lístky jsou v předprodeji od 14. listopa-
du v recepci Fabriky. Dětská cena 50 Kč (člen 
MC Krůček), 70 Kč (nečlen) zahrnuje balíček 
plný dobrot. Doprovod platí 10 Kč (člen MC), 
20 Kč (nečlen).                          Tým MC Krůček

Betlémské světlo - symbol přátelství Nebe, peklo, 
s Krůčkem ráj

12
VOX

ANGELORUM

PO DVACETI LETECH

Vážení Svitavané, 

dovolte mi, abych Vám popřál klidný advent, vánoční svátky plné pohody, ra-

dosti a porozumění a do nového roku zdraví, spokojenost, úspěchy v práci i v ži-

votě. Doufám, že se opět potkáme u silvestrovské čočkové polévky na náměstí 

a ohňostrojem v 17:57 oslavíme příchod roku 2014!                                 

David Šimek, starosta města
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Kulatý stůl 
o transformaci 
nemocnic

Zlatá svatba manželů Fuchsových

Názory členů 
zastupitelstva 
ve zpravodaji Vánoční bohoslužby ve Svitavách

Hledáme koledníky

Kulaté stoly se již staly tradicí a dávají ob-
čanům možnost se vyjádřit k různým oblastem 
života města. Tentokrát jde o téma velmi závaž-
né a odpovídat na vaše dotazy bude nejen ve-
dení města, ale i předseda představenstev pěti 
krajských nemocnic Pavel Havíř a 1. náměstek 
hejtmana PK Roman Línek. Pokud vás zajímá, 
jak bude transformace dále probíhat a co čeká 
Svitavskou nemocnici, přijďte 18. prosince 
v 16 hodin do velké zasedací místnosti měst-
ského úřadu (T. G. Masaryka 25). 
David Šimek, Jana Pernicová, Dagmar Baťová 

Padesát let společného života oslavili manželé Stanislav a Erika Fuchsovi ze Svitav. Svůj man-
želský slib symbolicky obnovili dne 16. listopadu v obřadní síni svitavské radnice. Blahopřejeme.

Marcela Górecká

Od ledna příštího roku bude v souvislos-
ti se změnou zákona č. 46/2000 Sb. o právech 
a povinnostech při vydávání periodického tis-
ku (tiskový zákon) umožněno členům Zastupi-
telstva města Svitavy prezentovat ve zpravoda-
ji Naše město své názory. Příští rok bude zpra-
vodaj při stejném počtu stran obsahovat i tuto 
novou rubriku, která bude barevně odlišena 
od ostatních příspěvků. 

Alice Štrajtová Štefková

Římskokatolická církev
• 24. 12. ve 24:00 - půlnoční bohoslužba ve 

farním kostele Navštívení Panny Marie na 
náměstí 

• 25., 26., 29. prosince a 1. , 5., a 12. ledna 
od 14:30 do 17:00 - prohlídka betlému ve 
farním kostele

Ve dnech: 25., 26., 29. prosince a 1. a 12. led-
na budou vždy tyto mše:
• 7:30 - bohoslužba v kostele sv. Josefa
• 9:30 -  bohoslužba ve farním kostele Navští-

vení Panny Marie na náměstí
• 15:30 - bohoslužba v Domově na rozcestí 

v kapli sv. Vincence.
• 31. 12. v 15:30 - bohoslužba v Domově na 

rozcestí v kapli sv. Vincence
• 16:30 -  bohoslužba ve farním kostele Na-

vštívení Panny Marie na náměstí
• 5. 1. v 9:30 - bohoslužba ve farním kostele 

Navštívení Panny Marie na náměstí
• 15:30 - bohoslužba v Domově na rozcestí 

v kapli sv. Vincence
Prohlídka vánoční výzdoby a kostelních betlé-
mů je před a po bohoslužbách. 

Václav Dolák
Církev bratrská
8.12. v 16:00 - Adventní setkání - netradiční bo-
hoslužba ve Fabrice - aula (3. podlaží). Další 
info o akci: www.cb.cz/svitavy.                                    

Jakub Mára
Evangelická církev
Přijměte pozvání na vánoční setkání na Po-
ličské 3:
• 22.12. v 9:30 – Rytířstvo nebeské – dětské 

vánoční divadlo
• 25.12. v 9:30 – bohoslužba na Boží hod vá-

noční
• 31.12. v 18:30 – Silvestrovské posezení
• 1.1. v 9:30 – Novoroční bohoslužba.  

Filip Keller

Pravoslavná církev
• 25. 12. v 9:00 - mše v kapli sv. Jiří ve Svitavách
• 26. 12. v 9:00 - mše v kapli sv. Trojice v Koclí-

řově.                                                           Jiří Kolář

Začíná advent, ale přípravy na čtrnáctý 
ročník Tříkrálové sbírky Charity Svitavy, kte-
rá proběhne 2. až 12. ledna 2014, začínají již 
nyní. Sbírka se neobejde bez pomoci velké-
ho množství dobrovolníků - koledníků, dospě-
lých vedoucích skupinek i malých „králů“, bez 
nichž by se tato činnost Charity vůbec nemohla 
uskutečnit. Na koledování bude tedy dostatek 
času i pro zaměstnané koledníky a „školní krá-
le“. Máte-li chuť pomáhat, budeme rádi, když 
rozšíříte řady koledníků a přihlásíte se na ad-
rese: pastoracni@svitavy.charita.cz, nebo na 
mob.: 736 267 381.                 Miriam Holubcová

Mohlo by vás zajímat

Na druhou adventní neděli je pro vás při-
praven bohatý program:

8. prosince se bude na náměstí Míru ko-
nat od 9:00 do 16:00 hodin tradiční vánoční 
jarmark. V městském muzeu je pro návštěv-
níky připraveno malování a prodej  klasických 
baněk, pečení cukroví, pletení vánoček, sma-
žení tradičních vánočních hnízd a další vánoč-
ní zvyky. V muzeu Esperanta se budou vyrábět  
marcipánové fi gurky. Koupit si budete moci  již 
hotové fi gurky či marcipánové těsto. Ve Fabri-
ce budou připraveny dílny pro děti a bleší trh. 

Malí návštěvníci si budou moci vyrobit vánoč-

ní ozdoby, přáníčka, dárky a výzdoby. Na ble-
ším trhu si můžete, kde si můžete vybrat a kou-
pit drobné vánoční dárky. Pro nejmenší ratolesti 
se budou po celý den promítat fi lmové pohádky 
v klubu Tyjárt. Podrobný bohatý program všech 
vánočních akcí najdete v kulturním kalendáři.                          

Alice Štrajtová Štefková

Druhá adventní neděle



Informace z úřadu
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Ze zastupitelstva 

Informace z odboru školství a kultury

Svoz odpadu

Zateplení budov přináší úspory

Zastupitelstvo města Svitavy na svém za-
sedání 30. října mimo majetkoprávních úko-
nů schválilo:
• spoluúčast a podání žádosti o dotaci do pro-

gramu Podpora terénní práce na rok 2014 
z dotačního titulu Rady vlády ČR pro zále-
žitosti romské menšiny ve spolupráci s Úřa-
dem vlády ČR

• obecně závaznou vyhlášku města Svitavy 
o stanovení školských obvodů základních 
škol zřízených městem Svitavy

• zvýšení investičního příspěvku příspěvko-
vé organizaci ZŠ náměstí Míru 73 o 46 tis. 
Kč na dofi nancování rekonstrukce podlahy 
a neinvestičního příspěvku o 4 tis. Kč na po-
řízení a montáž odpočtového elektroměru 

• zvýšení neinvestičního příspěvku příspěv-
kové organizaci Středisko kulturních služeb 
města Svitavy o 40 tis. Kč na opravu havárie 
střechy budovy kina

• poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1 mil. 
Kč společnosti BASKETBAL SVITAVY na 
zajištění sezony 2013 – 2014 a podmiňu-
je schválení jakékoliv další podpory ze stra-
ny města společnosti v roce 2014 předlože-
ním dokladů (smluv a zároveň výpisů z účtů 
společnosti) prokazujících nabytí fi nančních 
prostředků pro sezonu 2013 - 2014 ve výši 
4 mil. Kč od sponzorů nebo z vlastní činnosti

• investiční projekt  Cyklostezka Svitavy - Ven-
dolí k podání žádosti o dotaci z programu 
Cyklistické stezky, připraveného pro rok 
2014 Státním fondem dopravní infrastruk-
tury a spolufi nancování jeho realizace.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• výroční zprávu o školství za období šk. roku 

2012 - 2013 a o zahájení šk. roku 2013 - 2014
• zprávu o dopravní problematice ve městě.

Termín příštího zasedání zastupitelstva je 
11. prosince v 16 hodin.       Zuzana Pustinová

Společnost LIKO SVITAVY bude letos prová-
dět svoz komunálního odpadu z nádob o obje-
mu 110 a 240 litrů (popelnic) ve všech třech vá-
nočních svátcích od 24. do 26. prosince a dále 
i 27. prosince. Od 30. prosince bude svoz komu-
nálního odpadu v obvyklých termínech (i 1. led-
na). Provoz sběrného dvora na ulici Olomouc-
ká za železničním přejezdem bude omezen a ve 
dnech 24. až 28. prosince a 1. ledna bude dvůr 
uzavřen. V ostatní dny bude obvyklý provoz.

Odstrojené vánoční stromky, prosím, uklá-
dejte v místech, kde jsou umístěny kontejnery na 
komunální odpad, a to vedle kontejnerů tak, aby 
byl možný jejich samostatný odvoz společností 
SPORTES. Děkujeme všem občanům za dodrže-
ní pořádku kolem kontejnerů. Také bychom rádi 
sdělili důležitou a příjemnou informaci, že popla-
tek za svoz komunálního odpadu v roce 2014 
zůstává i přes neustálé navyšování nákladů v ne-
změněné výši (570 Kč).                 Michal Nedoma

Vyhodnocení zateplených budov města v roce 2011 a 2012 (ZŠ Felberova, MŠ Větrná a bu-
dova městského úřadu na ul. T. G. Masaryka 25) na základě stanoviska energetického auditora 
ukázalo, že došlo ke skutečným úsporám jak ve spotřebě tepla, tak v úspoře znečišťujících látek 
CO2 . Z podmínek přiznaných dotací musí město předložit Státnímu fondu životního prostředí 
ČR závěrečné vyhodnocení akcí. Zatím byla vyhodnocena dvě topná období, kde podle výpisu 
dodávek tepla dochází k úsporám asi 37 % množství dodávaného tepla.

V letošním roce město zahájilo zateplování dalších tří budov (MŠ Pražská, MŠ M. Horákové 
a základní umělecké školy) a očekáváme, že by i zde mělo dojít k velkým úsporám.        Milan Oblouk

Vizualizace zateplení mateřské školy na ulici Pražská.

Oprava kaple sv. Anny
V první etapě byla opravena střecha a vě-

žička kaple. Celkové náklady činí 497 tis. Kč, 
z toho 200 tis. Kč hradil Českoněmecký fond 
budoucnosti, 2105 eur přispěl Alois Czepan 
a 50 tis. Kč Pardubický kraj. V příštím roce bu-
deme v opravě pokračovat. 

Fond regenerace památek města Svitavy
Město Svitavy v minulém roce zřídilo Fond 

regenerace památek města Svitavy. Finanční 
prostředky v něm alokované slouží k fi nanč-
ní podpoře vlastníků nemovitostí, které jsou 
buď památkami, nebo leží v městské památ-
kové zóně (náměstí Míru). Všechny potřebné 
informace jsou na webových stránkách města 
(Úřad - Fond regenerace památek) případně 
v kanceláři odboru školství a kultury. Zde se 
mohou rovněž získat podklady pro zhotovení 
projektové dokumentace. Zájemci o neinves-
tiční dotaci mohou posílat své žádosti do kon-
ce ledna 2014.

Zápis dětí do prvních tříd základních škol
Zápis dětí do prvních tříd se bude konat ve 

středu a ve čtvrtek 5. a 6. února 2014 vždy od 
14 do 16 hodin. Zapisovány budou děti naro-
zené 1. 9. 2007 až 31. 8. 2008. Bližší podrob-
nosti přineseme v lednovém čísle zpravodaje 
Naše město.

Zápis dětí do mateřských škol
Zápis dětí do mateřských škol proběhne ve 

Svitavách stejným způsobem jako v roce 2013, 
tedy v jeden den a na jednom místě. První kolo 

se koná ve středu 2. dubna 2014 od 13 do 17 
hodin v hlavním sále kulturního centra Fabrika. 
Zde rodiče obdrží tiskopis přihlášky a po jeho 
vyplnění ho budou moci odevzdat s originálem 
zdravotního potvrzení od dětské lékařky ředi-
telce pouze té mateřské školy, do které budou 
chtít své dítě zapsat. V případě, že výsledkem 
správního řízení bude nepřijetí dítěte, budou 
mít rodiče možnost zúčastnit se druhého kola 
zápisu. O jeho termínu vás budeme včas infor-
movat.                                                     Jiří Petr



Městská policie informuje
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Přejezd pro cyklisty

Svitavy – Vendolí

Bezpečné přechody           

Přijďte nás navštívit! 
Era finanční centrum 
Svitavy
Erbenova 205/1, tel: 461 362 023, 
e-mail: fc.svitavy@erasvet.cz

Otevírací doba: Po až Pá, 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00

ERA JE OBCHODNÍ ZNAČKA ČSOB

WWW.ERASVET.CZ | 800 210 210

Dokončením asi osmdesátimetrového úse-
ku cyklostezky na ulici Pražská dojde k propo-
jení stávajících částí tak, že cyklista nebude 
muset vjíždět na krajnici frekventované silnice 
II/366. Pohodlně přejede přes nový železniční 
přejezd pro cyklisty (přes železniční trať Svita-
vy - Polička), který je vybaven výstražnými svět-
ly. Cena díla je 645 tis. Kč a podílely se na něm 
fi rmy Akvastav a Rekop, který má oprávnění 
pracovat v kolejišti. Cyklisté, pokud jim to po-
časí dovolí, budou moci stezku využívat od po-
loviny prosince.                       Miroslav Doseděl

Tísňová linka 156

Upozornil na sebe
Dne 5. 11. večer upoutal pozornost hlíd-

kujících strážníků automobil „zaparkovaný“ 
uprostřed jízdního pruhu mimo místo ozna-
čené jako parkoviště před obchodním domem 
Kaufl and. Okolní parkovací místa byla volná. 
Špatně zaparkované auto bránilo průjezdu 
ostatních vozidel. Když se dostavil řidič, nase-
dl do vozidla a odjížděl k centru města. Stráž-
níci pro podezření ze spáchání přestupku proti 
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu vo-
zidlo zastavili a řidiče (61) vyzvali k předložení 
dokladů. Při osobním kontaktu s ním však po-
jali podezření, že je pod vlivem alkoholu či ji-
ných návykových látek. To potvrdila i následná 
dechová zkouška, při níž nadýchal 1,11 promi-
le. Strážníci přivolali na místo PČR a pro pode-
zření ze spáchání trestného činu jí případ pře-
dali k dalším úkonům. 

Opalování kabelů
Dne 7. 11. ověřovala hlídka stížnost na pá-

lení ohně a zamoření ovzduší štiplavým kouřem 
v okolí starého sila. Na místě byli zastiženi tři 
muži. Jeden z nich se přiznal, že opaloval sta-
ré měděné kabely. Strážníci mu přikázali oheň 
ihned uhasit a uložili mu blokovou pokutu.

Teplo je za slušné chování
Dne 11. 11. večer, krátce před uzavírací do-

bou, byla hlídka přivolána ke zloději zboží v pro-
dejně Kaufl and. Tím byl opět strážníkům vel-
mi dobře známý muž R. F. (38). Odcizil šam-
pón pro psy v hodnotě 79,90 Kč. Jelikož s pře-
stupkem nesouhlasil, sepsali strážníci oznámení 
o přestupku. Toto doloží důkazy a záležitost 
předají k projednání správnímu orgánu. Kolem 
půlnoci se s dotyčným setkali znovu. V podna-
pilém stavu se dožadoval vstupu do domku pro 
osoby bez přístřeší s úmyslem přečkat zde mra-
zivou noc. Strážníci mu vysvětlili, že vzhledem 
k značné podnapilosti nesplňuje jednu ze zá-
kladních podmínek pro možnost vstupu do za-
řízení, a vykázali jej. 

Být viděn 
Strážníci se v uplynulém období zaměřili na 

dohled nad osvětlením cyklistů a podařilo se jim 
mírnou represí (blokové pokuty), ale i prevencí 
(rozdávání refl exních prvků) obrátit poměr „ne-
svítících cyklistů ve svítící cyklisty“. Přesto každý 
neosvětlený cyklista je rizikový faktor pro bez-
pečnost a plynulost v dopravě. Někteří cyklis-
té to vylepšují tím, že jezdí po chodnících, po-
užívají jako cyklisté přechodů pro chodce, jezdí 
na poprašku sněhu apod. I chodci riskují, když 
v tmavých místech města na komunikacích 
nenosí refl exní prvky. Zásada je být viděn. 
V příštím období se více zaměříme na parkují-
cí vozidla, která brání ve výhledu do křižovatky 
či u přechodů apod.                             Karel Čupr

Město Svitavy připravilo aktualizovanou 
technickou dokumentaci na projekt cyklostez-
ky ze Svitav do Vendolí, která by propojila ji-
hozápadní část města s obcí Vendolí a násled-
ně navázala na další plánované cyklistické tra-
sy. Smyslem projektu je snaha zvýšit bezpeč-
nost silničního provozu na silnici I. třídy smě-
rem na Poličku, která tvoří pro bezmotorový 
provoz významné bezpečnostní riziko. Eta-
pa, kterou aktualizovaná dokumentace řeší, je 
úsek od Vějíře po hranici katastru Svitav. Tra-
sa počítá s napojením na okruh na Svitavském 
stadionu, vede parkem Patriotů kolem zahrá-
dek a napojí se na plánovanou komunikaci do 
Vendolí. Projekt cyklostezky je připravován již 

několik let, ale nyní se jeví reálná dotační pod-
pora ze Státního fondu dopravní infrastruktu-
ry pro rok 2014, která může dosáhnout až na 
85% stavebních nákladů. Podmínkou zpraco-
vání žádosti je schválení záměru statutárním 
orgánem obce a závazek jeho spolufi nancová-
ní. Projekční rozpočtové náklady na realizaci 
této etapy jsou 6,5 mil. Kč. Konečný termín pro 
předkládání žádostí o příspěvek je 10. leden 
2014 a je tedy nutné dokončit přípravné fáze 
projektu a mimo jiné i dořešit zbývající majet-
koprávní vztahy.                                  

Jiří Škrabal

Město Svitavy dbá nejen na bezbariérovost 
komunikací a přechodů ve městě, ale snaží se 
zvyšovat i bezpečnost při přecházení, a proto 
buduje, kde je to možné a z hlediska bezpeč-
nosti žádoucí, ochranné ostrůvky. Jde o pře-
chody na komunikacích s velkou intenzitou 
provozu.

V rámci rekonstrukce silnice I/34 byl upra-
ven přechod od Centrumu do ulice 5. května 
a byl fi nancován z prostředků na opravy. Sa-
mostatně byla fi nancována úprava přechodu 
u sportovní haly na ulici Pražská, jejíž celková 
cena je 199 tis. Kč bez DPH. Zhotovitelem byla 
v obou případech fi rma Akvamont. 

Miroslav Doseděl
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Svitavané se zbavovali starých počítačů

Půl století od vzniku 
Sokolovské se už blíží

Kardio klub navštíví předvánoční Polsko

Vánoční setkání osaměle 
žijících osob 
se zdravotním postižením

Obyvatelé Svitav a okolí měli od srpna do 
konce října šanci udělat něco pro životní pro-
středí a zároveň vyhrát zajímavé ceny. Stači-
lo se zúčastnit soutěže Odevzdej starý počítač, 
kterou pořádala společnost LIKO SVITAVY za 
fi nanční podpory z Fondu ASEKOL v progra-
mu Osvěta. Svitavané se činili a celkem ode-
vzdali 85 vysloužilých počítačů. Cílem akce 
bylo upozornit veřejnost na přínosy správné-
ho třídění a recyklace starých spotřebičů.

Během tří měsíců konání soutěže obyva-
telé Svitav a okolí odevzdali ve sběrném dvoře 
v Olomoucké ulici 85 kusů kompletních vyslou-
žilých počítačů. Využili tak šance udělat dobrý 
skutek a zároveň se zařadili do slosování o za-
jímavé ceny. 

„Naší snahou bylo pozitivně motivovat ob-
čany, aby se zapojili do třídění elektroodpadu. 
Třídit elektro je totiž velmi snadné a má jed-
noznačný dopad pro ekologii. A právě počí-
tač je komoditou, která dnes nechybí ve vět-

V září 1964 se otevřel hlavní vchod 5. ZŠ 
na ulici Sokolovská a stovky žáků začaly prou-
dit dovnitř. Bude tomu už 50 let, každé září 
žáci přicházeli a každý červen odcházeli. Ne-
byli jste mezi nimi? Jestliže ano, určitě se těší-
te, jak s námi životní jubileum školy oslavíte. 
Mezi akce, které chystáme, patří i vydání alma-
nachu s fotografi emi absolventů, z nichž nám 
ještě tyto chybí:

Prosíme vás, prohlédněte alba, krabice 
s fotografi emi i rodinné archivy, a najdete-li ně-
kterou fotografi i  ze seznamu, přineste ji k nám 
do školy (hned vrátíme) nebo ji označenou po-
šlete elektronicky na adresu: skola@zs5.svita-
vy.cz. Moc nám tím pomůžete a my vám zaru-
číme, že fotografi e vaší třídy nebude chybět ani 
v almanachu, ani na výstavě ve Fabrice. 

Monika Škraňková

V rámci posledního letošního výletu navští-
víme polské předvánoční lázeňské město Ku-
dowa Zdroj, kde si prohlédneme historickou 
část města a zastavíme se i na tržnici. Odjezd 
autobusem je v úterý 3. prosince - z Poličky 
v 6 hodin, ze Svitav v 6:30 z autobusového ná-
draží. S přihláškami a platbou (cena 150 Kč) 
se obracejte v Poličce na Evu Navrátilovou 
(mob.: 728 246 578) a ve Svitavách na Zdenu 
Chvojsíkovou (mob.: 737 941 571).

Ukončení letošního úspěšného roku pro 
členy Kardio klubu se koná v pátek 27. pro-
since v restauraci Jordan v Poličce (odjezdy ze 
Svitav: vlak v 10:03 hod. nebo autobus v 10:10 
hod.). Kulturní program, občerstvení a hudba 
s tancem zajištěna.                              Jan Pokorný 

šině domácností,“ vysvětluje Josef Gestinger, 
technický náměstek společnosti LIKO SVITA-
VY, a dodává: „Jsme rádi, že se naše akce setka-
la s úspěchem a podařilo se nám vysbírat tolik 
počítačů.“ Záměrem pořadatelů soutěže bylo 
zpropagovat mezi obyvateli Svitavska snadnou 
možnost, jak se správně zbavit starých spotře-
bičů. K dispozici není jen sběrný dvůr, ale třeba 
i červené kontejnery určené na sběr drobného 
elektra. Že mají správně vytříděné spotřebiče 
pozitivní vliv na životní prostředí, jasně doka-
zuje i tzv. environmentální vyúčtování společ-
nosti ASEKOL, která se sběrem elektroodpadu 
zabývá a soutěž spolupořádala. „Už recyklace 
například jednoho notebooku ušetří téměř 7 li-
trů ropy, které se tak nemusí zbytečně vytěžit, 
nebo zhruba 390 litrů vody, jež odpovídají 30 
cyklům myčky na nádobí,“ říká Hana Ansoro-
gová, manažerka komunikace neziskové orga-
nizace ASEKOL.

Deset vylosovaných šťastlivců obdrželo za-
jímavé ceny, tou první byl zbrusu nový note-
book, který si odnesla paní Lenka Makovská ze 
Svitav. Poděkování patří také fi rmě Profylaktika 
Svitavy, z jejíž obchodu většina předávaných 
cen pochází.                                Josef Gestinger

Středisko sociálních služeb Salvia ve spo-
lupráci s městem Svitavy připravují ve čtvrtek 
19. prosince od 15 hodin vánoční setkání osa-
měle žijících osob se zdravotním postižením 
a seniorů. 

Sejdeme se ve Fabrice ve velkém sále 
v přízemí. S ukázkou tanců vystoupí tanečnice 
z Country klubu Srdíčko Svitavy. K tanci a po-
slechu zahraje hudba pod vedením Jaroslava 
Dvořáka. Občerstvení i doprava pro osaměle 
žijící je zdarma.

Je to neuvěřitelné, ale v letošním roce se 
sejdeme již po deváté. Za tu dobu se na setká-
ních někteří senioři spřátelili, uzavřeli mezi se-
bou kamarádské vztahy. Velice dobře je to pa-
trné na návratkách, kdy nám je přijdou vrátit 
třeba tři senioři společně. Nebo se ptají, jestli 
půjde ta, či ona seniorka, protože si s ní na mi-
nulém setkání dobře popovídali a porozuměli 
si. Na setkání samém je dobře vidět, že i senio-
ři se umí bavit a jsou společenští. Dokazuje to 
jejich pěkné oblečení, a když začne hrát hud-
ba, tak se na parketu začnou objevovat první 
taneční páry, ke kterým se postupně přidávají 
další. Proto nikoho nepřekvapí, že se účast na 
setkání každoročně zvyšuje.

Pozvání platí i pro osaměle žijící osoby se 
zdravotním postižením a seniory, kteří neob-
drží pozvánku. Není totiž v silách organizá-
torů akce zjistit všechny osaměle žijící obča-
ny města, a proto vycházíme ze znalostí so-
ciálních pracovníků Salvie a odboru sociál-
ních věcí MěÚ Svitavy. Žádáme všechny, kte-
ří obdrží pozvánku, aby vrátili návratku do 
Salvie. Osaměle žijící, kteří pozvánku neob-
drží, ale mají zájem se setkání zúčastnit, pro-
síme o potvrzení účasti do 13. prosince buď 
na tel.: 461 723 728, nebo osobně v sídle Sal-
vie. Pro osoby s omezením pohybu (špat-
ně se pohybující), bude zajištěn odvoz zdar-
ma, který je nutný objednat také do 13. pro-
since v Salvii, Wolkerova alej 18/92, nebo na 
tel.: 461 723 728.                      Ludmila Benešová

Děje se ve městě

třída třídní učitel rok ukončení

9.B Marie Nováková 1965

9.C Jaroslav Holomek 1966

9.C Marie Dědičová 1969

9.C Petr Neumeister 1970

9. Jana Ševčíková 1974

8.B Danuše Tóthová 1975

9.A Karla Zdražilová 1975

8.B Jiří Ráb 1978

9.B Josef Fiala 1978

8.A Dagmar Karásková 1979
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Akce DDM Svitavy

Ježíškova pošta

Pekelný Mikuláš Akce MC Krůček 

Krůček a Domov 
na Rozcestí 

1. / Ne / 9:00 / střelnice DDM - IV. ZŠ
Střelecká soutěž: Mikulášská cena - 22. ročník. 
Vzduchová pistole 60, 40, startovné pro nečle-
ny 50 Kč

8. / Ne / střelnice DDM - IV. ZŠ
Střelecká soutěž: Podzimní cena města Svita-
vy - 22. ročník. Vzduchová puška, mládež do 
12, 14 a 16 let, startovné pro nečleny 50 Kč

14. / So / Svitavy – Vídeň – Svitavy
Vánoční Vídeň. Ochutnávka a návštěva vánoč-
ní Vídně. Program si přizpůsobí každý dle své-
ho uvážení. Odjezd v 8:00 hod., návrat asi 
ve 23:00 hod. Doprava soukromým autobusem, 
cena: 400 Kč. Kontakt: P. Padyásek: 734 287 
285, e-mail: ppadyasek@svitavy.cz, M. Skočov-
ský: 737 525 576, e-mail: skocovsky@svitavy.cz

16. / Po / 9:00 / hala Na Střelnici 
Okresní kolo ve fl orbalu žáků 8. – 9. tříd
Zvou zaměstnanci DDM Tramtáryje Svitavy

Pro nejmenší bude DDM Tramtáryje Svi-
tavy organizovat „Pekelného Mikuláše“ v so-
botu a v neděli 30. 11. – 1. 12. 2013. Akce je 
připravena v Nadaci J. Plívy. 

Přijďte si s vašimi dětmi prožít Mikuláše 
trošku jinak. Cesta z „pekla“ do „nebe“ bude 
pro vaše děti připravena v Nadaci J. Plívy (zadní 
vstup od pekáren) v sobotu 30. 11. od 13:00 do 
21:00 hod. a v neděli 1. 12. od 13:00 do 18:00 
hod. Vstupné 40 Kč/dítě. Nutno se předem při-
hlásit do 27. 11. telefonicky kontaktní osobě: Pa-
vel „Pady“ Padyásek, mob.: 734 287 285. 

Pro děti a jejich rodiče bude připravena ces-
ta přes zahradu Nadačního domu, která bude 
osvětlená zapálenými loučemi a prvními pekel-
nými ohni. Na děti budou čekat čerti, kteří je 
navedou do pravého pekla ve sklepení domu. 
Zde projdou cestou peklem, která bude kon-
čit u trůnu Lucifera, kde se děti budou zpoví-
dat ze svých hříchů. Celé peklo bude připrave-
no a nasvíceno barevnými efekty a bude vypa-
dat opravdu strašidelně. 

Po propuštění Luciferem a jeho pomocní-
ky budou děti pokračovat do horního patra do 
„nebíčka“, kde na ně bude čekat Mikuláš a an-
dílci. Akce bude ukončena 1. 12. v 17:30 od-
jezdem Lucifera v doprovodu čertů přes ná-
městí Míru.                                       Robert Snášil

6. / Pá / 15:00 - 19:00 / Marketing. Lekto-
ruje Ing. Stanislav Hlavatý. Seminář v rámci pro-
jektu Mám rodinu a podnikám. Nahlásit účast 
a hlídání dětí - mob.: 734 134 759, e-mail: jaro-
slava.rich@gmail.com

18. / St / 15:00 / Vánoční besídka pro všech-
ny mrňousky, jejich velké sourozence, rodiče 
i prarodiče. Přijďte k nám vytvořit opravdový dá-
rek, užít si předvánoční čas a být spolu. 

Nabízíme hlídání dětí od kojeneckého věku 
a vzdělávací programy pro větší děti v Hlídacím 
centru - BabyKrůček. 

MC Krůček má pro veřejnost zavřeno od 
19. 12. 2013 do 5. 1. 2014.

Hlídací centrum BabyKrůček má zavřeno 
od 21. 12. 2013 do 5. 1. 2014 - mob.: 604 509 
421, hlidaci.centrum@seznam, mckrucek@
gmail.com, www.mckrucek.cz

Mateřské a rodinné centrum Krůček již třetí 
rok spolupracuje s Domovem na Rozcestí a je to 
spolupráce báječná. Pravidelné schůzky mami-
nek s dětmi se konají jednou měsíčně, kdy spo-
lečně navštívíme keramickou dílnu, kde se s lek-
torkou Julií Sršňovou děti učí základním techni-
kám keramického tvoření a seznamují se s po-
stupy při práci s hrnčířskou hlínou. Vyzkouší si 
vymačkávanou techniku, modelování z válečků 
a plátů, vyrábějí originální ruční nádoby, nebo 
třeba závěsná zvonítka. 

Klienti Domova na rozcestí navštěvují opět 
v pravidelných termínech mateřské a rodinné 
centrum, kde probíhají tvořivé dílny pod vede-
ním lektorky Terezy Veitové, vyrobili jsme spo-
lečně například košíky z pedigu. Setkávání klien-
tů DNR a maminek s dětmi ve společných pro-
storách MC Krůček nebo v prostorách Kavár-
ny DNR přinášejí pozitivní, milé a příjemné zku-
šenosti. Budeme moc rádi, když budeme moci 
přivítat více kreativních nadšenců. V prosinci 
a v lednu můžete přijít tvořit originální výrobky 
a dárky.                                           Tereza Veitová

Opět po roce v neděli 1. prosince bude 
DDM Tramtáryje zabezpečovat „Ježíškovu poš-
tu“ pro nejmenší od 17 hodin na náměstí Míru. 
DDM bude zajišťovat odeslání pošty do Božího 
Daru, kdy potvrzené dopisy s razítkem Božího 
Daru se budou vracet dětem zpět na jejich ad-
resu. Cena za dopis je 30 Kč/ks.

Dopisy dětem budou rozdávat pošťáci a na-
kreslená a psaná přáníčka budou děti moci opět 
vkládat do připravené poštovní schránky, která 
je pro tuto akci vyrobena Lenkou „Krťou“ Wal-
tovou. Děti si budou moci také pustit rozsvíce-
nou svíčku na ořechové skořápce do připrave-
ných kádí s vodou a tak si připomenout i jeden 
z mnoha vánočních obyčejů.          Robert Snášil

Den otevřených dveří v Modré škole
sobota 14.12. 9:00 - 15:00

Přijďte si s dětmi do ZŠ Lačnov vyzkou-
šet nové vzdělávací možnosti, montessori 
pomůcky, logické hry, hlavolamy, výukové 
IT, metody etické výchovy, komunitní kruh. 
Seznámíte se s individuálním hodnocením, 
setkáte se s partnerským přístupem. Občer-
stvení zajištěno.               Radoslava Renzová

pneuservis

Pro ryby ke kašně
Vánoční stůl bez smaženého kapra není 

úplný. Pokud tedy chcete klasické vánoční jíd-
lo připravit z čerstvé ryby od Rybářského sdru-
žení Vysočina, přijďte si ji vybrat na známé mís-
to - ke kašně sv. Floriána na náměstí Míru od 
20. do 23. prosince.                Zuzana Pustinová

Foto: Květuše Korbářová



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

  17:30 / Fabrika
Koncert pěveckých sborů
Pořádá ZUŠ Svitavy.

  19:00 / čajovna Namasté
Poetická čajovna: Čtení z vašich oblíbených 
knih a autorů na zadané téma, tentokrát to 
bude „O padání...“

5. Čt / 16:00 / Fabrika 
Nebe, peklo, s Krůčkem ráj, aneb Mikuláš-
ská nadílka
Nezvěte si čerty domů, přijďte do Fabriky. Vstu-
penky v předprodeji v recepci Fabriky, v ceně 
za balíček 50 Kč pro členy a 70 Kč pro nečleny 
MC Krůček. Vstupenky bez balíčku 10 Kč pro 
členy a 20 Kč pro nečleny MC Krůček za osobu.

6. Pá / 19:00 / klub Tyjátr
4. večer s kytarou
S adventně laděným programem se předsta-
ví nové vokální sdružení SYxtet Svitavy, v je-
hož provedení uslyšíme úpravy řady známých 
písní a koled. Druhým hostem bude  brněnská 
skupina Quanti Minoris, která uvede skladby 
z CD Písně nejen vánoční. Vstupné: 70 Kč

7. So / 19:30 / Fabrika
Těšíme se na Ježíška
Taneční večer, k poslechu a tanci hraje Karel 
a Karel. Vstupné: 190 Kč, pořádá agentura 
Zdeňka Petržely a SKS Svitavy

  20:00 / klub Tyjátr
Rockotéka
Rockové hity minulosti i současnosti + hraje-
me na vaše přání. Vstupné: dobrovolné u ob-
sluhy na baru

8. Ne / 9:00 - 16:00  
Vánoce ve Svitavách
Náměstí Míru, městské muzeum, Muzeum 
esperanta, Fabrika, Tyjátr
Podrobné informace na straně 2

9. Po / 8:30, 10:15 / Fabrika 
Divadlo Kapsa Andělská Hora: 
Putování za vánoční hvězdou  
Vyprávění o narození Ježíše Krista, o klanění tří 

30. 11. - 1. 12. So, Ne / 13:00 - 21:00 / 
Nadace J. Plívy 
Pekelný Mikuláš
Akce bude ukončena odjezdem Lucifera 1. 12. 
v 17:30 hod. v doprovodu čertů přes náměs-
tí Míru.

1. Ne / 12:00 - 16:30 / náměstí Míru ve stanu 
Nadačního fondu Albert
Múzování s Albertem - zábavné odpoledne 
plné soutěží a netradičních úkolů pro děti i ro-
diče o lákavé ceny.

   13:00 / náměstí Míru
Adventní trhy

  15:00 / městské muzeum a galerie
Vánoční motivy v grafi ce a kresbě 
Nad Betlémem vyšla hvězda
Vernisáž ojedinělé výstavy grafi k a kreseb bet-
lémů a vánočních motivů známých i méně zná-
mých autorů ze sbírky Jarmily Janků z Brna. 
6. regionální výstava betlémů 

  17:00 / náměstí Míru
Ježíškova pošta
Napište dopis Ježíškovi, který vám rád odepí-
še, 30 Kč za dopis.

  17:00 / náměstí Míru
Rozsvícení vánočního stromu
Zahraje Brass band Svitavy.

  17:30 / kostel Navštívení Panny Marie
Adventní  koncert
Vystoupí učitelé a žáci ZUŠ Svitavy.

2. Po / 19:00 / Fabrika 
Divadlo Kalich: Don Quijote
Vstupné: 300 Kč, předprodej vstupenek od 18. 
11. v recepci Fabriky

3. Út / 19:00 / klub Tyjátr
Neřež
Neřež je volné pokračování skupiny Nerez. 
V repertoáru kapely jsou zásadní písně Zuza-
ny Navarové a Zdeňka Vřešťála pro Nerez, pís-
ně z fi lmu Román pro muže a čerstvé novinky.
Vstupné: 200 Kč. Předprodej vstupenek od 18. 
11. v Tyjátru a ve Fabrice

KULTURA
králů i o příchodu pastýřů, ale hlavně vraždění 
neviňátek je řešeno velmi citlivě s ohledem na 
křehkou hranici dětského vnímání dobra a zla. 
Doporučeno pro MŠ, ZŠ. Vstupné: 40 Kč 

10. a 11. Út, St / 8:00 - 15:00 / městské 
muzeum a galerie
Vánoce v muzeu
Zdobení perníčků, smažení tradičních svitav-
ských vánočních hnízd, pletení vánoček, pe-
čení cukroví, výroba a prodej drobných tra-
dičních dárků (dřevo, patchwork, svícny, per-
níčky, klasické i staročeské ozdoby...). Vhod-
né pro školní skupiny, nutné předem objednat, 
e-mail:lektor@muzeum.svitavy.cz, nebo tel.: 
461 532 704, Jitka Olšánová

10. Út / 18:00 / klub Tyjátr
Lampion
 Měsíc prosinec je pro všechny hektický a ná-
ročný, ale rádi bychom se s vámi podělili o vá-
noční náladu při posledním kurzu tohoto roku. 
Lampion či lucerna voskovou batikou vám 
může zpříjemnit večerní domácí atmosféru. 
Vstupné včetně materiálu 99 Kč

  19:00 / Fabrika 
4tet – koncertní vystoupení
Vstupné: balkon: 400 Kč, 1. - 10. řada: 450 Kč, 
11. - 16. řada: 430 Kč. Předprodej IC Svitavy 
a Ticketportal

11. St / 16 :00 / Ottendorferův dům    
3. Adventní koncert
Otevřete svá srdce  
Markéta Drábková – Jozová  zpěv (soprán)
Jaroslava Havlíčková – klavír
Miky Klobouk – písničkář
Jaromír Křemenák – kytara, zpěv
Slovem provází Dana Křemenáková a Miloš 
Baláš. Vstupné dobrovolné

  19:00 / klub Tyjátr
Filmový klub dokumentu
Na sever od slunce
Dokument o dvou surfařích, kteří se na 9 mě-
síců usadili na opuštěné pláži ostrova u břehů 
Norska daleko za polárním kruhem, kde našli 
nejen perfektní vlny, ale také spousty naplave-
ných odpadků. Vstup volný

12. Čt / 18:00 / čajovna Namasté
Přednáška Evy Portlové: Únava, stres a bo-
lesti zad. Jak je zvládat pomocí akupresurních 
technik EFT? Vstupné: v předprodeji (čajovna) 
150 Kč, na místě 200 Kč
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13. Pá / 19:00 / Fabrika 
Ples Obchodní akademie a Vyšší odborné 
školy ekonomické Svitavy

  19:00 /klub Tyjátr
III. ročník Svitavské klapky
Třetí ročník minifestivalu neprofesionálního fi l-
mu Svitavská klapka, jehož garantem se jako 
v minulém roce stane režisér a autor dokumen-
tárních a hraných fi lmů, pedagog FAMU prof. 
Rudolf Adler. Na minifestivalu se sejdou svitavští 
tvůrci a jejich hosté, aby zde představili své sním-
ky a podělili se o své zkušenosti. Svá díla předve-
de studio M Movies, Daniel Zezula, Marek Fe-
drsel, Stanislav Šustr, Pavel Jindra a další fi lma-
ři. Můžete se těšit také na hudbu perspektivní 
mladé skupiny Dvojité Gé. Vstupné dobrovolné

  19:00/ restaurace Pod Hodinami
Karneval s kapelou ABC  

14. So / 18:00 / Fabrika
Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční
Účinkují:  PS DALIBOR Svitavy, PS IUVENTUS 
Svitavy, PS CHORBELL Hradec Králové, vstup-
né 200 Kč, pro členy KPH 100 Kč

  20:00 / restaurace Pod Hodinami
Irská kapela Beerberries  

  21:00 / klub Tyjátr
Jungle Juice: Kan-Jacca, Dekor, Alarm, Pornz, 
Karpa. Vstupné 60 Kč

15. Ne / 13:00 – 17:00 / městské muzeum 
a galerie
3. adventní neděle

Přízemí budovy
Nepálské a tibetské předměty
Výroba modlitebních praporků, sošek ccha-c-
cha, malování jačátek …
Himálaj - Domov sněhu - Tomáš Beránek
Křížem krážem nejvyšším pohořím naší planety

1. podlaží
Krása patchworku
Šicí dílna patchworku pro veřejnost. Můžete 
se přijít jen podívat, nakoupit si drobné dár-
ky, nebo si je sami vyrobit za pomoci členek 
Spolku patchworku ze Svitav. Materiál bude 
připraven. 

17. Út / 17:00 / klub Tyjátr
Pečení a zdobení perníčků pro děti
Vstupné 30 Kč

  17.30 / Fabrika, aula
Beseda s logopedkou spojená s ukázkou lo-
gopedických pomůcek. Vstupné dobrovolné

17. Út / 19:00 / čajovna Namaste
Předvánoční úplňkové bubnování
Bubenický workshop Andreje Koláře. Bubny 
s sebou.

18. St / 19:00 / klub Tyjátr
Promítání fi lmů:
Armáda v Sárí + Příběh Tamanga
Promítání fi lmů v rámci výstavy Všechny bar-
vy Nepálu, která probíhá v Městském muzeu 
a galerii ve Svitavách.

Armáda v Sárí
Desetiletá občanská válka v Nepálu, ukonče-
ná v roce 2006 odstoupením tamějšího krále 
a obnovením demokratického parlamentu, 
znamenala těžká léta pro řadu nepálských 
mužů a žen. Mnoho žen se rozhodlo zapojit 
se do války aktivně a podílet se tak na osudu 
své země i na vlastní budoucnosti. V dokumen-
tu sledujeme příběh šesti z nich, které tak uči-
nily s odlišnými názorovými východisky, avšak 
se stejným cílem.

Příběh Tamanga
Vtipně zpracovaný dokument o nepálském 
horském vůdci, jeho cestě okolo Manáslu 
a přes Ganéšský Himálaj. O lidech, které na této 
cestě lze potkat. O jejich radostech a strastech.

20. Pá / 8:30, 11:00 / Divadlo Trám
DOcela MAlé divadloSvitavy:
R.U.R. aneb Děsivý sen
Známý příběh o světě, kterému technika při-
nesla zkázu civilizace, nekončí temně. Karel 
Čapek věří, že jedinou nadějí pro budoucnost 
je láska, zázrak nového života. Ve hře divadla 
DOMA se láska objeví v nečekané podobě. Po 
představení následuje povídáním o cestě diva-
dla na Island. Doporučeno pro SŠ a 7. – 9. roč. 
ZŠ. Vstupné 30 Kč

  19:00 / čajovna Namasté
Světlo světa - vánoční koncert bigbítové 
kapely hrající vlastní tvorbu s prvky kloubo-
vého jazzu a ethna. Zakládajícími členy a líd-
ry kapely jsou zpěvák Gregor Miko a baskyta-
rista Petr Šesták (Moravská Třebová). Vstup-
né dobrovolné

  19:00 / klub Tyjátr
1Fucking Christmas3
• Barricade
• Sněžná slepota
• Rachot strojů

21. So / 18:00 / Divadlo Trám
České Vánoce
Hra se zpěvy a živou kapelou. O tom, jak při-
vítali vesničané v typické české hospodě zvěs-
tování o narození Pána. Kapela Z Band a ama-
térský divadelní soubor Zaklep.

  20:00 / klub Tyjátr
Oldies Party
Nejlepší párty s hity 60. až 80. let. Vstupné dob-
rovolné u obsluhy na baru. 

22. Ne / 13:00 / městské muzeum a galerie  
4. adventní neděle
Řemeslné dílny - Příběh dřeva
Slavnostní otevření řemeslných dílen na mu-
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zejní zahradě. Betlémové fi gurky i plastiky bu-
dou v nově otevřených řemeslných dílnách vy-
řezávat  řezbáři nejen z okolí Svitav. Budete mít 
možnost si zakoupit dřevěné výrobky jako dá-
rek pod stromeček.

  15:00 / Divadlo Trám
Divadlo Krab Praha: Vánoční příběh
Přiběh o Marii, Josefovi, třech králích, zlém He-
rodovi a především o narození malého Ježíška 
ve městě Betlémě… pro děti od 3 let. Vstupné 
50 Kč, rodinné pasy

23. Po / 9:00 - 11:30 / městská knihovna, 
dětské oddělení
Vánoce v knihovně - prázdniny začínají, 
přijďte prožít jejich začátek s knihou. Čtení vá-
nočních příběhů pro děti spojené s výtvarnou 
dílnou a soutěží.

24. Út / 22:00 – 24:00 / městské muzeum 
a galerie
Štědrý večer v muzeu
Vánoční společné setkávání s přáteli před tra-
diční návštěvou půlnoční mše. Zahrát a společ-
ně s návštěvníky zazpívat koledy přijdou svitav-
ští muzikanti, připraven je horký čaj s rumem. 

25. St / 19:00 / Fabrika
19. Vánoční bigbít
• Dvojité G
• Sinjoy
• Kowalski
• Syfon
• Verze 5
• Twisted Truth
• Torzo
Vstupné: do 20 hod. 120 Kč, po 20. hod. 150 Kč

26. Čt / 18:00 / kostel Navštívení Panny Marie
Vánoční koncert
Pěvecké sdružení DALIBOR Svitavy

27. Pá / 17:00 / Fabrika 
Na muzice ve Fabrice
K poslechu a tanci hraje Svitavská dvanáctka. 
Vstupné 50 Kč, předprodej vstupenek od 13. 12.

28. So / 20:00 / klub Tyjátr
Bohumilská Rock-Kalba:     
Markéta Poulíčková, Točkolotoč, Personal Si-
gnet. Vstupné 80 Kč v předprodeji (klub Tyjátr 
a Fabrika), 100 Kč na místě 

31. Út / 17:57 /náměstí Míru u školy
Silvestrovský ohňostroj s tradiční silves-
trovskou čočkovou polévkou

 

3. / Út / 19:30 
Rivalové USA 2013 
Skutečný příběh Nikiho Laudy. Niki Lauda a Ja-
mes Hunt – dokonalý profesionál versus neo-

Kino Vesmír



19. / Čt / 19:30 
Donšajni ČR 2013 
Operní soubor na malém městě se rozhod-
ne uvést Mozartova Dona Giovanniho. Příběh 
o lásce a zklamání, o hudbě a vášnivém milo-
vání. Scénář a režie: Jiří Menzel
Vstupné: 110 Kč / 102 minut

20. - 21. / Pá, So / 17:00 
Ledové království USA 2013 
Úžasné fi lmové komediální dobrodružství. Ne-
bojácná Anna se vydá na dobrodružnou výpra-
vu, aby nalezla svou sestru Elsu. Animovaný 
fi lm pro celou rodinu. Režie: Chris Buck, Jen-
nifer Lee
Vstupné: 130 Kč / pro děti do 15 let 105 Kč /
dabováno / 109 minut

20. / Pá / 19:30 

Příběh kmotra ČR 2013  

Příběh velké lásky. Lásky k penězům. Podle 

bestselleru Jaroslava Kmenty Kmotr Mrázek. 

Vypráví o vzestupu a pádu člověka, který se vy-

pracoval na pozici šedé eminence české politi-

ky. V hlavní roli akčního fi lmu: Ondřej Vetchý

Režie: Petr Nikolaev

Vstupné: 100 Kč / 99 minut

21. / So / 19:30 

Kameňák 4 ČR 2013  

Po deseti letech se nám opět představí oblíbe-

ní hrdinové městečka Kameňákov v plné pará-

dě. Komedie. Hrají: Václav Vydra, Dana Mo-

rávková, Josef Laufr a další. Režie: Ján Novák

Vstupné: 90 Kč / od 15 let / 88 minut

27. - 28. / Pá, So / 17:00 

Čtyřlístek ve službách krále ČR 2013 

Nejpopulárnější české postavičky poprvé na fi l-

movém plátně! Velké fi lmové dobrodružství Fi-

fi nky, Pindi, Myšpulína a Bobíka ve službách 

Rudolfa II. Režie: Michal Žabka

Vstupné: 80 Kč / 90 minut

27. / Pá / 19:30 

Žena v kleci Dánsko 2013 

Případ populární političky, která před pěti lety 

záhadně zmizela při plavbě na trajektu… Strhu-

jící thriller od scénáristů fi lmu Muži, kteří nená-

vidí ženy. Nejúspěšnější dánský fi lm za posled-

ních deset let! Režie: Mikkel Norgaard

Vstupné: 80 Kč / od 15 let / titulky / 97 minut

28. / So / 19:30
Nymfomanka, part I Dánsko, Francie, Bel-
gie, GB 2013 
Dlouho očekávaný nový snímek dánského „en-
fant terrible“ Lars von Triera. V jeho eroticky 
laděném fi lmu se objeví v hlavní roli Charlotte 
Gainsbourg. Chybět nebude ani Uma Thur-
man! Komedie. Erotický povídkový fi lm.
Vstupné: 80 Kč / od 18 let / titulky / 110 minut  

Výstavy

2. 12. 2013 – 31. 1. 2014 / Galerie KUBIKA
Vánoční ohlédnutí
Vernisáž: 11. 12. / 17:00
Vystavuje Jiří Hloušek a jeho přátelé - velko-
plošná malba (9*3m) na motiv obrazu malíře 
Tintoretta - Narození Páně, doplněno o další 
obrazy se zimními a adventními motivy.

Otevírací doba:
od 2. 12. do 20. 12. 2013 a od 6.1. do 31. 1. 
2014, po - pá 8:00 - 16:00
www.kubika.cz

23 11. 2013 – 3. 1. 2014 / Kafé Rošambo
Keramické obrazy
Výstava Jana Vostřela, keramika a malíře z Koc-
lířova, pro kterého se stalo spojení  kreseb a ke-
ramických materiálů tvůrčím osudem. Výstava je 
zpřístupněna v době provozu kavárny. 

6. 10. – 12. 1. 2014 / čajovna Namasté
Všechny barvy Nepálu
Výstava černobílých fotografi í je součástí dob-
ročinného projektu Všechny barvy Nepálu, 
který si klade za cíl podporovat vzdělání dětí 
v chudých regionech nepálských hor. I vy mů-
žete přispět těmto dětem zakoupením libovol-
né fotografi e. Více na www.cajovnanamaste.cz.
Výstava je zpřístupněna v době provozu ka-
várny. 

29. 11. – 31. 12. / kavárna V Parku 
Advent
Výstava klientů Centra denních služeb Světlan-
ka. Vernisáž s kulturním programem 29. 11. ve 
13 hodin. Výstava je prodejní, k dispozici bude 
také katalog výrobků klientů Světlanky. Výstava 
je zpřístupněna v době provozu kavárny

1. 9. – 31. 12. / Divadlo Trám
Šárka Pelikánová: Dech přírody
Obrazy s přírodními motivy. Dvanáct obrazů 
nakreslených pastelkami a černými fi xy.

30. 11. so / 9:00 / hala Na Střelnici
Český pohár juniorek – 2. kolo – turnaj
Volejbal: 8 družstev – celostátní akce

  20:00 / hala Na Střelnici 
Qanto Tuři Svitavy - NH Ostrava
Basketbal: Mattoni NBL, muži

1. Ne / 9:00 / hala Na Střelnici
2. kolo Českého poháru juniorek – dvou-
denní turnaj
Volejbal: celostátní akce – pokračování sobot-
ní části
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dolatelný playboy. Svět Formule 1. Režie: Ron 
Howard 
Vstupné: 100 Kč / titulky / 123 minut

4. / St / 19:30 
Revival ČR 2013 
Komedie o rokenrolu a o jednom podvodu, 
který báječně vyšel 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: 80 Kč / od 12 let / 116 minut

5. - 7. / Čt / 19:30, Pá, So / 17:00 a 19:30
Přijde letos Ježíšek? ČR 2013 PREMIÉRA!
Láskyplná komedie. Příběh dvou rodin, které 
se rozhodly, že Vánoce jsou prostě od toho, 
aby se konaly dobré skutky… Josef Abrhám 
a Libuše Šafránková v hlavních rolích. Režie: 
Lenka Kny
Vstupné: 110 Kč / 100 minut

10. - 11. / Út, St / 19:30 
Klauni ČR, Lucembursko, SR, Finsko 2013 
Příběh o pozdním znovushledání klaunské-
ho tria. Osud jim nabízí, aby to ještě jednou 
pořádně roztočili…Oldřich Kaiser, Jiří Lábus 
v hlavních rolích dramatu o komedii. Námět: 
Boris Hybner, scénář: Petr Jarchovský, režie: 
Viktor Tauš
Vstupné: 110 Kč / od 12 let / 120 minut

12. - 16. / Čt,  Po / 19:30, Pá, So, Ne / 17:00 
a 20:00
Hobit: Šmakova dračí poušť USA 2013 PRE-
MIÉRA!

Další dobrodružství hobita Bilbo Pytlíka na 

jeho společné pouti s čarodějem Gandalfem 

a třinácti trpaslíky. Vydali se na výpravnou ces-

tu, jejímž cílem je získat zpět Osamělou horu 

a ztracené království trpaslíků Erebor. Filmový 

hit roku! Režie: Peter Jackson

Vstupné: 110 Kč / Pá, So, Ne v 17:00 dabová-

no / Čt, Po 19:30 a Pá, So Ne 20:00 - titulky

17. / Út / 19:30 
Rozkoš ČR 2013
Příliš mnoho zajíců, myslivcova smrt, posedlost 
láskou, posedlost uměním, posedlost úspě-
chem, posedlost penězi a posedlost sama se-
bou. Tragikomické melodrama. Scénář a režie: 
Jitka Rudolfová
Vstupné: 110 Kč / od 12 let / 111 minut

18. / St / 19:30 
Život Adéle Francie 2013 
Do života dvou mladých žen vtrhne láska. Ne-
čekaně a vášnivě… Drama i romance. Význam-
né dílo sexuálního probuzení. Vítězný film 
v Cannes a mnoho dalších cen. Scénář a režie: 
Abdellatif Kechiche. 
Vstupné: 100 Kč / od 15 let / titulky / 179 minut

SPORT



31. / 18:00 / u sochy B. Smetany
Dětský silvestrovský ohňostroj
S novoročním přípitkem a čočkovou polévkou.
 
Polička

9. / 19:00 / Tylův dům
Geraldine Aron: Můj báječný rozvod
Komedie pro všechny, kteří ne vlastní vinou zů-
stali sami.

15. / 15:00 / Tylův dům
Děvčátko se zápalkami
Taneční vystoupení podle  Andersenovy po-
hádky, ve kterém se představí žáci tanečního 
oboru ZUŠ Bystré.

Do 12. 1. / Centrum B. Martinů
Výstava: Keltové ve východních Čechách
Dotyková výstava, která hravou a zábavnou 
formou přibližuje život našich předků v pra-
věku.
 
Moravská Třebová

1. / 18:00 / náměstí T .G. M.
Rozsvícení vánočního stromu
Vystoupí Dětský fl étnový soubor H. Dosedě-
lové a další.

14. / 19:00 / dvorana muzea
Vánoční koncert Ireny Budweiserové
Česká zpěvačka, textařka a skladatelka, bývalá 
členka skupiny Spirituál kvintet.

15. / 15:00 / evangelický kostel, Svitavská 40
Koncert: Martino Hammerle – Bortolotti
Všestranný, charismatický koncertní a oper-
ní pěvec s jedinečným hlasem, původem z ra-
kouského Innsbrucku.

Více na www.moravskatrebova.cz nebo www.
kctmt.webnode.cz

Vysoké Mýto

6. / 20:00 / Klubová scéna
Koncert: UDG, Dědovy blechy, Mother´s 
Angels
Koncert tří pop/rockových stálic.

20. / 20:00 / Šemberovo divadlo
Koncert: Wohnout – Unplugged Tour
Poprve za celou historii kapely uslyší fanouš-
ci své oblíbené písně i v akustických verzích.

25. / 19:30 / Šemberovo divadlo
Koncert: Parkoviště pro velbloudy – Ježí-
šek pro Erika
Benefi ční koncert, jehož výtěžek podpoří tříle-
tého Erika Pecháčka z Pardubic, který má dia-
gnózu dětské mozkové obrny.

  9:00, 10:30 / tělocvična ZŠ Felberova
TJ Basketbal Svitavy – TJ Jiskra Litomyšl
Basketbal: oblastní přebor U 11

  15:00 / BOSQ Na Střelnici
Čertovská koulenice
Akce pro všechny děti do 15 let za účasti nad-
pozemských bytostí čerta a Mikuláše. Miku-
lášská cena 99 Kč za hodinu hry. Rodiče mají 
možnost počkat na děti u baru při sklence ně-
čeho pekelného.

7. So / 9:00 / tělocvična ZŠ Felberova
TJ Basketbal Svitavy – BVK Holice
Basketbal: oblastní přebor U 12 

  9:00, 10:30 / tělocvična ZŠ Felberova
TJ Svitavy - BVK Holice
Basketbal: mini U12

  10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy A – USK Pardubice
Volejbal: KP I. tř. – ženy

  10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy  – Slovan Moravská Třebová
Volejbal: 1. liga – juniorky

  10:00, 12:00 / tělocvična gymnázia
Basketbal TJ Svitavy - Havlíčkův Brod
Basketbal: žáci U15 

  18:00 / hala Na Střelnici
Tuři Svitavy – BC Farfallino Kolín
Basketbal: Mattoni NBL, muži 

8. Ne / 9:00 / hala Na Střelnici
KP v minivolejbale – turnaj 
Volejbal: žáci – přípravka starší – 12 družstev

  9:00 / tělocvična ZŠ Felberova
KP v přehazované dívek - turnaj
Volejbal: žákyně – minipřípravka – 10 družstev

12. Čt / 8:00 / Fabrika 
Šachový turnaj 
Krajský přebor družstev středních škol

12. So / 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – VK Odolena Voda
Volejbal: 1. liga - junioři

  10:00 / tělocvična ZŠ Felberova
TJ Basketbal Svitavy – BK Přelouč
Basketbal: oblastní přebor U 12 

  15:00 / hala Na Střelnici 
TJ Svitavy C - Pardubice B
Basketbal: východočeská liga muži

  15:30 / hala Na Střelnici 
TJ Basketbal Svitavy C – TJ Tesla Pardubice B
Basketbal: VČL – muži

  18:00 / hala Na Střelnici 
Tuři Svitavy – BK Lions Jindřichův Hradec
Basketbal: Mattoni NBL, muži

15. Ne / 9:00 / hala Na Střelnici 
TJ Svitavy C - Chrudim
Basketbal: východočeská liga muži 

  9:00, 10:30 / tělocvična ZŠ Felberova
TJ Basketbal Svitavy – BVK Holice
Basketbal: oblastní přebor U 11 

  11:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy B - TJ Šumperk
Basketbal: II. liga muži

21. So / Čenkovice
Zahájení lyžařské sezony
První veřejné závody

  18:00 / hala Na Střelnici
Svitavy - Litvínov
Florbal: 1. liga mužů 

23. Po / 8:00 / Fabrika 
Šachový turnaj mládeže 

29. Ne / 16:00 / hala Na Střelnici
Tuři Svitavy – Orli Prostějov
Basketbal: Mattoni NBL, muži 

Litomyšl

do 28. / zámecké sklepení
Výstava vánočních ozdob
Vánoční stromečky, skleněné ozdoby, svařené 
víno, workshop – zdobení vánočních ozdob – 
to vše  každý víkend od 13:00 do 16:00 hod. 
Otevřeno také 26. a 27. 12. 2013.

14. / 8:00 – 16:00 / Smetanovo náměstí
Adventní trh
Stánky s vánočním zbožím a občerstvením. Do-
provodný program.
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Informace z kultury Seriál: MPO (28)

Betlémy, grafi ky, kresby ve svitavském muzeu

Projekt Muzejní animace - řemeslné dílny

Městské muzeum a galerie
1. 12. 2013 – 12. 1. 2014
Vernisáž 1. prosince v 15 hodin, 
zazpívá Pěvecké sdružení Dalibor

Jednou za dva roky před Vánocemi zaplní 
výstavní síně muzea betlémy. Část prostoru vě-
nujeme vždy autorské výstavě jednoho výtvar-
níka, zbytek doplníme betlémy převážně z na-
šeho regionu. A tak zde v minulých letech vy-
stavovaly betlémářské legendy, jako Vladimír 
Doubal, Bedřich Šilar, rodina Rejmanova. Le-
tos jsme se rozhodli pozvat  sběratelku grafi k 
a kreseb s vánoční tématikou – Jarmilu Janků 
z Brna. 

Jarmila Janků vedla několik let sekci grafi ky 
a krásné knihy při Klubu přátel výtvarného 
umění v Brně, kde se často setkávala s grafi ka-
mi betlémů. A zde začíná její nadšení, přede-
vším pro drobnou grafi ku. Z počátku to byly 
novoročenky. Pak se ale začala více stýkat s je-
jich autory, navštěvovat ateliéry. Mnozí sběra-
telce své kresby či grafi ky darovali, další díla za-
koupila na aukcích, v antikvariátech, či vyměni-
la. V její sbírce je dnes více než stovka výtvar-
níků a jsou mezi nimi taková jména, jako Bo-
huslav Reynek, Vladimír Komárek, Karel Svo-
linský, Jaroslav Šerých, Vlasta Švejdová a další. 
S některými z výtvarníků pojí sběratelku blíz-

ké přátelství a umí o zážitcích s nimi velice za-
jímavě vyprávět.  

Výstavu grafi k a kreseb doplňují betlémy 
z našeho regionu. Keramický s budovami svi-
tavského náměstí manželů Sekových ze Svi-
tav, keramický betlém znázorňující historické 
i současné významné osobnosti Litomyšle Ire-
ny Švecové, lidový betlém z Poličska z přelomu 
19. a 20. století. Muzeum v Poličce nám zapůj-
čilo sbírku dřevěných betlémů Jana Černého 
a Bořivoje Župy, muzeum v Ústí nad Orlicí pa-
pírový malovaný betlém Jiřího Knapovského. 
Ze sbírek svitavského muzea jsme se letos roz-
hodli vystavit sto betlémových fi gurek z kuku-
řičného šustí Milady Kysilkové. Ani letos nebu-
de chybět rozsáhlý dřevěný betlém Jaroslava 
Škrance z Rohozné, poprvé v muzeu vystavu-
je svůj betlém také řezbář z Vendolí Petr No-
votný. Současné, ne příliš typické betlémy, pre-
zentuje na výstavě svou tvorbou autorka hra-
ček a loutek Marta Kellerová z Jimramova 
a také české patchworkářky.

Na výstavě je, jak už bývá ve svitavském 
muzeu zvykem, připravena také dílna pro děti. 
Malí návštěvníci si mohou podle vzoru z hlíny 
vytvořit vlastní betlémové fi gurky a také zod-
povědět záludné otázky, po jejichž správné od-
povědi je čeká sladká odměna. 

Blanka Čuhelová

Do řady opravených a zrestaurovaných hro-
bů na městském hřbitově přibyl začátkem pro-
since další. Tentokrát byl zvolen tzv. symbolický 
hrob padlých v době velké války. Mimochodem 
jsme si v listopadu připomínali 95 let od jejího 
ukončení.

Hrobová místa č. 1631-32 (za branou z uli-
ce 5. května odbočíte první cestou doprava, 
bezprostředně před Langerovou hrobkou) se 
dostala do rukou Danieli Bartošovi se zadáním 
obnovy náhrobní desky a jejích nápisů a úpravy 
vlastního hrobu. Investice za 38 tis. Kč se stala 
pro mne šokem a záhadou, a to poté, když jsem 
začal číst jména.

Svitavy si připomínaly své padlé s vel-
kou úctou. Bylo jich 287 a známe je jménem, 
stejně tak jako 68 lačnovských obětí a 65 lán-
ských. Výrazem úcty byly pamětní desky na kapli 
sv. Anny v Lánech, dnes již neexistující pomník 
v Lačnově, taktéž socha Raněného vojína (1931, 
Paul Stadler) na dnešním Malém náměstí, která 
byla rozbita v roce 1945, či monumentální Háj 
hrdinů z roku 1928. Nepatrné zbytky pomníků 
v tomto háji připomínají jeho původní účel. Na 
samotném hřbitově dnes najdeme pouze připo-
mínky obětí na nápisech rodinných hrobů, litino-
vých křížů a právě v popisovaném symbolickém 
hrobu. Otázkou a záhadou se stala právě ta jmé-
na: deska má na sobě 19 jmen obětí, ale zvlášt-
ní je to s uvedením jejich původu. Připomíná se 
zde 7 Svitavanů, kteří v průběhu války podlehli 
následkům zranění. Až na výjimky jednoho úmr-
tí v Chrudimi a jednoho v Olomouci zemřela vět-
šina ve Svitavách. Jedno svitavské jméno Franz 
Huschka (†27. 7. 1917) není dokonce evidováno 
na ofi ciálním seznamu padlých Svitavanů v roce 
1929, i když mezi oběťmi jsou tři nositelé toho-
to jména. Mezi jmény padlých nalezneme dvě 
jména ze Čtyřiceti Lánů, jedno z Lačnova, dva 
Rusy, čtyři vojáky z Haliče, po jednom zemře-
lém z Telče, Rychnova a Janova. A nezbývá po-
dotknout, že málokterý zemřelý dovršil 30. rok 
života. Základní otázkou tedy je, zda se skutečně 
jedná pouze o symbolický hrob, a nikoliv o hrob 
skutečný, který ale musel být několikrát otevřen 
k uložení dalších ostatků.               Radoslav Fikejz

Na čtvrtou adventní neděli, 22. prosince ve 
13 hodin, se slavnostně otevřou řemeslné díl-
ny na muzejní zahradě. Svitavské muzeum za-
hájilo v letošním roce projekt Muzejní anima-
ce, jehož cílem je iniciovat a podporovat me-
tody zážitkové pedagogiky v muzejním pro-

středí. Jednou z částí tohoto projektu je výu-
ka řemeslných dovedností. Vždyť vztah  k ře-
meslům a schopnost pokračovat v tradici za-
ložené na jejich předávání se za období jedi-
né generace téměř vytratily. Když se podíváme 
do historie naší země, zjistíme, že naši předko-
vé byli proslulí svou dovedností, svým rukoděl-
ným umem. Kde se tato vlastnost ztratila? Mizí 
klasické řemeslné dílny a my si začínáme uvě-
domovat, že nám chybí šikovný řezbář, kovář, 
kameník, sklář... Přesně to byl impulz ke vzniku 
myšlenky využít část zahrady svitavského mu-
zea k vybudování malé řemeslné dílny, v níž by 
se mladí pod dohledem lektorů učili řemesl-
ným dovednostem. Projekt je spolufi nancován 
ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociální-
ho fondu.                                 Blanka Čuhelová

Část betléma z kukuřičného šustí ze sbírek svitavského muzea. Autorka: Milada Kysilková
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Vox Angelorum po dvaceti letech

Dámy a pánové, vážení Svitavané, dovoluji 
si vás touto cestou co nejsrdečněji pozvat jmé-
nem smíšeného pěveckého sboru VOX ANGE-
LORUM na slavnou půlnoční mši svatou 24. 
prosince, případně na mši svatou v 9:30 ho-
din 25. prosince do kostela Navštívení Pan-
ny Marie ve Svitavách. Při obou mších svatých 
budete moci vy všichni, kteří toto pozvání při-
jmete, vychutnat výjimečnou duchovní atmo-
sféru, jakož i výjimečný hudební zážitek. Bě-
hem obou mší svatých zazní slavnostní prove-
dení díla Jana Evangelisty Kypty - Missa pas-
toralis v provedení pro smíšený pěvecký sbor, 
sóla a varhany v podání smíšeného sboru VOX 
ANGELORUM a sólistů. Toto slavnostní prove-
dení doprovodí na varhany vynikající varhaník 
a sbormistr František Boček, dílo bude řídit Ja-
kub Dobeš. Dvakrát jsem v textu pozname-
nal, že se bude jednat o slavnostní provede-
ní. Proč? Protože před dvaceti lety, na pod-
zim roku 1993, byl založen zmíněný sbor VOX 
ANGELORUM a právě o Vánocích téhož roku 
proběhla jeho první veřejná produkce. Za těch 

dlouhých dvacet let sbor nastudoval desítky 
různých skladeb převážně z oblasti duchovní 
tvorby a na postu sbormistrů se vystřídalo ne-
málo tvůrčích osobností. V současné době sbor 
řídí sbormistr a korepetitor František Boček, vy-
nikající umělec, který stál u zrodu sboru a pro-
vází jej celých dvacet let, a sbormistr Jakub Do-
beš. Rádi bychom tímto slavnostním provede-
ním půvabné Kyptovy mše poděkovali Bohu 
a vám, občanům města, za podporu, vstřícnost 
a za společných, myslím že pěkných a umělec-
ky plodných, dvacet let činnosti.                                                

Jakub Dobeš

14. 12. / So / 18:00 / Fabrika

Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční

Účinkují:
Pěvecké sdružení DALIBOR Svitavy, sbormis-
tryně Miroslava Ducháčková.

Pěvecký sbor IUVENTUS Svitavy, sbormistry-
ně Věra Burešová.

Pěvecký sbor CHORBELL Hradec Králové, 
sbormistryně Kateřina Kubínová.

Sólisté:
soprán Miroslava Trávničková, 
alt Markéta Štefaniková, 
tenor Václav Boštík, 
bas Michal Tetur
Orchestr pardubických fi lharmoniků, 
dirigentka Dana Ludvíčková.

2. 12. / Po / 19:00 / Fabrika

Divadlo Kalich PRAHA

Miguel De Cervantes – Milan Lasica – Julius Sa-
tinský – Vladimír Strnisko: DON QUIJOTE.
Klasika, jak ji neznáte. Španělskou klasiku si 
Milan Lasica a Július Satinský původně upra-
vili pro sebe. 

Režie: Vladimír Strnisko, scéna: Ivo Žídek, kos-
týmy: Josef Jelínek, hudba: Jaroslav Filip a Mi-
roslav Kořínek, texty písní: Milan Lasica a To-
máš Janovic, překlad a dramaturgie: Jan Kolář, 
hrají: Jiří Lábus a Oldřich Kaiser,
www.divadlokalich.cz

Délka představení: cca 115 minut s přestávkou
Vstupné: 300 Kč, předprodej vstupenek na re-
cepci Fabriky

22. / Ne / 15:00 / Divadlo Trám

Divadlo Krab Praha: Vánoční příběh

Příběh o Marii, Josefovi, třech králích, zlém He-
rodovi a především o narození malého Ježíška 
ve městě Betlémě… pro děti od 3 let
vstupné: 50 Kč, rodinné pasy

Pozvánka
Drátování na Riegrovce 

Na sobotu 7. prosince od 10 do 12 ho-
din zveme všechny, kteří rádi zaměstnávají 
své ruce. Poplatek: 50 Kč na materiál, kon-
takt L. Pražanová na e-mailu prazanova@
zsriegrova.svitavy.cz.
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Pavel Juřík úspěšný v Czech Press Photo

Novinky v knihovně

Uzavření knihovny 
o vánočních svátcích

Příběhy bezpráví na „zdravce“

Charita Svitavy zve na přednášku o Haiti 

www.infrasauna-svitavy.cz,
tel. 603822863.

Dárkové poukazy  s 20% slevou 
na hubnutí, detoxikaci, posílení imunity:

Svitavský fotograf, člen místního fotoklubu 
a student Ateliéru reklamní fotografi e ve Zlí-
ně, Pavel Juřík dosáhl opakovaného a význam-
ného úspěchu v naší nejprestižnější fotogra-
fi cké soutěži Czech Press Photo. Tato soutěž 
a následná výstava každoročně představuje 
nejlepší žurnalistické fotografi e, které v uply-
nulém roce vznikly. Pavel obdržel cenu Canon 
Junior Awards, která je udělována autorům do 
25 let. Jde o úspěch opakovaný, neboť před 
dvěma lety zaujal porotu nejvíce jeho doku-
mentární soubor Strážce hranice, v letošním 
ročníku uspěl v kategorii Člověk a životní pro-
středí se svým projektem Monokulturní lesy 
v české krajině. Ocenění si převzal 19. listo-
padu v Brožíkově síni na Staroměstské radni-
ci v Praze. Jeho velkému úspěchu předcházel 

amatérský zájem o fotografování a s tím spo-
jené první úspěchy na výstavách a soutěžích. 
V současné době studuje na Univerzitě Tomá-
še Bati ve Zlíně.                                   Milan Báča

Od listopadu půjčujeme domů stolní hry 
Albi a také tabulky a karty výukového pro-
gramu Logico Piccolo, které pomáhají rozvo-
ji předčtenářských dovedností dětí (rozvíjí řeč, 
jazykový cit, rozšiřují slovní zásobu, vizuální 
vnímání, pomáhají orientovat se v prostoru).

Bližší informace, zásady půjčování a se-
znam vzdělávacích karet a her najdete na 
stránkách knihovny: www.booksy.cz, nebo 
vám je vysvětlí pracovnice dětského oddělení.

Městská knihovna ve Svitavách bude od 
pátku 27. prosince do středy 1. ledna 2014 
uzavřena. Poslední den před svátky – v pondělí 
23. prosince - končí provozní doba v 16 hodin. 
Dětské oddělení bude mít tento den otevřeno 
od 9 do 16 hodin.                      Milada Vacková

Více informací najdete na www.czechpress-
photo.cz, www.utb.cz.

Střední zdravotnická škola Svitavy je již 
sedmý rok zapojena do projektu Jeden svět 

Charita Svitavy srdečně zve na přednášku o humanitární činnosti na Haiti, nejchudší 
zemi západní polokoule. Akce se uskuteční v pondělí 2. prosince v 18:00 hodin v alternativ-
ním klubu Tyjátr. Přednášet bude Irena Klimková, koordinátorka projektů Arcidiecézní cha-
rity Olomouc na Haiti, která v této zemi strávila rok svého života. Setkání bude na téma:
• Jak a proč Charita působí na Haiti.
• Jak lidé z České republiky pomáhají dětem a rodinám v této zemi.
• O životě na Haiti a české pomoci tamním lidem.

Součástí prezentace bude promítání fotografi í, videí a ukázka tradičních haitských před-
mětů. Vstupné je dobrovolné, výtěžek bude použit na podporu humanitární činnosti Cha-
rity Svitavy.         David Šmída

na školách – Příběhy bezpráví. Projekt se sna-
ží studentům přiblížit moderní českosloven-
ské  dějiny. Studenti druhého ročníku zhlédli 
v pondělí 4. listopadu dokument Karla Stra-
choty České děti. Film zachycuje činnost proti-
komunistického hnutí, které působilo v Česko-
slovensku v 80. letech.

Hostem  besedy byla Hana Truncová,  kte-
rou odsoudili v 50. letech ke třinácti letům od-
nětí svobody za napomáhání při přechodu 
přes hranice a tisknutí letáků. Téměř 60 let če-
kala na odškodnění a byla mezi prvními, kte-
ří byli oceněni za třetí odboj. Poutavým vyprá-
věním vylíčila své životní osudy, zejména dobu 
strávenou ve vězení a v  pracovních táborech. 
Díky setkání s Hanou Truncovou jsme mohli 
nejen nahlédnout do historie, ale především se 
seznámit  s osobností, jejíž vnitřní síla  a odva-
ha všechny studenty ohromila. Bylo nám ctí, že 
jsme mohli Hanu Truncovou na naší škole při-
vítat.                                                  Jana Brixová 

Otevírací doba knihovny
Oddělení pro dospělé Oddělení pro děti

Pondělí 9 - 18 Pondělí 12 - 18

Úterý 9 - 18 Úterý 12 - 18

Středa 9 - 18 Středa 9 - 18

Čtvrtek 12 - 18 Čtvrtek 12 - 18

Pátek 9 - 18 Pátek 12 - 18

Sobota 9 - 18 Sobota 9 - 12

Beseda s logopedkou 
Má vaše dítě problémy s řečí, navštěvuje-

te logopedickou poradnu? Nevíte si rady, když 
dítě nechce procvičovat výslovnost? Pomůcky 
na rozšíření slovní zásoby a k udržení větší po-
zornosti dítěte představí klinická logopedka 
Markéta Dufková, která spolupracuje s Mateř-
ským centrem Krůček. Na besedě budou pre-
zentovány různé logopedické pomůcky (kni-
hy, pracovní listy, hry), které půjčuje Městská 
knihovna ve Svitavách. Beseda se koná v úte-
rý 17. prosince v 17:30 hod. v aule Fabriky.

Milada Vacková
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Vánoční koncert pěveckého sboru Dalibor Výstavy

Poděkování Nízkoprahového klubu Díra

Mikroregion využívá nový partystan

Srdečně zveme všechny, kteří s námi rádi sdílí vánoční atmosféru, na tradiční koncert v kostele 
Navštívení Panny Marie na náměstí Míru ve čtvrtek 26. prosince v 18 hodin. Letošní Vánoce jsou 
opět koncertně bohaté. Kromě Rybovy mše, na které se podílíme (14. prosince v 19 hodin ve Fab-
rice), se rozjedeme během adventu i svátků do okolních kostelů na pět dalších vánočních koncertů 
(viz. www.dalibor-sy.cz). Těšíme se na vás a doufáme, že je to vzájemné.                   Zuzana Pustinová

Materiální sbírka pro Záchrannou stani-
ci Zelené Vendolí se konala ve dnech 4. – 29. 
listopadu. Pro stanici se vybíraly granule, kon-
zervy, deky, ptačí zob, sušené pečivo a spous-
tu dalšího. Celou akci zaštítilo DDM Tramtá-
ryje Svitavy. Pokud jste sbírku nestihli a chce-
te podpořit tuto organizaci, kontakty najdete 
na www.zelenevendoli.cz. Pro více informací 
o proběhlé sbírce na telefonním čísle: 725 098 
972 (Michaela Kopová). Za solidaritu se zvířát-
ky srdečně děkujeme všem dárcům.      

Pracovníci Nízkoprahového klubu Díra 
(občanské sdružení Bonanza) chtějí poděko-

vat všem zúčastněným na benefi ční akci na 
podporu Nízkoprahového klubu Díra, která 
se konala 18. října v alternativním klubu Tyjá-
tr. Velké poděkování si zaslouží vystupující Jo-
sef Krajzl (The Pipe), Petr Horák (Joshek), Jo-
sef Bartoš (Bart), Lukáš Vytlačil (Jeanlige), Da-
vid Botoš (Devyb). Děkujeme také personálu 
klubu Tyjátr za poskytnutí prostor a ochotu při 
spolupráci. Moc nás potěšila příjemná atmo-
sféra, kterou vytvořili sami návštěvníci. Děku-
jeme za podporu. Výtěžek bude investován do 
akcí pro děti a vybavení klubu.                  

       Michaela Kopová     

6. 10. 2013 – 12. 1. 2014 / městské muzeum 
a galerie, Fabrika, čajovna Namasté
Všechny barvy Nepálu – Země Tibetské 
Thangky

Spolupořadateli jsou občanské sdružení 
Namasté Nepál a Nepálské a tibetské centrum 
Yak Yeti. Na výstavě se dozvíte mnohé o po-
litické situaci, o přírodě, lidech, obytných síd-
lech, umění a také o náboženství (hinduismus 
a buddhismus) této nádherné země. Součástí vý-
stavy jsou malé i velké thangky, modlitební pra-
porky a další umělecké i votivní předměty z ob-
lasti Himálaje, modlitební mlýnky, dřevěné ruč-
ně vyřezávané sošky a předměty, tibetské zvony 
a mísy, hudební nástroje, nepálské oděvy, drob-
né šperky a také barevné i černobílé fotogra-
fi e. V průběhu výstavy je pro návštěvníky při-
praven bohatý doprovodný program – bese-
dy o himalájské přírodě, hudebních nástrojích, 
školství, workshopy nepálské kuchyně a výro-
by typických nepálských a tibetských předmětů, 
pozvánka na treky do lůna Himaláje.

2. 12. 2013 - 19. 1. 2014
Vánoční motivy v grafi ce a kresbě
Nad Betlémem vyšla hvězda

Ojedinělá výstava grafi k a kreseb betlé-
mů a vánočních motivů známých i méně zná-
mých autorů. Jarmila Janků z Brna tvoří svou 
originální sbírku více než 30 let. Na výstavě 
betlémů a biblických motivů Vánoc ve Svita-
vách prezentuje práce 65 výtvarníků, převáž-
ně grafi ků. Mnozí z nich byli přijati a stali se 
členy Svazu českých uměleckých grafi ků SČUG 
Hollar. Na 5. tradiční regionální výstavě uvidí-
te především betlémy ze Svitav a okolí – man-
želů Sekových ze Svitav, Ireny Švecové z Lito-
myšle, lidový betlém Jana Černého z Poličky, 
betlém Jaroslava Škrance z Pomezí, Milady Ky-
silkové z Dolního Újezda, Jiřího Knapovského 
z Ústí nad Orlicí, Marty Kellerové z Jimramova 
a také patchworkový, na kterém se podílely pa-
tchworkářky z celé České republiky. 

Výstavy Fabrika: Foyer
Filip Tesař, Pardubice: 
Průzkum moderních ruin v Čechách

Fotografuji přes deset let a už je to nedílná 
součást mého života, možná i posedlost. Fotím 
rád vše hezké, zajímavé, originální, ale i tajemné 
a nevšední, právě jako industriální a jiné opuště-
né stavby. Užívám si tu atmosféru samoty, roz-
padu, vůni zatuchliny a záhadné zvuky, ozvěny 
dávné minulosti, obtisky lidí a jejich osudů, kte-
ré zanechali ve starých fabrikách, rozpadajících 
se nemocnicích, zapomenutých zámcích, nebo 
opuštěných vojenských základnách. 

3. podlaží
Impuls H. Králové: Atmosféra divadelního 
festivalu aneb Ulice plné komediantů

Nejlepší fotografie divadelní atmosféry 
v ulicích města Hradce Králové, foyer a sta-
nech divadel z mezinárodního festivalu Diva-
dlo evropských regionů a Open air programu 
v rámci workshopu pořádaném SAK IMPULS 
a VSVF v Hradci Králové.

Mikroregion Svitavsko zakoupil s podpo-
rou MAS Svitava v roce 2012 partystan, který 
slouží jako zázemí při konání kulturních, spole-
čenských a jiných akcí v obcích. Po prvním tes-
tovacím období byl v letošním roce partystan 
naplno využit při pivních slavnostech nebo vi-
nařském koštu ve Svitavách, ale také např. při 
motokrosových závodech v Opatově, festivalu 
Hřebečský slunovrat, dětském dnu v Opatov-
ci a jiných akcích.

Partystan bude sloužit jako zázemí pro ná-
vštěvníky také při letošním vánočním adventu 
na náměstí a bude samozřejmě využíván také 
v roce 2014. Věříme, že toto nové zázemí oce-
níte při účasti na akcích ve městě i v okolních 
obcích.                                                       Pavel Čížek



24. 12. úterý       zavřeno 

25. 12. středa     zavřeno 

26. 12. čtvrtek    10 - 20 

27. 12. pátek       5 - 11 / 12 - 21 

28. 12. sobota 10 - 12 / 13 - 19 

29. 12. neděle 13 - 20 

30. 12. pondělí 9 - 20 

31. 12. úterý zavřeno 

1. 1. středa zavřeno 

2. 1. čtvrtek 9 - 20 

3. 1. pátek 5 - 11 / 12 - 21
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NLS Dynamo v 1. lize boxu vybojovalo remízu

Jakub Vrtěna mistrem republiky v minitenise

Nejlepší sportovec v radiovém orientačním běhu 

Opětované úspěchy 
střeleckého klubu

Pojďme vyběhat cukroví

Krytý bazén o svátcích

Svitavská Fabrika hostila v listopadu 
4. kolo 1. ligy boxu, kde domácí NLS Dyna-
mo vybojovalo ve skvělých utkání remízu 8:8 
se silným soupeřem KO Brno. Před ligou bo-
jovala  dvojice domácích boxerů Natálie Bran-
dová a Martin Zvára předzápasy s rohovníky 
z Boxing Clubu Poděbrady, které připravil tre-
nér Daniel Vencl (sám úspěšný boxer a kultu-
rista). Atmosféra díky vyrovnanosti dvojic byla 

V Praze na mistrovství republiky druž-
stev v minitenise (hráči do sedmi let) svitav-
ský tenis zastupoval Jakub Vrtěna, který hos-
toval za TK Agrofert Prostějov. Toto družstvo 
jednoznačně ovládlo všechna utkání a po ví-
tězstvích 8:0 nad Lokomotivou Plzeň, 8:0 nad 
SK Tenis Hradec nad Ostravicí a 7:1 nad TK 
Spartou Praha získalo český titul. Jakub ode-
hrál dva zápasy, jeden ve čtvrtfi nále a jeden 
ve fi nále a v obou zvítězil. V průběhu sezony 
byl stabilním článkem základní sestavy nejlep-
šího českého družstva a ve všech zápasech, 
do kterých nastoupil, dokázal zvítězit. Letoš-
ní sezona byla pro Jakuba úspěšná i na turna-
jích jednotlivců. Stal se Východočeským ob-

lastním přeborníkem jednotlivců v minitenise 
a dalších 11 turnajů vyhrál. Významných úspě-
chů pro svitavský tenis v roce 2013 dosáhli Do-
minik Rouchal a Jan Krejčí, kteří obsadili děle-
né 3. místo na východočeských oblastních pře-
borech jednotlivců v babytenisu (hráči do de-
víti let). Oba dosáhli i na několik turnajových 
prvenství. Podíleli se také na celkovém 4. místě 
babytenistů ve východočeském přeboru druž-
stev. Příslibem do budoucna byly i výkony Jana 
Růžičky, Daniela Drápely, Lenky Veiglové a Da-
niela Brůny.                               Martin Lipenský

Atletický oddíl TJ Svitavy a Bike club Svita-
vy zvou všechny, kdo chtějí druhé sváteční do-
poledne strávit aktivním pohybem. Ve čtvrtek 
26. 12. v 11:00 hodin odstartuje nultý ročník 
svitavského Štěpánského běhu na 7,8 km s hro-
madným startem. Prezentace od 9:30 do 10:30 
hodin v prostorách tribuny fotbalového stadi-
onu na ulici U Stadionu. Trasa vede Vodáren-
ským lesem po nově vybudované naučné stez-
ce. Propozice závodu na www.atletikasvitavy.cz 
a www.bikesvitavy.cz.               Čestmír Nakládal

V minulých letech se ve Svitavách díky pod-
poře města i Pardubického kraje konalo několik 
krajských a dvě celorepublikové soutěže v radio-
vém orientačním běhu. Naposledy zde proběh-
lo mistrovství České republiky letos v červnu. 
S tímto neobvyklým sportem máme opět mož-
nost se setkat, tentokrát se však nekoná žádná 
soutěž, ale zástupci Asociace ROB ČR zde vy-
hlásí nejlepší sportovce roku 2013 v kategori-
ích junioři a juniorky, muži a ženy, veteráni, 
objev roku a nejlepší závod národního žebříč-
ku. Hlasovat lze přímo na webových stránkách 
Asociace: www.ardf.cz. Slavnostní vyhlášení 
s doprovodným programem se uskuteční v pátek 
6. prosince v prostorách Ottendorferova domu 
v 18 hodin. Všechny srdečně zveme.     Jiří Janků

po celou dobu patřičně vyburcovaná a oddí-
lu svitavských boxerů pomáhala v udržová-
ní doutnáku, který nakonec dovedl na závěr 
4. kola Dynamo jako nováčka soutěže k již zmí-
něné remíze.

Děkujeme všem našim fanouškům, organi-
zátorům, sponzorům a na další domácí roho-
vání se těšíme. Na jaře budeme hostit Ostravu, 
držte nám palce.                                    Martin Volf

Dvě svitavská družstva střeleckého klubu 
ALFA se v říjnu zúčastnila Mezinárodního mi-
strovství České republiky v branném vícebo-
ji mládeže 2013 v rekreačním středisku Prud-
ká. Při historicky největším počtu zúčastně-
ných družstev a tedy i vysoké konkurenci se 
družstvo Svitavy 2 umístilo v kategorii C (od 
16 do 20 let) na 1. místě ve složení Tomáš Ku-
kaň, Marek Berger, Tereza Baráková nejrych-
lejším časem 0:12:43. Druhé družstvo Svitavy 
1 (Martin Malý, Michal Malý a Barbora Mařá-
ková) se umístilo na 5. místě. Navázali jsme tak 
na úspěchy z loňského roku, kdy Svitavy opět 
obhájily prvenství, tentokrát v jiném složení. 
Další závody se budou konat v březnu 2014 
v laserové střelbě družstev.        Tereza Baráková
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zajišťuje fi rma L. Pospíšila. S nesrovnalostmi 
v doručování se obracejte na mob.: 608 024 585 
(www.mestosvitavy.webnode.cz). 
Příští číslo vyjde 31. prosince 2013
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Úspěšná sezona 
SK Orbea Czech Masters

Jezdecký klub
Markéty Bártové

Cyklistický klub SCS 
Mirva jede!

Letošní sezona se svitavskému cyklistic-
kému a triatlonovému klubu opravdu vydaři-
la. Ladislava Marková přivezla ze Sicílie 2. a 3. 
místo z ME v silniční cyklistice Masters. Jana Ji-
roušková se stala mistryní ČR v triatlonu. 

Oldřich Tesař vybojoval na MČR Masters 
v silniční časovce dvojic titul Mistra ČR, ve stej-
né displíně obsadil Zdeněk Moravčík 2. místo. 
Výsledek je o to cennější, že o pouhé 2 týdny 
předtím doběhl na MS MASTERS v běhu do 

vrchu na 8. místě ve své kategorii a v soutě-
ži družstev pomohl týmu ČR k získání stříbrné 
medaile.  Martin Kňáva obsadil na MČR v duat-
lonu ve své kategorii 3. místo. 

Všem členům blahopřejeme k  jejich výko-
nům a doufáme, že se na letošní výsledky po-
daří navázat i v příštím roce. 

Michaela Melicherová

Letošní jezdecká sezona pro nás byla vel-
mi úspěšná. Zúčastnili jsme se mnoha veřej-
ných tréninků a dalších závodů nejen v ČR, ale 
i v zahraničí, včetně kvalifi kace na oblastní mi-
strovství České republiky a na mistrovství Čes-
ké republiky. Přivezli jsme si spoustu cenných 
výher a hodnotných ocenění. Největším úspě-
chem pro nás bylo ale to, že jsme se kvalifi -
kovali na oblastní mistrovství České republiky 
a na MČR. V oblastním mistrovství České re-
publiky, které se konalo v Kolesách, jsme skon-
čili na 2. místě a v mistrovství České republiky, 
které se konalo v Borové u Chvalšin, jsme také 
skončili jako druzí, což považujeme za největ-
ší úspěch. 

V současné době navštěvuje klub 25 členů. 
V příštím roce počítáme se stejně velkou účas-
tí na závodech a i na mistrovství České republi-
ky. Naše tréninková příprava bude pokračovat 
a příští rok se pokusíme zopakovat a i vylepšit 
naše dosavadní úspěchy. Velikánskou oporou 
a pomocí, bez které by nebylo možné absolvo-
vat veškeré závody, pro nás byli lidé v našem 
okolí, patří jim tedy naše velké díky. 

Markéta Bártová, Kamenná Horka

Již tři roky existuje cyklistický klub SCS Mi-
rva, který je mimo jiné registrován jako občan-
ské sdružení u MVČR. Ideou je zaměření na 
podporu cyklistiky ve Svitavách a okolí pro ši-
rokou veřejnost. Další činností SCS Mirva je po-
řádání různých závodů v průběhu celého roku, 
jedná se např. o silniční závod Mirva tour, okru-
hový závod – Svitavské kritérium, závod MTB 
v Březové nad Svitavou a závod horských kol 
na Vysokém Poli. Mezi členy Mirvy patří zdat-
ní závodníci, světlým příkladem je Pavel Kuda 
- „indián“, jak zní jeho přezdívka mezi členy. 
Vybojoval prvenství na mistrovství ČR v silnič-
ní časovce SAC v kategorii C. Na co je náš „in-
dián“ obzvláště pyšný, je celkové 5. místo v sé-
rii závodů maratonů 53x11. K jeho dalším le-
tošním úspěchům patří silniční závod Ori Cup 
a časovka v Linharticích, kde se umístil první 
ve své kategorii, v neposlední řadě si velmi váží 
24. místa na maratonu Košice-Tatry-Košice. 
Letošní sezonu hodnotí jako velmi úspěšnou. 
Naší další úspěšnou závodnicí je Pavla Báčová, 
která se umístila dvakrát třetí na olympijských 
hrách v Turíně a letos vybojovala v časovce dvo-
jic s Jiřinou Ščučkovou mistrovský titul. V muž-

ské kategorii máme i jiné velmi úspěšné závod-
níky, např. Michal Horák, který letos vybojoval 
2. místo v časovce amatérů v kat. A v Dobro-
vicích. Máme tu i slibné naděje - např. Ondře-
je Janků, který se stal vítězem poháru Drahan-
ské vrchoviny horských kol, a Adama Dvořáčka, 
který se umístil v tomto poháru celkově na dru-
hém místě. V ženské kategorii máme tři dob-
ré závodnice. Kromě již zmíněné Pavly Báčo-
vé jsou zde Jindřiška Sáblíková a Eliška Bílko-
vá. Jindřiška Sáblíková celkově obsadila letos 
3. místo v seriálu Cykloman, který se skládá 
z disciplín horských a silničních závodů. Eliška 
Bílková celkově obsadila 1. místo v poháru Čes-
komoravské vrchoviny. Letošní sezonu hodnotí 
závodníci velmi kladně. 

Pavla Báčová, Eliška Bílková

Zdravý životní styl – cesta ke zdraví

Děkujeme za přízeň v tomto roce a přejeme Vám mnoho šťastných 
kroků do nového roku 2014.


