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Svatomartinský lampionový průvod

25 let poté - Svitavy 17. listopadu 1989 

Volby do Zastupitelstva 
města Svitavy

126
CESTA

Z PEKLA

DO NEBE

Ve městě Svitavy se volilo 26členné zastu-
pitelstvo v sedmnácti stálých volebních okrs-
cích. Zapsáno bylo 13 777 voličů a k volebním 
schránkám přišlo 5 229 voličů, což je 37,95%. 
Největší volební účast (51,86%) byla ve voleb-
ním okrsku č. 5 - volební místnost v budově 
gymnázia a nejnižší (27,61%) byla v okrsku  
č. 13 – volební místnost v základní škole na 
ulici Felberova. Přehled získaných mandátů 
a zvolených členů zastupitelstva podle jed-
notlivých volebních stran:

•	 Sdružení pro město Svitavy  
10 mandátů – 43 862 hlasů (35,87%)
David Šimek, Ondřej Komůrka, Blanka 
Čuhelová, Radoslav Fikejz, Jan Malý,  
Milan Báča, Marcela Sezemská, Monika 
Čuhelová, Věra Stichová, Jaroslav Dvořák 

•	 Česká strana sociálně demokratická 
3 mandáty  - 14 647 hlasů (11,98%) 
Vítězslav Podivínský, Miloš Vízdal,  
Pavel Havíř

•	 Naše Svitavy 
3 mandáty – 13 437 hlasů (10,99%)
Libuše Vévodová, Miroslav Sedlák,  
Antonín Pavelka

•	 Komunistická strana Čech a Moravy
3 mandáty – 13 103 hlasů (10,72%)
Petr Němec, Lidmila Kružíková,  
Libor Zelinka

•	 ANO 2011 
3 mandáty – 12 691 hlas (10,38%)
Jaroslav Kytýr, Petr Sezemský,  
Lenka Jurenová

•	 Občanská demokratická strana  
2 mandáty - 10 413 hlasů (8,52%) 
Pavel Čížek, Harald Čadílek

•	 Křesťanská a demokratická unie  
– Československá strana lidová 
2 mandáty - 8 630 hlasů (7,06%)
Blanka Homolová, Iva Štrychová

Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva 
města Svitavy je zveřejněn na úřední desce měst-
ského úřadu u budovy na ulici Dvořákova 3 a na 
webových stránkách města: www.svitavy.cz. Po-
drobné přehledy jsou k dispozici na interneto-
vých stránkách Českého statistického úřadu: 
www.volby.cz.                                   Pavla Velecká

V úterý 11. listopadu již tradičně proběhnou Svatomartinské slavnosti, které organizuje 
Středisko volného času Svitavy ve spolupráci s OS Bonanzou, SKS a dobrovolníky. Akce začíná  
v 17 hod. před Albertem na náměstí Míru, kde návštěvníci budou čekat na příjezd svatého Mar-
tina na bílém koni. Potom se všichni seřadí do lampionového průvodu a v dlouhém lidském hadu, 
v rytmu bubnu a za doprovodu světlonošů se přemístíme do parku Jana Palacha, kde na všechny 
přítomné bude čekat vyzdobený park. Bude připraveno bohaté občerstvení i ohňová show. Pro 
účast v soutěžích v parku bude nutné zakoupit dětskou kartu za 30 Kč. Hlavním organizátorem 
akce za SVČ je Lenka „Krťa“ Waltová, která lampionový průvod organizuje již několik let. Bude-
me se těšit na vaši návštěvu.                                                                                             Robert Snášil

V letošním roce uplyne 25 let od sametové 
revoluce. Dvacet pět let je dlouhá doba a očeká-
vání nás, obyvatel Československé socialistické 
republiky, byla tehdy různá. Pravdou ale je, že 
se před námi náhle otevřel prostor ke svobodě.  
Svobodě volby vzdělání, vyjadřování svého ná-
zoru, rozhodování za sebe sama, pohybu. Mít 
odpovědnost za sebe a své okolí není vůbec jed-
noduché, bojujeme s ní, často se nám nedaří. 
Rádi bychom, aby rozhodl někdo za nás – je to 
jednodušší. Přesto je právě svoboda tím největ-
ším výdobytkem událostí, které se staly na pod-
zim roku 1989.  Pojďte s námi prožít malé „déja 
vu“, připomenout si listopad roku 1989 ve Svi-
tavách. Sejdeme se stejně jako před pětadva-
ceti lety u kostela na svitavském náměstí. Bude 
pro vás připravena videoprojekce, živá hudba  

i něco na zahřátí. Po skončení programu se pře-
suneme do Bílého domu (ano, do téhož Bílé-
ho domu, kde se na přelomu let 1989-90 kona-
la diskuzní fóra s veřejností) na výstavu fotogra-
fií, občerstvení s živou hudbou a koncerty kapel 
The Plastic People Of The Universe a Z-Band. 

Blanka Čuhelová



František Plíva

Organizační změny 
na městském úřadu

Poděkování dlouholetým vedoucím 

Ve věku 77 let zemřel dne 29. září 2014 
František Plíva, muž, který svými životními 
postoji a dílem patří mezi nedavové lidi. Na-
rodil se 17. května 1937 ve Svitavách a ohléd-
neme –li se za jeho životem, připomíná vodní 
tok s mnoha meandry, peřejemi a lze zahléd-
nout i Čertovu stěnu.

František Plíva vstoupil do historie naše-
ho města po svém návratu z exilu, kam odešel  
v roce 1968. Vrátil se po 21 letech a po krát-
kém pobytu v Praze byl už v roce 1990 ve Svi-
tavách a své úsilí zaměřil na budování nadace. 
František si vzal za své, že vybuduje zařízení  
a organizaci, které bude podporovat nejenom 
mladé talenty, ale i společenský a spolkový ži-
vot ve Svitavách, včetně záchrany historických 
objektů. Mottem mu bylo úsloví: „Pomozte 
nám, abychom my mohli pomoci při návratu 
do rodiny vyspělých evropských zemí.“

Koupil tedy dům za odhadní cenu, zrekon-
struoval a ten téměř před dokončením vyhořel. 
Stejně jako Národní divadlo byla Nadace vybu-
dována znovu. Nadační dům byl otevřen do-
slova všem spolkům, byly tu realizovány výsta-
vy amatérských umělců, kaktusářů, filatelistů. 
Pořádají se zde šachové turnaje, tančí tu břiš-
ní tanečnice, organizují se přednášky i koncer-
ty. Díky nadaci mohou Svitavané navštěvovat 
koncerty symfonických orchestrů, svou činnost 
tu zahájil dětský Krůček. Interiér je velmi ne-
všední a neotřelý, zdobí ho truhly i sbírka lido-
vých skříní, školní litinové zábradlí i barokní re-
liéf sv. Jana Nepomuckého.

Nadaci pojmenoval po svém dědečkovi Jo-
sefovi, jednom z prvních českých podnikatelů 
ve Svitavách Nadace Josefa Plívy a ve svém rod-
ném listě má datum 28. říjen 1990. Jedna z prv-
ních mezinárodních aktivit byla s německým 
sdružením Ackermanngemeinde, které umož-
nil odhalit pamětní desku svitavskému rodáko-
vi Oskaru Schindlerovi, a to i v letech, kdy se vní-
mal ještě jako zamlada gauner Schindler. Ob-
rat nastal až po filmu Schindlerův seznam. Text 
na desce byl použit i pro památník vybudovaný  
v městském parku naproti rodnému domu 
Oskara Schindlera na Poličské ulici.

Byl svérázným komentátorem dění ve Svi-
tavách, kladl nepříjemné dotazy a mnohdy vel-
mi, velmi vyrušoval. V roce 2004 se stal laureá-
tem Výroční ceny Svitavského klubu Laurus  
a v následujícím jeho čestným členem.

Pana Plívu jsme potkávali na svitavském 
podloubí a když postával před nadačním do-
mem, ruce za zády a sledoval to defilé lidí ko-
lem sebe, vzpomněl jsem si na kocoura z filmu 
Až přijde kocour, co měl schopnosti diagnos-
tikovat lidské charaktery. Jsem přesvědčen, 
že František tu schopnost vypěstovanou měl  
a snad měl i potěšení z té barevnosti.

Tak Ti, Františku, děkujeme za vše, čím jsi nás 
obdaroval. Nezapomeneme Tvého dobrodiní  
a už nyní nám bolestně chybíš.            Josef Čáp

Od 1. listopadu 2014 dochází na Měst-
ském úřadu Svitavy k několika organizačním 
změnám. Rada města Svitavy rozhodla o zru-
šení odboru vnitřních věcí a odboru pro pro-
jednávání přestupků. 

Činnosti doposud zařazené do odboru 
vnitřních věcí tedy budou rozděleny do dvou 
nových odborů a s nimi i úředníci. Vedoucími 

nových odborů rada jmenovala zaměstnanky-
ně města, které pracovaly na pozicích vedou-
cích oddělení. 

Odbor správních činností bude řídit Pavla 
Velecká. Odbor bude nabízet služby, kterých 
občané často využívají - vydávání občanských 
průkazů a cestovních dokladů, evidenci oby-
vatel nebo CZECH point. Do nově vytvořené-
ho oddělení přestupkového, které v rámci od-
boru správních činností vzniká, budou začle-
něni pracovníci dosavadního odboru pro pro-
jednávání přestupků. Odbor vnitřní správy po-
vede Ilona Kociánová a odbor bude zahrnovat 
agendy související s chodem úřadu, spisovou 
službou a provozem budov, v nichž úřad sídlí.

Všichni úředníci zůstanou se svými agen-
dami v dosavadních kancelářích, veřejnosti se 
tedy změny významně nedotknou. Cílem, ke 
kterému reorganizace směřovala, byla další 
úspora pracovních míst - po odchodu někte-
rých spolupracovníků do důchodu se jejich do-
savadní práce přerozdělila tak, že se jedno pra-
covní místo ušetří.                     Lubomír Dobeš

V souvislosti s organizačními změnami na 
městském úřadu považuji za potřebné se zmí-
nit o dvou dlouholetých vedoucích odborů - 
Mileně Brzoňové a Daniele Hrnčířové, které 
k 31. říjnu ukončí pracovní poměr a odchází 
na zasloužený odpočinek. Obě kolegyně jsem 
poznal v roce 1990 a v obou případech byly 
pro mě ukázkou toho, že i na národních vý-
borech pracovali lidé, o nichž bylo možné říci, 
že byli skutečnými profesionály ve svém obo-
ru. Bylo to pro mě příjemné, a pro člověka do 
té doby nemajícího zkušenosti s veřejnou sprá-
vou, i trochu překvapivé zjištění. Po letech vel-
mi úzké spolupráce mohu z pozice vedoucího 
úřadu říci, že v osobnostech Mileny Brzoňo-
vé i Daniely Hrnčířové odcházejí městu z pra-
covního poměru skutečné profesionálky, které 
se neustálým poctivým sebevzděláváním a výji-
mečnou pracovitostí vypracovaly v odbornice, 
kterých není mnoho v našem kraji a v mnoha 
ohledech rámec Pardubického kraje přesahují. 

Milena Brzoňová před několika dny zavr-
šila 40 let své profesionální kariéry pro město. 
Do pracovního poměru nastoupila na městský 
národní výbor v říjnu 1974 na odbor komunál-
ního hospodářství, služeb a obchodu. Po třech 
letech byla převedena na odbor školství, kultu-
ry, sociálních věcí a zdravotnictví, kde pracova-

la na různých pozicích, včetně pozice vedoucí 
odboru, až do října 1990. Dále  pracovala do 
března 1992 na odboru správním jako referent 
bytového úseku. Od následujícího měsíce byla 
nepřetržitě vedoucí odboru vnitřních věcí. 

Daniela Hrnčířová nastoupila na tehdejší 
městský národní výbor v létě 1979. Letos tedy 
dovršila 35 let pracovního poměru u města Svi-
tavy. Do poloviny roku 1991 pracovala nepře-
tržitě na odboru organizačním a vnitřních věcí. 
Poslední roky i na pozici vedoucí odboru. Krát-
ce poté pracovala na odboru právním a infor-
matiky a od května 1992 se věnovala projedná-
vání přestupků. Nejprve jako předsedkyně pře-
stupkové komise a posléze jako vedoucí odbo-
ru pro projednávání přestupků. 

Rád bych oběma kolegyním za práci pro 
město upřímně poděkoval a popřál jim do 
nové životní etapy pevné zdraví, radost ze spo-
lečných chvil s rodinou, dětmi i vnoučaty a ať 
se jim splní většina přání a očekávání, se kte-
rými do důchodu odcházejí. Mohu je, jako je-
jich kolega, ubezpečit, že na práci, kterou měs-
tu za léta své kariéry odevzdaly, mohou být pl-
ným právem hrdé. Věřím, že nejen mnoho spo-
lupracovníků, ale i řada spoluobčanů i občanů 
z okolních obcí nahlíží a bude na jejich práci 
nahlížet s úctou.                       Lubomír Dobeš
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Zastupitelé města na svém zasedání 24. 
září odsouhlasili:
•	 záměr prodeje pozemkových parcel v prů-

myslové zóně společnosti INA Lanškroun za 
kupní cenu celkem 21 427 300 Kč. 
Ustavující zasedání nového zastupitelstva 

města se bude konat 5. listopadu v 17 hodin 
v zasedací místnosti Městského úřadu Svitavy, 
první pracovní zasedání zastupitelstva se usku-
teční 10. prosince.                   Zuzana Pustinová

Chcete být členem pracovní skupiny?
V každém volebním období bývá ustanove-

no několik pracovních skupin, které se zabývají 
záležitostmi týkajícími se různých oblastí. V rám-
ci „otevřené radnice“ bychom nyní rádi nabíd-
li spolupráci všem občanům města, které daná 
oblast zajímá a chtěli by se v ní angažovat. Zá-
jemci o práci v pracovních skupinách se mohou 
přihlásit na adrese: starosta@svitavy.cz. Uveď-
te prosím své kontaktní údaje ( jméno a příjme-
ní, bydliště, e-mail, telefon) a zaměření skupiny,  
v níž chcete pracovat - kultura, sport, školství, ži-
votní prostředí, rodina, podnikání, volnočasové 
aktivity a mediální. Předsedové skupin poté zá-
jemce svolají na první jednání. Práce v pracov-
ních skupinách je dobrovolná.          David Šimek

V mateřské škole na ul. Milady Horákové se 
15. října slavilo hned ze dvou důvodů. V září 
byla ukončena revitalizace školy a dodatečně 

jsme si připomněli 30 let od jejího otevření. Na 
slavnostním setkání byl přítomen  starosta měs-
ta David Šimek, náměstkyně hejtmana Pardu-
bického kraje Jana Pernicová, architekt Ivo Ju-
nek, vedoucí odborů městského úřadu, součas-
né i bývalé ředitelky a další hosté.

Město uvolnilo na opravy částky v řádu mi-
liónů, proto bych chtěla všem moc poděkovat, 
včetně těch, kteří se o stavbu starali. Nerada 
bych zapomněla na naše pedagogy, provozní 
zaměstnance, Klub rodičů a také bývalé ředitel-
ky - Zdenu Krenarovou, Evu Motyčkovou a Ji-
řinu Skřenkovou, které stály u zrodu školy, po-
stupně ji budovaly a v rámci možností zdokona-
lovaly. Těm všem patří velký dík.

 V uplynulých pěti letech se postupně měni-
ly vnitřní prostory školy. Celkovou rekonstrukcí 
prošla všechna sociální zařízení, kuchyňky, tří-
dy byly vymalovány pestrými barvami a vyba-
veny novým nábytkem, koberci, hračkami, po-
můckami, notebooky, interaktivní tabulí. Třídy 
v přízemí byly zvětšeny o relaxační koutky, do-
šlo k výměně topného systému a vše vyvrcholilo 
poslední rekonstrukcí – výměnou oken, novou 

Již popáté jsme letos v obřadní síni svi-
tavské radnice přivítali nové občánky města. 
V sobotu 4. října vstoupili Klára Zaoralová, 
Marie Půlkrábková, Tomáš Hruška, Jáchym Bo-
lhaj, Eliška Pailová, Jan Lukeš, Magdaléna Čer-
máková, Kateřina Anna Tůmová, Eliška Vacu-
líková, Natálie Hřebíčková, Veronika Buřičová  
a Viktorie Jíšová do řad svitavských obča-
nů. Přítomným rodičům gratuloval zastupitel 
města Harald Čadílek a jménem vedení měs-
ta popřál jim i jejich dětem pevné zdraví, štěstí  
a hodně radosti.              Renata Johanidesová

Na území Svitav se v současné době nachá-
zí osmdesát sběrných míst určených pro sběr 
separovaného odpadu. Jsou ve vlastnictví měs-
ta a jsou určena pouze pro likvidaci vytříděných 
složek komunálního odpadu, nikoli pro komu-
nální odpad samotný. Sběrná místa na sepa-
rovaný odpad lze snadno poznat. Místa jsou 
označena informačními tabulkami a kontejnery 
se odlišují i barevně podle druhu odpadu, pro 
který jsou určeny (žlutý - plast, modrý - papír, 
bílý - bílé sklo, zelený - barevné sklo), ale ne-
musí být nutně označeny nápisem. To tedy zna-
mená, že pokud, např. modrý kontejner stojící 
na sběrném místě pro separovaný odpad, není 
označen nápisem papír, nestává se automatic-
ky kontejnerem pro jiný druh odpadu. Odvoz 
a ukládání komunálního odpadu si musí zajis-
tit vlastník objektu (např. rodinného, či bytové-
ho domu), který musí zároveň zajistit i dosta-
tečné množství sběrných nádob. Podle vyhláš-
ky je též zakázáno ukládat komunální odpad  
do sběrných nádob cizích osob bez jejich sou-
hlasu. Pokud se tedy nedodržují výše zmíněná 
pravidla, dochází k situacím, že do kontejneru, 
který je z větší části zaplněn odpadem, pro kte-
rý je určen, někdo vhodí odpad jiného druhu 
(např. komunální odpad, zeleň, stavební materi-
ál, atd.), znehodnotí tím celý obsah kontejneru. 
Veškeré úsilí občanů vzorně třídících odpad se 
tímto stane zbytečné, protože obsah kontejneru, 
který mohl být dále recyklován, či jinak využit, 
skončí na skládce komunálních odpadů. To se 
promítne i do nákladů města.     Michal Nedoma

střechou, zateplením, fasádou a rekonstruk-
cí spojovací chodby. Vznikla nová kreativní tří-
da pro děti i  veřejnost, byla vybudována nová 
kancelář pro účetní a zázemí pro  provozní za-
městnance. 

K 30. výročí popřejme naší škole, ať je život 
v ní stejně barevný a veselý jako její nový kabát, 
ať se z ní stále ozývá dětský smích, zaměstnanci 
v ní jsou spokojení a ať se do ní všichni rádi kaž-
dé ráno vracíme.                        Petra Nováková

•	 K 1. září nastoupilo do mateřských škol 665 
dětí. Obě nová oddělení, kterými město rea-
govalo na zvýšený počet dětí, budou zřejmě 
v provozu i příští rok, přestože již očekáváme 
mírný pokles populační křivky. 

•	 Do základních škol nastoupilo celkem 1719 
žáků, což je o 52 více než v roce minulém. 
Všechny školy si se zvýšeným počtem žáků 
poradily. Předpokládáme, že postupné zvy-
šování počtu žáků bude trvat ještě 3 - 4 roky.

•	 První kolo zápisu dětí do MŠ ve Svitavách 
proběhne 15. dubna 2015 v sále Fabriky od 
13 do 17 hodin (podrobněji budeme infor-
movat v březnovém čísle).

•	 Zápis dětí do prvních tříd proběhne 4. února 
2015 od 14 do 18 hodin ve všech ZŠ ve Svi-
tavách (informace v lednovém čísle).

•	 Organizace školního roku 2014/2015 v zá-
kladních a středních školách, základních 
uměleckých školách a konzervatořích:

 − 1. pololetí: 1. září 2014 - 29. ledna 2015
 − 2. pololetí: 2. února - 30. června 2015
 − Vánoční prázdniny: 

22. prosince 2014 - 2. ledna 2015
 − Vyučování začne: 5. ledna 2015
 − Jednodenní pololetní prázdniny: 

30. ledna 2015
 − Jarní prázdniny: 16. - 22. února 2015.
•	 V říjnu byla zahájena poslední etapa obnovy 

kaple sv. Anny ve Svitavách - Lánech. Do kon-
ce listopadu by měla být hotová fasáda a po-
kud zima dovolí i okapový chodník.     Jiří Petr

Ze zastupitelstva

Slavnostní setkání k ukončení revitalizace 

Otevíráme radnici

Informace z OŠK

Vítání občánků

Informace z úřadu
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Beseda s ČOI
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Městského úřadu Svitavy zve všechny zájemce, 
především pak seniory, na bezplatnou besedu 
s pracovníky inspektorátu České obchodní in-
spekce. Tématem besedy je ochrana spotře-
bitele, neboť neustále přetrvává znepokojivá 
praxe předváděcích prodejních akcí, kdy jsou 
ze strany různých prodejců nabízeny spotřebi-
telům, zejména seniorského věku, zdánlivě vý-
hodné nabídky na kulturní akce nebo zájezdy  
s prezentací a možností nákupu výrobků.  
V řadě případů dochází k agresivním nebo 
klamným obchodním praktikám. Beseda se 
uskuteční v aule Fabriky ve čtvrtek 6. listopa-
du od 14 hodin.                          Šárka Řehořová

Třiďme komunální 
odpad správně



Celoplošná deratizace

Změna vyhlášky

Nová odstavná plocha

Oprava autobusové 
zastávky

Celoplošná deratizace, zajišťovaná odbor-
nou firmou, probíhá na území města Svitavy od 
3. 11. do 5. 12. 2014. Na náklady města bu-
dou nástrahy umístěny v domech ve vlastnic-
tví města, ve školách, ve školních jídelnách a na 
plochách veřejné zeleně. Návnada je obohace-
na o bezpečnostní složku proti zneužití a proti 
degradaci ze zevního prostředí po dobu záru-
ky. Souběžně bude odborně provedena i dera-
tizace městské kanalizace. Druhá etapa, ve kte-
ré budou doplněny nástrahy a upraveny plochy 
veřejné zeleně, se uskuteční podle klimatických 
podmínek v březnu a dubnu 2015. Aby dera-
tizace měla co největší účinek, vyzýváme další 
subjekty (bytová družstva, firmy a podnikatele), 
aby se jí zúčastnily. Uvítáme, když se připojí také 
obyvatelé rodinných domů a deratizaci prove-
dou buď pomocí prostředků zakoupených  
v drogeriích, nebo prostřednictvím odborné fir-
my. Před deratizačním zásahem (položením ná-
strah) je však nezbytné provést účinná opatření 
proti vniknutí hlodavců a vyčistit objekty od ne-
potřebných předmětů a zbytků rostlinného a ži-
vočišného původu, aby neskýtaly pro hlodavce 
zdroj potravy. Rovněž je třeba odstranit zbytky 
starých nástrah, včetně staniček či nádob pro je-
jich umístění. Případné dotazy zodpoví pracov-
níci odboru životního prostředí Městského úřa-
du Svitavy.                       Tereza Brusenbauchová 

Vyhláška č. 222/2014 Sb., kterou se mění 
vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin  
a povolování jejich kácení, s účinností od 1. 11. 
2014 mění režim kácení dřevin v zahradách.
Nově pro dřeviny s velikostí obvodu kmene 
nad 80 cm měřeným ve výšce 130 cm nad zemí 
není třeba povolení ke kácení pouze pro ovoc-
né dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném 
území evidovaných v katastru nemovitostí jako 
druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a ná-
dvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití 
pozemku zeleň. V ostatních případech záměr 
kácení podléhá povolení ve správním řízení. 

Renata Karlíková

Novou odstavnou plochu pro osobní auta 
najdou na konci hráze Svitavského rybníka za-
hrádkáři i sportovci využívající Záhumenní cestu  
k vycházkám nebo jízdě na bruslích. Zarost-
lé místo se během dvou týdnů změnilo na par-
koviště ze zatravňovacích panelů a navazují-
cí chodník ze zámkové dlažby ústící přímo na 
Záhumenní cestu. Dvě dřevěné lavičky zlepší 
komfort při přezouvání bruslí. Zhotovitelem 
díla je firma Akvastav Svitavy a město přišlo na 
350 tis. Kč bez DPH.            Miroslav Doseděl

Odložení odpadu tam,  
kam nepatří

Dne 6. 10. uložili strážníci blokovou poku-
tu ženě, která předešlý den odložila pytel s ko-
munálním odpadem ke kontejnerům na třídě-
ný odpad. Usvědčil ji záznam z kamerového 
systému. Podle zjištěných poznatků tímto způ-
sobem porušovala vyhlášku města opakovaně.

Spočinul.  
Někdy je to domů daleko

Dne 12. 10. v 18:32 hod. byli strážníci při-
voláni k muži ležícímu v křoví na ul. Riegrova. 
Spícího muže vzbudili a zjistili jeho totožnost. 
38letý muž z Lačnova uvedl, že si chtěl na mís-
tě odpočinout a usnul. Domů se odebral po 
svých. I když nám to přidává práce, je rozhod-
ně lépe, když nás občané kontaktují. Nejde pri-
márně o veřejné pohoršení, ale o možné zdra-
votní problémy nebo i možnost spáchání delik-
tu na takovéhoto spoluobčana.

Nedá si pokoj
Dne 13. 10. v 10:31 hod. přivolala strážní-

ky prodavačka prodejny na ul. Richarda Klou-
dy s tím, že v objektu přistihli zlodějku, která 
se následně uzavřela na toaletách. Žena sně-
dé pleti (27) s bohatou trestní minulostí vnik-
la do prodejny neuzamčenými zadními dveř-
mi a v šatně vytáhla jedné prodavačce z kabel-
ky peněženku. Odcizit nic nestihla. Přivolaná 
hlídka PČR si případ na místě převzala a dále 
šetří. S příběhu vyplývá, že je třeba se mít stá-
le na pozoru. 

Otravovali dýmem
Dne 13. 10. v 15:56 hod. ověřovala hlíd-

ka stížnost na znečištění ovzduší štiplavým dý-
mem vznikajícím při spalování zahradního od-
padu. Porušení vyhlášky města vyřešili strážní-
ci na místě. Udělili tři blokové pokuty a zahrád-
kářům nařídili oheň uhasit.

Soužití na hřišti - Svitavská
Soužití mnoha lidí na relativně malém pro-

storu vyžaduje od samotných občanů hodně 
tolerance, nadhledu i sebekázně. Provádíme 
zde pravidelné kontroly na základě různých 
stížností, které řešíme, i když jejich charakter 
není vždy protiprávní. Do systému jsme na rok 
zapojili i asistenta prevence kriminality. Zapo-
jeny byly také terénní pracovnice města a PČR. 
Ke zlepšení provázanosti zapojených subjektů 
chceme vyhodnotit tuto „sezonu“, zapojit do 
diskuse správce hřiště a připravit se na „sezo-
nu“ příští.  

Podomní prodej
Pravidelně toto jednání řešíme blokovými 

pokutami, nicméně vždy musíme přestupek 
prokázat. Pokud občan zavolá, může ušetřit 
druhému i sobě nevhodný nákup.     Karel Čupr

Na základě požadavků občanů byla opra-
vena autobusová zastávka na ulici Poličská. 
Zastávka byla doplněna o reflexní značení, kte-
ré zvýší její viditelnost v noci. Současně bylo 
provedeno vyznačení zastávky a výjezdu z uli-
ce Jugoslávská pomocí vodorovného doprav-
ního značení.                              Miroslav Doseděl

Městská policie informuje

Tísňová linka 156
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Vážení voliči hnutí ANO,
dovolte mi poděkovat Vám, za Vaši důvěru, 

kterou jste nám svými hlasy svěřili. Díky Vám, 
jsme získali tři zastupitelské mandáty, kterých 
si vážíme. Přiznám se, že jsme zklamaní z níz-
ké volební účasti, která nedosáhla 38% a sig-
nalizuje nezájem voličů i o komunální politiku. 
Následnou naší prací v zastupitelstvu, se po-
kusíme přesvědčit všechny svitavské voliče, že 
komunální volby jsou důležité a personální za-
stoupení má velký význam pro budoucí rozvoj 
města Svitavy.

S poděkováním našim voličům
Jaroslav Kytýr, zastupitel za hnutí ANO 2011

Milí Svitaváci!
Hlasy jsou sečteny a karty jsou rozdány. 

Nyní jsou před námi 4 roky v zastupitelstvu. 
Rád bych nyní poděkoval. Poděkoval jak voli-
čům, tak všem kandidátům. Nejlépe stručně- 
ale to je těžké. Oba získané mandáty pro kan-
didátku ODS a Nezávislí jsou právě díky vám. 
U voličů si velmi vážím důvěry v pravicovou 
politiku a v kandidáty, kteří ji reprezentovali na 
naší kandidátce. Být něčemu věrný v dobách 
hojnosti je jiné než v dobách mediální nepříz-
ně. O to více si ceníme všech, kteří se zapojili 
aktivně a našli tu odvahu a chuť kandidovat na 
této kandidátce. Dát v takovou chvíli své dob-
ré jméno v šanc není jednoduché. Lidé slušní  
a pracovití, lidé, kteří pro toto město na svých 
místech již mnohé udělali a ještě v budouc-
nu určitě vykonají. Lidé, kteří se neschováva-
jí za něčí záda, ale kteří odhodlaně chtějí dě-
lat maximum možného pro své spoluobčany. 
Takoví jste byli vy všichni na naší kandidátce. 
Mnohokrát vám všem díky. Voličům samozřej-
mě mohu slíbit, že vaše hlasy nás oba dva za-
stupitele velmi zavazují. Zavazují k pracovitosti  
a slušnosti. To jsou pro nás oba klíčové mo-
menty našeho fungování ve prospěch města. 
Jedině touto cestou lze prokázat, že hlasy vho-
zené u voleb pro ODS a Nezávislé nejsou špat-
nou volbou ani dnes, a nebudou ani v budouc-
nu. Takže ještě jednou díky! 

Váš Zastupitel za ODS a Nezávislé  
prim. MUDr.Harald Čadílek

Vážení občané Svitav, 
vážení voliči,

dovolte abychom tímto poděkovali všem, 
kteří se dostavili k letošním komunálním vol-
bám. 

Nejen ty, co dali hlasy nám, kandidátům za  
Naše Svitavy, chceme ubezpečit, že budeme 
dále stát za vším, co jsme přislíbili. Jsme pře-
svědčeni o tom, že mnohé z našeho progra-
mu je reálné a pro občany žádoucí. Z toho dů-
vodu budeme hledat i nadále cestu k jeho pro-
sazování. 

Druhou stranou mince v těchto volbách je, 
že účast byla neobvykle nízká. To může nazna-

čovat, u mnoha z 62 procent svitavských voli-
čů, jistou míru lhostejnosti. O skutečné příčině 
však lze pouze spekulovat.

Chceme Vás ujistit, že i nadále chceme být 
konstruktivní, slyšitelně budeme podporovat 
vše, co bude městu prospívat. Stejně nahlas se 
také ozývat ke všemu, co by mohlo prospěch 
města i jeho občanů poškodit. Budeme hledat 
a nabízet možnosti k neformálním setkáním  
s občany, abychom mohli vyslechnout vše, 
co veřejnost zajímá. Uvítali bychom také vyš-
ší míru angažovanosti občanů, včetně přítom-
nosti na zasedáních zastupitelstva, zejména 
u projednávaných věcí, který se jich bezpro-
středně dotýkají. Věříme, že si Vaši důvěru za-
sloužíme a ještě jednou ze srdcí děkujeme. 

Nově zvolení zastupitelé za Naše Svitavy 
Libuše Vévodová, Miroslav Sedlák 

a Antonín Pavelka

Vážení přátelé, Svitavané,
chtěli bychom vám upřímně poděkovat 

za důvěru, kterou jste svým hlasováním a ob-
čanským postojem vyjádřili kandidátce Sdru-
žení pro město Svitavy. Opravdu jsme ne-
čekali vašie 43 862 hlasy a děkujeme za ně,  
i když je velkým překvapením tak nízká voleb-
ní účast. Vážíme si vašich preferenčních hlasů 
pro jednotlivé kandidáty a cítíme je jako hlu-
boký morální závazek pro odpovědné vede-
ní města. Vsadili jsme na slušnou, neútočnou  
a korektní kampaň s jasnými tématy a s jas-
ným poselstvím. O to je vítězství SPMS cennější  
a mandát spravovat město závaznější. Věříme, 
že se podaří do práce pro město zapojit mno-
hem více lidí, než pouze ty, kteří se rozhodli na 
všech kandidátkách vstoupit do veřejného živo-
ta. Doufáme, že v úkolech, které před námi nyní 
jsou, obstojíme.     Sdružení pro město Svitavy

Poděkování KSČM
Kandidáti i zvolení zastupitelé za KSČM 

Svitavy děkují voličům za odevzdané hlasy.  
I nadále se budeme snažit o to, abychom plni-
li co je ve volebním programu. 

Za zvolené zastupitele Lidmila Kružíková

Poděkování ČSSD
ČSSD Svitavy děkuje všem svým voličům, 

kteří svými hlasy vyslovili souhlas s programem 
naší strany. 

Za ČSSD Svitavy byli zvoleni v komunál-
ních volbách 10. 10. 2014 a 11. 10. 2014 do 
Městského zastupitelstva zvoleni Vítězslav Po-
divínský , Miloš Vízdal a Pavel Havíř. 

Budeme v Městském zastupitelstvu pro 
roky 2014 až 2018 vycházet z našeho progra-
mu, který jsme prezentovali v „Oranžovém  de-
sateru“. Svitavy jsou městem pro všechny gene-
race, tedy městem pro mladé i seniory, městem 
pro rodiny a pro život v bezpečí a bez barier. 
Toto je naše zásadní stanovisko pro celé voleb-
ní období. Jsme Vám kdykoliv k dispozici a bu-
deme s Vámi mluvit o běžných i ožehavých otáz-
kách.               Zdeněk Korčák, Jana Pernicová, 

Miloš Vízdal

Vážení spoluobčané,
děkuji Vám za vyjádření důvěry a podpory 

volbou kandidátů za KDU-ČSL. Díky Vaší vol-
bě jsme tentokrát získali dva mandáty. V no-
vém zastupitelstvu budeme pracovat společně  
s paní Mgr. Ivou Štrychovou. Co se týče našich 
profesí (pro ty, kteří nás neznají) tak paní Štry-
chová učí na Obchodní akademii a Vyšší od-
borné škole ekonomické ve Svitavách a já jsem 
ředitelkou Charity Svitavy.

Na závěr mého působení v Radě měs-
ta Svitavy děkuji pracovníkům všech odbo-
rů městského úřadu, veliteli městské policie, 
panu tajemníkovi, pracovnicím sekretariátu  
a úřednici odpovědné za vnější vztahy za spo-
lupráci a vstřícnost. Do budoucna  Vám přeji 
co nejlepší spolupráci s novým vedením města, 
vzešlým z těchto voleb. Přeji Vám, aby jednání 
rady i zastupitelstva byla klidná a konstruktivní.

Blanka Homolová
Členka zastupitelstva, KDU-ČSL 

Ze zastupitelských lavic

Rubrika „Ze zastupitelských lavic“ je 
naplněním novely TZ č. 46/2000 Sb. a slou-
ží ke svobodnému vyjádření názorů zastupi-
telů jednotlivých politických subjektů v aktu-
álním složení Zastupitelstva města Svitavy. 
Texty příspěvků neprocházejí obsahovou ani 
jazykovou korekturou.
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pneuservispneuservis
autobaterie

Nekvinda – Zemědělská technika a.s.
Průmyslová 2157/4

568 02 Svitavy (areál za celnicí)
pneu tel.: 461 530 135

baterie tel.: 461 616 670

www.nekvinda.cz

Co Svitavany trápí?
Na podzim se sestavuje rozpočet města   

a plánuje se, co se v příštím roce vybuduje, 
co bude mít prioritu a co bude realizováno až  
v příštích letech. Již počtvrté se můžete zúčast-
nit sestavování rozpočtu také vy. Můžete upo-
zornit na to, s čím nejste ve Svitavách spokoje-
ni, co vás zlobí. Zkuste také navrhnout, co by 
se dalo udělat lépe a samozřejmě budeme rádi, 
když i pochválíte, co se povedlo. Na otázky a ná-
měty vám odpoví vedení města u dalšího Kula-
tého stolu s podtitulem Co Svitavany trápí?, 
který se koná v úterý 25. listopadu v 17 hodin 
ve velké zasedací místnosti MěÚ Svitavy (T. G. 
Masaryka 25).                          Zuzana Pustinová
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MC Krůček 

Krůček slaví  
13. narozeniny 

Akce SVČ Svitavy
Kurz finanční gramotnosti 

Akce Krůček

Pekelný Mikuláš, Ježíškova pošta  
a rozsvěcení vánočního stromu

Centrum pro rodinu – vzdělávání, pora-
denství a kluby rodičů každý den. Informace 
vám předáme osobně v MC Krůček, budova 
Fabriky, na mob.: 737 236 152, e-mail: mckru-
cek@gmail.com, www.mckrucek.cz   

Nabízíme hlídání dětí od kojeneckého věku 
a vzdělávací programy pro větší děti v hlídacím 
centru / BabyKrůček. mob.: 604 509 421, hli-
dani.krucek@seznam.cz, http://babykrucek.
blogspot.cz/

29.  – 30. 11. / So,  Ne / Nadace J. Plívy
Pekelný Mikuláš
Akce vhodná pro děti do 12 let. Přijďte s dět-
mi prožít Mikuláše trošku jinak. Je pro vás na-
chystaná cesta z pekla do nebe. Program bude 
probíhat 29. 11. (So) od 13:00 do 19:45 hod 
a 30. 11. (Ne) od 13:00 do 17:45 hod. Vstupné 
40 Kč/dítě, 15 Kč/dospělý + dobrovolný příspě-
věk. Nutno se předem přihlásit do čtvrtka 27. 
11. telefonicky kontaktní osobě: Pavel „Pady“ 
Padyásek, mob.: 734 287 285. Vstup přes za-
hradu (od pekáren). 

Na děti a jejich rodiče bude čekat ces-
ta přes zahradu nadačního domu, která bude 
osvětlená zapálenými loučemi a prvními pe-
kelnými ohni. Na děti budou čekat čerti, kteří 
je navedou do pravého pekla, jež bude připra-
veno ve sklepení domu. Zde bude připravena 
cesta peklem, která bude končit u trůnu Luci-
fera, kde se děti budou „zpovídat ze svých hří-
chů.“ Po propuštění Luciferem a jeho pomoc-
níky budou děti pokračovat do horního pat-
ra do „nebíčka“, kde na ně bude čekat Mikuláš  
a andílci. 

Akce bude ukončena odjezdem Lucifera 
v neděli 30. 11. po 17. hodině v doprovodu 
čertů přes náměstí Míru, kde bude následovat 
i rozsvěcení vánočního stromu. V neděli 1. pro-
since, opět po roce, bude SVČ Tramtáryje za-
bezpečovat „Ježíškovu poštu“ pro nejmenší od 
17:00 hod na náměstí Míru. SVČ bude zajišťovat 

odeslání pošty do Božího Daru. Potvrzená, na-
kreslená a psaná přáníčka budou děti moci vklá-
dat do připravené poštovní schránky, která je pro 

tuto akci vyrobena Lenkou „Krťou“ Waltovou. 
Dopisy s razítkem Božího Daru se budou vracet 
dětem zpět na jejich adresu. Cena za dopis je 30 
Kč/ks. Děti si budou moci také pustit rozsvíce-
nou svíčku na ořechové skořápce do připrave-
ných kádí s vodou a tak si připomenout i jeden  
z mnoha vánočních obyčejů.          Robert Snášil 

Před nedávnem jsme se naposledy rozlou-
čili s Františkem Plívou, který stál před 13 lety  
u zrodu MC Krůček. Tehdy jsme se scházeli 
v nadačním domě na náměstí. Od roku 2009 
působíme ve Fabrice. Krásné 13. narozeniny 
Krůčku oslavíme společně v úterý 11. listopa-
du od 9 do 12 hodin s mrňousky a jejich sou-
rozenci. Přijďte společně vzpomínat, těšit se  
z veselého programu a plánovat budoucnost. 
Občerstvení zajištěno. 

Všechny rodiče zveme na prezentaci pro-
jektu Evropská dobrovolná služba, kdy nás 
italský dobrovolník Krůčku Marco DePau-
lis seznámí s kulturou své země, ochutnáme 
italskou kuchyni. Zhlédneme výstavu fotogra-
fií našich dobrovolníků. Marko a tým Krůčku 
vás zve 11. listopadu od 19 hodin do kavárny 
Rošambo.                                  Tým MC Krůček

Nejste si jistí ve světě financí? Ve čtvrtek 
27. listopadu od 16 do 19 hodin pořádá Krů-
ček kurz právě pro vás. Budou se probírat té-
mata: rodinný rozpočet, jak si evidovat příjmy 
a výdaje, jak nakládat se svými penězi, podle 
čeho si vybírat banku, na co si dát pozor při 
sjednávání úvěrů. 

Objasníme základní pojmy z bankovnictví 
a ze světa peněz, jak se chovat, abychom mi-
nimalizovali riziko, že o peníze přijdeme. Pro-
bereme současný stav důchodové reformy  
a mnoho dalšího. Můžeme debatovat o jed-
notlivých zkušenostech při správě svých peněz  
v domácnosti (manželství) apod. 

Martin Bělovský

15. / So/  15:00 / hala Na Střelnici 
Neseď doma. Odpoledne plné zábavy pro 
všechny. Vstupné na 4 hodiny v předprodeji 
120 Kč, na místě 150 Kč

15. / So / 9:00 - 14:30 / SVČ Tramtáryje
Seminář orientálního tance – Shaabi 
Veselý egyptský tanec původem z Káhiry. Se-
minář povede David Katolický, vycházejí-
cí hvězda orientálního tance, tanečník a cho-
reograf ze Zlína. Je členem brněnské skupiny 
Aquitanica, která získala ocenění na několika 
soutěžích. Vstupné 350 Kč, členové SVČ Tram-
táryje mají zvýhodněné vstupné za 100 Kč.  
Více informací: e-mail: 
lwaltova@svitavy.cz, mob.: 736 287 286

22. / So / 9:00 / SVČ Tramtáryje
Street dance workshop. Nevíš, co podnik-
nout v sobotu? Chceš se naučit něco nového? 
Tak neváhej a přijď 22. listopadu na taneční 
workshop, který je určen jak úplným začáteč-
níkům, tak i lidem, kteří již tancují. Vede Jola-
na Moravcová. Vstupné 150 Kč. Více informací:  
e-mail: lwaltova@svitavy.cz, mob.: 736 287 286

28. – 29. / Pá – So / Ratíškovice
Návštěva vinného sklípku v Ratíškovicích. 
V ceně degustace vín během večera, večeře, 
ubytování, doprava a cimbálová muzika. Cena 
1 490 Kč / osoba. Více informací: e-mail: 
psmerdova@svitavy.cz, mob.: 736 287 284

19. / St / 16:00 – 19:00  
Kurz první pomoci pro laiky se zaměřením 

na dětský věk – první část z dvoudílného cyklu. 
Nahlaste účast a hlídání dětí na k.krausova@
email.cz, mob.: 733 539 810

20. / Čt / 16:00 – 19:00 
Přednáška – Nemoci zimního období  

u dětí očima homeopatky s lektorkou Mgr. Jit-
kou Havlíčkovou. Nahlaste účast a hlídání dětí 
na mckrucek@gmail.com, mob.: 737 236 152                                

Tým MC Krůček

záclony od

krycí plachty, pytle na  
seno z kašírované fólie

luxusní deky  
z mikroflanelu

utěrky  
z mikrovlákna na sklo

kvalitní textilní ubrusy  
české výroby s nánosem  

omyvatelného PVC 

proutěné a plastové  
zboží (květináče,  

obaly na květináče,  
boxy na potraviny,  

odkapávače na boty)

pátek: 10 - 17 h. / sobota: 8 - 11 h.
28. - 29. 11.

SÁL SVITAP, ulice U Stadionu
 Svitavy (vchod z ulice)

od 254 Kč

od 50 Kč

od 50 Kč

od 7 Kč

a další...

náš tip

od 35 Kč

od 20 Kč/m

VÝPRODEJ 
OPRAVDOVÝ

MOZAIKA / FATRA /
DK PLAST / SILK&PROGRESS

www.svitap.cz

LEVNÉ A PĚKNÉ DÁRKY
+ dršťková polévka za 25 Kč :)

ochutnejte naši vyhlášenou lahůdku

Děje se ve městě



 � 17:30 / koncertní sál ZUŠ 
Žákovský hudební večer 

7. Pá / 10:30 / Fabrika 
Divadelní soubor E. Vojana Brněnec: 
Komunismus
Napsal Wiliam Klimáček, přeložil Karel Král. 
Posláním hry je připomenutí minulosti pro naši 
současnost. Určeno od 7. roč. ZŠ, SŠ, SOU  
a nejen pro školy. Vstupné: 40 Kč

8. So / 20:00 / klub Tyjátr  
Kurtizány z 25. Avenue + Sin Joy
Kurtizány z 25. Avenue se vrací v nové sesta-
vě se dvěma zpěváky a s tvrdším zvukem. Sin 
Joy „Likvid bigbít“ - Svitavy. Vstupné: 150 Kč 
(možnost si lístky zarezervovat v klubu Tyjátr)

9. Ne / 15:00 / Divadlo Trám
Pohádková neděle: 
Taškařice do pětice s liškou
Hraje divadlo Bublanina Vsetín. Vstupné 50 Kč, 
rodinné pasy

 � 19:30 / čajovna Namasté 
Zdenka Blechová - přednáška: 
Jak se naučit žít přítomný okamžik
Vstupné v předprodeji 250 Kč, na místě 290 Kč
Rezervace a další informace: mob.: 736 619 384

11.  – 12. út – St / 9:00, 10:30 / Fabrika 
Taneční akademie 
Vystoupení tanečního oboru ZUŠ pro školy.

11.  út / 17:00 / náměstí Míru – park Jana Palacha

Svatomartinské slavnosti
Více na straně 1

13. Čt / 18:00 / klub Tyjátr
04826 Jirous 
Dokument o básníku Ivanu Martinu Jirousovi, 
jedné z nejvýznamnějších postav českého un-
dergroundu - následuje beseda s autorkou do-
kumentu - režisérkou, spisovatelkou a naklada-
telkou Monikou Le Fay. Monika Le Fay se ve své 
tvorbě zabývá tématy jako ochrana práv dětí  
a zvířat, lidská práva, totalitní ideologie a rasis-
mus.  Je autorkou mnoha, převážně dokumen-
tárních filmů o zajímavých osobnostech (Ka-
rel Schwarzenberg, Václav Havel, Ivan Martin 
Jirous, Jiřina Prekopová a další). Pro studenty 
středních škol pořádá městská knihovna bese-
du s Monikou Le Fay na téma Dagmar Šimko-
vá – Byly jsme tam taky (dědictví komunismu). 
Kniha je doporučenou četbou pro výuku dějin 
20. století. Akce v rámci oslav  25 let od same-
tové revoluce. Vstupné dobrovolné

1. So / 19:30 / kino Vesmír 
Světová premiéra amatérského filmu Bang! 
The Movie, který natočili studenti svitavského 
gymnázia. Po skončení  koncert kapely The Do-
zing Brothers v Tyjátru

4. út / 08:00 - 16:00 / OA a VOŠ ekonomická
Svitavy
Den otevřených dveří

 � 17:00 / klub Tyjátr 
Štěstí + beseda
Promítání filmu Štěstí + beseda o náhradní ro-
dinné péči (NRP).

 � 19:00 / čajovna Namasté 
Kurz bubnování s Andrejem Kolářem
Lekce hry na africký buben - djembe pro začá-
tečníky i pokročilé. Nástroje pokud možno s se-
bou. Vstupné dobrovolné

5. St / 19:00 / čajovna Namaste
Poetická čajovna
příjemné setkání nad literaturou a poezií, ten-
tokrát na téma: Strom. Vstupné dobrovolné

 � 19:00 / Fabrika koncert KPH
Czech Virtuosi
Sólista koncertu: Igor Františák, dirigent: Eric 
Lederhandler (Belgie)
Vstupné: 160 Kč (členové KPH: 80 Kč), před-
prodej vstupenek od 22. 10.

6. Čt / 18:30 / Ottendorferův dům 
– muzeum esperanta
148. cestovatelský večer AS Brontosaura
Norsko - letem světem nejen cyklistickým. 
Přednáší Mgr. Gabriela Veselá.

 � 10:00 / Fabrika 
Mezinárodní dětský folklorní festival: 
Tradice Evropy Pardubice
Soubory a taneční páry z Bulharska, Maďarska 
a Srbska (v jednání je Rumunsko a Panama) 
Určeno pro MŠ, ZŠ i SŠ. Vstupné: 20 Kč
 
 � 16:30 / kavárna a hrací centrum Rarášek

Jumping pro děti
Vhodné pro děti od 4 let, rezervace na mob.: 
606 474 063, e-mail: raraseksvitavy@seznam.cz

KulTurA
 � 18:00 / Andělská kavárna

Poznej sám sebe - jak se tvoří realita
Ing. Karel Spilko působí jako lektor a spisova-
tel. Nabízí poznatky o tvoření reality a fungo-
vání Matrixu. Základem konceptu je Jednota 
– Vědomí, které vytváří svět tak, jak jej známe.
Vstupné 300 Kč, závazné přihlášky: e-mailem 
nebo na mob.: +420 603 284 101

14. Pá / 8:30 a 10:15 / Divadlo Trám  
Hravé divadlo Brno: 
Nosáčkova dobrodružství  
Představení vzniklo na motivy známé knihy, ve 
které malý panáček vyřezaný ze dřeva ožije. Ur-
čeno pro MŠ a 1. st. ZŠ. Vstupné: 35 Kč

 � 19:00 / kavárna a hrací centrum Rarášek
Přespání v rarášku
Rodiče, chcete si odpočinout či vyrazit do spo-
lečnosti? Rezervace na mob.: 606 474 063,  
e-mail: raraseksvitavy@seznam.cz

 � 18:00 / kavárna V Parku
Křest knihy Martina Sodomky 
- Jak si postavit motorku 
Knihu pokřtí spisovatelka Kateřina Dubská, hu-
dební doprovod Adam & Schwitz.

 � 18:00 / Fabrika 
Galavečer požárního sportu 

 � 18:00 / čajovna Namasté 
Martin Adamec: Kurz kreslení mandal
Na tento kurz si doneste pokud možno své 
vlastní pastelky. Vstupné 150 Kč

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

15. So / 20:00 / klub Tyjátr 
Autumn Carousel Tour
Kapely:
•	 D.O.P. / metal-hardcore (Žďár nad Sázavou)
•	  Bad Victim /death-soul (Velké Meziříčí)
•	  Extinction / death-metalcore (Polička)
•	  Confidance / death-metal (Vysoké Mýto)
•	  Mr. Dynaboom / metalcore-rap (Brno)
Vstupné: 80 Kč

 � 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Cimbálovka Slovácko mladší
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16. Ne / 18:00 / Divadlo Trám 
Král zbojníků vznikl na motivy románu Robin 
Hood. Muzikál nastudovali pod vedením Věry 
Burešové studenti Gymnázia ve Svitavách v re-
žii Daniely Krčmářové.    

17. Po / 17:30, 19:00 / náměstí Míru, Bílý dům
25 let poté…
Připomenutí 25. výročí sametové revoluce 17. 
listopadu 1989
•	 18:00	nám.	Míru	u	kostela:  Pěvecké sdru-

žení Dalibor zazpívá českou hymnu, dále 
vystoupí Dechový orchestr Lukáše Moravce  
a F. Černý.  Uvidíte filmovou projekci listopa-
dových událostí, nejen ve Svitavách, na zdi 
kostela Navštívení panny Marie.

•	 19:00	–	v		Bílém	domě koncert kapely The 
Plastic People Of The Universe  a Z-Bandu

Doprovodným programem v Bílém domě bude 
výstava fotografií podoby předrevolučních Svi-
tav. Vstup volný

18. - 26. út - Pá / 9:00 - 18:00, 
So - Ne / 13:30 - 18:00 / kavárna a hrací cen-
trum Rarášek
Předvánoční bazárek
Adventní věnce, hračky, knížky, hrníčky, ruč-
ní výrobky. Chcete-li něco prodat, kontaktujte 
Janu Václavíkovou, mob.: 604 676 039, e-mail: 
raraseksvitavy@seznam.cz

19. St / 19:00 / čajovna Namasté 
literární toulky po Svitavsku
Projekce a povídání o literárně zajímavých mís-
tech regionu s Milanem Báčou. 
Vstupné dobrovolné

21. Pá / 17:00 / Fabrika 
Na muzice ve Fabrice
Svitavská dvanáctka pod vedením kapelníka 
Romana Kalvody. Vstupné: 50 Kč

 � 17:00 / dětské oddělení knihovny
Den pro dětskou knihu
Dílna se spisovatelkou Ester Starou spojená  
s prodejem autorčiných knih; po celý den regis-
trace zdarma pro druhé a další dítě ( je nutný 
doprovod alespoň jednoho rodiče), Den ote-
vřených dveří.

 � 18:30 / Fabrika - aula
Déví Purána
Literárně-dramatický a taneční večer spojený  
s promítáním záznamu vystoupení ukrajin-
ských divadelníků v hudebně tanečním drama-
tu Déví purána podle eposu Déví Mahátmjam. 
Pořádají a srdečně zvou členové Sahadža jógy 
ČR ze Svitav. 
Vstupné dobrovolné

 � 19:00 / čajovna Namasté 
Ing. arch. Petr Hájek: 
Desatero přírodní architektury - přednáška. 
Doporučujeme rezervaci na mob.: 736 619 
384. Vstupné dobrovolné

21. – 22. Pá – So / Divadlo Trám + Tyjátr
POSED 
(POdzimní SEtkání Divadel)

21.	11.	
•	 18:00 – Divadlo TRÁM: dílna motivovaná 

texty Edwarda Leara, které se zúčastní ne-
jen svitavští divadelníci

•	 20:30 – klub TYJÁTR: koncert kapely HELE-
MESE

22.	11.
•	 15:00 - Divadlo TRÁM: Z tajného deníku 

Smolíčka Pé, Studio Damúza (Praha) 
Vstupné dobrovolné

22. So / 20:00 / klub Tyjátr 
Insania + Dissection Corpse + Fly Fish
Insania - legenda tvrdě alternativní scény hraje 

svůj osobitý crossover tvrdých kytar s moder-

ními syntezátory a samply. Dissection Corpse 

/ death-metal (Podlesí). Fly Fish /rock (Morav-

ská Třebová). Předprodej v klubu Tyjátr a ve 

Fabrice od 1. listopadu. Vstupné: 100 Kč před-

prodej, 120 Kč na místě 

25. út / 19:00 / Fabrika
Ondřej Havelka & Melody Makers 
– (Házejí) dávají perly swingu
Vstupné: 390 Kč

26. St / 17:00 / SVČ Tramtáryje
Tvoření adventního věnce  
K prodeji pro vás budou nachystány drobné 

ozdoby a adventní svíce, bodce na svíčky (mů-

žete mít i své vlastní ozdoby) Cena kurzu je 99 

Kč, v ceně – korpus, drát, větve. Více informací: 

lwaltova@svitavy.cz, mob.: 737 287 286

 � 19:00 / Fabrika
Divadlo Kalich (Praha)
Divadelní abonentní cyklus. Jaan Tätte: Každý 
den, šťastný den! Vstupné: 300 Kč, předprodej 
vstupenek od 12. listopadu

 � 17:30 / koncertní sál ZUŠ 
Žákovský hudební večer 

28. Pá / 15:00 – 20:00 / MC Krůček
Velká adventní večerní dílna tvořivosti 
Tradiční výroba adventních věnců. Cena kor-

pus 100 Kč, korpus a svíčky 150 Kč, celý ode-

korovaný věnec 200 Kč. Prosím, hlaste se na  

e-mail: terca.veitova@gmail.com, nebo na 

mob.: 603 310 426.

29. So / 18:00 / klub Tyjátr 
Snow Film Fest
Celovečerní pásmo špičkových filmů o ex-
trémním lyžování, zimním lezení, snowboar-
dingu, snow-kitingu a dalších zimních rado-
vánkách přinese Snow film fest. Tento festival 
je bratrský festival Expediční kamery.
Vstupné:  80 Kč, studenti a důchodci sleva 
50%, děti do 15 let vstup volný
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 � 20:00 / klub Tyjátr 
Don´t Worry Be Punk
•	  Vision Days / punk-ska (Brněnec)
•	 VHS / punk-rock (Krkonoše)
•	 Zatrest / punk-rock‘n‘roll (Olomouc)
Vstupné: 80 Kč

 � 19:00 / čajovna Namasté
Čokolaterie Willi & Pauli: Degustace 
špičkových čokolád s videoprezentací
Vstupné 220 Kč (vstupné je nutno uhradit pře-
dem jako závaznou rezervaci přímo v čajovně, 
nebo na účet č. 2300580210/2010, do po-
známky uvést jméno a 29. 11., a to do 27. 11.)

 � 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Kapela The Dozing Brothers

29. – 30. So, Ne / Nadace J. Plívy
Pekelný Mikuláš 
Více na straně 6

30. Ne / 15:00 / městské muzeum a galerie
Jiří Křiklava, Zdeněk Bukáček 
– Zimní nálada
Vernisáž vánoční výstavy dvou výtvarníků  
z Krouny na Chrudimsku, malíře a fotografa Ji-
řího Křiklavy a autora tradičních soustružených 
hraček Františka Bukáčka. Na zahájení zazpívá 
pěvecký sbor Svitaváček pod vedením Ludmi-
ly Bohdálkové

 � 18:00 / čajovna Namasté 
David Breiter: Mantry
Vstupné dobrovolné

 � 17:30 / kostel Navštívení Panny Marie 
Adventní koncert ZuŠ

1. 12. Po / 19:00 / čajovna Namaste
Poetická čajovna s Petrem Hruškou
Autorské čtení a beseda s básníkem, redakto-
rem, nositelem Státní ceny za literaturu

Kino Vesmír
1. / So / 19:30 
Světová premiéra filmu Bang! 
The Movie Film natočili studenti svitavské-
ho gymnázia. Hrají: Jakub Ducháček, Jiří Ma-
cháň, Šárka Pittnerová, Mikuláš Přikryl, Tomáš 
Mohr, Tereza Češková, Markéta Kroulíková, Ja-
kub Hájek. Kamera a střih: Jiří Macháň. Scénář 
a režie: Mikuláš Přikryl, Jiří Macháň. Po skon-
čení projekce následuje večírek v klubu Tyjátr. 
Hraje kapela The Dozing Brothers

4. / út / 19:30 
Falešní poldové USA 2014 
Když si velký kluci hrají na policajty a zlodě-
je… Byla by to dokonalá akční krimikomedie 
o dvou policajtech, až na to, že naši hrdinové 
nejsou poldové… takhle to je komedie. Režie: 
Luke Greenfield
Vstupné: 110 Kč / titulky / 104 minut



29. / So / 19:30 
My 2 ČR 2014 
Ema utíká od manžela, touží po změně. Ukry-
je se u svého kadeřníka. Dva zpočátku cizí lidé 
se najednou sbližují a pomáhají jeden druhé-
mu překonat překážky svých životů. Scénář 
a režie: Slobodanka Radun
Vstupné: 110 Kč / 100 minut

Výstavy
MěSTSKé MuZEuM A GAlErIE
13. října – 16. listopadu
Zdeněk Holomý 
– legenda svitavské fotografie
Výstava fotografií a připomenutí plodného ži-
vota významného svitavského fotografa a skvě-
lého člověka k jeho nedožitým 90. narozeni-
nám a 10. výročí úmrtí. 
 
25. září 2013 – 4. ledna 2015
Pošta za velké války
Výstava vznikla jako příspěvek Poštovního mu-
zea do projektu Velká válka 1914-1918 a před-
stavuje vojenskou i civilní část rakouské a uher-
ské poštovní správy během první světové války. 
Výstava zapůjčená z Poštovního muzea.

Výstava Adolfa Borna aneb Jak vzniká 
poštovní známka
Návrhy poštovních cenin od Adolfa Borna, 
plné hravosti, fantazie a inteligentního humo-
ru. Výstava zapůjčená z Poštovního muzea.

Svitavská pošta
Historie svitavské pošty ze sbírek MUDr. Pet-
ra Třeštíka a Městského muzea a galerie ve Svi-
tavách.

Otevírací	doby	muzea:
út - Pá / 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00, 
So a Ne / 13:00 – 17:00
První neděli v měsíci je vstup pro obyvatele Svi-
tav volný

FABrIKA
Foyer	a	4.	podlaží
Adam Wiltsch: Střípky
Výstava se skládá ze střípků fotografické tvor-
by Adama Wiltsche. 

3.	podlaží 
Charita Svitavy v obrazech
Na výstavě je možné zhlédnout fotografie z čin-
nosti Charity Svitavy doplněné o obrazy klientů 
Světlanky – centra denních služeb. 

DIVADlO TrÁM 
Světlana Macková: Obrazy mého života
Malé ohlédnutí za dosavadní tvorbou.   

MuZEuM ESPErANTA / Ottendorferův dům
Jediná stálá expozice o historii i současnosti 
esperanta v ČR. V muzeu je umístěna knihovna 
Českého esperantského svazu. Kromě vystave-
ných knih je její větší část umístěna v depozitu.  
Aktuální výstava: Esperanto a múzy
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5. / St / 19:30 
Mezi náhrobními kameny USA 2014 
Liam Neeson jako bývalý newyorský policista  
a vyléčený alkoholik pracuje jako soukromý de-
tektiv bez licence pro ty, kteří nemohou jít na 
policii… Akční thriller. Režie: Scott Frank
Vstupné: 110 Kč / titulky / 113 minut

6. / Čt / 19:30 
Česká pivní válka ČR 2014 
Svět kolem nás se neustále mění. A s ním i naše 
pivo. Co se skrývá za tradičními pivními značka-
mi v éře globalizace? Dokument. Režie: Jan Látal
Vstupné: 90 Kč / 70 minut

7. - 8. / Pá / 17:00, So / 15:00, 17:00 
Winx Club – V tajemných hlubinách Itálie 2014 
Winx jsou zpět! Tentokrát se chtějí chopit cí-
sařského trůnu, omylem však probudí kru-
tou vílu… Animovaný rodinný film. Režie: Igi-
nio Straffi
Vstupné: 100 Kč / dabováno / 98 minut

7. - 8. / Pá, So / 19:30
Interstellar USA 2014 premiéra! 
Když se náš čas na Zemi chýlí ke konci, je sku-
pina výzkumníků pověřena nejdůležitějším po-
sláním v lidských dějinách: cestou za hranice 
naší galaxie má za úkol najít mezi hvězdami pro 
lidstvo nový domov. V hlavní roli:  Matthew Mc-
Conaughey. Režie: Christopher Nolan
Vstupné: 100 Kč / titulky / 169 minut
 
11. / út / 19:30 
John Wick USA 2014 
Keanu Reeves a Willem Dafoe v akčním filmu, 
kde se kácí les a kde létají třísky. John Wick je 
zabiják, kterému je lepší se vyhnout… Režie:  
Chad Stahelski
Vstupné: 110 Kč / titulky / 96 minut

12. / St / 19:30 
Andělé všedního dne ČR 2014
Kdybyste dokázali zastavit čas, možná byste si 
jich všimli. Našimi hrdiny jsou lidé, kteří si ne-
chávají proklouznout život mezi prsty. Proto se 
v jejich blízkosti objevili andělé… Podle romá-
nu Michala Viewegha natočila Alice Nellis ko-
medii i drama.
Vstupné: 110 Kč / 97 minut

13. - 15. / Čt, Pá, So / 19:30
Pohádkář ČR 2014 
Milostný příběh člověka balancujícího na hra-
ně lásky, vášně a lži. Příběh o touze, podvo-
du a věčném odpuštění. Příběh lidí ztracených  
v bludišti lásky… Podle bestselleru Báry Ne-
svadbové. Moderní love story s Jiřím Macháč-
kem a Annou Geislerovou v hlavních rolích.
Režie: Vladimír Michálek
Vstupné: 130 Kč / od 15 let / 90 minut

14. - 15. / Pá, So / 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 hospo-

dářství.  Sourozenci vstupují do slavných pohá-
dek… Scénář: Zdeněk Svěrák, režie: Jan Svěrák
Vstupné: 100 Kč / 86 minut

18. / út / 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 kri-
minálníků, zkorumpovaných policistů, zabijáků 
a sexy žen. Režie: Robert Rodriguez
Vstupné: 100 Kč / titulky / 103 minut

19. / St / 19:30
Get On up – Příběh Jamese Browna USA 2014 
Celý svět ho zná pod přezdívkou „Mr. Dyna-
mit“. Jaký ale ve skutečnosti byl? Muž, jehož 
životní příběh se stal jednou z nejzásadnějších 
kapitol v dějinách populární hudby. Drama. Re-
žie: Tate Taylor 
Vstupné: 110 Kč / titulky / 139 minut

20. / Čt / 19:30 
Železná srdce USA 2014 
Duben 1945. Brad Pitt v čele vražedné mise  
v týlu nepřítele. Válečný akční film. Scénář a re-
žie: David Ayer
Vstupné: 120 Kč / od 15 let / titulky / 135 minut

21. - 22. / Pá, So / 19:30 
Hunger Games – Síla vzdoru 1. část  
USA 2014 premiéra!
Oheň září jasněji v temnotě. Katniss prožívá 
nejtěžší období svého života… Akční, dobro-
dužné sci-fi. Režie: Francis Lawrence
Vstupné: / 120 Kč / titulky  

25. / út / 19:30
Jessabelle - V tváři démona USA 2014 
Ochrnutá Jessie se nastěhuje do starého domu, 
kde se začnou dít podivné věci… Horor od 
tvůrců Saw. Režie: Kevin Greuter
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky

27. / Čt / 19:30 
Sex v Paříži  Francie 2014 premiéra!
Paříž. Láska. A samozřejmě francouzské ženy. 
Komedie o kariéře, dětech, lásce, sexu a o tom 
koho a co ženy chtějí… Režie:  Audrey Dana
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky / 116 minut

28. - 29. / Pá / 17:00, So / 15:00, 17:00 
Tučňáci z Madagaskaru USA 2014 premiéra!
Superšpioni se nerodí… oni se líhnou. Animo-
vaná rodinná komedie.
Režie: Eric Darnell, Simon J. Smith
Vstupné: do 15 let 100 Kč / od 15 let 125 Kč /
dabováno / 90 minut

28. / Pá / 19:30 
Ouija USA 2014 premiéra!
Pořád si opakujte, že je to jenom hra. Chce-
te mluvit se záhrobím? Mohla by vám pomoci 
Ouija – spiritistická deska… Horor. Režie: Sti-
les White
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky / 90 minut



Litomyšl
2. – 4. 11. / Music club Kotelna
Mezinárodní festival outdoorových filmů
Soutěžní putovní přehlídka filmů.

4. 10. – 23. 11. / dům U Rytířů
 a Regionální muzeum
Výstava: Josef Pleskot – Cesta (II) – část 2.
Výstava tvorby předního českého architekta  
J. Pleskota. Jádrem výstavy jsou fotografie  
a trojrozměrné modely jeho realizací.

24. 11. / 20:00 / Smetanův dům
Improvizační show: Partička
účinkují : R. Genzer, M. Suchánek, I. Chmela, 
O. Sokol a D. Dangl.

29. – 30.11. / zámecké sklepení
Zámecké sklepení v moci pekelné
Zámecké sklepení se zaplní pekelnou pakáží. 
Pro děti od 6 let.

Polička
5. 11. / 19:00 / Tylův dům – kino
2D film CAN/Fr: MAMI!

11. 11. / 19:00 / Tylův dům
Divadlo v rytířské: Frankie a Johny
účinkují: T. Kostková a A. Háma

18.11./19:00/ Tylův dům
Koncert: Pocta Emilu Mikelkovi

Moravská	Třebová
1.11. / 19:00 / kinosál muzea
Divadlo: Eduardo de Filippo 
- Filumena Marturano
Manželství po italsku s dojetím a komikou. 
Hrají: S. Stašová a S. Skopal.

13. 11. / 19:00 / dvorana muzea
One woman show: Strašná nádhera
Nový zábavný pořad H. Pawlowské.

Vysoké	Mýto
19. 9. 2014. – 11. 1. 2015 / muzeum české-
ho karosářství
Výstava: Josef Václav Myslbek

7.11. / 20:00 / Klubová scéna M-klubu
Koncert: luboš Pospíšil a 5P
Koncert matadora české hudební scény.

15. 11. / 20:00 / Klubová scéna M-klubu
Koncert: Arakain & Dymytry
Společné turné dvou metalovýck kapel.
Více na www.mklub.cz

1. So / 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – Tesla Pardubice
Volejbal: ženy – KP I. tř.

 � 15:15 / hala Na Střelnici 

Basketbal TJ Svitavy C – Sokol Vysoké Mýto
Basketbal: VČL muži

 � 18:00 / hala Na Střelnici 

Tuři Svitavy – Sluneta Ústí nad labem
Basketbal: Kooperativa NBL

2. Ne / 9:00 / hala Na Střelnici

KP v přehazované – kvalifikace
Volejbal: žáci – přípravky mladší

 � 13:00 / hala Na Střelnici 

Basketbal TJ Svitavy C 
– TJ Sokol BC Darren Chrudim B
Basketbal: VČL muži

8. So / 10:00 / hala Na Střelnici

TJ Svitavy – TJ Nivnice
Volejbal: junioři – 1. liga

 � 10:00 / hala Na Střelnici

TJ Svitavy – Sokol Dolní Újezd
Volejbal: juniorky – 1. liga

 � 10:00 / hala Na Střelnici

KP mladších žákyň
Volejbal

 � 13:30 / hala Na Střelnici 

Basketbal TJ Svitavy B – KK Valašské Meziříčí
Basketbal: 2. liga muži

 � 17:00 / hala Na Střelnici

FbK Svitavy - TJ Znojmo lAuFEN CZ 
Florbal: 8. kolo

9. Ne / 9:00 / hala Na Střelnici 

Basketbal TJ Svitavy B 
– TJ Gymnázium Hladnov
Basketbal: 2. liga muži

 � 9:00 /  ZŠ Felberova

KP minivolejbal – turnaj

Volejbal: žákyně - přípravka

 � 12:00 / hala Na Střelnici

TJ Svitavy – VK Jihlava
Volejbal: kadetky – 1. liga

12. St / 17:00 / hala Na Střelnici 

Tuři Svitavy – BK lIONS Jindřichův Hradec
Basketbal: Kooperativa NBL

15. So / 9:00 / hala Na Střelnici

TJ Svitavy – uSK Pardubice
Volejbal: ženy - KP I. tř. 

 � 9:00 / hala Na Střelnici

KP mladších žáků – turnaj
Volejbal 

 � 10:00 / ZŠ Felberova
Basketbal TJ Svitavy 
– TJ Jiskra Heřmanův Městec
Basketbal: oblastní přebor U 12

22. So / 10:00 / hala Na Střelnici

TJ Svitavy – TJ Nový Jičín
Volejbal: 1. liga - junioři 

 � 17:00 / hala Na Střelnici

Tuři Svitavy – BK Děčín
Basketbal: Kooperativa NBL

 � 20:00 / hala Na Střelnici

FbK Svitavy - Black Angels Praha 
Florbal: 10. kolo

23. Ne / 9:00 / ZŠ Riegrova

KP kadetů – turnaj
Volejbal

 � 9:00 / ZŠ Felberova

KP v přehazované – kvalifikace
Volejbal: žákyně – přípravky mladší

29. So / 10:00 / hala Na Střelnici

TJ Svitavy – Junior Brno
Volejbal: juniorky – 1. liga

 � 10:00 / hala Na Střelnici

TJ Svitavy – KC Vysočina
Volejbal: kadetky – 1. liga

 � 17:00 / hala Na Střelnici

Basketbal TJ Svitavy C 
– TJ SPŠ stavební Náchod
Basketbal: VČL muži 

30. Ne / 9:00 / ZŠ Felberova

KP v přehazované
Volejbal: žáci – přípravky mladší

 � 10:00 / hala Na Střelnici

Basketbal TJ Svitavy C – Baskeťáci TJ Sokol 
Basketbal: VČL muži
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Zdeněk Holomý - legenda svitavské fotografie

Publikace Labyrint svitavských příběhů aneb... 

Poděkování přátelům muzea

Ještě do 16. listopadu můžete ve výstavních 
síních muzea navštívit výstavu fotografií svi-
tavského fotografa Zdeňka Holomého. Výsta-
vu, kterou si připomeneme 90. výročí narození  
a 10. výročí úmrtí této legendy svitavské foto-
grafie, připravovaly několik měsíců jeho děti 
-  Blanka Ptáčková a Zdeněk Holomý s rodin-
ným přítelem, fotografem Miroslavem Sychrou. 

Na výstavě uvidíte fotografie z rodinného 
alba – fascinující snímky jeho rodičů, jeho nej-
bližších z rodiny a také jeho blízkých přátel. Ne-
chybí pohled do Zdeňkovy úsporné fotokomo-
ry v panelovém bytě, jeho oblíbené fotografické 
„nářadíčko“ a také publikace, pohlednice, novo-
ročenky apod., na kterých se v průběhu několi-
ka desítek let podílel. Hlavní část výstavy ovšem 
tvoří  jeho umělecké fotografie. Zdeňkova milo-

Publikace Labyrint svitavských příběhů 
aneb co v učebnicích dějepisu nenajdete je po-
slední ze tří knih, které vznikly v rámci projektu 
Muzejní animace. Předchozí knihy Řemesla na-
šich předků a Výtvarný ateliér již představeny 
byly, Labyrint se dočkal nyní. Autorem knihy je 
Radoslav Fikejz a její metodické části dva peda-
gogové místního gymnázia Jiří Žilka a Vladimír 
Velešík. Grafické řešení je dílem Leony G. Se-
hnalové a Petra Říhy, kteří se pokusili o nelehký 
úkol – propojit všechny tři publikace do smys-

luplného celku. Jedná se o třiatřicet na sobě ne-
závislých příběhů, jež šly na přetřes ve ctihod-
né společnosti pamětníků, kteří se kdysi dávno 
sešli v zájezdním hostinci U Mouřenína. Hostin-
ská Anna je ani nestačila obsluhovat a kronikář 
vzadu ani nestačil psát. O čem se mluvilo? Tře-
ba o tom, jak Svitavy vznikly, jak to bylo v do-
bách, kdy před branami se hemžilo cizí vojsko, 
co se stalo, když zapomenete na plotně sádlo. 
Ale mluvilo se i o tom, kterak se dříve pohřbo-
valo, kolik práce měl kat a jak vznikala řemes-
la. Na dvou ručně kreslených mapách nalezne-
te nejvýznamnější místa hřbitova a městský pa-
mátkový okruh. Nechybí zde vyprávění o vzác-
ných návštěvách, o úsilí zdejších stavitelů nebo 
vzpomínání, jak se číslovaly domy a pojmenová-
valy ulice. To vše doplněno úkoly k přemýšlení.

Ačkoliv je kniha určena žákům a kantorům, 
je tedy neprodejná, hledáme možnost, jak ji 
zpřístupníme široké veřejnosti alespoň v elek-
tronické podobě.                         Radoslav Fikejz

Z vernisáže výstavy. Zleva: dcera Blanka Ptáčková, manželka Františka Holomého a zeť Milo-
slav Ptáček.

vaná Vysočina, portréty lidí – jeho rodiny, přá-
tel, svitavských osobností, ale i zcela neznámých 
tváří. Značnou část svého života fotil Zdeněk 
Holomý život ve Svitavách. I na této výstavě na-
leznete snímky lidí v továrních provozech,  v ne-
mocničním prostředí či jen tak na ulicích. Děti, 
krásné slečny i ty, kteří již mají ve svých obliče-
jích vepsán celý život. Nechybí ani záběry na již 
neexistující místa ve Svitavách, nebo fotografie 
ze srpna 1968.

V pokladně muzea je v prodeji stolní kalen-
dář s fotografiemi, z nichž některé najdete ve vý-
stavních síních, k výstavě by vydán katalog. Sr-
dečně zvu na prohlídku výstavy nejen Zdeňko-
vy přátele a známé, ale i ty, kteří jej znali pouze 
z doslechu. Kouzlo jeho fotografií si určitě ne-
nechte ujít.                                  Blanka Čuhelová

Popsali jsme téměř celý „starý“ hřbitov  
a příště se vypravíme na urnový háj. Ne, že by 
už nebylo o čem psát – nevěnovali jsme se hrob-
kám rodiny Klarů, Pirschů, Wallischů... Má to 
své důvody: není dostatek informací, mnoho pů-
vodních náhrobků se již nachází na místech, kte-
rá jsou opatřena pomníky zcela novými. Je pro-
blematické a necitlivé tato místa fotografovat  
a o nich psát. Možná, že se jednou najdou pro-
středky - finanční i technické - jak původní ná-
hrobky soustředit do lapidária. Naše muzeum 
mapuje stav hřbitova od roku 1993. Výsledkem 
jsou seznamy, které mají zajistit ochranu a údrž-
bu cenných hrobových míst a zařízení. Všímáme 
si nejen osobností města, ale i typu funerální ar-
chitektury. Naším cílem je zachovat původní ráz 
hřbitova jako kroniky města, jeho dědictví. Kaž-
dým rokem se minimálně jeden hrob restauru-
je. Celkový počet sledovaných hrobových míst je 
166, včetně válečných hrobů, solitérních soch, 
litinových křížů a původního zařízení hřbitova.  
I míst, která poškodil zub času, počasí nebo van-
dalové a zloději kovů.                       Radoslav Fikejz

Jsme rádi, že i v této době jsou věci, které 
nelze měřit pouze penězi. Poslední půlrok ve 
sbírkovém fondu muzea byl velmi úspěšný  
v oblasti akvizicí. Nelze vyjmenovat všechny, 
kteří se rozhodli nějaký předmět, fotografii 
či dokument věnovat našemu muzeu. Celou 
sérii darů nastartovala výstava o řezbáři Pe-
trusovi, dva dary krabic fotografií nalezených 
při rekonstrukci domu, dále fotografie prací 
Josefa Kadlece, soubory ze sbírky Jozefa Ko-
váčika, Ottendorferova pamětní kniha k nám 
doputovala ze SRN... Přesto jedna věc mi vy-
razila dech. Zhruba před dvaceti lety se kdesi  
(a vím, kde) válela hromada papírů urče-
ná ke skartaci. Z ní někdo (a vím, kdo) vy-
táhl zajímavou nenápadnou složku. Ta se 
shodou šťastných náhod dostala k Mirosla-
vě Samkové, sběratelce pohlednic a ta kon-
cem října složku věnovala archivu muzea.  
A světe, div se! V zachráněné složce je kom-
pletní stavební dokumentace a plány koste-
la sv. Josefa a řádové budovy redemptoristů. 
Originální kolky, poznámky a nákresy z roku 
1894. Nikoliv kopie, ale kolorované originá-
ly. Vedle podobných plánů Ottendorferovy 
knihovny je to jeden z nejcennějších přírůst-
ků. Všem našim příznivcům děkujeme.                                        

Radoslav Fikejz
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Sběratelství  
a esperanto

Posed 2014 
s Edwardem Learem 

Informace
z knihovny

Listopad s knihou

Sběratelství a esperanto - to je název nové 
tematické celoroční výstavy, která byla v sobo-
tu 27. září zahájena vernisáží v Muzeu espe-
ranta ve Svitavách, sídlícím v přízemí Otten-
dorferova domu. Letošní téma byla zvoleno  
v souladu s celostátní filatelistickou výstavou, 
na jejíž organizaci se aktivně podílel i místní 
Klub přátel esperanta. Na zahájení celoroční 
výstavy promluvili i reprezentanti Mezinárod-
ního esperantského svazu a národních svazů  
z Nizozemí, Rakouska a Slovenska.

Nově otevřená výstava v Ottendorferově 
domě představuje v první řadě sběratelské ma-
teriály s esperantskými nápisy či tematikou (fi-
latelie, pohlednice, samolepky, odznaky, min-
ce a medaile, kalendáříky apod.) 

Na výstavě můžete zhlédnout historické 
pohlednice Svitav, CWG z geocachingu, kro-
jované panenky z celého světa, pivní tácky.  
Nejštědřejším vystavovatelem se stal Jan Rich-
tr, předseda svitavské Asociace Brontosaurus, 
který s muzeem esperanta aktivně spolupra-
cuje. Návštěvníkům ukazuje jen malou část 
ze svých vzorně zpracovaných sbírek mincí  
a bankovek světa, tematických  nálepek od zá-
palek, telefonních karet a rovněž i jeho speci-
ality -  předmětů běžného použití, které rychle 
podléhají zániku, jako jsou obaly od čajů, pu-
dingů či jogurtů z různých zemí. 

Kromě sběratelských exponátů se zde mů-
žete více dozvědět o historii a současnosti sbě-
ratelství v rámci esperantského hnutí. Můžete 
si prohlédnout slavné osobnosti-esperantisty 
na poštovních známkách a bankovkách (např. 
Julese Verna, několik nositelů Nobelových cen 
či šachovou velmistryni Susan Polgárovou). 
Informační materiály byly získány zčásti i díky 
virtuálním sbírkám z Rakouska, Nizozemí, Ma-
ďarska, Rumunska, Brazílie a dalších zemí.

Celkem se na výstavě sešlo 15 vystavovate-
lů z celé ČR, Chorvatska a Francie a exponáty  
z více než 40 států světa.        Libuše Dvořáková

Konzultant – databáze 
právních předpisů

Do konce roku poskytuje Městská knihov-
na ve Svitavách zdarma přístup do databáze 
právních předpisů Konzultant. Zahrnuje běž-
ně přístupné zákony a další právní normy zob-
razené v časové rovině od původního až po 
aktuální znění. Obsahuje též judikáty (soud-
ní rozhodnutí) z daňové a účetní oblasti, sou-
částí jsou také vzory smluv a podání. Městská 
knihovna je pouze zprostředkovatelem této 
služby.                                         Marta Bauerová

POSED je podzimní setkání divadel. Posed 
je amatérská divadelní přehlídka, tvůrčí dílna  
a setkání divadelních nadšenců odkudkoliv. 
Probíhá vždy ( jak název napovídá) na podzim 
v Divadle Trám a výjimečně i jinde. A probíhá 
odnepaměti…

Letos se Posed opět vrací k původní myš-
lence: zadat téma jako domácí úkol pro oslo-
vené divadelníky, sejít se na Posedu a předvést 
výsledek divadelního snažení. Letošním téma-
tem je: Život a dílo Edwarda Leara. Edward 
Lear byl anglický ilustrátor a především bás-
ník, který proslul svými nonsensovými básně-
mi – tak zvanými limericky. Žil v letech 1812 
-1888 a byl to pozoruhodný muž: „Měl velký 
nos, krátkozraké oči, málo vlasů, hodně vou-
sů a nemotorné tělo širokého dlouhána.“ To  
o něm napsal jeho geniální překladatel do češ-
tiny – Antonín Přidal. A tak se Edward Lear stal 
inspirací pro amatérské divadelníky, muzikan-
ty a výtvarníky ze Svitav i odjinud. A stojí jim 
za to, aby mu věnovali jeden večer v Divadle 
Trám! Večer, který zakončí v klubu Tyjátr ky-
jovská kapela Helemese. Veselá parta z Kyjova 
hraje svižný šraml- šanson – bigbít a skvěle se 
hodí k ctihodnému panu Learovi. 

Pro děti bude Posed v sobotu: Studio DA-
MÚZA přiveze do Trámu pohádku s loutkami 
a živou hudbou: Z tajného deníku Smolíčka Pé. 
Jak praví autoři hry: „Svět je jako gramofono-
vá jehla a otázkou je, do jaké dráhy se jehla 
zarazí…“

Myslím, že jsem vyjmenoval mnoho důvo-
dů, proč si přijít posedět na letošní Posed! Hez-
ký podzim s divadlem ve Svitavách.      Petr Mohr

Program Posedu 2014:
pátek 21. listopadu:
18:00 hodin / Divadlo Trám: tvůrčí dílna: Život 
a dílo Edwarda Leara – divadlo, hudba, obrazy
21:30 hodin / klub Tyjátr: koncert kapely He-
lemese z Kyjova
sobota  22. listopadu:
15:00 hodin / Divadlo Trám: pohádka  Z tajné-
ho deníku Smolíčka Pé. Hraje studio DAMÚZA

Městská knihovna ve Svitavách vás srdeč-
ně zve na křest knihy svitavského autora Mar-
tina Sodomky - Jak si postavit motorku. Jde již 
o třetí titul z autorovy Edice technických po-
hádek ( jako první vyšla v roce 2012 kniha Jak si 
postavit auto, v loňském roce Jak si postavit le-
tadlo). Všechny knihy si Martin Sodomka sám 
napsal, ilustroval i vydal a mezi čtenáři mají vel-
ký úspěch. Knihu pokřtí spisovatelka Kateřina 
Dubská, o hudební doprovod se postará Adam 
& Schwitz. Křest knihy se uskuteční v pátek 
14. listopadu v 18.00 hod v Kavárně v parku.  

Svaz knihovníků a informačních pracov-
níků vyhlašuje každoročně na konci listopa-
du Den pro dětskou knihu. Městská knihovna 
oslaví Den dětské knihy a malých čtenářů v pá-
tek 21. listopadu se spisovatelkou Ester Sta-
rou. Autorka vystudovala logopedii, své odbor-
né zaměření promítla do knih určených na roz-
voj slovní zásoby a komunikačních dovedností 
Mařenka už říká Ř, Žvanda a Melivo. Kromě lo-
gopedické praxe se věnuje psaní knih pro děti 
a dílnám na podporu dětského čtenářství. Kni-
ha Chrochtík a Kvikalka na cestě za blýskavým 
prasátkem (2012) byla odměněna výroční ce-
nou pro děti a mládež Zlatá stuha. Dále je au-
torkou knihy A pak se to stalo (2010), Dušin-
ka, víla věcí (2013) či To je jízda (2012). Se-
tkání s Ester Starou spojené s výtvarnou díl-
nou na motivy její nejnovější knihy Dům, za ml-
hou (2013) proběhne v pátek 21. listopadu 
v 17:00 hod v dětském oddělení knihovny. Na 
místě budou k prodeji knihy Ester Staré. 

V pátek na Den dětské knihy zaregistruje-
me sourozence (tj. druhé a další dítě) na rok 
zdarma v případě, že přijde s rodičem. Přijďte  
s námi oslavit Den pro dětskou knihu!

Výtvarná soutěž k 11. listopadu: Svatý 
Martin přijíždí na bílém koni. Co si představíš, 
když uslyšíš tuto pranostiku? Jak Martin vypadá, 
jede na bílém koni, má dlouhý plášť? Co se děje 
venku? Nakresli nebo namaluj obrázek podle 
své fantazie. Kreslit můžeš v knihovně, nebo 
doma. Obrázky nám odevzdej do konce listo-
padu. Autory pěkných prací odměníme.  

Pro další soutěživé zájemce bude v knihov-
ně připraven test o podzimu, pranostikách, zvy-
cích a sv. Martinovi.                     Marta Bauerová
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Péče o chráněné 
druhy rostlin

Domov na rozcestí Charita Svitavy

Vietnamský večer

Poprvé, podruhé, 
potřetí, prodáno!

Patchworkový klub 
PAPIKL se představuje

Letos na podzim proběhly práce na výslun-
né stráni v prostoru mezi Ostrým Kamenem, že-
lezničním viaduktem a místem zvaným U Troji-
ce.  Cílem prací bylo podpořit populace dvou 
zvláště chráněných druhů rostlin, pětiprstky že-
žulníku a modřence chocholatého, které se zde 
vyskytují. Stráň bez pravidelné péče postupně 
zarůstala trnkami a hlohy, což mělo za násle-
dek ústup vzácných druhů a také živočichů. Zá-
sah, spočívající v ručním posečení zbytku louky, 
shrabání a odstranění travní hmoty a především 
ve vyřezání náletových dřevin, byl finančně pod-
pořen z Programu péče o krajinu, který vyhla-
šuje MŽP. Chtěl bych poděkovat majiteli Janu 
Římalovi, že zásah na svém pozemku umožnil, 
dále ZD Trstěnice, že svolilo s pálením vyřeza-
ných dřevin na jejich poli, a konečně Romaně  
a Veronice Plívovým za pomoc při realizaci pra-
cí. Věřím, že i v příštích letech nalezneme spo-
lečnou cestu, jak pečovat o jednu z nejhezčích  
a z hlediska přírodních hodnot nejcennějších 
luk na Svitavsku. Za DAPHNE - Institut apliko-
vané ekologie.                                               Jan Myšák

Den otevřených dveří a vánoční koncert
V sobotu 29. listopadu budou probíhat 

prohlídky zařízení v 10:00 a v 11:00 hodin. Vá-
noční koncert začne ve 13:00 hod. v domovní 
kapli a následně vystoupí klienti DNR se svým 
vánočním vystoupením. Ve 14:15 hod. nám své 
vystoupení předvedou děti z Dětského domo-
va v Poličce. Během soboty si také budete moci 
zakoupit občerstvení z kavárny Café rozcestí  
a vaše děti můžou navštívit Ježíškovy dílny.

Vánoční trhy
Ve dnech od 29. listopadu do 1. prosince 

proběhnou v Domově na rozcestí vánoční trhy, 
kde si budou moci návštěvníci zakoupit výrob-
ky z našich dílen vždy od 9:00 do 17:00 hodin.

Simona Švejcarová 

Materiální sbírka pro lidi na Ukrajině
Charita Svitavy pořádá materiální sbírku 

pro lidi na Ukrajině, kteří jsou postiženi váleč-
ným konfliktem.

Očekává se krutá zima, proto bude po-
třeba teplé oblečení, rukavice, deky, přikrýv-
ky, spací pytle, lůžkoviny, ručníky a zimní boty 
pro dospělé i pro děti. Distribuci materiálu po-
třebným lidem na Ukrajině zabezpečuje Cha-
rita Česká republika prostřednictvím místních 
partnerských organizací.

Pomoci můžete i vy prostřednictvím Cha-
rity Svitavy. Kvalitní a čisté věci můžete nosit 
ve dnech 4. – 6. listopadu v době od 7 do 18 
hodin do Světlanky – centra denních služeb 
(Jungmannova 6, Svitavy).

Bližší informace na tel.: 461 533 542 nebo 
na e-mailu: david.smida@svitavy.charita.cz.

David Šmída

Charita Svitavy ve spolupráci s Centrem na 
podporu integrace cizinců pro Pardubický kraj 
srdečně zve na Vietnamský večer.

Akce se uskuteční v pondělí 1. prosince 
v 18 hodin v sále Fabriky. Vietnamský večer 
je v pořadí již třetí akcí, která má za cíl sezná-
mit občany z okolí Svitav s menšinami, s nimiž 
se v běžném životě potkáváme a přitom o nich 
moc nevíme.

Předběžný program:
•	 taneční a hudební vystoupení
•	 ochutnávka tradičních pokrmů
•	 prezentace „Divadlo zrozené z vody“ ve 

spolupráci s Muzeem loutkářských kultur 
v Chrudimi – tradiční vietnamské loutkové 
divadlo na vodě                         David Šmída

Společné nadšení pro šití, chuť sdílet svůj 
koníček a také touha učit se další patchworko-
vé postupy stály v březnu 2013 u vzniku na-
šeho klubu, jehož členkami je deset svitav-
ských žen. Každý měsíc pořádáme pravidelné 
šicí dílny, kde si předáváme zkušenosti, učíme 
se nové techniky a rozšiřujeme si tak svůj pa-
tchworkový repertoár. 

Činnost našeho klubu bychom rády pre-
zentovaly krátkou prodejní výstavou, kterou 
můžete navštívit během prvního adventního ví-
kendu v prostorách Nadace Josefa Plívy (nám. 
Míru 80). 

Slavnostní zahájení s občerstvením se bude 
konat v pátek 28. listopadu v 17 hodin. O ví-
kendu (29. - 30.11.) bude výstava otevřená od 
9 do17 hodin. Během zahájení i v průběhu ví-
kendu je možné zakoupit patchworkové výrob-
ky. Doufáme, že vás výstava potěší a se začína-
jícím adventem také inspiruje.

Za členky klubu Zuzana Kořístková

Máte rádi regionální produkty, jako je Hře-
bečská medovina? Chodíte rádi do zdravé jídel-
ny Oázy zdraví? Rádi byste focení u místního 
fotografa Pavla Snohy se slevou? Chcete získat 
osobní předmět olympijského vítěze Jaroslava 
Kulhavého? A k tomu zároveň podpořit dob-
rou věc? Pokud jste odpověděli alespoň jed-
nou ano, vězte, že právě pro vás je určena Čer-
tovská dražba! Akci pořádá Rytmus Chrudim 
o.p.s., který má své pracoviště také ve Svitavách. 

Co je to Čertovská dražba? Jedná se o bene-
fiční internetovou aukci, jejíž výtěžek poputuje 
na podporu lidí se zdravotním znevýhodněním, 
kteří potřebují pomoc při hledání zaměstnání  
a nácviku dovedností potřebných pro každo-
denní život. Aukci najdete na stánkách auk-
ce.rytmuschrudim.cz. Pozor, doba, kdy může-
te předměty dražit, je omezená, dražba potrvá 
pouze od 1. do 4. prosince. Vězte, že pokud se 
zapojíte, originální vánoční dárky máte jisté. 

Věra Hekelová

ZO kardio Svitavy
Zveme příznivce na nenáročnou vy-

cházku (3 a 5 km) po nově otevřené vo-
zíčkářské stezce. V sobotu 8. listopadu 
se sejdeme na svitavské vlakové zastávce  
v 10:15 hodin. Druhou akcí bude 22. listo-
padu zájezd do polského lázeňského měs-
ta Kudova zdroj s návštěvou tržnice. Od-
jezd je v 8:30 hod. z autobusového nádraží 
ve Svitavách. Cena 150 Kč. Přihlášky u Jany 
Hikadeové, mob.: 737 636 184. Neseďte 
doma, podzimní příroda na nás čeká.                                               

Jan Pokorný
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Neseď doma!

Absolventský ples 
bývalých gymnazistů

Přijďte si nechat 
změřit IQ

Proti AIDS 
lze bojovat i hrou

Přednáška 
Škola pro život 

Informace z Riegrovky

Burzy škol

SVČ Tramtáryje ve spolupráci s firmou 
Sportes připravila na listopad akci Neseď 
doma! V hale na Střelnici bude umístěno více 
než 10 velkých skákadel pro malé i velké (ská-
kací hrady, bludiště, bláznivé koule – wipeout, 
zápasnická aréna, maxi opičí dráha,...). Děti  
i dospělí budou odměňováni za podané výkony. 
Celou akcí vás bude provázet moderátor. Akce 
proběhne v sobotu 15. listopadu od 15:00 do 
19:00 hod. Vstupné pro děti od 3 let: v předpro-
deji 120 Kč / osoba, na místě 150 Kč / osoba 
– předprodej již nyní – IC Svitavy a SVČ Tramtá-
ryje Svitavy).                             Pavlína Šmerdová

11. / Út / 15:00 / ZŠ Felberova 2 
Prezentace středních škol je určena žákům  
8. a 9. tříd, kteří se rozhodují o svém povolá-
ní a vybírají si střední školu, na které by chtě-
li po ukončení základní školy studovat, a jejich 
rodičům. Osloveno bylo celkem 27 středních 
škol Pardubického kraje, z nichž 11 již potvrdilo 
účast. Ze svitavských škol je to Střední zdravot-
nická škola Svitavy nebo Střední odborné uči-
liště Svitavy.

3. – 4. / Po – Út / 9:00 – 18:00 / Fabrika 
Přehlídka středních škol a odborných učilišť, 
prezentace středních škol okresu Svitavy a dal-
ších regionů. Pořádá Úřad práce ČR - krajská 
pobočka v Pardubicích, pracoviště Svitavy ve 
spolupráci s Fabrikou.

Vydali jsme se do Chocně, kde se konala  
1. října krajská soutěž Ekonomický tým 2014. 
Naši školu jela reprezentovat dvě družstva, dív-
čí a chlapecké, soutěžilo celkem deset týmů ze 
všech obchodních akademií Pardubického kra-
je. Nejprve jsme všichni absolvovali odborný 
test, následovala scénka na téma „Jak zabez-
pečit své dítě do budoucna“, která měla prově-
řit naši finanční gramotnost. V této části soutě-
že excelovalo chlapecké družstvo, jejichž scén-
ka byla nejlepší. Ale i dívky se snažily ze všech 
sil. Po několikahodinovém úsilí byly vyhlášeny 
výsledky a my jsme se dozvěděly, že díky vyrov-
nanému výkonu v obou částech jsme zvítězily  
a staly se nejlepším ekonomickým týmem Par-
dubického kraje. To znamená i postup do ce-
lostátního finále, které se bude konat v neděli  
9. listopadu v Jihlavě. 

Jana Báčová, Zdenka Dostálová a Nikola 
Radová, 4. A OA a VOŠE Svitavy

Absolventi svitavského gymnázia se rozhod-
li navázat na tradici reprezentačních plesů, kte-
ré se konaly před více jak 10 lety, a pořádají dne 
24. ledna 2015 absolventský ples, který začne 
v 19:00 hodin ve Fabrice. Ples bude vhodnou 
příležitostí pro setkání absolventů, pedagogů  
i všech ostatních, kteří se rozhodnou užít si pří-
jemnou plesovou atmosféru.

V souvislosti s nadcházejícím plesem záro-
veň hledáme kontakty na absolventy gymná-
zia, abychom je o akci informovali individuálně. 
Tyto žádáme, nechť kontaktují absolventy roční-
ku 2010 prostřednictvím e-mailu. 

Simona Votřelová

Gymnázium ve Svitavách ve spolupráci se 
společností MENSA organizuje v budově gym-
názia ve čtvrtek 13. listopadu od 16:00 ho-
din v rámci Dne otevřených dveří testování IQ, 
kterého se mohou tentokrát zúčastnit zájemci 
od 5 let. Test trvá 60 minut, u mladších účast-
níků je časový limit kratší. Poplatek za testová-
ní je 290 Kč, žáci a studenti po předložení stu-
dentského průkazu 90 Kč. Zájemci o testování 
si musí přinést psací potřeby, občanský průkaz 
(a studentský průkaz), písemný souhlas rodičů 
pro testované osoby mladší než 15 let, peníze 
a střízlivou mysl. Další informace na http://tes-
tovani.mensa.cz. Na téže adrese se na testová-
ní můžete zaregistrovat, pak budete mít jistotu, 
že se na testování dostanete. Výsledek lze při-
kládat k přihláškám na vysoké školy nebo do 
zaměstnání. Některé vysoké školy uznávají ten-
to test jako náhradu za přijímací zkoušky. Po-
kud účastník dosáhne IQ nad 130, bude mu 
nabídnuto členství v Mense.               Milan Báča

 Střední zdravotnická škola ve Svitavách při-
pravuje pro své žáky i žáky škol v regionu řadu 
preventivních aktivit v oblasti péče o zdraví. Již 
po desáté zorganizovala škola spolu se Stát-
ním zdravotnickým ústavem Praha interaktivní 
preventivní program Hrou proti AIDS. Třídenní 
akce proběhla ve dnech 14. až 16. října díky fi-
nanční podpoře města Svitavy.

Cílem programu je netradičním způsobem 
předat základní znalosti o rizicích přenosu viru 
HIV a jiných pohlavně přenosných chorobách  
a o formách antikoncepce. 

Jsme rádi, že o akci je mezi svitavskými ško-
lami stále zájem. Letošní počet zúčastněných 
byl 293 žáků základních a středních škol ze Svi-
tav a okolí.                                         Jana Brixová

Srdečně vás zveme na přednášku Škola pro 
život Mgr. Šárky Šandové, ředitelky Hořického 
gymnázia.

Každý člověk si přeje být šťastný. Šťastný člo-
věk není prospěšný jen sám sobě, ale stává se vel-
kým přínosem také pro své okolí a širší společ-
nost. Trvalé štěstí přináší člověku vědomí vlastní 
hodnoty a užitečnosti. Toto vědomí je ale pod-
míněno pouze přesným věděním o jeho místě ve 
světě. Pomáhají školy svým žákům v tomto úsi-
lí opravdu správně? Je centrem pozornosti sku-
tečně žák a jsou školy „dílnami lidskosti“? Jaká by 
měla být role učitele? Jsme s našimi školami spo-
kojeni, nebo by se měly školy měnit?

Úvahy o škole - o její úloze v životě člověka, 
o obsahu a způsobu vyučování, společenských 
změnách a jejich reflexi ve výchovně-vzděláva-
cím procesu a o dalších otázkách spojených se 
školstvím - jsou propojené s filozofickými otáz-
kami o fungování světa a místa člověka v něm.

Přednáška nepřináší neměnné odpovědi na 
výše uvedené otázky, ale spíše podněty k zamyš-
lení nad daným tématem.

Místo a čas konání: 18. listopadu v 18:00 
hodin v aule Fabriky, Wolkerova alej 92/18, 
Svitavy. Vstupné: 70/50 Kč. Pořadatel: Nadace 
Hnutí Grálu v ČR.                            Václav Kazda

Drátování - na sobotu 15. listopadu od 10 
do 12 hodin zveme všechny, kteří si chtějí vy-
zkoušet různé techniky drátování. Poplatek: 50 
Kč. Kontakt: Lenka Pražanová, prazanova@
zsriegrova.svitavy.cz

HelloGoodbye - několik dětí naší školy za-
čalo navštěvovat kurzy anglického jazyka, pořá-
dané ve spolupráci s jazykovou školou HelloGo-
odbye, s možností složení mezinárodně uznáva-
né zkoušky z angličtiny Cambridge. 

Zveme  všechny předškoláčky, které čeká 
zápis do 1. třídy, na předškolní odpoledne. Koná 
se v úterý 11. listopadu v 16 hod. Přijďte si vy-
zkoušet školu nanečisto! S sebou si přineste  pře-
zůvky (cvičky).

Malý Pepík ráno vstal,
na maminku zavolal.
Dej mi tričko, obuj boty,
budu si hrát na piloty.
Pilot ale, Pepíčku,
umí vázat tkaničku.

Chceš vědět, co s Pepou bude?
Čím ho škola překvapí?
Dozvíš se to na Riegrovce.
Přijď, to se ti vyplatí.

Ekonomický tým 2014
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Informace ze sportu Dominik Rouchal 
je mistr ČR v tenisu

Svitavští minitenisté třetí na mistrovství ČR

Zlato na mistrovství světa masters

Střelecký klub

Mistrovství republiky v babytenisu (děti 
do devíti let) proběhlo v Prostějově za účasti 12 
nejlepších družstev o víkendu 20. - 21. září. Vítě-
zem se stalo družstvo TK Agrofert Prostějov, za 
který letos pravidelně nastupoval velký svitav-
ský talent Dominik Rouchal. V prvním kole měl 
Prostějov volný los. Ve čtvrtfinále porazili  pro-
stějovští hráči družstvo TK Slavia Orlová 6:0 na 
zápasy, v semifinále stejným poměrem TK Sokol 
Říčany a ve finále TK Spartu Praha 5:1. Dominik 
v republikovém finále nastoupil ke všem důleži-
tým dvouhrám, dvakrát porazil své soupeře 6:0 
a ve finále 6:4. Díky již rozhodnutému stavu vo-
lil kapitán ve všech zápasech provizorní sestavu 
a svitavský hráč odehrál ještě jednu čtyřhru, ve 
které opět zvítězil 6:0. Především ve finále Do-
minik Rouchal ukázal, že ve své kategorii patří 
do absolutní republikové špičky. Dominik je po 
Jakubu Vrtěnovi již druhý Svitavák, který získal  
v barvách TK Agrofert Prostějov titul mistra ČR 
družstev (pozn. Jakub Vrtěna mistr ČR 2013  
v minitenisu).                              Martin Lipenský

V Praze v areálu TK Sparta se konalo kon-
cem září X. mistrovství České republiky druž-
stev v minitenisu (tenisté do sedmi let). Na fi-
nálovém turnaji osmi nejlepších družstev naší 
republiky nechybělo družstvo TO TJ Svitavy 
jako zástupce východních Čech. Na mistrovství 
republiky startovali ti nejlepší z oblastních sva-
zů, za východní Čechy nastoupili pouze hráči 
svitavského oddílu.

V prvním kole se utkaly Svitavy proti výbě-
ru středních Čech (Říčany, Beroun, Radošovi-
ce a Kladno). Naše družstvo zvítězilo 5:3 na zá-
pasy a postoupilo do semifinále.

V dalším utkání nás čekal tým Prahy tvo-
řený hráči Sparty a ČLTK. Toto družstvo bylo 
nad naše síly a prohráli jsme 0:8. Přesto bylo  
k vidění několik vyrovnaných a kvalitních zá-
pasů, které však skončily těsnou porážkou svi-
tavských hráčů. V utkání o 3. místo jsme na-
stoupili proti výběru severních Čech, za kte-
rý hráli hráči především z klubu TK Teplice.  
V tomto duelu bylo svitavské družstvo jasně lepší  
a zvítězilo jednoznačně 7:1. Minitenisté TO TJ 
Svitavy tak obsadili výborné 3. místo na mis-
trovství ČR. To je po slabších letech, kdy se vý-
chodočeským tenistům na velkých akcích příliš 
nedařilo, velmi důležitý výsledek, na který se již 
dlouho čekalo. Družstvo reprezentovali Jan Rů-
žička, Daniel Drápela, Petr Pullmann, Tereza 
Hubáčková, Nikola Snášilová a Erik Růžička.

Vítězství vybojoval výběr jižní Moravy (TK 
Prostějov a TC Brno), který ve finále porazil 
družstvo Prahy.

Pořadí mistrovství ČR:
1. jižní Morava (Prostějov, Brno)
2. Praha (Sparta, ČLTK)
3. východní Čechy (Svitavy)
4. severní Čechy (Teplice)       Martin Lipenský

Od neděle 21. do soboty 27. září probíha-
lo v Plzni Mistrovství světa v silovém trojbo-
ji masters. Jelikož se klání odehrává v České 
republice, nechyběla zde ani početná skupina 
svitavských trojbojařů a trojbojařek. Celkem se 
zde představily tři ženy a šestnáct mužů. Cel-
kem vybojovali 5x zlato, 2x stříbro a 2x bronz. 
Petr Theuser – TJ Svitavy získal zlato v kate-
gorii Masters II do 105 kg.

V sobotu 27. září se do Svitav sjeli troj-
bojaři z Moravy, aby se zde utkali v mistrov-
ství Moravy čtyřčlenných družstev. Nejlepší-
ho výsledku dosáhlo družstvo TJ Sokol Rosice, 
na 2. místě se umístilo družstvo TJ Svitavy B 
(David Lacko, Jiří Chvála, Karel Horský, Ma-

rek Hejtmánek) a na 5. místě skončilo družstvo  
TJ Svitavy C (Petr Šír, Ladislav Jílek, Zdeněk 
Zvonič, Patrik Krušina). 

V sobotu 11. října se v Lukově odehrála vr-
cholná soutěž družstev v silovém trojboji. Od-
díl TJ Olympia Zlín zde pořádal 1. mistrov-
ství ČR v silovém trojboji družstev. Družstvo 
TJ Svitavy A (Petr Theuserr, Tomáš Lacko, Jan 
Binko, Libor Zerzánek) se umístilo na krásném  
4. místě.

Poděkování
Chtěli bychom jménem členů oddílu TJ Svi-

tavy POWERLIFTIG poděkovat Jaroslavu Do-
lečkovi a stavební firmě Dolestav za finanční 
podporu.                                              Jiří Chvála

Začátkem října se konalo Mezinárodní mi-
strovství České republiky v branném vícebo-
ji mládeže 2014 v rekreačním středisku Prud-
ká. Střelecký klub ALFA Svitavy pod vedením 
Jindřicha Mařáka přijel do Prudké se dvě-
ma týmy obhajovat přední příčky. V kategorii  
C (od 16 do 21 let) se oba ocitly na stupních ví-
tězů. Na 1. místě skončil tým ve složení – Ma-
rek Berger, Michal Malý a Tereza Baráková, na 
2. místě pak také svitavské družstvo – Tomáš 
Kukaň, Martin Malý a Barbora Mařáková. Na  
3. místě se umístilo družstvo z Moravské Třebo-
vé. Ve vysoké konkurenci jsme tak dosáhli opě-
tovaných úspěchů a titul se nám podařilo zno-
vu obhájit.                                     Tereza Baráková
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zajišťuje firma L. Pospíšila. S nesrovnalostmi 
v doručování se obracejte na mob.: 608 024 
585 (www.mestosvitavy.webnode.cz). 
Příští číslo vyjde 30. listopadu 2014

Distribuci

Svitavské atletice se na podzim dařilo Čenkovice

Běh a kolo v mokrém terénu potřetí

Mladší žákyně po vítězství v základní skupi-
ně postoupily do finále KP, ve kterém si pora-
dily i s početnějšími družstvy, a po skvělém vý-
konu vybojovaly 3. místo. Starší žákyně ve vel-

mi nabité soutěži KP (9 družstev a až 40 startu-
jících v disciplíně) svedly zprvu vyrovnaný boj  
o třetí místo s největším oddílem v kraji, Hvěz-
dou Pardubice, ale v závěru soutěže pardubic-
ké žákyně jasně předčily a došly si pro bronzo-
vé medaile. Naši nejmladší žáci jasně vyhráli zá-
kladní část a jen jediný závod se jim nepovedl. 
Bohužel to bylo zrovna finále, ve kterém obsa-
dili naši borci 4. místo o pouhé dva body za tře-
tím stupínkem. Jednotlivci: V mezinárodní sou-

Závod MTB duatlon Rosna u „horního ryb-
níka“ uspořádali 27. září členové Bike clubu 
Svitavy. I přes nepříliš vydařené počasí se na 
start postavilo šedesát závodníků z celé ČR. 
Po předchozích deštích to klouzalo i při běhu, 
ale hlavně patnáctikilometrová cyklistická část 
byla po letošní změně trasy technicky nároč-
ná. Závod dokončili všichni startující a uzná-
ní patří nejen nejlepším, ale hlavně těm, kdo 
závodili třeba úplně poprvé. Zvítězil Ondřej 
Pajer z Dolního Města před Jiřím Dittrichem  
z F-bike klubu Sádek a třetím v pořadí Tomá-
šem Pohlem z PBV MTB Teamu Brno. Kromě 

těži při Evropských hrách mládeže v Brně si ve 
vrhu koulí velmi dobře počínala Nikola Neu-
meisterová, která vybojovala bronz. Na KP ve 
vícebojích ml. žactva si skvěle vedla Adéla Zi-

ková, která vybojovala 2. místo a její tréninko-
vá kolegyně Kristýna Škrabalová skončila čtvrtá. 
Na tradičních Moravskotřebovských vícebojích 
obhájila vítězství v kategorii starších žákyň Mar-
kéta Stránská a její tréninková kolegyně z kate-
gorie ml. žactva Kristýna Škrabalová obsadila  
2. místo. Z KP přípravek přivezli naši zástupci 
tři bronzové medaile: Radim Vrabec ze sprintu 
na 60m, Šimon Stupka z běhu na 600 m a Fran-
tišek Vraspír ze skoku dalekého.     Josef Novák

Lyžařský areál v Čenkovicích bude v nastá-
vající zimní sezoně rozdělený na dva celky. 

Společnost Sportes, patřící městu Svitavy, 
a Tělovýchovná jednota Čenkovice, která pro-
vozuje tři vleky a tři sjezdovky (Svitavská, Vigo-
na a Čenkovická). Druhým subjektem je spo-
lečnost Skipark Červená Voda vlastnící sjez-
dovku Českotřebovskou. Nepodařilo se do-
hodnout na spolupráci, nebude zaveden spo-
lečný skipas. Přijatelná forma finančního vy-
rovnání ze společného jízdného v sezoně 2013 
- 2014 se nenašla. Model pro další sezonu je, 
že budou dál podnikat subjekty vlastnící vleky,  
a zvlášť Skipark Červená Voda se svými lanov-
kami, kde jedna je na straně Čenkovic.

Čenkovický areál si pro letošní sezonu při-
pravil na dojezdu svitavské sjezdovky zastřeše-
né sezení a probíhá rekonstrukce Skibaru. Na 
chatě Vigona s apartmány je pro vás připrave-
na nová kuchyň s malou jídelnou. V současnos-
ti se buduje nová pokladna, která bude slou-
žit pro vrchní část areálu, tzn. pro všechny vle-
ky. V této pokladně bude možné zakoupit pou-
ze červený skipas, který bude oproti loňské se-

zoně zlevněn. Naším motem je: „Lyžování pro 
všechny za nízkou cenu.“ Na večerní lyžování 
se na vás budeme těšit opět na sjezdovce Vi-
gona a Čenkovická. 

Na nových webových stránkách areálu: 
www.arealcenkovice.cz si lze spustit virtuální 
prohlídky.                      Alice Štrajtová Štefková

věkových kategorií bylo vyhlášeno i pořadí pěti 
nejlepších Svitaváků, kde první čtyři místa obsa-
dili stejní závodníci jako loni - Adam Dvořáček, 
Čestmír Nakládal, Vojtěch Dvořáček a Jan Dvo-
řáček. Pátá skončila první žena závodu Ladisla-
va Marková. Po hlavním závodu ve spolupráci 
se SVČ Tramtáryje proběhly závody dětí. Na 
tratích úměrných věku startovalo postupně 36 
malých závodníků, kteří také prokázali velkou 
bojovnost. Duatlon byl závěrečným závodem 
seriálu Pohár Českomoravské vrchoviny orga-
nizovaného Petrem Suchánkem z Bike clubu 
Svitavy. Kromě dvou svitavských akcí se během 
roku uskutečnilo pět dalších závodů v blízkém 
regionu. Absolutním vítězem třetího ročníku se-
riálu se stal František Groulík z SK Prima Polič-
ka, který si odvezl putovní bronzovou trofej svi-
tavského autora Martina Horkého,  financova-
nou firmou Sportes. Pamětní ceny byly rozdány 
i třem nejlepším v sedmi věkových kategoriích. 

Děkujeme všem závodníkům, divákům, 
sponzorům a  pořadatelům za úspěšný průběh 
ročníku 2014 a můžete se těšit na závody v roce 
příštím.                                 Lenka Suchánková

20. výročí bazénu
Oslavte s námi 20 let krytého plavec-

kého bazénu. V neděli 16. listopadu bude 
do bazénu jednotné vstupné 20 Kč a každý 
příchozí dostane upomínkový dárek. 

Filip Tomanec


