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Top týden, řezbářský memoriál a pouť Svátek filatelistů

Jako každý rok je i letos týden před první zářijovou nedělí - svátkem svatého Jiljí (po němž
je pojmenován nejstarší kostel ve městě) věnován rozloučení se s létem zakončeným poutí ke
sv. Jiljí. Program zahajujeme v pondělí 1. září
Řezbářským memoriálem Aloise Petruse, probíhajícím po celý týden v prostorách pro volnočasové aktivity na Svitavském stadionu. V minulých ročnících vzniklo již 35 velkých soch, ke
kterým letos přibudou další. Smyslem celé akce
je kromě jiného oživit venkovní prostory města
a vyvést výtvarná díla za lidmi do exteriérů. Obsahovým zaměřením letošního řezbářského plenéru jsou SMYSLY.

Program celého Top týdne:
1. / 19:00 / Svitavský stadion
Koncert kapely The Dozing Brothers
Jazzová a dixielandová hudba z počátku 20. let
minulého století

3. / 19:00 / Svitavský stadion
Koncert kapely Vobezdud
Folk, šanson, pop, disko, punkrock
5. / 19:00 / náměstí Míru
Vernisáž Venkovky
Vernisáž obrazů mladých svitavských výtvarníků
vzniklých v netradičním prostředí
 20:00 / náměstí Míru
Koncert kapely Mandrage
Kapela se proslavila písněmi Kapky proti slzám,
Hledá se žena, Šrouby a matice apod.
6. / 12:00 / náměstí Míru
Slavnost dechovek a přehlídka mažoretek
 17:00 / Svitavský stadion
Vernisáž Řezbářského memoriálu A. Petruse
Představení řezbářů a předání vzniklých soch
starostovi města Svitavy
 19:00 / Svitavský stadion
Koncert Pocta Evě Olmerové
Nové úpravy největších hitů první dámy českého jazzu a blues
7. / 9:00 / náměstí Míru
Pouť ke sv. Jiljí 2014
Celodenní program – Svitavy v době vypuknutí 1. světové války, dobový jarmark, koncerty.
Více na str. 7
 19:00 / náměstí Míru
Slavnostní koncert v kostele sv. Jiljí
Blanka Čuhelová

25. – 28. září / městské muzeum a galerie,
Muzeum esperanta, Fabrika
Regionální filatelistická výstava druhého
a třetího stupně ve Svitavách je jednou z nejvýznamnější filatelistických akcí v letošním roce
v České republice. Koná se u příležitosti nadcházejícího 70. výročí založení klubu filatelistů
v našem městě.
Návštěvníci filatelistické výstavy budou mít
možnost zhlédnout celkem 76 filatelistických
exponátů od 56 vystavovatelů. Vše na 224 výstavních panelech. V Muzeu esperanta v Ottendorferově domě budou vystaveny nesoutěžní
exponáty z oblasti esperanta. Celá akce bude
doplněna bohatým doprovodným programem
s výstavou obsahově i tématicky propojeným.
Výstava poštovních známek, nad kterou převzal
záštitu Svaz českých filatelistů, město Svitavy
a Pardubický kraj, bude slavnostně zahájena ve
čtvrtek 25. září v 10 hodin v městském muzeu
a galerii.

Pokračování na str. 2

Svatováclavský košt
Oslava vína letos na náměstí Míru připadne na sobotu 27. září. Svatováclavský košt
bude zahájen přípitkem v horní části náměstí
Míru ve 14:00 hodin. Ochutnávat můžete různé druhy vína, sýrové speciality, slané pečivo
i steaky. Pokud doma ještě nemáte vinnou sklenici s emblémem Svitav z předchozích ročníků,
můžete si jí pořídit za 50 Kč letos. Program najdete na str. 8.
Alice Štrajtová Štefková
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Svátek filatelistů
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Den s Lesy ČR v areálu Brand u Rosničky

Pokračování ze str. 1
Program filatelistické výstavy:
Výstava zpřístupněna v městském muzeu:
25. 9. / 10:00 – 19:00,
26. a 27. 9. / 9:00 - 19:00, 28. 9. / 9:00 – 14:00
• čtvrtek 25. září
10:00 / městské muzeum a galerie

Vernisáž výstavy Svitavy 2014
Vyhlášení výsledků a ocenění výtvarných prací dětí základních škol: Návrh poštovní známky
• pátek 26. září
11:00 – 19:00 / městské muzeum a galerie
Zhotovování známek s personifikovaným
kuponem - soukromé přítisky na kupony budou zájemcům provádět pracovníci Postfily
• sobota 27. září
8:00 – 15:00 / Fabrika

Filatelistická burza
9:00 - 16:00 / městské muzeum a galerie

Zhotovování známek
s personifikovaným kuponem

10:30 / Muzeum esperanta (Ottendorferův dům)

Vernisáž výstavy Esperanto a sběratelství
14:00 – 15:30 / městské muzeum a galerie

Autogramiáda autorů tisků vydaných
k výstavě
17:00 – 18:00 / sál Ottendorferova domu

Slavnostní vyhlášení výsledků výstavy
17:00 – 20:00 / Muzeum esperanta

Burza esperantistických předmětů
• neděle 28. září
9:00 – 12:00 / zadní trakt muzea
Jízda poštovního dostavníku a možnost podání zásilek k přepravě dostavníkovou poštou
– po celou dobu výstavy v muzeu
• Výstavy Poštovního muzea Praha: Pošta za
Velké války aneb Píšu Vám z fronty a Adolf
Born aneb Jak vzniká poštovní známka
• Výstava Svitavská pošta
• Dětská pošta - herní koutek pro dětské aktivity
• Výstava prací dětí základních škol - Návrh
poštovní známky
• Prodejní výstava kreseb Pavla Raka
• Poštovní přepážka s výstavními filatelistickými materiály
V případě příznivého počasí bude v pátek
a v sobotu jezdit od zadního traktu muzea historický kočár. Podrobnější informace získáte
na www.svitavy2014.estranky.cz.
Miloš Pešek

Den s Lesy ČR v tomto roce proběhne
v sobotu 13. září od 10 do 16 hodin u rybníka Rosnička v lesním areálu Brand. Při této příležitosti bude slavnostně otevřena vozíčkářská
bezbariérová stezka. Od 16 hodin si návštěvníci mohou posedět „na plechárně“ a poslechnout si vystoupení kapely Generace 2. Na organizaci a zajištění se budou podílet převážně Lesy ČR a město Svitavy. Doprovodný program bude směřován na všechny věkové kategorie i rodiny s dětmi. Středisko volného časuzajistí projížďky na lodích. Klub Bonanza vám
předvede základy drezury koní. Stanoviště, na
kterých budete moci plnit s dětmi úkoly, budou
zajišťovat Lesní klub pro děti Brlenka, městská
knihovna, MC Krůček, Skauti, Lesy ČR a Nízkoprahový klub Díra. Pokud si budete chtít vyzkoušet, jaké nástrahy musí překonávat vozíčkáři, pracovníci firmy InHelp budou mít také
stanoviště, na kterém budou k dispozici vozíčky. Ve 13 hodin nás čeká zajímavá exhibice

Nechte si vytvořit
vlastní známku
V průběhu filatelistické výstavy bude mít
veřejnost možnost nechat si zhotovit „vlastní známku“ – s vlastním portrétem, fotografií dětí, rodičů, kamaráda, zvířecího mazlíčka,
školy, logem firmy, vlastní kresbou, textem, výročím apod. Záleží jen na vaší fantazii. Může
jít o překvapivý, ale i užitečný dárek. Stačí si
přinést podklad (např. fotografii), pracovnice
České pošty ho naskenují a přenesou na speciální devítiblok známek s prázdnými kupony.
Není problém se přímo na místě nechat vyfotit
a nechat si na kupon vytisknout svou nejaktuálnější podobu. Pak již můžete posílat známku
třeba s vlastním portrétem.
Zhotovování známek s tzv. personifikovaným kuponem bude probíhat v pátek 26. září
od 11 do 19 hodin a v sobotu 27. září od 9 do
16 hodin v městském muzeu a galerii.
Milan Báča

s Jiřím Vorlíčkem, dvojnásobným mistrem republiky v práci s motorovou pilou. ve 14 hodin proběhne slavností otevření vozíčkářské
trasy za přítomnosti vedení KČT. Každý návštěvník si odnese malou drobnost, kterou si
částečně i vyrobí.
Alice Štrajtová Štefková

Karel Šefrna jubilující

Tehdy, v té protektorátní době roku devětatřicátého, pronikl až do Svitav křik z Boskovic.
Řev chlapa, který se dral zarputile na svět. Svitavy byly posledním místem, kde byl tento zvuk
podle pamětníků slyšet. Byl to tón „cé“, možná
i o půltón vyšší, o tom jsou spory. Ale Svitavy se
malému Šefrnovi staly osudem. To se již psal rok
svobodný, šestačtyřicátý. Netrvalo dlouho a Karel se setkal s divadlem, tehdy jako žák, pak student zdejšího gymnázia a pak brněnské medicíny. Divadlu, zvláště tomu loutkovému, a doktořině, zvláště té stomatologické, celou duší propadl. Nepropadl, prostě se jim upsal srdcem
a krví. Není Svitavana, aby jméno Šefrna neznal.
Minimálně z těch desítek a desítek divadelních
her, či z autorství vtipných plakátů s typickým
šefrnovským písmem, těžko napodobitelným.
Neznám nikoho, kdo by se s ním nesetkal coby
s lyžníkem, pstružníkem a muzikantem, vypravěčem i zubníkem. Prostě s člověkem nejčlověkovatějším. Třeba i jednou uslyšíme na břehu
naší Svitavy tvé divadelní: „Nahoď!“ Ať tě, Karle,
na všech cestách potkává jen to nejlepší.
Za tvé příznivce a přátele Radoslav Fikejz
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Informace z úřadu

Volby 2014
Volby do zastupitelstev obcí se v České
republice uskuteční ve dnech 10. a 11. října
2014 společně s volbami do třetiny Senátu. Na
území města Svitavy a v obcích našeho správního obvodu proběhnou pouze volby do zastupitelstev obcí. Městský úřad Svitavy jako
registrační úřad pro volby do zastupitelstva
města Svitavy převzal v řádném termínu devět
kandidátních listin volebních stran, které budou kandidovat pod těmito vylosovanými čísly:
1 Pravá volba pro Svitavy s podporou TOP 09
2 ANO 2011
3 ODS a nezávislí
4 Naše Svitavy
5 Sdružení pro město Svitavy
6 Úsvit přímé demokracie
7 KSČM
8 ČSSD
9 KDU – ČSL
Milena Brzoňová
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Ze zastupitelstva
Zastupitelstvo města Svitavy na svém jednání 18. června schválilo:
• bezúplatné nabytí nemovitosti internátu
střední zdravotnické školy od Pardubického kraje
• rozdělení společnosti SPORTES Svitavy s.r.o.
formou odštěpení se vznikem nové nástupnické společnosti Kanalizace Svitavy s. r. o.
• změnu zakladatelských listin společností Seniorcentrum města Svitavy s.r.o., Vodárenská Svitavy s.r.o. a nové stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregion Svitavsko
• změnu názvu příspěvkové organizace Dům
dětí a mládeže Svitavy na Středisko volného času Svitavy
• poskytnutí neinvestiční dotace 1 mil. Kč společnosti BASKETBAL SVITAVY na zajištění
sezony 2014 – 2015.
Zastupitelstvo vydalo:
• obecně závaznou vyhlášku města Svitavy
č. 1/2014 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• zprávu o životním prostředí ve městě za rok
2013
• zprávu o stavu požární ochrany ve městě
Zuzana Pustinová

Veřejné produkce

Vítání občánků

Od 3. 7. 2014 je v platnosti nová vyhláška č. 1/2014 k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku. Řeší zcela nově problematiku ohlašování a pořádání veřejných produkcí
ve Svitavách. Nově je lze pořádat na jakémkoliv veřejném prostranství (bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru) za podmínky zajištění bezpečnosti osob a majetku, veřejného pořádku a dopravní obslužnosti.
Nejdůležitější je samozřejmě časový rámec
veřejných produkcí. Ten je dán rovněž zcela
nově: „Veřejné produkce mimo uzavřený objekt musí být ukončeny do 22:00 hodin. V pátek, v sobotu a ve dnech, po kterých následuje den pracovního klidu, je doba ukončení hudebních produkcí stanovena do 24:00 hodin.
Pro produkce pořádané v uvedených dnech
v areálu Cihelna a areálu zahrady ve Svitavách - Lánech je doba jejich ukončení stanovena do 02:00 následujícího dne. Časové omezení se nevztahuje na akce pořádané u rybníka Rosnička.“
Ohlášení veřejné produkce lze provést libovolným způsobem: prostřednictvím webových stránek města (pomocí odkazu: Vložit
akci do kalendáře pod Kalendářem akcí), vyplněním formuláře buď v elektronické, nebo
listinné podobě apod. Jedinou podmínkou je
naplnění devíti závazných údajů, které jsou vyhláškou definovány. Závazná a nepřekročitelná je lhůta pro oznámení veřejné produkce činí
nově pět dnů. Každé porušení ustanovení vyhlášky bude řešeno jako správní delikt.
Podrobnější informace lze získat u vedoucího odboru školství a kultury.
Jiří Petr

V sobotu 2. srpna se sešlo v obřadní síni
svitavské radnice v doprovodu svých rodičů,
prarodičů a sourozenců jedenáct dětí, které
starosta David Šimek slavnostně přivítal mezi
nové občánky našeho města. Jsou to: dvojčátka Tereza Kopecká a Bára Kopecká, dále Elena Jakůbková, Karolína Navrátilová, Sofie Okáčová, Emília Houserová, Kristýna Hanychová,
David Soukup, Eliška Lamařová, Tereza Tichá
a Laura Kubitová.
Marcela Górecká

Poradna pro spotřebitele
Po prázdninové odmlce se bude opět od
září konat každý první čtvrtek v měsíci pravidelná poradna pro spotřebitele a podnikatele, kterou pořádá Česká obchodní inspekce
– Inspektorát Královéhradecký a Pardubický
ve spolupráci s Obecním živnostenským úřadem ve Svitavách. Místo a čas konání poradny zůstávají stejné – Městský úřad Svitavy,
T. G. Masaryka 25, 568 02 Svitavy, od 9:00 do
13:30 hod.
Rudolf Grim

Bezpečnější pohyb
cyklistů ve městě
Vedení města chce řešit bezpečnou cyklistickou dopravu na svém území. Zpracovává se
tedy dokumentace, kde výstupem bude způsob vedení cyklistické dopravy po pozemních
komunikacích města s cílem zlepšit mobilitu
a bezpečnost cyklistů.
Prvním krokem při zpracování studie byl
průzkum vztahu respondentů k cyklistice, postoje k využívání kola jako dopravního prostředku pro častější dojíždění do školy a do
práce, bariéry pro využívání kola jako dopravního prostředku, možnosti využívání kola
při odstranění bariér a preference pro vedení cyklotrasy. Do průzkumu byli zahrnuti žáci
7. tříd základních škol, žáci středních škol
a prostřednictvím webového portálu MěÚ
Svitavy i ostatní občané města. Vyhodnoceno
bylo celkem 327 dotazníků (90 dotazníků ze
7. a jedné 8. třídy ZŠ, dva dotazníky od rodičů,
30 dotazníků ze SŠ a 205 dotazníků z webového portálu MěÚ). Z analýzy průzkumu vyplývá, že do skupiny „cyklista“ se zařadilo celkem
79,8 % respondentů a jako „potenciální cyklista“ se vnímá 16,8 % respondentů. Srovnáním s výsledky četnosti využívání kola však do
segmentu „cyklista“ spadá celkem 92,3 % respondentů, do segmentu „potenciální cyklista“
5,3 % a do segmentu „necyklista“ jen 2,5 % respondentů. Několikrát týdně až denně využívá
kolo pro cestu po městě celkem 70,8% cyklistů. Jako největší bariéry k častějšímu využívání kola pro cestování respondenti uváděli „bezpečnost“ (67,6 %) a „síť komunikací“ (56,5 %).
Na otázku, „zda by při odstranění bariér využívali kolo častěji“, jen 8,1 % odpovědělo „spíše
ne“ a 0,3 % „rozhodně ne“. Součástí studie byl
i průzkum preferencí vhodného typu komunikace pro cestování. Za nejvhodnější typ komunikace respondenti označili „samostatnou cyklostezku“ (73,5 %), „dělený chodník pro cyklisty a chodce“ (55,2 %) a „chráněný pruh pro
cyklisty“ (51,5 %). Na otázku, „kterou z následujících dopravních situací považujete za životu nebezpečnou /velmi nebezpečnou“ označilo odpověď „předjetí nákladním autem“ 73,5%,
„odbočování v běžném provozu“ 62 % a „jízda
v běžném provozu“ 43,8 %. Pro vedení cyklotrasy preferovali respondenti tyto ulice: U Stadionu
(36,7 %), T. G. Masaryka (28,4 %), Svitavská
(26,8%), nám. Míru (24 %), Poličská (21,4 %),
Kapitána Jaroše (20,4 %), Milady Horákové
(19,5 %), Riegrova (19,5 %), Lanškrounská
(18,8 %), Pražská (18,5 %).
Studie potvrdila vysokou míru zájmu o rozvoj cyklistiky ve Svitavách. Respondenti celkem označili 180 ulic, které požadují upravit
pro bezpečnější pohyb cyklistů. Některé cesty jsou souběžné (např. Kapitána Jaroše, Svitavská, Antonína Slavíčka). V takovém případě bude pro návrh cyklotrasy přihlédnuto k výsledkům studie vnímání životu nebezpečných
situací a bude zvolena bezpečnější trasa mimo
trasy nákladní dopravy.
Pavel Čížek
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Doplnění kamerového systému v Lánech

Městská policie informuje

Tísňová linka 156
Snaha získat postel

Situační snímek části monitorovaných lokalit z místa umístění připravované kamery.
Město Svitavy v rámci zajištění bezpečnosti
a veřejného pořádku provozuje od roku 1999
Městský kamerový a monitorovací systém
(MKS). Jeho prostřednictvím jsou po dobu 15
let monitorovány lokality s největším nápadem
trestné činnosti - případně místa, kde hrozí narušování veřejného pořádku. Za celé období
přispěl MKS k odhalení desítek trestných činů
a stovek problémů při narušování veřejného
pořádku nebo problémů v dopravě. V monitorovaných lokalitách došlo k poklesu nápadu
trestné činnosti až o 40 %. Význam MKS však
spočívá především v prevenci, řada problémů
je odhalována v zárodku a v mnoha případech
nedochází k újmám na zdraví nebo větším škodám na majetku občanů. Svoji úlohu při ochraně bezpečí a majetku sehrává MKS také v případě povodní nebo jiných živelných pohrom
(požárů apod.). Provozovatelem MKS je Městská policie Svitavy. Výstupy MKS využívá také
Policie ČR.
Na podzim letošního roku bude MKS rozšířen o další kamerový bod na sídlišti Svitavy
– Lány. Moderní otočná webová kamera bude
umístěna po dohodě se statutárními zástupci společenství vlastníků na panelovém domě
na ulici Svitavská č.o. 18 a bude monitorovat
především vnitroblok mezi panelovými domy
na ulici Svitavská a Větrná, kde se nachází ví-

ceúčelové hřiště, které je zatíženo velkým počtem osob. Příležitostně zde vznikají problémy
s chováním uživatelů hřiště. Umístění kamery
doposud bránily technické podmínky pro přenos obrazu. Kromě umístění kamery zůstávají
v platnosti opatření spojená s výkonem terénní sociální práce nebo kontroly lokality strážníky a policisty.
Kamera bude současně schopna monitorovat parkovací místa na ulici Svitavská a situačně také celou lokalitu až po části ulic Hraniční a Brněnská (viz situační fotografie monitorovaných lokalit). I když MKS není „samospasitelný“, strážníci i policisté budou schopni předcházet trestným činům nebo přestupkům, které zde vznikají zejména v souvislosti s poškozováním majetku, případně mohou
společně s PČR některé ze spáchaných skutků zpětně objasňovat. Nezanedbatelný vliv
bude mít kamera také při monitorování průtoku řeky Svitavy v případě náhlých dešťů.
Předpokládané náklady na nákup a umístění kamery, včetně technologie pro přenosy
obrazu, činí cca 220 tis. Kč a budou hrazeny
z kapitoly prevence kriminality. Další informace i snímky jsou k dispozici na webu města Svitavy:
www.svitavy.cz/cs/m-73-prevence-kriminality
Erich Stündl

sleva
až

70%
tel.: 777 039 128
www.pelckuchyne.cz
Pelc kuchyně
T. G. Masaryka 897
Ústí nad Orlicí, hotel UNO

Dne 10. 8. v podvečer ověřovala hlídka
oznámení o ležícím muži na náměstí s tím, že
na místo vyjíždí i záchranka. Strážníci zjistili, že
se jedná o Romana F., který se vzápětí přemístil
na lavičku a hlídce sdělil, že to „přepískl s perníkem“. Zraněný nebyl a se strážníky komunikoval. Záchranku strážníci odvolali. O několik
desítek minut později požádal dispečink lékařské záchranné služby o společný výjezd k tomuto muži znovu. Údajně je mu špatně. Lékař
RZS po vyšetření pacienta neshledal důvody
k jeho hospitalizaci. Muž nadýchal 2,5 promile
alkoholu. Z místa byl vykázán. Tentokrát jeho
výkon nebyl dost přesvědčivý, aby rozhodl lékař o jeho hospitalizaci.

Měl žízeň
Dne 11. 8. krátce po 18. hodině byla hlídka
přivolána ke krádeži zboží v prodejně Billa. Dvanáctiletý chlapec odcizil v prodejně plechovku
nealko nápoje. Strážníci jej předali matce a formou hlášenky do systému včasné intervence informovali o události příslušné pracovníky odboru sociálně-právní ochrany dětí.

Porušili nařízení města
Dne 12. 8. v odpoledních hodinách ověřovala hlídka opakované stížnosti obyvatel sídliště u vlakového nádraží na obtěžování podomními prodejci energií. Za porušení nařízení města uložili strážníci dvěma mužům a jedné ženě
blokové pokuty.

Večeřela v Kauflandu?!
Dne 12. 8. ve 21:15 hod. byli strážníci přivoláni ke krádeži zboží v OD Kaufland. Strážníkům dobře známá žena Jarmila V. (52) zkonzumovala v prostoru prodejny sýr, který u pokladny nezaplatila. Pro podezření ze spáchání přečinu krádeže si případ k dalšímu šetření převzala PČR. Prodejně škoda na majetku
nevznikla, podezřelá snědený sýr nakonec zaplatila.

Kouření není trestné
Někdy je tématem rozhovorů kouření nezletilé mládeže. A tak pro informaci sdělujeme, že postihovat samotné kouření nelze ani
u dětí. Lze postihovat osobu, pokud jsou důkazy, za prodej, podání nebo jiné umožnění tohoto, pro někoho nešvaru pro jiného pochoutky mladistvým.
Strážníci pravidelně řeší kouření na místech, kde je to zákonem zakázáno. A tak je potřeba se zamyslet nad výchovou v rodině i ve
škole. Je těžké hledat v této věci společenskou
nebezpečnost z hlediska policie, když mnohdy
vidíte kouřit rodiče se svými dětmi, učitele se
svými žáky, dospělé s nezletilými.
Karel Čupr, velitel MP
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Regenerace sídliště u nádraží proběhne v etapách Tablety do škol

V září minulého roku jsme vás seznámili se
záměrem regenerace sídliště u vlakového nádraží a vy sami jste měli možnost do ní svým dílem zasáhnout. Po předložení konceptu s připomínkami veřejnosti, kterých se sešlo nemálo
(byly spíše obecnějšího charakteru a týkaly se
zlepšování stavu parkování v území, řešení zeleně, úpravy chodníků, dětských hřišť atd., ale
i zcela detailní – např. kde by měly být budovány lavičky a sušáky na prádlo), jsme vše vyhodnocovali a následně předali ke kompletnímu dokončení studie. Ta bude hotova do poloviny září tohoto roku. Následně bude prezentována včetně úvahy časového harmonogramu
realizace jednotlivých částí. Souběžně jsme již
zahájili projekční práce na první etapě, kterou

Víte, že...

...už po třetí za sebou obdržel PIVOVÁREK NA KOPEČKU první místo v soutěži „divácky nejúspěšnější pivovar“ na třetích svitavských Pivních slavnostech?
O tom, že pivo Svitavanům chutná, svědčilo nejen ocenění, ale i množství vypitého piva.
Opakuje–li se něco třikrát, znamená to, že ocenění nebude náhodné, a máme z toho obrovskou radost. Děkujeme za přízeň a rádi vás přivítáme na „vašem“ pivu.
Jiří Karlík, sládek

je pro nás (ale vyplývá to i z podnětů občanů)
rekonstrukce části ulice 5. května od nástupní
budovy vlakového nádraží směrem k sídlišti.
Zde proběhly průzkumné práce a již se pracuje na projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení. Akce bude zařazena do rozpočtu příštího roku a v roce 2015 i realizována. Navíc se jeví také možnost získat na tuto investici dotaci k podpoře regenerace veřejných
ploch panelových sídlišť.
Další etapy budou navazovat podle vyhodnocení daného problému v území a finančních
možností. V rámci přípravy bude snahou vždy
zajistit možnost případné dotace, která by
ulehčila finančním nákladům z vlastního rozpočtu města.
Pavel Čížek

Ministerstvo
vyhlásilo výzvu
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo
13. srpna výzvu programu podpory nestátních neziskových organizací. Ty mohou
předkládat pro rok 2015 žádosti v pěti oblastech: podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb; ochrana spotřebitele a ochrana nájemních vztahů; udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni; udržitelný
rozvoj na místní a regionální úrovni a podpora činnosti Horské služby ČR. Maximální výše dotace může dosáhnout sedmdesáti procent celkových nákladů schváleného
projektu. Hlásit se mohou nestátní neziskové organizace se sídlem v České republice občanské sdružení, zájmové sdružení právnických osob, obecně prospěšná společnost, nadace a nadační fondy. Žádosti budou přijímány do 30. září 2014. Více informací na: www.mmr.cz. Radka Burketová

Celkem čtyři svitavské základní školy se staly partnery projektu „Tablety do škol“. Základní
školy Riegrova, Felberova a ZŠ a MŠ Sokolovská spolupracují na tomto projektu s Masarykovou univerzitou Brno (INTERES - Informační technologie) a ZŠ na náměstí Míru je partnerem VŠEI o.p.s. (Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách) a všechny získají nemalé finanční prostředky.
Cílem projektu je:
1. Poskytnout mentorskou podporu a prezenční vzdělání v konkrétních oblastech ředitelům škol.
2. Realizovat vzdělávací prezenční aktivity pro
pedagogické pracovníky.
3. Vytvořit ke všem prezenčním vzdělávacím
aktivitám e-learningové metodické podpory
a poskytnout je cílovým skupinám.
4. Reflektovat průběžně všechny vzdělávací aktivity výzkumnými nástroji a vytvořit výzkumné publikační výstupy.
5. Vytvořit hned na počátku projektu znalostní
portál pro sdílení, informovanost a budování odborné komunity.
Všechny školy získají značné finanční prostředky (ZŠ Felberova 835 736 Kč, ZŠ Riegrova 608 586 Kč, ZŠ a MŠ Sokolovská 668 536 Kč
a ZŠ náměstí Míru 600 000 Kč) na pořízení
tabletů, software a proškolení učitelů. Jiří Petr

Den otevřených
dveří ČOV
a kompostárny
Město Svitavy vás srdečně zve na Den otevřených dveří Čistírny odpadních vod (ČOV)
a kompostárny, který se uskuteční v sobotu
21. září. Prohlídky ČOV se budou konat v 10,
v 11 a ve 12 hodin. Kompostárnu bude možné navštívit i individuálně od 10 do 13 hodin.
Odborní pracovníci vám ukáží chod a provoz
těchto objektů.

Autobusová doprava zdarma:
Zastávky, odjezdy:
• restaurace Družba - 9:30, 10:30, 11:30
• autobusové nádraží - 9:35, 10:35, 11:35
• restaurace U Kalášků - 9:40, 10:40, 11:40
Doprava bude zajištěna i zpět do Svitav. Pro
zájemce i na kompostárnu.
Alice Štrajtová Štefková
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Ze zastupitelských lavic

Pozvánka na slavnost
KDU-ČSL Svitavy a Římskokatolická farnost Svitavy Vás srdečně zvou na tradiční Jiřinkovou slavnost, která se koná v sobotu
6. září 2014 od 16:30 hod. ve Stodole ve dvoře farního úřadu (Školní 14). K poslechu i tanci zahraje skupina VENCABAND. Vstupné dobrovolné. Prodej občerstvení zajištěn.
Vážení spoluobčané, v průběhu slavnosti
budete mít možnost poznat při neformálním
setkání kandidáty do komunálních voleb za
KDU-ČSL.
Blanka Homolová, zastupitelka
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Ano, správná volba
ANO, správná volba pro další rozvoj města Svitavy.
ANO, představuje změnu. ANO je nové
politické seskupení, které spousta lidí volí
s nadějí na změnu.
ANO je nově ve Svitavách.
Hnutí ANO vede v komunálních volbách
do zastupitelstva města Svitavy Ing. Jaroslav
Kytýr. Sestavili jsme tým kandidátů, kteří představují změnu ve složení zastupitelstva města
Svitav. Jsou to lidé se zkušenostmi, profesně
úspěšní, kterým záleží na městě, ve kterém žijí
a ve kterém žijí jejich rodiny, známí a přátelé.
ANO, chceme se stát obhájci zájmů občanů.
Chceme, aby zde radostně vyrůstaly naše
děti a vzdělávaly se na místních školách. Chceme,
aby občané města měli kulturní, sportovní, volnočasové a vzdělávací nabídky, které jim umožní jejich aktivní naplnění života v každém věku.
Chceme svými znalostmi a zkušenostmi přispět
k rozvoji města Svitavy a proto jdeme do politiky.
My našemu záměru věříme a Vy důvěřujte nám. Vše o nás a našem programu najdete
na www.anosvitavy.cz. Volte ANO.
Stanislav Vodička, zastupitel města Svitavy

ČSSD: Sociální služby
musí zůstat města
Hlavní pozorností sociální demokracie při
řízení města Svitavy je rovnoměrná a spravedlivá péče o všechny generace.
Naším cílem je, aby z města neodcházeli
mladí lidé, v jejichž rukou je další rozvoj města. Budeme se věnovat jejich potřebám i po té,
co založí rodinu. Nedávná krize způsobila nárůst nezaměstnanosti, proto se i nadále musíme
postarat o potřebnou pomoc těm spoluobčanům, kteří přišli o práci, i těm, kteří ji dlouhodobě najít nemohou. Budeme motivovat zaměstnavatele, aby vytvořili vhodná pracovní místa.
Maminkám umožníme nástup do práce zajištěním péče ve školkách a jeslích. Výše nájemného
v nemovitostech, které patří městu, budeme
podporovat na únosné úrovni. Budeme prosazovat další opatření, abychom snížili obtěžování
občanů v Lačnově dopravou, a určitě budeme
iniciovat snížení počtu výherní automatů a omezení provozní doby heren. Spravedlivý přístup
ke všem věkovým skupinám obyvatel nás vede
i k aktivnějšímu přístupu péče o občany a seniory se zdravotním a mentálním postižením; budeme finančně podporovat organizace, které se
péčí o ně zabývají.
Nedopustíme, aby péči, kterou zajišťují organizace města – Seniorcentrum města Svitavy a Pečovatelská služba byly předány do rukou soukromníků. Vnímáme, že soukromé firmy, které podnikají v sociální oblasti, často nedodržují základní ustanovení zákona o sociálních službách, a že péče o občany je nahrazována snahou o zisk.
Miloš Vízdal
Místostarosta, ČSSD

Sdružení pro město Svitavy
jde do komunálních voleb
Vážení spoluobčané,
jelikož se blíží podzimní komunální volby,
dovolujeme si Vám představit kandidátku, která je výsledkem primárních voleb našeho sdružení. Můžete se na nás kdykoliv obrátit, případně nám poslat vzkaz přes naše nové webové stránky www.sdruzenipromestosvitavy.cz
a facebook. Krásné léto.
David Šimek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

David Šimek, starosta
Radoslav Fikejz, historik
Marcela Sezemská, předsedkyně TJ Svitavy
Monika Čuhelová, vedoucí MC Krůček
Ondřej Komůrka, učitel, TOM Zálesáci Svitavy
Blanka Čuhelová, ředitelka muzea
Milan Báča, ředitel gymnázia
Věra Stichová, sestra LDN, předsedkyně KČT
Jaroslav Dvořák, pedagog ZUŠ, kapelník
Antonín Benc, student, předseda Junák Sy
Marie Grmelová, předs. Svazu zdr. post.
MUDr. Libor Sychra, primář ORL
Božena Hrušková, předsedkyně Klubu seniorů
Radim Klíč, správce městské zeleně, dobr. hasič
Václav Koukal, emeritní senátor a starosta
Radoslava Renzová, ředitelka školy
Martin Lipenský, pedagog, předseda ten.odd.
Ctirad Štaud, podnikatel
Dagmar Křečková, pracovnice Katastr. úřadu
MUDr. Jan Malý, lékař dětského oddělení
Břetislav Vévoda, projektový manažer
MUDr. Karel Šefrna, lékař, divadelník
MUDr. Petr Patočka, praktický lékař
Pavel Špaček, ekonom, jednatel basket. klubu
Filip Tomanec, vedoucí plaveckého bazénu
Otmar Cvrkal, předseda Sdr. zdr. postižených

Spokojení Svitaváci
- přání nebo realita?
Většina z nás má bohužel již po dovolené.
Jsme odpočatí a do toho opět další volby! Komunální jsou jiné. Je to tím, že kandidáty většinou osobně známe a vidíme tak trochu pod
pokličku. Nejsou to pro nás anonymní lidé, ale
sousedé či přátelé.Ke vstupu do politiky je různá
motivace, ale na úrovni místních zastupitelů zcela jistě převládá entuziasmus zlepšit podmínky
pro život v našem městě. Sliby spasitelů v politice nikdy nefungovaly! Nedá mi to nezmínit několik citátů z květnového čísla od kolegy zastupitele- nechceme volit stále stejné tváře (říká ten,
co ve třech volbách kandiduje již za třetí politické uskupení), a dále píše - je čas, aby přišli lidé
se zkušenostmi, jsou za nimi vidět skutečné výsledky jejich práce. Pro mne osobně za těch 25
let bylo v zastupitelstvu mnoho dobrých odborníků- ať byli za kterýkoliv politický subjekt!- z oblasti kultury, školství, zdravotnictví atd., za kterými bylo vidět hodně výsledků práce. Nikdy bych
si nedovolil je takto soudit. Třeba nebyli bohatí.
Přesto si jich velmi vážím a denně vidím, co udělali za ta léta pro město. Důležité v životě jsou
pravé hodnoty- zdraví + milí lidé, kterými se obklopíme. Tak jako je pro mne osobně důležitý
uzdravený pacient, je důležité, aby byl i spokojený. Já vidím- krásná sportoviště, parky, do nového se oblékající školy a školky- prostě spokojené Svitaváky, které je potom radost oddávat či
vítat jako nové občánky. Věřím v slušnost.
Zastupitel za ODS dr. H. Čadílek

Naše Vaše Svitavy
Tak tu máme opět po čtyřech letech komunální volby. Jsou to volby, které jsou nám všem
nejbližší, protože rozhodujeme o lidech, kteří
poté zasahují do našeho každodenního života
a spravují „naše“ město, místo našeho žití, náš
domov. V nejbližších dnech nás čeká předvolební kampaň, kdy budeme všichni číst a poslouchat chvalozpěvy na to, co se zde udělalo
a vybudovalo, od stran ovládajících město a kdy
budeme číst a poslouchat, co se zde dělá špatně, od stran opozičních. Každý z nás by se měl
nad těmito slovy, jimiž bude zahlcen, zamyslet,
rozhlédnout se kolem sebe a říci si, zda si přeje pokračování ve stejném duchu jako dosud.
Zda chce i nadále přihlížet podivným obchodům vyvolených a budování „památníků“ vládnoucím nebo dát šanci změně. Svitavy jsou naše
a všichni bychom měli udělat maximum, abychom mohli říct, tady se nám žije dobře, tady
chceme vychovávat své děti a tady máme radnici, která je nám blízká, otevřená a je tu opravdu
pro nás. Pro všechny. Děkuji za příspěvek Ing.
Davidu Kreslovi.
Mgr. Pavel Strniště
Člen zastupitelstva za Naše Svitavy
Rubrika „Ze zastupitelských lavic“ je naplněním novely TZ č. 46/2000 Sb. a slouží ke svobodnému vyjádření názorů zastupitelů jednotlivých
politických subjektů v aktuálním složení Zastupitelstva města Svitavy. Texty příspěvků neprocházejí
obsahovou ani jazykovou korekturou.
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Kultura
1. – 6. Po - So / Svitavský stadion
Setkání řezbářů
Řezbářský memoriál A. Petruse. V jeho průběhu vznikne v areálu devět nových soch na téma
SMYSLY. Součástí akce bude možnost sledovat řezbáře při práci a pravidelné večerní koncerty a posezení s občerstvením v místě konání plenéru.

1. Po / 19:00 / terasa restaurace Pod Hodinami
The Dozing Brothers (Svitavy)
Doprovodný koncert Řezbářského memoriálu Aloise Petruse. www.dozingbrothers.estranky.cz. Vstup volný. Při nepříznivém počasí se koncert uskuteční v restauraci Pod Hodinami.

 19:00 / náměstí Míru – ulička Pod Věží

 18:00 / Areál „zahrada“ Svitavy - Lány

Vernisář Venkovky

Zahradní bigboš

K obrazům ze Slavie, Městského dvora a Lidového divadla se připojí další obrazy nejen svitavských výtvarníků vzniklých v Ottendorferově domě.

Tyjátr Svitavy vás zve na Zahradní Bigboš
Vystoupí: Deathward, Kowalski, Sin Joy, Last
Presence, Výsměch?, Kilt
Vstupné: 60 Kč do 20:00 hodin, od 20:00 hodin 90 Kč

 20:00 / náměstí Míru - dolní část

Mandrage

 19:00 /terasa restaurace Pod Hodinami

Jedna z nejúspěšnějších mladých tuzemských
kapel poprvé ve Svitavách. V případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční ve Fabrice.
Vstupné: 100 Kč

projekt Pocta / EVA OLMEROVÁ

 20:00 / klub Tyjátr

Rockotéka
Rockové hity minulosti i současnosti + hrajeme
na vaše přání - s akcí na baru.
Vstupné: dobrovolné u obsluhy na baru

6. So / 12:00 / náměstí Míru (dolní část)

Koncert inspirovaný osobností a hlasem jazzové legendy, zpívá Ženeva Dubská. Doprovodný
koncert Řezbářského memoriálu Aloise Petruse. Kvinteto The Drinkers - www.bandzone.cz/
thedrinkers. Při nepříznivém počasí se koncert
uskuteční v restauraci Pod Hodinami.
Vstup volný

7. Ne / 7:30 / kostel svatého Jiljí
Svatá mše ke svatému Jiljí

5. nesoutěžní přehlídka
mažoretkových skupin

 9:00 / náměstí Míru

hřišti v rámci kampaně Den bez aut.

Mažoretky z Lačnova, Jemnice, Chrudimi a Jevíčka. Přehlídku moderuje Ondřej Komůrka.

 19:00 / terasa restaurace Pod Hodinami

 13:30 / náměstí Míru (dolní část)

Horní část náměstí - historický program:
„Zítra rukujeme…“
Historický program s jarmarkem, který odlehčenou „švejkovskou“ formou a dobovým koloritem připomene 100. výročí začátku I. světové války.
9:00 Zahájení dobového života
v historickém ležení s dobovými stany
a reáliemi, jarmarkem s historizujícím
zboží a řemesly. Dobové občerstvení.
9:30 Průvod vojáků a „branců“ jarmarkem
včetně jezdců na koních.
10:00 Ukázka jezdeckého umění,
představení koní, jezdců, uniforem
s komentářem.
10:30 Programový blok - hudba, kejklíři,
soutěže pro děti na pódiu.
12:00 Představení vojáků na pódiu
s vysvětlujícím komentářem
k výročí a situací ve Svitavách
v době mobilizace.
12:30 Polední pauza, dobový život v táboře.
13:30 Průvod vojáků a „branců“ jarmarkem
včetně jezdců na koních.
14:00 Příjezd generality historickým
vozidlem, inspekce ve vojenském
ležení.
15:00 Představení vojáků na pódiu
s vysvětlujícím komentářem k výročí.
15:30 Programový blok - hudba, kejlíři,
soutěže pro děti na pódiu.
17:00 Závěr

3. St / 16:00 – 17:30 / MC Krůček
Program pro rodiny s dětmi na dopravním

Vobezdud (Praha)
Doprovodný koncert Řezbářského memoriálu
Aloise Petruse. www.vobezdud.cz. Vstup volný. Při nepříznivém počasí se koncert uskuteční
v restauraci Pod Hodinami.

22. slavnosti dechových hudeb

Křest knihy Milana Báči, více na str. 12

13:30 Pochod svitavských dechovek
s mažoretkami po náměstí.
14:00 Zahájení
14:05 Žákovský dechový orchestr ZUŠ
a Jarda Gang Svitavy,
kapelník Jaroslav Dvořák.
15:00 Svitavská dvanáctka,
kapelník Roman Kalvoda.
16:00 Boskovická kapela,
kapelník Zdeněk Jindra.
17:00 Pernštejnka Pardubice,
kapelník Vladimír Černý.
18:30 Astra Svitavy, kapelník Pavel Pospíšil.
19:30 Dechová hudba Hulíňané,
kapelník David Simerský.
Slovem provází Pavel Pospíšil.

5. Pá / 18:00 / čajovna Namasté

 16:00 / kostel svatého Jiljí

Kreslení mandal

Svatá mše ke svatému Jiljí

 19:00 / čajovna Namasté

Poetický večer na téma Bouře
Máme rádi dobré knihy. A vy? Pokud čtete
rádi, pak jste zváni na Poetický večer do čajovny, kde vás čeká společné čtení z vašich oblíbených knih na téma Bouře. Knihu s sebou! Těšíme se na vás. Vstup volný

4. Čt / 17:00 / městské muzeum a galerie
Literární toulky po Svitavsku

Všechny tvořivé, děti i dospělé, zveme na kurz
kreslení mandal s art-terapeutem Martinem
Adamcem. Čeká vás příjemný relaxační večer
se stejně naladěnými lidmi a navíc se o sobě
můžete i něco dozvědět pomocí art-diagnostiky. Pokud máte, vezměte si vlastní pastelky, papíry mít s sebou nemusíte.
Vstupné na kurz 150 Kč

 16:30 / Farní stodola

Jiřinkový ples
 17:00 / Svitavský stadion

Vernisáž Řezbářského memoriálu A. Petruse
Představení řezbářů a předání vzniklých soch
starostovi města Svitavy.

Pouť ke svatému Jiljí
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Střední část náměstí:
Řemeslný jarmark, ukázky řemesel, občerstvení
Dolní část náměstí:
10:00 Cimbálová muzika Aleše Smutného
se zpěvákem Karlem Hegnerem.
11:25 Koncert moravskotřebovské
kapely Světlo světa.
12:25 Cimbálová muzika Aleše Smutného
se zpěvákem Karlem Hegnerem.
13:50 Koncert svitavské kapely Generace.
14:50 Cimbálová muzika Aleše Smutného
se zpěvákem Karlem Hegnerem.
16:15 Koncert svitavské kapely Do větru.
 9:30 / kostel svatého Jiljí

Svatá mše ke svatému Jiljí

 19:00 / kostel svatého Jiljí

Slavnostní koncert

Jiří Sejkora - hoboj
Karolína Janů - soprán
Pavla Salvová - Bočková – varhany
Vstupné dobrovolné

9. Út / 19:00 / čajovna Namasté
Úplňkové bubnování

Pokud bubnujete nebo jste vlastníky nástroje
(džembe) a ještě jste se neodvážili začít hrát
v domnění, že to neumíte, pak teď máte konečně šanci! Na workshopu zkušeného bubeníka
a muzikoterapeuta Andreje Koláře se hrát rozhodně naučíte. Určeno i pro pokročilé. Vlastní
nástroj pokud možno s sebou.
Vstupné dobrovolné

12. Pá / 20:00 / klub Tyjátr

Metalový večírek - metalotéka
Večer plný tvrdé muziky.
Vstupné: dobrovolné u obsluhy na baru

13. So / 10:00 / areál rybníka Rosnička
Den s Lesy ČR

13 hodin - Jiří Vorlíček (mistr ČR v práci s motorovou pilou).
14 hodin - slavnostní otevření vozíčkářské trasy
16 hodin - vystoupení kapely Generace 2
Více na str. 2

14. 13:00 – 17:00 / městské muzeum a galerie
Dny evropského dědictví

Vstup do muzea zdarma, poslední den k vidění
jedinečné výstavy Mistrovská díla České spořitelny a Příběh řezbáře
15:00 Křest publikací muzejní animace
Do světa vyprovodíme tři publikace, které
vznikly v rámci muzejního projektu – Řemesla
našich předků, Výtvarný ateliér a Labyrint svitavských příběhů aneb co v učebnicích dějepisu nenajdete.
16:00 Mistrovská díla České spořitelny
Komentovaná prohlídka s kurátorkou nejen výstavy, ale také sbírky obrazů České spořitelny
PhDr. Duňou Panenkovou.

15. – 16. Po / 12:00 – 18:00,
Út / 8:00– 18:00 / MC Krůček
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17. St / 19:00 / klub Tyjátr
Kaleidoskop Jana Rejžka

„Hudba, kterou jinde neuslyšíte“
Známý hudební a filmový kritik se po 25 letech vrací na klubovou scénu s poslechovým
pořadem, v němž pouští hudbu, kterou média opomíjejí. Vedle domácích alternativních
skupin připomíná zajímavá výročí či úmrtí známých osobností, dojde na ukázky z afrického
pouštního rocku, židovského klezmeru nebo irského folku, ale také z nejnovějších CD angloamerické oblasti.
Vstupné: 60 Kč

19. Pá / 16:00 / MC Krůček

Velká večerní dílna tvořivosti - novinka! Náramek – perská vazba, kroužkování.
V ceně 100Kč je příspěvek na materiál. Doneste si vlastní kleště. Nahlaste účast do 10 .9. na
mob.: 603 310 426, terca.veitova@gmail.com
 19:00 / Fabrika

Taneční plesání
Slavnostní večer a bál k 50. výročí založení ZŠ Sokolovská. Info: www.zs5.svitavy.cz, více na str. 14
 20:00 / klub Tyjátr

Rockotéka
Rockové hity minulosti i současnosti + hrajeme
na vaše přání - s akcí na baru
Vstupné: dobrovolné u obsluhy na baru

20. So / 19:00 / Fabrika
Koncert Žalman a spol.
Vstupné 190 Kč

23. Út / 19:00 / Fabrika
Divadlo Líšeň (Brno): Putin lyžuje
Jevištní reportáž na motivy knihy Anny Politkovské zavražděné v roce 2006. Představení
pouze pro dospělé.
Vstupné 150 Kč

24. St / 17:00 / Fabrika, aula
Marek Orko Vácha - Věda a víra
přednáška spojená s prodejem knih
Více na str. 12

25. Čt / 8.30 a 10:15 / Fabrika
MLS Ústí n. Labem: Kristina Herzinová
– O dvanácti měsíčkách
Představení nejen pro školy (vhodné pro MŠ
a 1. st. ZŠ). Vstupné: 40 Kč
 9:30 – 13:00 / MC Krůček
Seminář v rámci projektu Flexi práce s rodinou na téma Krkavčí matky. Vede lektorka, gender expertka Radka Janebová. Nahlaste účast a hlídání dětí na radkabocek@gmail.
com, mob.: 733 518 999
 10:00 / městské muzeum a galerie

Bazárek s dětským a kojeneckým zbožím

Slavnostní zahájení výstav

v sále Fabriky. Více informací - radkabocek@
gmail.com, mob.: 733 518 999

Regionální filatelistická výstava
Více o výstavě na str. 1, 2

Pošta za velké války
Výstava Adolfa Borna aneb jak vzniká poštovní
známka Svitavská pošta. Více na str. 11
 18:00 / klub Tyjátr

Cestovatelská beseda a promítání
- Dvě cesty do Británie
První část: Dorset a Wight
Druhá část: Oxfordshire
Vyprávění, promítání a následná beseda s cestovatelem, panem Jurajem Kováčem.
Vstupné: dobrovolné

26. Pá / 20:00 / klub Tyjátr

KLOBÁS hudební recitál + JAM párty
Svitavský „hudební milovník uzenin“ opět
po letech na pódiu aneb „Maso sa musí jest“.
Večer zakončený jamem.
Vstupné: 5 Kč (s nástrojem vstup volný)

27. So / 08:00 - 13:00 / Fabrika
Burza filatelistů
Více na str. 2
 14:00 / náměstí Míru

Svatováclavský košt
Tradiční slavnost vína a dobré nálady. Průvodcem
a moderátorem Svatováclavského koštu bude
Ondřej Komůrka. Změna programu vyhrazena.
14:10 Cémtézékom (1. blok)
15:10 Cémtézékom (2. blok)
16:30 Bezobratři
18:15 Ponožky pana Semtamťuka
19:50 Kilt
21:00 SkA‘N‘DaaL music ensemble
Více na str. 1

30. Út / 17:00 - 21:00 / Fabrika
Koncert pro Pohodu

koncert Tomáše Berouna a Vlaďky Skalové, povídání o životě našich zpěváků, o životě rodin,
které pečují o dítě, mladistvého nebo dospělého se zdravotním postižením a samozřejmě
o našem Klubu Pohoda Svitavy. Pořádá Klub
Pohoda Svitavy. Vstupné 145 Kč, výtěžek je určen pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ČR.

Kino Vesmír
3. / St / 19:30

Fakjů, pane učiteli Německo 2013
Bláznivá komedie, ve které se z propuštěného
zloděje stává suplující nejšílenější učitel všech
dob! Nejúspěšnější německá komedie. Scénář
a režie: Bora Dagtekin
Vstupné: 100 Kč / dabováno / 118 minut
4. / Čt / 19:30

Expendables 3 USA 2014
Úspěšná a oblíbená akční série přináší další
výbušnou porci zábavy. Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Mel Gibson, Harrison
Ford, Wesley Snipes, Antonio Banderas a další v akčním dobrodružném thrilleru! Režie: Patrick Hughes
Vstupné: 110 Kč / titulky / 126 minut
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5. - 6. / Pá, So / 19:30
Sex Tape USA 2014
Tohle video nikdo neměl vidět. …aby obnovili svou vášeň, rozhodnou se natočit si video,
ve kterém si vyzkoušejí všechny pozice z knihy
o sexu… V hlavních rolích: Cameron Diaz a Jason Segel. Komedie. Režie: Jake Kasdan
Vstupné: 120 Kč / od 15 let / titulky / 95 minut
10. / St / 19:30
Chlapectví USA 2014
Něžný, vtipný, chytrý a melancholický film plný
krásy a lidskosti. Výjimečný film o dospívání
jednoho obyčejného kluka. Režisér Richard
Linklater na něm pracoval dvanáct let! Snímek
je neobyčejný svou obyčejností…. Drama.
Vstupné: 110 Kč / titulky / 166 minut
11. / Čt / 19:30

Století Miroslava Zikmunda ČR 2014
Vydejme se napříč dějinami a nechme si vyprávět příběh minulého století prostřednictvím
muže, který je zažil… Znáte skutečný životní
příběh Hanzelky a Zikmunda? Dokument. Scénář a režie: Petr Horký
Vstupné: 90 Kč / 75 minut
12. - 13. / Pá / 17:00, So / 15:00 a 17:00
Tři bratři ČR 2014
Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus a Zdeněk
Piškula) se vydávají do světa na zkušenou, aby
si našli nevěsty a rodiče jim mohli předat hospodářství. Sourozenci vstupují do slavných pohádek… Scénář: Zdeněk Svěrák, režie: Jan Svěrák
Vstupné: 100 Kč / 86 minut
12. - 13. / Pá, So / 19:30

Sin City: Ženská, pro kterou bych vraždil
USA 2014
Pokračování kultovního snímku Sin City podle
komiksové předlohy Franka Millera. V akčním
filmu se vracíme do města hříchu, plného kriminálníků, zkorumpovaných policistů, zabijáků
a sexy žen. Režie: Robert Rodriguez
Vstupné: 110 Kč / titulky / 103 minut
16. / Út / 19:30
Láska na kari USA 2014
Sto chutí, jedna vášeň. Elegantní a vybraná
francouzská gastronomie se střetává s pikantní a vášnivou indickou kuchyní. V hlavní roli:
Hellen Mirren. Režie: Lasse Hallström
Vstupné: 100 Kč / titulky / 122 minut
17. / St / 19:30
Lucy Francie, USA 2014
Průměrný člověk využívá 10% své mozkové kapacity. Ona se dnes dostane na 100%. Scarlet
Johansson jako výjimečná žena v akční sci- fi.
Scénář a režie: Luc Besson
Vstupné: 120 Kč / od 15 let / titulky / 90 minut
18. / Čt / 19:30

Lepší teď, než nikdy USA 2014
Existuje milion důvodů, proč nemít rád realitního makléře Orena Littlea… Romantická kome-
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die s Michaelem Douglasem a Diane Keaton.
Režie: Rob Reiner
Vstupné: 110 Kč / titulky / 94 minut

Výstavy
Muzeum

19. / Pá / 19:30
Místa ČR 2014
Drama o lásce, ztrátě a pomstě. Děj se odehrává v 90. letech. Dva devatenáctiletí chlapci
si nevědí rady se svými životy, až se náhle objevuje dívka, která přináší tajemství, napětí a touhu… Režie: Radim Špaček
Vstupné: 110 Kč

Výstava pro zájem prodloužena do 14. září

20. / So / 17:00 a 19:30

6. červen – 14. září

Želvy Ninja USA 2014
Nosí jména slavných italských renesančních
umělců, ovládají zbraně japonských ninjů
a zbožňují pizzu… Město New York zoufale potřebuje hrdiny! Dobrodružný akční film.
Vstupné: 110 Kč / dabováno
23. / Út / 19:30

Ztracen 45 ČR 2014
Údajně mrtev, údajně živ. Nevšední příběh jedné z nejznámějších českých uměleckých rodin
20. století, do něhož nám dávají nahlédnout
deníky ženy Josefa Čapka. Dokumentární drama. Scénář a režie: Josef Císařovský
Vstupné: 90 Kč / 67 minut

Alois Petrus – Příběh řezbáře
A. Petrus byl autorem bohatě řezbovaného nábytku, loutkových divadel, malovaných hraček
a dřevěných věcí denní potřeby (stojánky na
fotografie, tácky, kazety, tabla….). Na výstavě
je poprvé veřejnosti představen soubor bohatě řezbovaného vybavení měšťanské jídelny.
Výstava ke 125. výročí narození řezbáře.

Mistrovská díla ze sbírky České spořitelny
Obrazy a kresby z poboček České spořitelny,
a.s. z celého území Čech, Moravy a Slezska.
Ačkoli byly zakoupeny pro potřeby výzdoby finančních ústavů, poskytují dnes reprezentativní pohled na české umění od poloviny 19. století do poloviny 20. století.
25. – 28. září

Regionální filatelistická výstava
Filatelistická výstava 2. a 3. stupně se koná ve
Svitavách u příležitosti nadcházejícího 70. výročí založení klubu svitavských filatelistů.
Více na str. 1, 2
25. září 2013 – 4. ledna 2015

Pošta za velké války
24. / St / 19:30
Dárce USA 2014
Když mají lidé svobodu volby, vyberou si špatně. V idylickém světě, kde existuje pouze štěstí, žije jediný držitel všech pravdivých vzpomínek lidstva… Sci-fi, fantasy. Režie: Phillip Noyce
Vstupné: 110 Kč / titulky / 89 minut
25. / Čt / 19:30

Ida Polsko 2013
Mladá novicka navštíví svou jedinou příbuznou, aby odhalila rodinné tajemství… Originální a poetický černobílý příběh hledání
vlastní identity je moderní poctou klasické kinematografii 60. let. Snímek získal mnoho cen
na významných světových filmových festivalech. Scénář a režie: Pawel Pawlikowski
Vstupné: 80 Kč / titulky / 80 minut
26. / Pá / 19:30

Nejhledanější muž GB, USA, Německo 2014
Napínavý thriller z prostředí tajných služeb. Podle bestselleru Johna Ie Carré. Poslední role Philipa Seymoura Hoffmana. Režie: Anton Corbijn
Vstupné: 110 Kč / titulky / 121 minut
27. / So / 19:30

Zůstaň se mnou USA 2014
Knižní bestseller Gayle Formanové o úžasné
síle lásky. Sedmnáctiletá dívka má vše, o čem
snila. Jednoho dne se však všechno změní…
Romantické drama. Režie: R. J. Cutler
Vstupné: 110 Kč / titulky

Výstava Adolfa Borna aneb Jak vzniká poštovní známka
Výstavy zapůjčené z Poštovního muzea v Praze

Svitavská pošta
Historie svitavské pošty ze sbírek MUDr. Petra
Třeštíka, Městského muzea a galerie ve Svitavách a Poštovního muzea v Praze.
Více na str. 11
Otevírací doby muzea:
Út - Pá / 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
So - Ne / 13:00 – 17:00
První neděli v měsíci je vstup pro obyvatele Svitav volný.

MUZEUM ESPERANTA / Ottendorferův dům
Jediná stálá expozice o historii i současnosti
esperanta v ČR. V muzeu je umístěna knihovna
Českého esperantského svazu. Kromě vystavených knih je její větší část umístěna v depozitu.
Aktuální výstava: Esperanto a múzy

Fabrika
Foyer

ZŠ a MŠ Sokolovská, Svitavy:
Výstava k 50. výročí zahájení prvního
školního roku na Sokolovské
V pondělí 1. září se v 17:30 hodin ve foyer Fabriky pomyslně otevřou stránky nově vzniklého
Almanachu ZŠ Sokolovská vydaného k 50. výročí založení školy. Výstava, která odstartuje
narozeninové oslavy, véám nabídne fotografie
všech absolventů školy, historický přehled vývoje školy a také vzpomínky bývalých ředitelů,
učitelů a žáků školy.
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3. podlaží a 4. podlaží

34. NSVAF: Výstava fotografií
Pozastavení nad fotografiemi neprofesionálních autorů letošní národní soutěže, které vybrala porota jako nejzajímavější.

20. So / 9:00 / hala Na Střelnici
Volejbal: KP I. tř.
 9:00 / tělocvična ZŠ Felberova

Basketbal TJ Svitavy – BK Pardubice

SPORT

Basketbal: oblastní přebor U 13
 14:00 / Lačnov

5. Pá / Svitavský stadion - kurty

1HBC Sy - HBC Hradec Králové1988 B
Hokejbal: 2Nhbl, muži

Svitavské tenisové srdce

2. ročník benefičního tenisového turnaje

6. So / 10:00 / areál Cihelna
RC auta 1:10 E, 1:10 E
Modelklub: MČR

 14:00 / Svitavský stadion

TJ SY B - Žamberk
Kopaná: KP dorostu

21. Ne / 9:00 / hřiště za Národním domem
KP minivolejbal - turnaj

 14:00 / UMT Lány

TJ SY B - Pardubičky
Kopaná: KP dorostu

Volejbal: žáci
 13:45 / Svitavský stadion

TJ SY A - Česká Třebová
 15:00 / Lačnov

1HBC Sy - Ježci Heřmanův Městec A
Hokejbal: 2Nhbl-Muži

7. Ne / 9:00 / areál Cihelna
RC auta 1:10 E, 1:10 E

Kopaná: Vč. P dorost
 16:30 / Svitavský stadion

TJ SY A - Horní Jelení
Kopaná: KP muži

Modelklub: MČR

27. So / 9:00 / tělocvična ZŠ Felberova

 9:00 / hřiště za Národním domem

Basketbal TJ Svitavy – BK Studánka Pardubice

KP minivolejbal – kvalif. turnaj
Volejbal: žákyně - přípravka
 14:15 / Svitavský stadion

TJ SY A - Nové Město nad Metují
Kopaná: Vč. P dorost
 17:00 / Svitavský stadion

TJ SY A - Hlinsko
Kopaná: KP muži

13. So / 10:00 / hřiště za Národním domem
TJ Svitavy – TJ Žamberk
Volejbal: muži - KP II. tř
 10:00 / areál Cihelna

MČR leteckých modelářů

Českomoravské
pomezí

Podzimní turnaj žen

Basketbal: oblastní přebor U 11
 10:00 / areál Cihelna

Setkání přátel U-modelů F2
Modelklub
 10:00 / hřiště za Národním domem

TJ Svitavy – VK Litomyšl B
Volejbal: muži – KP II. tř.
 11:00 / rybník Rosnička

MTB duatlon Rosna
Více na str. 18
 18:30 / hala Na Střelnici

Tuři Svitavy – MMCITÉ Brno

Modelklub: kat. F4B, SUM

Basketbal: Mattoni NBL – muži

 17:00 / UMT Lány

28. Ne / 9:00 / hala Na Střelnici

Litomyšl
8. – 15. 9. / na různých místech ve městě

Mezi hvězdami
Oslavy ke 100. výročí narození astronoma
Zdeňka Kopala.
11. – 14. 9. / zámecké návrší

Otvíráme! aneb Vracíme památky do života
Slavnostní předání dvanácti objektů, které byly
rekonstruovány z prostředků EU, do užívání.
Prohlídky, koncerty (Spirituál kvintet, Fleret),
divadla, program pro děti atd.
18. – 21. 9.

Mladá Smetanova Litomyšl
41. ročník festivalu hudebního mládí, starodávný jarmark.
Polička
1. - 5. 9. / městská knihovna

Výstava: Love is illusion
Výstava fotografií věnovaná skateboardu.
3. 9. / 19:00 / Tylův dům

Film: JOE – drsný příběh o přátelství USA
23. 9. / 19:00 / Tylův dům
Zdeněk Izer a Šárka Vaňková:

FURTLUFTDURCHTOUR
Moravská Třebová
23. 9. / 14:00 / Knížecí louka

Slavnostní otevření in-line stezky
na Knížecí louce
29. 9. / 19:00 / kinosál muzea

Philippe Claudel:
O lásce čili Parle moi d´amour
Francouzská konverzační komedie, kde se
v manželském duelu utkají J. Krausová a K. Roden.
Vysoké Mýto
5. – 6. 9. / amfiteátr a nám. Přemysla Otakara II.

Městské slavnosti Vysokého Mýta

Kopaná: I. A tř. muži

Volejbal: žáci

Slavnostní otevření Muzea českého karosářství.
Koncerty: A. Langerová, Xindl X, Inflagranti,
Voxel, Symfonický orchestr Litomyšl. Více na
www.vysoke-myto nebo www.mklub.cz.

14. Ne / 9:00 / areál Cihelna

 10:00 / hala Na Střelnici

20. 9. / 20:00 / klubová scéna M-klubu

Modelklub: kat. F4B, SUM

Volejbal: kadeti - KP

Koncert v čele se zpěvákem A. Černým.

19. Pá / 14:00 / plochodrážní stadion Cihelna

 14:00 / Svitavský stadion

5. – 28. 9 / Zvonice

MČR flattrack - 6. závod seriálu

TJ SY B - Živanice

Výstava: Pavel Matuška – Usmívání

Plochá dráha

Kopaná: KP dorostu

Kresba, malba, řezba.

TJ SY B - Přelouč

MČR leteckých modelářů

KP minivolejbal – turnaj

TJ Svitavy – VK Lanškroun

Lake Malawi & Andrew Sychra

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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Muzejní animace - křest knih

Srdečně vás zveme v neděli 14. září v 15
hodin do městského muzea na křest tří publikací. Graficky jsou stejné, mohli byste si je klidně poplést, přesto je každá z nich úplně jiná.
Nevěříte?
Když jsme začali připravovat projekt Muzejní animace, shodli jsme se, že jeho hlavním
záměrem bude přiblížit dětem hravou, zajímavou a přístupnou formou některá ze známých
řemesel, vzbudit v nich cit k výtvarnému umění a také zájem o historii města. Vytvořit programy, po jejichž absolvování se jim rozšíří vědomosti a schopnosti v oblastech, které jsou

v dnešní době opomíjené. V průběhu prvního
roku projektu navštívilo programy nám nečekané množství dětí a my už dnes víme, že historie města, ve kterém se denně potkáváme, životy řemeslníků a umělců a jejich činnosti jsou
našim dětem blízké. Ale pokud nás něco zaujme, rádi se k tomu vracíme. A proto jsme připravili sérii publikací, které by mohly zaujmout
nejen děti, kterým byl náš projekt určen, ale
i jejich rodiče.
Publikace Řemesla našich předků snad
bude průvodcem a pomocníkem těm, kteří
objeví, že mají šikovné ruce a že z věcí vyrobených vlastníma rukama má člověk ohromnou radost. A třeba se dětem může některé
z uvedených řemesel stát i povoláním. Kdo ví?
Výtvarný ateliér vás provede začátkem pokusů o vznik toho, čemu se říká umění. Naučí vás dívat se kolem sebe, zachytit některým
z výtvarných prostředků nejen věci, ale také
prožitky. Vnímat nejen přírodu, tělo, barvy,
perspektivu, ale lidské vztahy, pocity. Umět
přijímat i dávat.
A Labyrint svitavských příběhů vás provede historií našeho města. Nenajdete zde kompletní dějiny Svitav. Do rozsahu knihy by se
nevešly a ani to nebylo naším záměrem. Naopak, najdete zde řadu otázek, na které si budete muset najít odpověď sami. V učebnicích,
na internetu, ale třeba také hledáním přímo ve
Svitavách. V jeho zákoutích, na jeho domech či
památnících ve městě i okolí.
Všechny tři publikace budou po křtu k dostání ve svitavském muzeu. Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.
Blanka Čuhelová

EHD - návraty
ke kořenům
Neděle 14. září, 13:00 – 17:00 hod.
Dny evropského dědictví (European Heritage Days, dále EHD) každoročně v září otevírají veřejnosti brány památek, většinou s doprovodným programem.
V letošním roce vás zveme do muzea. Čekají vás tu zdarma přístupné stálé expozice
a také výstavy. Budete mít úplně poslední příležitost si prohlédnout dvě jedinečné výstavy,
které byly lákadlem letošní turistické sezony:
Alois Petrus – příběh řezbáře a Mistrovská
díla ze sbírky České spořitelny. V rámci doprovodných programů jsme připravili od 15 hodin
Křest nových muzejních publikací a od 16 hodin komentovanou prohlídku výstavy obrazů
z ojedinělé sbírky České spořitelny v podání
kurátorky Duni Panenkové. Kdo slyšel v červnu její úvodní řeč na zahájení výstavy a poté
povídání o umění (a nejen o něm) po vernisáži, určitě si poslední prohlídku výstavy s poutavým výkladem nenechá ujít.
Součástí EHD bude i vzpomínkové položení Kamenů zmizelých na náměstí, ale o tom
článek níže. A tak se s námi přijďte navrátit ke
kořenům – dějin města, řemesel, umění. Těšíme
se na vás.
Blanka Čuhelová

Dva nové Kameny
zmizelých

Pošta a poštovnictví ve třech podobách
25. 9. / Čt / 10:00 / městské muzeum a galerie

Vernisáž
Letošní podzim jsme v muzeu věnovali poštovnictví. Výstavy, instalované v přízemí budovy,
navazují na velký svátek filatelistů - Regionální
výstavu filatelie, která se bude ve Svitavách konat v posledních dnech měsíce září. Ale o ní se
dočtete na jiném místě tohoto zpravodaje.
Od 25. září až do konce letošního roku
budete moci zhlédnout dvě výstavy zapůjčené
z Poštovního muzea v Praze. Výstava Pošta za
Velké války – Píšu Vám z fronty byla tímto muzeem připravena v rámci celostátního cyklu výstav ke stému výročí 1. světové války a pro nás
je čest, že po její premiéře v Poštovním muzeu
v Praze míří právě k nám, do Svitav. Druhá je věnována dětem, ale nejen jim. Na výstavě Adolf
Born aneb Jak vzniká známka můžete sledovat cestu, která vede od původního výtvarného návrhu tohoto známého výtvarníka ke konečnému výsledku – poštovní známce. Obě výstavy přijedou do Svitav zahájit ředitel Poštovního muzea a kurátoři výstav. Třetí výstava vzniká

u nás v muzeu za spolupráce především
s MUDr. Petrem Třeštíkem a také okolními muzei. Bude věnována Historii svitavské pošty
a poštovnictví Svitav a okolí.
K výstavám bude opět připraven doprovodný program nejen pro školy, ale také pro individuální návštěvníky muzea. Více se o jednotlivým
výstavách dozvíte v následujících zpravodajích.
Blanka Čuhelová

Původní svitavská pošta

Pondělí 15. září ve 14 hodin na spodní části náměstí před domem č. 13 (zlatnictví).
Kameny zmizelých, tedy Stolpersteine, budou pokládány za přítomnosti autora myšlenky, německého umělce Güntera Demniga. První kameny byly položeny v roce 1995 v Kolíně
nad Rýnem. Svitavy se dostaly do společnosti
měst, které si oběti nacismu a holocaustu každoročně připomínají v projektu Hledání hvězdy Davidovy. Na návrh Radmily Obloukové,
která se po léta osudům Svitavanů s Davidovou
hvězdou věnuje, byla vybrána jména dvou židovských lékařů, manželů Alberta a Olgy Mellerových. Ti část svého života prožili právě ve Svitavách, v nichž se stali významnými osobnostmi
nejen z hlediska odborného, ale i lidského. Albert se narodil roku 1890, Olga byla o sedm let
mladší. V roce 1943 byli deportováni do Terezína a jejich společný osud se naplnil téhož roku
v Osvětimi, kde byli zavražděni. Kadiš za zemřelé přednese Boris Selinger, zástupce brněnské
židovské obce.
Radoslav Fikejz
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Přednáška Marka Váchy
– Věda a víra
Marek Orko Vácha je římskokatolický kněz, přírodovědec, pedagog a spisovatel (vystudoval Přírodovědeckou fakultu MU
v Brně a teologii v Olomouci a Bruselu). V letech 1997 a 2000 se zúčastnil dvou výprav na
Antarktidu, v roce 2002 žil šest měsíců v trapistickém klášteře ve Francii. Specializuje se
na etické otázky z hlediska náboženství, vědy
a medicíny (na Biskupském gymnáziu v Brně
vyučuje biologii a náboženství, na Fakultě sociálních studií v Brně vede seminář zaměřený
na vztah křesťanství a ekologie); je přednostou Ústavu etiky 3. lékařské fakulty Univerzity
Karlovy v Praze. Publikuje v řadě odborných
i populárních periodik.
Přednáška na téma Věda a víra se uskuteční ve středu 24. září v 17:00 hodin v aule Fabriky. Po přednášce budou k prodeji knihy Marka Orka Váchy.
Marta Bauerová

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 - 12

Sobota

9 - 12

Upozornění:
Bibliobox, který slouží k vracení knih,
bude od září k dispozici pouze mimo provozní dobu knihovny. Pokud je knihovna otevřena, rádi vás obsloužíme u výpůjčního pultu.

Křest knihy Milana Báči

Po mnoha úspěšných letech odešla v červnu
ředitelka Milada Vacková do penze a její nástupkyní se stala Marta Bauerová.
Řekla byste nám něco o sobě?

Je jen málo regionů u nás, které se mohou pochlubit tak bohatým literárním místopisem, literárními tradicemi. Takovým je třeba literární Svitavsko. Březovský, Bureš, Dietl,
Goethe, Havlíček Borovský, Heyduk, Jeřábek,
Jilemnický, Jirásek, Michl, Němcová, Nejedlý, Neruda, Nováková, Rettigová, Šmilovský,
Šotola, Tyl, Vrchlický, Váchal, Wolker, Zákrejs
a desítky dalších spisovatelů – i to je Svitavsko.
Ředitel svitavského gymnázia Milan Báča
vydal v nakladatelství OFTIS knížku Literární toulky po Svitavsku. Předmětem jeho zájmu byla rodiště literátů, jejich studia na zdejších školách, jejich pobyty a působení, návštěvy, literární tvorba spjatá se Svitavskem, místa
a osoby regionu zobrazené v dílech literátů,
ale i pomníky či sochy, pověsti. Kromě literárního místopisu kniha na více než 300 stránkách předkládá také rozsáhlý (téměř 300
hesel) slovník autorů spojených s regionem
a řadu námětů na literární procházky, toulky
či putování. Kniha, která je doplněna desítkami fotografií a map, není vyčerpávající literární historií regionu, je spíše kombinací literárního průvodce a literární publicistiky.
Městská knihovna ve Svitavách připravila
křest knihy, který proběhne ve čtvrtek 4. září
v 17 hodin v městském muzeu a galerii a na
který je veřejnost zvána. Kniha, kterou pokřtí
městský historik Radoslav Fikejz, bude na místě k prodeji.
Marta Bauerová

centrum estetické medicíny
C.E.M. je špičkové laserové lékařské centrum zaměřené na estetickou medicínu s dalšími doplňkovými
službami. Centrum estetické medicíny je vybaveno přístroji s nejmodernějšími technologiemi, které
umožňují provádět výkony dle nejnovějších metod se skvělými výsledky v oblasti estetických zákroků pod
odborným lékařským dohledem.
Nabízené zákroky:

 odstranění rozšířených žilek v obličeji a na končetinách pomocí laseru (IPL, YAG−LumenisOne)
 odstranění pigmentových skvrn (IPL,CO2 laser)
 permanentní depilace, odstranění ochlupení u žen i mužů laserem (LightSheer LumenisOne)
 odstranění bradavic a kožních výrůstků laserem (CO2, IPL)
 korekce jizev, léčba akné, korekce strií (CO2, YAG, IPL)
 fotorejuvenace − vyhlazení a barevné sjednocení pokožky obličeje, dekoltu a hřbetu rukou (IPL−LumenisOne, MicroXel CO2)
 resurfacing − omlazení pokožky obličeje, dekoltu a hřbetu rukou (IPL−LumenisOne, MicroXel CO2)
 neinvazivní nebolestivá liposukce (UltraContour)
 odstranění celulitidy přístrojem U−lift pro Ultracontour
 zpevnění a zformování postavy přístrojem NEW−LIFE B.E.A.M.
 intenzivní lymfodrenáže přístrojem NEW−LIFE B.E.A.M. nebo PNEUVEN
 aplikace BOTOXU a výplňových materiálů ke korekci vrásek
 aplikace BOTOXU k omezení nadměrného pocení
 mezoterapie krku, dekoltu a hřbetu rukou
 Radiofrekvence přístrojem ContrAge Dual Plus − neinvazivní facelifting, výrazná redukce strií (poporodní strie), formování
paží, odstranění tzv. druhé brady
 chemický peeling obličeje, dekoltu, hřbetu rukou, zad (u akné a drobných vrásek)

C.E.M. centrum estetické medicíny
U Nemocnice 4
Svitavy 568 02

Marta Bauerová ředitelkou
městské knihovny

www.cemcz.cz

e-mail: info@cemcz.cz
tel: +420 733 388 212

Pocházím z malé vesnice z okolí Svitav, vystudovala jsem český jazyk a literaturu a vědecké informace a knihovnictví na MU v Brně, kde
jsem šest let pracovala v Knihovně Jiřího Mahena. Stále jsem se zajímala o dění ve Svitavách.
Proto když jsem se dozvěděla, že tu bude nová
knihovna, podala jsem si žádost o místo knihovnice. Navíc se mi pracovní nabídka spojila
s osobním životem.
Co vás přimělo příhlásit se do výběrového
řízení?
Ve svitavské knihovně pracuji již osm let,
pracovala jsem jako vedoucí služeb, tudíž mám
představu o tom, jak by provoz knihovny měl
vypadat. K tomuto rozhodnutí mne přivedla
možnost ovlivnit chod městské organizace, můj
vztah k literatuře a kultuře obecně i zájem o knihovnictví jako o obor. I dříve jsem se spolupodílela na zajišťování kulturních a vzdělávacích
akcí, díky kterým se knihovna dostala do širšího podvědomí veřejnosti.

Můžeme v knihovně očekávat nějaké novinky?
Jednou z priorit bude i nadále podporovat
čtenářství u dětí a mládeže. Rádi bychom služby
zacílili na dospívající mládež, která tvoří nejmenší procento návštěvníků knihovny. Za finanční
podpory města bychom chtěli zřídit studijně-relaxační prostor, kde se budou dospívající moci
scházet, poslouchat muziku, číst knihy, zahrát
si stolní hry, prostě trávit zde volný čas nebo
studovat. Za získané prostředky bychom chtěli rozšířit knižní fond pro tuto cílovou skupinu,
např. komiksy, fantasy literaturu a doplnit chybějící nákladné tituly – např. dokoupit díly projektu Velké dějiny zemí koruny české.
Co zrovna teď čtete?
Mám ráda současnou literaturu, z české
prózy se mi v poslední době líbil např. román
Tsunami blues od Markéty Pilátové nebo Dějiny
světla Jana Němce. Ani mne neminula vlna severských detektivek a nikdy mne nezklame edice Světová knihovna nakladatelství Odeon.
Děkuji za rozhovor. Alice Štrajtová Štefková
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Divadelní abonentní cyklus podzim - zima
7. října / Út / 19:00 / Fabrika

20. ledna / Út / 19:00 / Fabrika

Divadlo Na Jezerce (Praha)

Divadlo Na Zábradlí (Praha)

Petr Jarchovský, Jan Hřebejk:
Musíme si pomáhat
Malí, ale Češi
Příběh nastavující zrcadlo všem týpkům vygenerovaným českou kotlinou pro přežívání v jakémkoli režimu. Divadelní kontaktnost přináší
nové valéry obrazu Čechů za protektorátu i po
něm. Režie: Jan Hřebejk, hrají: Jiří Macháček,
Lenka Vlasáková, Miroslav Vladyka, Václav
Chalupa, Martin Sitta, Zdeněk Hruška, František Staněk, délka představení cca 120 minut.
Vstupné: 300 Kč

26. listopadu / St / 19:00 / Fabrika

Divadlo Kalich (Praha)
Jaan Tätte: Každý den, šťastný den!
Komedie estonského herce, dramatika a slavného písničkáře Jaana Tättea, v níž tento mistr
pobavené nadsázky popisuje svéráznou léčbu
manželské nudy. Hrají: Bára Hrzánová, Libor
Jeník, Helena Lapčíková / Pavla Rychlá – Vojáčková, Zbigniew Kalina.
Vstupné: 300 Kč

Zveme vás na kurz ve čtvrtek 18. září 2014
od 18:30 hod. ve Fabrice.
• vyučuje Taneční klub STYLE Svitavy
- www.tkstyle.webnode.cz
• 10 lekcí po 3 vyučovacích hodinách, dále
2x prodloužená (4 hodiny), ukázky stolování s rautem a 1x věneček s kapelou.
• cena celého kurzu je 1200 Kč, včetně DPH
• cena rautu pro jednotlivce je 150 Kč (vybírá se zvlášť)

Pavel Juráček: Zlatá šedesátá aneb deník Pavla J.
„Viděl jsem scény, za které by nás odsoudil každý soudce pro ohrožení morálky.“
Pavel Juráček, režisér, scenárista, signatář
Charty 77, je klíčovou osobností českého filmu 60. let. Deníkové zápisy zachycují vzestup
i pád talentovaného umělce v konfliktu s dobovými společenskými a kulturními okolnostmi
i s vlastní bohémskou povahou. Režie: Jan Mikulášek. Délka představení: 100 minut bez přestávky. Vstupné: 300 Kč
Změna programu vyhrazena.
Abonentní vstupenka na sezonu stojí 800 Kč.
Předprodej abonentek bude zahájen v pondělí 22. září v recepci Fabriky.
Stávající abonenti mají možnost výměny své
abonentky od 1. září do 20. září také v recepci Fabriky. Více na:
www.kultura-svitavy.cz, www.fabrikasvitavy.eu

Kapela Mandrage

3. prosince / St / 19:00 / Fabrika

Divadlo Ungelt (Praha)
Keith Huff: Deštivé dny
Americké drama je hrou o síle přátelství a zároveň kriminálním příběhem. Drsní chlapíci Denny a Joey jsou přáteli od dětství, které oba strávili na chicagském předměstí. Dnes jsou parťáky u chicagské policie. Upozorňujeme diváky,

Kurzy tance a společenské
výchovy podzim 2014

Hlásit se mohou páry (bez nároku na to, že
budou tančit jen spolu!) i jednotlivci. Podmínkou je dovršení 16 let účastníků! Naučíte
se základům standardních a latinsko-amerických tanců a pravidlům společenského chování. Získáte nové přátele a stanete se osobnostmi schopnými dobře se chovat při každé
příležitosti!
Zápis do kurzu proběhne po platbě v hotovosti: 8. 9. - 18. 9. 2014 v recepci Fabriky, Wolkerova alej 92/18, (po - pá: 7:00 - 19:00 hod.,
so: 6:30 - 11:30 hod.), tel.: 461 535 220, mob.:
733 142 093.
Předběžné termíny:
18. 9., 25. 9., 2. 10., 9. 10., 14. 10., prodl. 16.
10., 23. 10., 30. 10., 6. 11., prodl. 13. 11., 18.
11., 20. 11. a v pátek 28. 11. 2014 (věneček).
Eva Chlubnová

Putin lyžuje
23. / Út / 19:00 / Fabrika
Divadlo Líšeň (Brno): Putin lyžuje
Jevištní reportáž zpracovává téma nástupu Putina k moci a směřování Ruska k totalitě. Nejsilnější inspirací je kniha zavražděné ruské novinářky Anny Politkovské Ruský deník.
Scénář: Pavla Dobrovská, režie: Pavla Dobrovská, loutky: Marika Bumbálková, hudba: Tomáš Vtípil. Pouze pro dospělé.
Vstupné 150 Kč

Úklid lesa v Lačnově
s opékáním buřtů
5. / Pá / 20:00 / náměstí Míru
Jedna z nejúspěšnějších mladých tuzemských
kapel poprvé ve Svitavách.
Vít Starý - zpěv, Pepa Bolan - kytara, Matyáš
Vorda - bicí, Michal Faitl - basa, František Bořík
- klávesy. Vstupné: 100 Kč. V případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční ve Fabrice.

Zveme vás na akci pro celé rodiny. V sobotu
6. září se společně vypravíme do blízkého lesa
v Lačnově, kde posbíráme odpadky a vše, co do
lesa nepatří. Poté s dětmi opečeme buřty na veřejném tábořišti. Buřty a pití pro všechny zajišťuje občanské sdružení Moravský Lačnov. Sraz
ve 13 hodin u Lačnovské hospody. Těšíme se
na vaši účast!
Pavla Oharková

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
JUDr. Rudolf Skoupý
že je v rámci představení použito hlasité střelby. Režie: Janusz Klimsza, hrají: Richard Krajčo a David Švehlík. Délka představení cca 130
minut. Vstupné: 300 Kč

OZNAMUJE ZMĚNU SÍDLA KANCELÁŘE
ze Soudní 1, Svitavy na adresu Náměstí Míru 142/88, Svitavy
Kontakt: 461 530 993
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22. slavnost dechových
hudeb a přehlídka
mažoretkových skupin

6. září / 12:00 / náměstí Míru u fontány
Program:
12:00 5. nesoutěžní přehlídka
mažoretkových skupin, mažoretky
z Lačnova, Jemnice, Chrudimi
a Jevíčka. Přehlídku moderuje
Ondřej Komůrka.
13:30 pochod svitavských dechovek
s mažoretkami po náměstí
14:00 zahájení
14:05 Žákovský dechový orchestr ZUŠ
a Jarda Gang Svitavy,
kapelník Jaroslav Dvořák
15:00 Svitavská dvanáctka,
kapelník Roman Kalvoda
16:00 Boskovická kapela,
kapelník Zdeněk Jindra
17:00 Pernštejnka Pardubice,
kapelník Vladimír Černý
18:30 Astra Svitavy, kapelník Pavel Pospíšil
19:30 Dechová hudba Hulíňané,
kapelník David Simerský
Slovem provází Pavel Pospíšil.

Mažoretky ZŠ
a MŠ Lačnov
Mažoretky se rozloučily s velice úspěšným školním rokem 16. července na Svitavském stadionu. Svým tanečním vystoupením
zpestřily volné chvilky účastníků Mistrovství
světa dorostenců a juniorů v požárním sportu
2014. Zároveň zveme příznivce mažoretkového sportu již na tradiční přehlídku mažoretek
v sobotu 6. září.
Jarmila Schneeveisová
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Pojďte s námi slavit
a zavzpomínat si!

AUTO-MOTO
včera i dnes

Zbývá už jen několik dní do oslav 50. výročí naší ZŠ Sokolovská. Vše vypukne 1. září
Dnem otevřených dveří nejen na Sokolovské,
ale také na Pražské. V tento den se v 17:30 ve
foyer Fabriky pomyslně otevřou stránky nově
vzniklého Almanachu ZŠ Sokolovská vydaného právě k 50. výročí založení školy. Výstava
vám nabídne fotografie všech absolventů školy, historický přehled vývoje školy a také vzpomínky bývalých ředitelů, učitelů a žáků školy.
Oslava kulatin vyvrcholí v pátek 19. září
v 19:00 ve Fabrice „Taneční plesáním“, na
které jste též všichni srdečně zváni. Na setkání
s vámi se těší všichni ze ZŠ a MŠ Sokolovská.

Sportovní víkend
Vážení sportovci, nesportovci a fandové
sportovní podívané, ve dnech 13. a 14. září
(sobota a neděle), jsme pro vás připravili následující program:
• sobota 13. 9. – volejbal, turnaj na kurtech za
Národním domem od 9:00 hod.
• neděle 14. 9. – florbal, turnaj na umělé ploše Svitavského stadionu od 10:00 hod.
• neděle 14. 9. – in-line, závod + doprovodný program - atletika pro děti od 14:00 hod.
Srdečně vás zveme na bezva podívanou
a sportovní zážitek. Sledujte plakáty. Za pořadatele Petr Sezemský, René Hnát a Josef
Marek.

Jazykové kurzy ve Fabrice
• Anglický jazyk pro začátečníky
Pondělí: 16:00 - 17:30 hod.
Lektor: Tereza Mlatečková
• Anglický jazyk pro mírně pokročilé
Úterý: 17:30 - 19:00 hod.
Lektor: Tereza Mlatečková
• Anglický jazyk pro středně pokročilé
Úterý: 16:00 - 17:30 hod.
Lektor: Tereza Mlatečková
• Anglický jazyk pro pokročilé s rozšířenou
výukou konverzace
Úterý: 17:30 - 19:00 hod.
Lektor: Kamila Mlatečková
• Německý jazyk
Pondělí: 17:00 - 18:30 hod.
Lektor: Marie Šimková
Cena kurzu 2 500Kč, rozsah: 60 vyučovacích hodin (30 dvouhodin jednou za týden).
Začátek kurzů od 15. září. Přihlášky na recepci ve Fabrice.
Eva Chlubnová

Milovníci starých aut, motocyklů a kol vás
srdečně zvou na předváděcí charitativní akci
pořádanou v sobotu 13. září, od 10:00 do
16:00 hodin, na svitavském náměstí u fontány, kde budou k vidění automobily a motocykly
z předválečného období i současné nabídky
výrobců.
Setkáte se zde se současnými modely značek Volkswagen, Škoda, Renault, Citroen,
Ford, Subaru i vozů z kategorie veteránů. K poslechu, dle libosti i k tanci, budou vyhrávat svitavští amatérští umělci. Občerstvení zajištěno.
Vstupné dobrovolné. Veškerý výtěžek bude
odevzdán rodičům zdravotně postižené holčičky z Vendolí pro alespoň malé ulehčení její nesnadné cesty životem.
Antonín Pavelka, Jaromír Mičánek

Nový kurz esperanta
v Červené knihovně
Klub přátel esperanta ve Svitavách nabízí zájemcům kurz esperanta (nejrozšířenější plánovaný jazyk) pro začátečníky. Zahájení kurzu bude 29. září v 17:00 hodin v Muzeu
esperanta, které se nachází v Ottendorferově
domě za čajovnou. Výuka bude jednu hodinu
týdně pod vedením zkušené lektorky a členky našeho klubu. Samotný kurz je bezplatný,
avšak co vám přinese, je nevyčíslitelné. Podrobnější informace můžete získat v průběhu vernisáže nové celoroční výstavy v sobotu 27. září
v 10:30 v muzeu nebo na:
www.esperanto.webz.cz,
svitavy@esperanto.cz,
www.facebook.com/KlubPratelEsperantaVeSvitavach.
Těšíme se na vás.
Klub přátel esperanta ve Svitavách
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Děje se ve městě
Od Domu dětí a mládeže
ke Středisku volného času
Od 1. srpna 2014 byl Domu dětí a mládeže
ve Svitavách přidělen nový objekt pro činnost.
Jedná se o internát SZŠ na adrese Purkyňova
284/1, kde DDM bude pro činnost využívat
1. a 2. patro. K tomuto kroku se představitelé
města Svitavy rozhodli z důvodu sloučení internátů SZŠ a OA a VOŠE Svitavy.
V srpnu začaly probíhat stavební úpravy,
zasíťování, elektrické úpravy, malování apod.
tak, aby do konce roku 2014 mohla být většina činností DDM převedena do tohoto objektu. Zaměstnanci DDM si od toho slibují, že by
mohlo dojít k navýšení počtu zájemců o činnost
v DDM z důvodu bezpečného prostředí pro
děti a rozšíření aktivit, které by byly pod jednou
střechou, a zájemci by nemuseli běhat po celém
městě do jednotlivých pronajatých prostor tak,
jako doposud. Také chceme naši činnost rozšířit
o spontánní aktivity, kde zájemci nejsou nijak
organizováni, ale mohou využívat nabídky organizace pro trávení svého volného času (např.
deskové hry, posilovna, stolní hry, internet…)
za symbolický poplatek. Samozřejmě některé
sportovní kroužky, kde je hodně zájemců, budou muset zůstat v tělocvičnách na ZŠ, protože bez nich by nebylo možné je provozovat.
V rámci změny adresy jsme se rozhodli i pro změnu názvu organizace na „Středisko volného času“ (SVČ). Je to z důvodu rozšíření činnosti pro všechny věkové skupiny, nejen pro děti, žáky a studenty, ale i pro dospělé, např. nabídka různých workshopů, turistických a vodáckých zájezdů, rozšíření zájmové činnosti pro dospělé. Činnost SVČ bude víceméně totožná s činností bývalého DDM, ale
bývalý název se nám zdál zavádějící, protože
mnoho obyvatel mělo představu, že naše činnost se týká pouze dětí.
Než proběhnou veškeré úpravy a přestěhování do nových prostor, tak činnost jednotlivých
zájmových útvarů bude od října prozatím probíhat v pronajatých prostorách tak, jako doposud, ale postupně budeme kroužky přesouvat
do nové budovy. Všichni zainteresovaní budou
průběžně informováni o případných změnách.
Přihlášky do zájmových kroužků budeme přijímat v průběhu září i října jak v nových prostorách, tak i na stávajícím místě. Činnost kroužků bude organizována od 1. října 2014 do
29. května 2015. Veškeré informace o kroužcích budou zveřejněny na našich webových
stránkách v průběhu září.
Chtěl bych touto cestou poděkovat vedení
města Svitavy, které po celé tři roky mého působení v DDM hledalo objekt, který by organizaci vyhovoval. Také chci poděkovat vedení SZŠ
a pracovníkům internátu SZŠ za jejich vstřícnost a pomoc při vystěhování a převedení budovy na naši organizaci, protože jsem si vědom, že pro ně nebyla situace v žádném případě jednoduchá.
Robert Snášil
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Lesní klub pro děti

MC Krůček

Lesní klub pro děti Brlenka se stěhuje do
Kuklí. Iniciativu vyvíjí OS Lidé v lese sdružující rodiče a další nadšence, kteří chtějí dětem
v předškolním věku nabídnout výchovu a vzdělávání založené na užším vztahu s přírodou
a probíhající celoročně venku. V letošním školním roce bude klub v provozu od října tři dny
v týdnu od 9:00 do 15:30 hodin. Zázemím je
chata u bývalého pískového lomu v Kuklích. Už
od září se děti ve věku 2 – 6 let mohou účastnit programu Podzim a zima na vlastní kůži
podpořeného z grantů Pardubického kraje
a města Svitavy. Setkání v září probíhá jednou
týdně. Ze Svitav je možný svoz dětí linkovým
autobusem. Více informací na www.brlenka.cz
a na facebookových stránkách Lesní klub pro
děti Brlenka, nebo na čísle Světlana Macková
777 442 994.
Olga Šánová

Centrum pro rodinu – každý den kluby rodičů, vzdělávání, poradenství. Informace vám
předáme osobně v MC Krůček, mob.: 737 236
152, e-mail: mckrucek@gmail.com, www.mckrucek.cz
Program nepravidelných aktivit najdete na:
www.mckrucek.cz/akce
Nabízíme hlídání a vzdělávání dětí od kojeneckého věku v Hlídacím centru - BabyKrůček,
mob.: 604 509 421, hlidani.krucek@seznam.cz

Drátování na Riegrovce
13. září / 10:00 - 12:00
Vyzkoušejte si různé techniky drátování.
Poplatek: 50 Kč, kontakt: L. Pražanová,
e-mail: prazanova@zsriegrova.svitavy.cz.

Studium pro seniory
Svitavské gymnázium již od roku 2002 organizuje pro seniory studium na univerzitě třetího
věku. Za dobu existence této unikátní vzdělávací
instituce absolvovalo studium, které trvá tři roky,
téměř 200 absolventů-seniorů. Studium je rozděleno do šesti semestrů, každý z nich je zaměřen na nějakou oblast – přírodní vědy, společenské vědy, dějiny umění, regionální dějiny, posluchači se věnují počítačům i medicínské problematice. Posluchači docházejí „do školy“ přibližně jedenkrát za tři týdny – obvykle ve středu v 15
hodin. Přednášejí jak učitelé školy, tak odborníci z praxe i z univerzitního či vědeckého sektoru. Protože studium finančně podporuje město
a prostředky se získávají také z grantů, posluchači si přispívají jen symbolickou částkou. Studium
bude zahájeno v polovině září. Přihlášky a informace poskytne gymnázium.
Milan Báča

Kurzy v Krůčku
Chcete se dozvědět něco nového o sobě
a věnovat čas osobnostnímu rozvoji? V MC
Krůček jsme pro vás připravili dva kurzy. Kurz
emoční inteligence vás naučí pracovat s emocemi několika různými technikami, výsledkem
bude lepší porozumění sobě i okolí, zvládání
emocí, rozvoj sebevědomí a podpora síly pozitivních emocí.
Pomůže vám také učit pracovat s emocemi vaše děti. Kurz efektivního rodičovství vám
ukáže, jak se stát takovým rodičem, jakým chcete být. Seznámíte se s respektujícím přístupem
a v praxi si vyzkoušíte vhodné komunikační
techniky, naučíte se stanovit hranice a důsledky chování dětí. Děti vám tak nebudou přerůstat přes hlavu, ani na ně nebudete muset zbytečně křičet.
Ukážeme si, jak vychovat děti k zodpovědnosti, sounáležitosti a lásce. Každý kurz trvá
vždy tři hodiny, je pětidenní, tj. 15 hodin práce
na sobě. Kapacita omezena, hlaste se do neděle 21. září. Nabízíme možnost hlídání dětí. Bližší
informace u lektorky na cuhelova@svi.cz, mob.:
739 085 457.
Monika Čuhelová

Malíčkovo zdravé vaření
Od září jsme si pro vás a vaše děti připravili novinku v rámci montessori center. Pro zpestření center a zároveň zdokonalení dovedností
v praktickém životě vašich dětí nově zařadíme
poslední čtvrtky v každém měsíci jednoduché
vaření podle principů zdravé výživy. Děti si pokrmy, v rámci možností, samy připraví a také si
je následně naservírují a sní. Na přípravě jídelníčků a výběru surovin se bude podílet výživová
poradkyně.
Radka Bočková

Znáte Krůček?
Srdečně zveme všechny občany i občánky Svitav a okolí na neformální setkání ve čtvrtek 4. září od 15 do 17 hodin na
horní části svitavského náměstí. Představíme vám organizaci Mateřského a rodinného centra Krůček jak ji neznáte a předáme
vám mnohé informace. Spokojené budou
i vaše děti na skákacích atrakcích. Na jednom ze stanovišť se seznámíte s Emušáky,
Ferdou a jeho mouchami - speciální knihou
a hračkou, která dětem pomáhá pracovat
s jejich emocemi.
Tým MC Krůček
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Den otevřených dveří
v Charitě Svitavy
Den otevřených dveří se uskuteční v pátek
26. září od 8 do 15 hodin.
Srdečně zveme k prohlídce dispečinku
Charitní pečovatelské služby včetně půjčovny kompenzačních pomůcek a humanitárního
skladu na Hřbitovní ulici č. 1 a Světlanky – centra denních služeb na Jungmannově ulici č. 6.
Ve Světlance bude nově otevřen „reminiscenční koutek“, který byl vybudován za přispění Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Akce
se konají na mnoha místech republiky kolem
svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona
a zakladatele moderní charitativní práce.
David Šmída

ZO kardio – Svitavy
Ozdravný rekondiční pobyt ve zdravém
prostředí Vysočiny proběhne v září v penzionu Pavla ve Vlachovicích.
V sobotu 20. září pořádáme pro seniory
v areálu zdraví (bývalá cihelna) okresní KARDIO OLYMPIÁDU a tím se aktivně připojujeme k myšlence: Svitavy – město sportu (Evropské město sportu 2015 – pozn. red.) Zasoutěžíme si v šesti nenáročných disciplínách, které prověří naši výkonnost. Prezentace soutěžících bude od 9:00 hodin, zapálení olympijského ohně v 10:00 hodin. Občerstvení a zábava zajištěny. Těšíme se na vystoupení dětí
z dětského domova z Poličky a Country klubu Srdíčko.
Na sobotu 4. října připravujeme BOSOU NOHOU DO RAKOUS, která nás povede naučnou stezkou z Valtic do Schrattebergu. Náročná vycházka (asi 6 km) vede z Valtic kolem Kolonády Reistna do Rakouska. Na
zpáteční cestě se zastavíme v zámecké bylinné zahradě. Odjezd z autobusového nádraží je
v 7:30, předpokládaný návrat v pozdních večerních hodinách. (Přihlášky: Z. Chvojsíková.)
Na všechny, co chtějí pro své zdraví něco udělat, se těší členové ZO kardio Svitavy.
Jan Pokorný

Lačnovský psík
Letos podruhé se na kynologickém cvičišti v Lačnově uskuteční akce Lačnovský
psík. Organizace je v rukou členů Základní kynologické organizace Svitavy Lačnov
a nově také pracovníků organizace Děti patří domů (DPD), která se snaží pomáhat dětem, jež nemají v životě štěstí na rozdávání.
Proto také část výdělku poputuje na podporu DPD.
Akce proběhne v sobotu 13. září za
podpory sponzorů Happy Dog, Iveco
a Generali. Prezentace je již od 8:00. Soutěže
s pejsky, dětská olympiáda, hry, ukázky
a doprovodný program začínají od 9:00.
Všichni jsou vítáni. Více na: www.lacnovskypsik-2014.webnode.cz Michaela Sýkorová
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Charita pomohla Leonce KPH 2014 - 2015

Charita Svitavy pomohla prostřednictvím
finančních prostředků z Tříkrálové sbírky rodičům nemocné dívenky ze Svitav. V pondělí
11. srpna předala ředitelka Charity Svitavy Blanka Homolová rodičům roční Leonky
- Ladě Báčové a Michalu Lukáškovi - saturační jednotku. Přístroj v hodnotě přes 12 tisíc Kč,
který není hrazen pojišťovnou, pomůže analýzou momentálního zdravotního stavu jejich dcery ke zlepšení léčebného procesu. Byl předán za
účasti pracovnice sociálního odboru Městského
úřadu Svitavy Lenky Bekeové, která charitu kontaktovala a na problém rodiny upozornila. Doufáme, že tato pomoc přispěje ke zlepšení životních podmínek rodiny.
David Šmída

7. 9. 2014 / 19:00 / kostel svatého Jiljí
Jiří Sejkora - hoboj
Karolína Janů - soprán
Pavla Salvová-Bočková – varhany
8. 10. 2014 / 19:00 / Ottendorferův dům
Edita Adlerová
Ave Maria – Tour 2014 + křest stejnojmenného CD. Vstupné 160 Kč, členové KPH 80 Kč
listopad 2014 (termín bude upřesněn) / 19:00
/ Fabrika
Czech Virtuosi
Vstupné 160 Kč, členové KPH 80 Kč
15. 1. 2015 / 19:00 / Ottendorferův dům
Moravské klavírní trio a operní hosté
Novoroční turné. Vstupné 160 Kč, členové
KPH 80 Kč
11. 2. 2015 / 19:00 / Ottendorferův dům
Wihanovo kvarteto
Vstupné 160 Kč, členové KPH 80 Kč
4. 3. 2015 / 19:00 / Fabrika

Povodňová situace
Svitavy postihl 31. července prudký a dlouho trvající déšť, který v krátkém čase zvedl hladinu vody v korytě řeky Svitavy a jejích přítoků. Napršelo 118,9 mm! Přitom celkový roční úhrn pro naši oblast je 591,9 mm. Z toho
je zřejmé, že napršela více než 1/6 vody z celkového ročního úhrnu srážek. K přelití koryta vodního toku ve Svitavách ale nedošlo, byly
zde řešeny pouze lokální problémy v exponovaných místech, přesto byla aktivována povodňová komise a vyhlášen II. stupeň povodňové
aktivity. Strážníci městské policie celou situaci
monitorovali, řešili problémy a případně zajišťovali pomoc. Byl nasazen i Hasičský záchranný sbor Pk a svitavští dobrovolní hasiči. Došlo
k zaplavení níže položených míst, sklepů a přehlcení kanalizace, na sedmi místech byly umístěny protipovodňové pytle. Nejvíce postiženými lokalitami byly ulice Bezručova a U Mlýna.
Již proběhlo jednání o stavebních úpravách
v ulici U Mlýna, aby byli obyvatelé více chráněni před záplavami.
Organizačně i pracovně bylo náročné zasahovat na mnoha místech najednou (také
v Hradci n. S. a v Březové n. S.), proto děkujeme
všem složkám, které tyto náročné úkoly zvládly.
Václav Košňar, Zuzana Pustinová

Pražský komorní balet
Vstupné 200 Kč, členové KPH 100 Kč
12. 3. 2015 / 19:00 / Ottendorferův dům
Lukáš Klánský
Vstupné 160 Kč, členové KPH 80 Kč
8. 4. 2015 / 19:00 / Ottendorferův dům
Avonotaj
Koncert v rámci Měsíce holocaustu – Hledání hvězdy Davidovy. Vstupné 160 Kč, členové
KPH 80 Kč
22. 4. 2015 / 19:00 / Ottendorferův dům
Dominika Weiss Hošková a Jiří Hošek
Židovská hudba pro violoncello.
Vstupné 160 Kč, členové KPH 80 Kč
13. 5. 2015 / 19:00 / Ottendorferův dům
České saxofonové kvarteto
Koncert v rámci Dvořákova festivalu.
Vstupné 160 Kč, členové KPH 80 Kč
Změna programu vyhrazena.
Milovníkům dobré hudby nabízíme členství
v Kruhu přátel hudby. Členové KPH mají 50%
slevu na vstupném jednotlivých koncertů. Průkazku si můžete zakoupit v recepci Fabriky.
Více na: www.kultura-svitavy.cz,
www.fabrikasvitavy.eu
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Sportovci gymnázia nejlepší v kraji

Stříbro z MS v hokejbalu
V Bratislavě se 24. - 29. června uskutečnilo
Mistrovství světa v hokejbalu juniorů, kterého se
s českou reprezentací účastnil i náš odchovanec
1. HBC Svitavy Lukáš Anýž. Po náročné sezoně,
ve které, díky finanční podpoře města Svitavy
a firem Svitap a Kosina nástroje, hrál nejvyšší
dorosteneckou soutěž extraligy za SK Kometa
Polička a vypomáhal i mužům 1. HBC Svitavy
ve 2. národní hokejbalové lize. Úspěšně se začlenil i do výběru české reprezentace U18, která
se po několika náročných kempech zúčastnila
MS v Bratislavě. Zde byly našimi soupeři takové
velmoci, jako USA, Kanada, Slovensko, Švýcarsko a v neposlední řadě i Velká Británie. Po velmi kvalitních výkonech, kdy jsme porazili většinu soupeřů, jsme se dočkali i finále mezi Českou
republikou a Slovenskem. Našim sportovcům
sice chybělo trošičku toho sportovního štěstí,
když ve vyrovnaném finálovém zápase prohráli
2:0, ale i tak - být na světě druhý je určitě úžasná věc. Ještě jednou upřímně gratulujeme a děkujeme sponzorům, kteří tomuto sportovnímu
úspěchu pomohli.
Romana Anýžová

Silový trojboj

V Plzni se konalo ve dnech 8. – 12. července Mistrovství Evropy masters v silovém trojboji. Čeští reprezentanti dosáhli skvělých výsledků, když v celkovém trojboji vybojovali ve
svých kategoriích 6 zlatých Petr Theuser – TJ
Svitavy, 4 stříbrné a 4 bronzové medaile. Naši
reprezentanti zároveň nasbírali nespočet medailí v jednotlivých disciplínách silového trojboje a vytvořili čtyři světové rekordy.
Jiří Chvála

Krytý plavecký bazén
otevírací doba od: 1. 9. - 28. 9. 2014
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

13:00 - 20:00 (1.9. 8:00 - 20:00)
05:00 - 07:30 / 13:00 - 17:00
13:00 - 20:00
13:00 - 16:00 (4.9. 13:00 - 17:00)
05:00 - 11:00 / 15:30 - 21:00
10:00 - 12:00 / 14:00 - 19:00
14:00 - 19:00

Novinky
• úprava schodiště tobogánu
• nové a výkonné vysoušeče vlasů
• 3. ročník O nejrychlejšího jezdce tobogánu
Více na www.sportes.svitavy.cz

Studenti svitavského gymnázia excelovali
v uplynulém školním roce ve sportu. Gymnázium totiž zvítězilo ve XII. ročníku krajské olympiády mládeže Pardubického kraje a stalo se
tak po sportovní stránce nejúspěšnější střední školou v kraji. Během celého školního roku
proběhly sportovní soutěže v těchto disciplínách: atletika, basketbal, florbal, fotbal, hokejbal, plavání, přespolní běh, stolní tenis, volejbal. Mezi nejvýraznější výsledky našich studentek a studentů v krajských finále patřilo 2. místo v plavání dívek, 2. místo ve florbalu dívek,
1. místo ve florbalu chlapců, 1. místo v basketbalu dívek, 1. místo ve volejbalu dívek a 1. místo ve volejbalu chlapců. Oba volejbalové týmy

navíc bojovaly v kvalifikaci o účast v celostátním
finále, v soutěži „basketbal 3x3“ se gymnazistky překvapivě probojovaly až do celostátního finále (viz foto), kde usilovaly o titul mistrů ČR.
Milan Báča

Svitavské tenisové srdce
Na kurtech na stadionu se koná v pátek
5. září druhý ročník benefičního tenisového turnaje Svitavské tenisové srdce. Srdečně
všechny zveme. Předavání daru potřebným je
naplánováno na 17. hodinu.
Vše o turnaji a jména sponzorů najdete
na: www.svitavske-tenisove-srdce.cz
Ivan Tauer

Ohlédnutí za mistrovstvím v hasičském sportu
Ve Svitavách od 16. července bojovalo téměř třicet týmů hasičů z ČR a ze všech koutů
světa na V. MS dorostu a III. MS juniorů do 23
let v požárním sportu o titul mistra světa. Poprvé přijely soutěžit i dívky.
Ve čtyřech dnech měli diváci možnost
zhlédnout čtyři zajímavé disciplíny - výstup na
věž, 100 m překážek, štafetu a požární útok.
Čeští junioři a dorostenci získali 24 medailí (po
osmi od každé varianty) a pokořili sedm světových rekordů. Dík patří i organizátorům, kteří
obstáli na jedničku.
Zuzana Pustinová
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Kurzy plavání
nejen pro nejmenší
Od září se do krytého plaveckého bazénu opět vrací plavání (nejen) pro nejmenší,
které zajišťuje Kajmánek o.s. Lekce jsou určené kojencům, batolatům i dětem předškolního věku. Nově budou všechny omluvené lekce nahrazeny.
Děti mají od přírody pozitivní vztah k vodě.
Pod správným vedením instruktora v kurzu
plavání kojenců a batolat může být tento vztah
ještě více upevněn. Na kurzech jde především
o to, aby děti získaly základní návyky při styku s vodou a aby se vody nebály. Kurzy jsou
vždy děleny podle věku a zkušenosti dětí. Plaváním dochází k pozitivnímu ovlivnění motorického i citového vývoje. Děti se ve vodě baví
a zároveň cvičí koordinaci pohybů a rovnováhu. Přirozenou a hravou formou postupně
získávají základní plavecké dovednosti, které
musí zvládnout každý, kdo se chce naučit plavat. Naučí se splývat v poloze na zádech i na
bříšku, vydechovat do vody, skákat, potápět se
a orientovat se pod vodou. Při plavání v kurzech je dítě v těsném kontaktu s rodičem, který
s ním kurz navštěvuje. Ze všech předností, které tedy kojenecké „plavání“ má, je nejhodnotnější právě psychický a citový dopad tohoto zájmu na členy rodiny.
Rádi mezi sebou přivítáme nové plaváčky.
Bližší informace na: www.kajmanek.cz nebo
mob.: 737 389 797.
Pavlína Šmerdová, KAJMÁNEK o.s.

Double z MČR!
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Svitavy mají titul město sportu 2015

Organizace ACES, která pracuje pod Evropskou unií, udělila Svitavám titul Evropské
město sportu 2015 (European Town of Sport).
V červnu navštívili komisaři z Bruselu město
a posuzovali vybudovaná sportoviště, jejich vybavenost a přístupnost pro veřejnost. Sledovali také, jakým způsobem město podporuje
sportovní aktivity sportovců i běžných občanů. Sport je ve Svitavách na seznamu priorit
a je podporován nejen ve formě vrcholového
sportu, ale klade si za cíl přivést na svá sportoviště i běžnou populaci. V halách i na venkovních hřištích mohou sportovat lidé od nejútlejšího věku až po seniory.
V červnu Svitavy navštívili generální sekretář asociace Španěl Hugo Alonso a francouzský
komisař Pierre Distinguin, které doprovázel koordinátor pro ČR Lukáš Vorel. Všichni vysoce
oceňovali množství i nápaditost sportovišť, která jsou veřejností maximálně využívána a podle
jejich slov je to pro sedmnáctitisícové město naprosto neobvyklé. Hugo Alonso předal starostovi města Davidu Šimkovi certifikát Kandidáta na

Terénní duatlon
pro veřejnost
Vynikajícím výsledkem z MČR amatérských
cyklistů, konaném 19. - 20. července v Šumavských Hošticích, se může pochlubit člen svitavského cyklistického týmu SK ORBEA Czech
Masters Zdeněk Moravčík.
Titul Mistra ČR ve své kategorii získal nejen
v sobotní časovce jednotlivců, ale tento výsledek dokázal zopakovat i v nedělním velmi náročném silničním závodě! Obrovská gratulace
k zisku dvou titulů Mistra ČR!
SK ORBEA CZECH MASTERS

Srdečně zveme příznivce běhu a horských
kol na třetí ročník MTB duatlonu Rosna, který
se koná v sobotu 27. září u svitavského rybníka
Rosnička. Běží se dvakrát kolem rybníka, poté
se pojede cyklistická část, kterou bude nově
tvořit jeden 17 kilometrový okruh v terénu,
a na závěr ještě jednou běh. Kromě věkových
kategorií bude vyhodnoceno také pět nejrychlejších Svitaváků. Součástí akce budou letos dětské závody ve spolupráci s DDM. Na závěr proběhne vyhlášení vítězů celoročního Poháru Českomoravské vrchoviny. Podrobnosti a přihlášky
najdete na: www.mtbduatlonrosna.cz
Lenka Suchánková

Evropské město sportu 2015, pro oficiální předání titulu si pojedou zástupci města 19. listopadu do Bruselu.
Zuzana Pustinová

Berger na bedně

Mezinárodní závod veteránů v ploché dráze za účasti šesti zemí se jel 19. července u nás.
Richard Berger si dojel pro pěkné 3. místo.
I když panovalo tropické počasí, závod se odjel až na jeden pád velice dobře. Velké poděkování patří všem organizátorům, pánům Škyvarovi, Skálovi a Pešovi včetně AMK Svitavy.
Speedway Svitavy

Distribuci
zajišťuje firma L. Pospíšila. S nesrovnalostmi
v doručování se obracejte na mob.: 608 024
585 (www.mestosvitavy.webnode.cz).
Příští číslo vyjde 28. září 2014
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