
Vážení a milí Svitavané,

chtěl bych vám popřát krásný a klidný advent, vánoční svátky i celý příští 
rok. Dětem přeji bohatou nadílku pod stromečkem, i tu sněhovou, a všem zdra-
ví, spokojenost a splnění přání.

Těším se také na setkání s vámi na náměstí pod vánočním stromem, i na 
Silvestra, kdy spolu ohňostrojem (v 17:58) a tradiční čočkovou polévkou oslaví-
me konec roku i začátek toho nového – roku sportu. 

          David Šimek, starosta města
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Ve středu 5. listopadu krátce po 17. hodině 
bylo zahájeno v zasedací místnosti Městského 
úřadu ve Svitavách ustavující zastupitelstvo. Za 
dvacet minut se odehrál celý ceremoniál a bylo 
odsouhlaseno vše, co bylo dohodnuto v koalič-
ní smlouvě mezi politickými subjekty o povoleb-
ní spolupráci. 

Zastupitelstvo města Svitavy má tedy zase 26 
členů. Starostou města byl opět zvolen David 
Šimek (SPMS), jediným uvolněným místostaros-
tou se stal Pavel Čížek (ODS), který tuto funkci 
vykonával i v minulém volebním období. Sedm 
radních se částečně obměnilo. Jedinou ženou  

Naděje. Teplo. Světlo. Bezpečí. Takovými 
a mnohými dalšími slovy by se dal charakte-
rizovat smysl ohně. Dříve platil jasný zákon: 
kdo má oheň, přežije. A tenkrát i dnes platí: 
kdo má Světlo uvnitř sebe, žije s radostí a roz-
svěcuje druhé. Jako symbol toho, bez čeho se 
ani dnešní svět neobejde, byla založena tradi-
ce Betlémského světla, plamínku, který je kaž-
doročně zažehnut v místě Ježíšova narození  
a v předvánočním čase šířen do všech koutů 
světa. Darováním světla neubývá, ale naopak 
nabývá na síle, a proto jste i vy zváni k tomu, 
odnést si jej do svých domovů. 

Světlo do Svitav dovezou skauti vlakem  
v sobotu 20. prosince (přesný čas na: www.
betlemskesvetlo.cz). Od neděle 21. prosince 
bude k dispozici v kostele Navštívení Panny 
Marie na náměstí Míru. Na Štědrý den ráno jej 
skauti donesou do Domu s pečovatelskou služ-
bou v Lánech a od 11 do 12 hodin si jej kdo-
koli může přijít odpálit pod vánoční strom na 
náměstí.  Radostné žití se Světlem v sobě vám 
přejí svitavští skauti.                         Antonín Benc

v radě zůstala Marcela Sezemská (SPMS). Další-
mi členy jsou Pavel Havíř (ČSSD), Jaroslav Kytýr 
(ANO 2011), Radoslav Fikejz (SPMS) a Ondřej 
Komůrka (SPMS). Do konce listopadu vznikne 
programové prohlášení koaličních partnerů, ve 
kterém budou zahrnuty jejich společné cíle.

Můžeme si jen přát, aby se zastupitelé  
v tomto volebním období ve stejně krátkém 
čase dokázali dohodnout na potřebných zále-
žitostech a stejně rychle se pokusili je řešit, aby-
chom jim za čtyři roky mohli poděkovat za dob-
ře vykonanou práci pro naše město. 

Zuzana Pustinová
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Vánoční bohoslužby 2014

Město Svitavy – držitel titulu 
Evropské město sportu 2015

BATIST 
Nej sestřička 2014

Kostel,
kaple 

Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

24. 12. 25. 12. 26. 12. 27. 12. 28. 12. 31. 12. 1. 1. 2. 1. 3. 1. 4. 1.

Navštívení
Panny 
Marie

24:00 9:30 9:30 9:00 9:30 16:30 9:30 
18:00 

žehnání
koled-
níků

- 9:30

sv. Josefa - 7:30 7:30 18:00 7:30  - 7:30 - 18:00 7:30

Domov 
na rozcestí 15:30 15:30 15:30 - 15:30 15:30 15:30 - - 15:30

Další informace na: www.krestanskevanoce.cz, kde budeme průběžně doplňovat ostatní akce 
(např. prohlídky betléma, zpívaní koled apod.).                                                               Václav Dolák

Evangelická církev, Poličská 3, Svitavy: 

21. prosince 9:30 4. adventní neděle - vánoční divadlo 

25. prosince 9:30 Boží hod vánoční - bohoslužby s večeří Páně 

28. prosince 9:30 nedělní bohoslužby 

31. prosince 18:30 silvestrovské bohoslužby a posezení 

1. ledna 9:30 Nový rok - bohoslužby s večeří Páně

                                                     Filip Keller 
Pravoslavná církevní obec, kaple sv. Jiří, Svitavy:

24. prosince 22:00 půlnoční mše

25. prosince 9:00 vánoční liturgie     

                                                                                 Jiří Kolář

Římskokatolická církev Svitavy

Kaple sv. Anny 
má nový kabát 

Dopisovatelé, pozor!

Koncem listopadu byla dokončena oprava 
fasády kaple sv. Anny ve Svitavách - Lánech.  
S přispěním grantu Pardubického kraje tak za-
zářila svým novým žlutým kabátem.       Jiří Petr

Představitelé města převzali ve středu 19. 
listopadu čestný titul Svitavy - Evropské měs-
to sportu 2015. Slavnostní ceremoniál pro-
běhl v prostorách Evropského parlamentu  
v Bruselu. Titul Evropské město sportu (Euro-
pean Town of Sport) uděluje ACES  – Evrop-

BATIST Nej sestřička je již šestým roční-
kem vyhlášení ankety o nejlepší zdravotní ses-
třičku. Cílem této soutěže bylo poukázat na ná-

ročnou práci zdravotních sester a vyzdvihnout 
jejich podstatnou úlohu ve zdravotnictví a v so-
ciálních službách, profesionalitu a chování ne-
jen k pacientům, ale i ke klientům a jejich rodi-
nám. Vyjádřit jim akcí poděkování.

Finálový večer se uskutečnil 4. října od 19 
hodin v Městském divadle Dr. J. Čížka v Ná-
chodě, dvanáct finalistek z celé ČR se utkalo  
v těchto disciplínách - představení, otázka po-
roty, módní přehlídka sesterských uniforem  
a nechyběl ani úkol ze zdravovědy.

Za Domov na rozcestí byla do této soutě-
že přihlášena zdravotní sestra Lucie Kynclová, 
která se dostala právě až do finálové dvanáct-
ky soutěžících. Rádi bychom jí tímto poblaho-
přáli k velkému osobnímu úspěchu, kterého 
dosáhla. Zároveň chceme blahopřát i k výbor-
né reprezentaci našeho zařízení. 

Simona Švejcarová

ská asociace hlavních měst sportu (European 
Capitals of Sport Association). Přiznání titulu 
Evropské město sportu je oficiálním uznáním, 
že podpora sportu je v daném městě kvalitní, 
a oceněním územních samospráv, že se aktiv-
ně podílejí na prosazování a podpoře sportu 
na svém území. Město Svitavy se ve své kate-
gorii zařadilo po bok měst Banyoles (Španěl-
sko), Lepoglava (Chorvatsko), Olecko (Pol-
sko) a La Palma del Condado (Španělsko). 
V kategorii City byla oceněna města Most, fran-
couzské Bordeaux, bulharský Burgas, španěl-
ská Badalona atd. V prestižní kategorii Hlavní 
evropské město sportu byl pro rok 2015 vyhlá-
šený Turín, pro rok 2016 Praha,  pro rok 2017 
Marseille a pro rok 2018 Sofia. 

Naše město se tak ocitlo ve vybrané evrop-
ské společnosti a věříme, že navázané kontakty 
zúročíme v následujících letech.             Jiří Petr

Všichni, kteří se podílíte na tvorbě našeho 
zpravodaje, možná už víte, že uzávěrka ledno-
vého čísla bývá velmi brzy, aby se číslo do Vá-
noc stihlo vyrobit. Letos to vychází zvláště brzy  
– 4. prosince – proto vás prosíme, abyste na to 
pamatovali a své příspěvky poslali včas. Děkuje-
me vám za milou a hojnou spolupráci a těšíme 
se opět v novém roce na vaše články i fotografie. 
Přejeme vám nejen hodně zdraví, klidu a poho-
dy, ale i inspirativní múzu při tvorbě textů a pev-
nou ruku a originální pohled v dokumentární fo-
tografii.                                    Zuzana Pustinová

Podrobné informace lze získat 
v informačním centru na náměstí Míru.

Cena od 400 - 6000 Kč.

Nabízíme možnost 
zakoupení stromů a keřů 

v parku Patriotů. 

TIP NA ORIGINÁLNÍ
VÁNOČNÍ DÁREK
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Zahájení rekonstrukce 
kanalizace ve městě 

Nevzhledná budova brzy zmizí

Regenerace veřejně přístupné zeleně 

V listopadu byly zahájeny stavební práce na 
realizaci investiční akce Kanalizace města Svita-
vy – III. etapa. Součástí projektu je výstavba no-
vého kanalizačního řadu v ul. Bezručova a re-
konstrukce celkem sedmnácti stávajících kana-
lizačních řadů v patnácti ulicích ve městě, kon-
krétně na ulicích Edvarda Beneše, Gorkého, 
Hřbitovní, Lázeňská, Na Červenici, Národního 
osvobození, Neumannova, Palackého, Pavlovo-
va, Růžová, Soudní, Tylova, Uzavřená, Vítězná  
a Vojanova. V první etapě budou práce probíhat 
na ul. Edvarda Beneše, Gorkého, Lázeňská a Pa-
lackého. Další práce budou následovat v návaz-
nosti na klimatické podmínky v zimních měsících  
v ul. Hřbitovní, Pavlovova, Národního osvobo-
zení a Uzavřená. V průběhu roku 2015 pak bu-
dou probíhat stavební práce v dalších ulicích. 

Po aktualizaci harmonogramu prací budou 
o plánovaném postupu vlastníci dotčených ro-
dinných domů a dalších objektů informováni  
v rámci schůzek ve všech dotčených ulicích.

Zhotovitelem díla jsou společnosti Ulehla 
Ivan s.r.o. ze Svitav a BS - IMEX, spol. s r. o.  
z Brna. Cena stavebních prací dosahuje výše 
42,3 mil. Kč bez DPH. Na spolufinancování díla 
se městu podařilo zajistit významnou podporu 
formou dotace ve výši téměř 29 mil. Kč z Ope-
račního programu Životní prostředí. Smlouva  
o podpoře byla uzavřena se  Státním fondem ži-
votního prostředí ČR dne 11. 11. 2014.

Předmětem podpory může být jen rekon-
strukce hlavního kanalizačního řadu. Lze očeká-
vat, že část přípojek bude ve špatném technic-
kém stavu. U těchto přípojek bude nutné pro-
vést jejich výměnu na náklady vlastníka připoje-
né nemovitosti. Protože jsou městu Svitavy zná-
my obtíže s realizací výměny přípojek (finanční 
náklady, povolení zásahu do komunikace, vyjá-
dření správců sítí atd.), bude vlastníkům rodin-
ných domů nabídnuta možnost provedení ko-
nečné úpravy rýhy pro provedení přípojky v ko-
munikaci a chodníku ve veřejné části na nákla-
dy města. Rovněž náklady na přepojení a odbo-
čení všech kanalizačních přípojek z hlavního ka-
nalizačního řadu uhradí město Svitavy.

Podrobná dokumentace je uložena na od-
boru životního prostředí MěÚ Svitavy. Pro na-
hlédnutí do těchto podkladů kontaktujte pra-
covníky odboru: Terezu Brusenbauchovou (tel.: 
461 550 243, e-mail: tereza.brusenbauchova@
svitavy.cz) nebo Marka Antoše (tel.: 461 550 
240, e-mail: marek.antos@svitavy.cz). Věříme, 
že se i přes dílčí problémy, které se při rekon-
strukcích podzemních inženýrských sítí vysky-
tují, podaří tuto důležitou investici v termínu do 
listopadu 2015 zrealizovat.             Marek Antoš

Každý, kdo se projde ulicí 5. května, nara-
zí u železničního přejezdu na budovu bývalé 
sýpky. Postupným neoprávněným rozebíráním  
a skladováním různých materiálů se stává bu-
dova sama o sobě nebezpečnou k celému své-
mu okolí. Po jednání s novým vlastníkem je 
dohodnuta co nejrychlejší demolice, která by 
měla být zahájena v listopadu s ukončením do 
konce tohoto kalendářního roku. Variant pro 
další využití je více. Budeme o tom s novým 
vlastníkem jednat. Teď je důležité, že stavba 
bude odstraněna a území okolo zcela vyčiště-
no od návozů různého odpadu.       Pavel Čížek

Právě v těchto dnech začíná dlouho připra-
vovaný projekt Regenerace veřejně přístupné 
zeleně města Svitavy. Projektová příprava akce 
trvala tři roky a jejím primárním cílem je za-
jištění komplexní regenerace stromového pat-
ra jako nejdůležitějšího prvku městské veřejné 
zeleně. Ošetření a výsadba stromů, keřů a ze-
lených ploch je dotačně podporována z Ope-
račního programu Životní prostředí v oblas-
tech zlepšování stavu přírody a krajiny a pod-
pory regenerace urbanizované krajiny a dosa-
huje 80% z celkových nákladů, které činí při-
bližně 15 mil. Kč.

Celkový počet stromů se v našem městě 
pohybuje okolo pěti tisíců kusů. Z toho nece-
lou polovinu tvoří stromy s tzv. sníženou pro-
vozní bezpečností. Patří sem dřeviny s různý-
mi růstovými defekty, sníženou vitalitou anebo 
například stromy, které jsou v kolizi s překáž-
kami (např. nadzemní vedení či budovy). Tako-
véto dřeviny je třeba odborně ošetřit. Součas-
ně však ošetřené stromy musí být dlouhodobě 
perspektivní, neboť jednou z dotačních pod-
mínek je jejich desetiletá udržitelnost na pů-
vodním stanovišti. A právě tyto stromy tvoří zá-
kladní pilíř celého projektu.

Akce bude zahrnovat několik pracovních 
operací. Podkladem projektu je tzv. inventari-
zace a návrh opatření zpracovaný špičkovou 
poradenskou firmou, která v oboru arboristi-
ky působí nejen v ČR, ale i v jiných evropských 
zemích. Projektová dokumentace definuje stav 
dřevin a stanovuje způsob, jak s jednotlivými 
stromy zacházet.

Nejvýznamnější položkou bude ošetřová-
ní dřevin, které bude probíhat postupně po 
celou dobu projektu. Na sto šesti lokalitách 
bude ošetřeno 2 350 stromů. Jedná se o růz-
né typy udržovacích řezů - bezpečnostní, zdra-
votní, redukční, řezy stabilizační (obvodové re-
dukce, stabilizace korun) a v menší míře i řezy 
tvarovací. V sedmi případech bude provede-
na přístrojová tahová zkouška, která prověří 
odolnost stromu proti vývratu či zlomení kme-
ne. Na téměř 100 stromech budou instalová-
ny bezpečnostní vazby, u dalších desítek stro-
mů budou zkontrolovány vazby nainstalované 
v dřívějších letech a případně i vyměněny.  

Ještě v podzimním období tohoto roku 
bude akce zahájena ošetřováním stromů na 
ulici Vančurova, Poličská (pouze část stromo-
řadí v majetku města), Hálkova (topoly u gará-
ží), Jungmannova a Nádražní. V zimním obdo-
bí bude na různých lokalitách ve městě poká-
ceno 19 neperspektivních stromů, včetně od-
stranění pařezů. Jednou z dotačních podmí-
nek je tyto pokácené stromy nahradit novými 
ve stejné lokalitě. Nové výsadby stromů a keřů 
budou pravděpodobně zahájeny až v jarních 
měsících příštího roku. Celkem bude vysazeno 
470 nových stromů a 3 800 keřů, z toho budou 
necelé dvě stovky stromů vysazeny v zastavě-
né části města. Ostatní zeleň bude vysazována 
v okolí města, např. u polních cest.

Projekt bude ukončen na podzim roku 
2015, tím však pro nás práce zdaleka neskončí. 
Následovat bude několikaletá péče o vysaze-
né dřeviny, aby byly zajištěny vhodné podmín-
ky pro jejich zdravý růst v dalších desetiletích.  
U stromů bude třeba nainstalované bezpeč-
nostní vazby pravidelně kontrolovat, aby 
správně plnily svou funkci. A velmi důležité 
bude pokračování v kontrolách, neboť i po 
ošetření se stromy budou dále vyvíjet a jejich 
stav se může měnit.                          Radim Klíč
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Květná zahrada - mladí lidé musí pracovat

Tísňová linka 156

Občanské sdružení Květná Zahrada  
v Květné u Poličky pracuje pro obyvatele býva-
lého svitavského okresu od roku 2005. Provo-
zuje Dům na půl cesty v Květné jako sociální 
službu. Od roku 2009 zahájilo program sociál-
ního podnikání Květná Farma a od roku 2013 
také provoz Zařízení pro děti vyžadující oka-
mžitou pomoc Květináč.

Dům na půl cesty v Květné je určen pro mla-
dé lidi ve věku od 18 do 26 let, kteří odcházejí  
z dětských domovů a výchovných ústavů, nebo 
se ocitnou na ulici bez podpory a pomoci. Za 
dobu existence jsme pomohli asi šedesáti mla-

dým lidem postavit se na vlastní nohy a vydat 
se do samostatného života. Naše úspěšnost je 
okolo 65%, tedy poměrně vysoká. Jsme pře-
svědčeni, že je to zejména proto, že práce  
s mladými lidmi je postavena na jejich zaměst-
návání a budování pracovních návyků. Má-
lokdo si plně uvědomuje, jak důležitá je role 
práce v životě mladého člověka a že bez ní je  
i jakákoliv doprovodná sociální práce marná  
a bez efektu. Bez toho, dle naší zkušenosti, 
nemá práce s uvedenými mladými lidmi téměř 
smysl. Pokud se mladý člověk nenaučí praco-
vat, nezíská pracovní návyky, stane se dříve 
nebo později jen dalším příjemcem sociálních 
dávek. A to v lepším případě. V tom horším se 
dostává do konfliktu se společností v důsledku 
svého delikventního chování.

Od roku 2006 se zaměřujeme na soustav-
né budování pracovních návyků u našich klien-
tů zejména pomocí ergoterapie (terapie pra-
cí) a cíleným reálným zaměstnáváním v pra-
covním poměru. Na tuto činnost musíme mít 
samozřejmě finanční prostředky. Proto je od 
roku 2006 jedním z našich nejdůležitějších 
partnerů krajská pobočka Úřadu práce ČR 
pro Pardubický kraj. V rámci nástrojů aktivní 
politiky zaměstnanosti nám poskytuje nepře-
tržitou podporu v podobě příspěvků na místa  
v rámci veřejně prospěšných prací. V roce 
2014 je to celkem 8 podpořených pracovních 
míst. Hledáme i další zdroje podpory a efek-
tivní spolupráce. V roce 2012 jsme byli oslove-
ni společností MAVO-Vzdělávání, která přišla 
s myšlenkou realizace projektu s názvem Zís-
kej práci, co tě baví. Projekt je financován z ESF 

prostřednictvím Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu 
ČR. Je zaměřen na mladé lidi do 26 let vyrůs-
tajících bez rodin v Pardubickém kraji. Květ-
ná Zahrada se stala partnerem projektu, kte-
rý byl spuštěn 1. 5. 2013 a probíhá do 30. 4. 
2015. V rámci projektu jsme mohli zaměstnat 
celkem 17 rizikových mladých lidí, každého na 
dobu jednoho roku a současně jim poskytu-
jeme podporu a poradenství spolu se zvýše-
ním kvalifikace u některých z nich. Již nyní vní-
máme to, jak velký přínos projekt pro mladé 
lidi měl a má. Řada z nich, možná téměř všich-
ni, by neměli šanci najít jiné první zaměstnání. 
Jsou často nedovzdělaní, bez praxe a návyků, 
na volném trhu práce prakticky neumístitelní. 
Zaměstnání v Květné Zahradě v rámci uvede-
ného projektu bylo jejich první a zásadní šancí.

Nicméně projekt brzy skončí a mladí lidé 
bez práce spíše přibývají. Po zkušenostech  
z uplynulých let víme, že vhodné nástroje po-
moci se najdou i dále, jen je třeba chtít je po-
užívat. My v Květné Zahradě chceme a chtít 
budeme. A také víme, že bez našich partnerů  
- Úřadu práce ČR, společnosti MAVO - Vzdělá-
vání, Pardubického kraje, měst Svitavy, Polič-
ka, Litomyšl a Moravská Třebová, obce Květná 
a dalších podporovatelů a příznivců bychom 
toho sami moc nedosáhli. Proto všem partne-
rům děkujeme.                       Ferdinand Raditsch

Právní zájem – zjištění totožnosti
Dne 6. 11. v 15:50 hod. MP Svitavy přija-

la žádost občanky o pomoc při prokázání to-
tožnosti účastníka dopravní nehody na nám. 
Míru. Strážníci na místě asistovali při proká-
zání totožnosti a přítomné dále poučili o dal-
ších povinnostech účastníků dopravní nehody. 
Po dopravní nehodě, kdy nevznikne povinnost 
oznámit nehodu PČR, mají účastníci nehody 
povinnost mimo jiné prokázat si navzájem svoji 
totožnost a vyplnit společný záznam o doprav-
ní nehodě, který obsahuje zejména identifikaci 
místa a času dopravní nehody, jejich účastníků, 
vozidel, její příčiny, průběhu a následků, a po-
depíší jej. Ten se předá neprodleně pojistite-
li. Nesplnění i těchto povinností je pod sankcí. 

Nepřizpůsobivá - neškodná
Dne 7. 11. v 15:00 hod. oznámil pracov-

ník ostrahy obchodního domu, že na parkoviš-
ti obtěžuje lidi známá žebračka. Hlídka na mís-
tě kontaktovala dotyčnou ženu, která žebrání 
popřela a uvedla, že si šla pouze koupit pivo, 
což hlídka ověřila. Dále nebylo možno údajné 
žebrání řešit, nebyl zjištěn žádný svědek, kte-
rý by toto dosvědčil. Navíc tato žena splácí  
z důchodu desítky blokových pokut z dřívějška. 

Neparkujte před cizími garážemi  
Dne 9. 11. v odpoledních hodinách řešili 

strážníci stížnost na zablokovaný výjezd na po-
zemní komunikaci nesprávně parkujícím vozi-
dlem. Porušení zákona o provozu na pozem-
ních komunikacích vyřešili strážníci blokovou 
pokutou. Kdo tvoří překážku v silničním pro-
vozu, může být také odtažen. 

Nepouštějte je do bytu 
Dne 10. 11. ověřovali  strážníci opakova-

ná oznámení o podomních prodejcích energií, 
obcházejících domácnosti v několika lokalitách 
města. Strážníci zjistili totožnost těchto osob  
a jelikož s projednáním přestupků v blokovém 
řízení nesouhlasili, bude se porušením tržní-
ho řádu dále zabývat příslušný správní orgán. 
Nedávno doplatila ve Svitavách na svoji důvě-
řivost seniorka, která přišla o nemalé úspory.

Nepřizpůsobivý 
Dne 11. 11. kolem poledne ověřovala hlíd-

ka stížnost na silně opilého R. F., který u vstu-
pu do prodejny na náměstí obtěžuje zákazníky. 
Strážník, obsluhující kamerový systém, zare-
gistroval tohoto muže, jak z obchodu odchází. 
Na parkovišti před prodejnou kontaktuje řidiče 
automobilu a pak padá na zem. R. F. se zvedl 
a odcházel s přivolanými strážníky do „péče“. 
Konstatuji, že i tito lidé si musí pomoc zaslou-
žit, ani teplo, ani jídlo není samo sebou. Řada 
„bezdomovců“ to pochopila. Město více udě-
lat nemůže.                                          Karel Čupr

Prodej ryb u kašny
Tradiční prodej ryb na vánoční stůl od 

Rybářského sdružení Vysočina se uskuteč-
ní od 20. do 23. prosince na obvyklém mís-
tě – u kašny sv. Floriána.        Rudolf Grim
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Čas adventu
Je to doba duchovní přípravy na Vánoce, 

doba rozjímání a dobročinnosti. Většina z nás 
nepatří mezi potřebné. Udělejme si čas, za-
mysleme se, zda v našem okolí není někdo, 
kdo potřebuje pomoc. Slovem, skutkem, da-
rem. Rozhlédněme se. Štědrost se nám vrá-
tí. Nečekejme vděk, dobro má své cesty. Na 
nich nikdy nezabloudí. Vždyť přece dary mají 
i tu hezkou vlastnost, že mají dlouhou paměť  
a rády se vracejí. A i kdyby svou paměť pozby-
ly, pak nešť, lidské dobro, jež se jednou vydá na 
cestu, nikdy nezabloudí. 

Pokojné prožití adventního času a času vá-
nočního i klidný rok 2015 Vám všem za zapsa-
ný spolek Naše Svitavy přejí: Libuše Vévodo-
vá, Miroslav Sedlák, Antonín Pavelka 

P.S. Za sáček plný víček od plastových lah-
ví odevzdaných v cukrárně U Rumělky předem 
děkujeme.

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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Naučná stezka ve Vodárenském lese je dokončená   

Park Patriotů hledá další patrioty

Upozornění pro majitele vozidel - novela zákona č. 56/2001 Sb. 

V minulém roce se veřejnosti otevřel Vodá-
renský les svojí první etapou naučné stezky, kte-
rá po 300 m dřevěných povalových chodníků  
a 400 m šotolinové cesty končila u čtvrté studny 
na konci lesa. V letošním roce se podařilo plán 
zpřístupnění lesa dokončit. Druhá etapa nově 
vybudované, náročnější stezky s opačným po-
měrem délek dřevěného a šotolinového chod-
níku nabízí také více možností poučení i zábavy. 
Molo s knajpovištěm na počátku nového úse-
ku návštěvníci plně ocení až v příštím létě, nabí-
zí ale pohled na bažinatou část lesa z místa, na 
které by se suchou nohou nikdo bez mola nedo-
stal. Neobvyklý je také pohled na lesní světlinu 
z vyvýšené pozorovatelny. Odtud je možné na 
velké panoramatické fotografii určovat 10 dru-
hů dřevin a dole pod pozorovatelnou si o dře-
vinách přečíst základní informace. Kousek dále, 
po stále ještě dřevěném chodníku, si mohou ná-

Letos na podzim byla dokončena první 
etapa výstavby parku Patriotů, v jejímž rám-
ci bylo vysazeno 46 stromů a 1300 keřů. Díky 
finanční podpoře Pardubického kraje vznikla  
v tomto prostoru geologická expozice, mapují-
cí horninovou skladbu přímo pod naším měs-

Ministerstvo dopravy připravilo novelu zá-
kona č. 56/2001 Sb., který stanovuje podmín-
ky registrace a schvalování vozidel a upravuje 
zákonný rámec STK a měření emisí. Zákon zna-
mená ve všech ohledech zpřísnění těchto úko-
nů. Seznam změn zákona je velmi obsáhlý, 
a proto se zaměříme na jeho nejdůležitější body:

Dosavadní vlastník vozidla a nový vlastník 
vozidla budou povinni do 10 pracovních dnů od 
uskutečnění jeho prodeje nechat změnu vlast-
nictví zapsat do registru vozidel. Odhlášení i při-
hlášení se provádí na jedné (společné) žádosti 
na registru vozidel podle místa trvalého bydliš-
tě původního vlastníka vozidla. Nebude existo-
vat tzv. polopřevod vozidla. Podle přechodných 
ustanovení tohoto zákona po 1. 7. 2015 všech-
na vozidla v polopřevodu zaniknou a nebudou 
moci být dále používaná v provozu. K prove-
dení změny je nutné předložit doklady od vo-
zidla a protokol o evidenční kontrole – ne star-
ší než 14 dnů. V případě nerespektování toho-
to ustanovení hrozí pokuta až 50 tis. Kč. V blo-
kovém řízení do 5 tis. Kč. Nově tyto přestupky 

mohou zjišťovat a v blokovém řízení pokutovat 
i orgány Celní správy. V případě prodeje, po-
kud se provádí registrace na základě plné moci, 
musí být podpisy vlastníka (zmocnitele) na žá-
dosti o zaregistrování vozidla na nového vlast-
níka úředně ověřené. Úředně ověřené podpisy 
lze nahradit osobním souhlasem na místě, nebo 
elektronickým podpisem podle zvláštního práv-
ního předpisu. Registrační značka bude zůstá-
vat na vozidle i v případě, že bude registrováno 
v jiném kraji. Vlastní kombinace znaků na regis-
trační značce (SPZ na přání) bude možná až 
od roku 2016. Poplatek za jednu takovou znač-
ku bude 5 tis. Kč. Na způsobu, jakým se vyrá-
bějí registrační značky, se přitom nic nemění, ty 
jsou zajišťovány nadále organizací, kterou sta-
novuje Ministerstvo dopravy ČR. Vydání dal-
ší registrační značky k již existujícím, např. za 
účelem umístění tabulky na nosič kol, bude stát 
600 Kč za kus. Nově se zavádí institut dlouho-
dobého vyřazení vozidla z registru. Dlouhodo-
bé vyřazení bude možné i z moci úřední - napří-
klad z důvodu neuzavření nové pojistné smlou-

vy o povinném ručení do 14 dnů od ukončení 
platnosti smlouvy předchozí. V režimu dlouho-
dobého vyřazení dává zákon obecnímu úřadu 
právo kontrolovat jeho umístění. Takto vyřaze-
né vozidlo totiž nesmí stát na komunikaci nebo 
na parkovišti. Důsledkem tohoto ustanovení je, 
že pokud vlastník vozidla např. neuhradí povin-
né ručení a později svou chybu napraví, musí  
s vozidlem absolvovat STK, a to i v případě, že 
se jedná o vozidlo mladší 4 let. Poplatek za vyřa-
zení je 200 Kč.                          Miroslav Doseděl

tem. V příštím roce bychom rádi druhou eta-
pou projektu celý prostor dokončili. Druhá 
etapa zahrnuje výsadbu 8 stromů, 700 keřů  
a 28 ovocných stromů. Ovocné stromy budou 
tvořeny původními kultivary, které zde pěsto-
vali naši předkové. Nabízíme všem občanům 
a patriotům města možnost zakoupení rost-
lin - mohou tak podpořit vznik nového parku  
v našem městě. Cena (400 – 6 000 Kč) zahrnu-
je nákup rostliny, její vysazení a celoroční údrž-
bu (podrobné informace lze získat v informač-
ním centru na náměstí Míru). Všichni občané  
a firmy dostanou při jejím zakoupení dárkový 
certifikát a jejich jméno bude uvedeno na pa-
mětním kameni uprostřed parku. Koupě stro-
mu či keře se může stát originálním vánočním 
dárkem pro vaše přátele.                    David Šimek

vštěvníci udělat reálnou představu o výšce sou-
sedících mohutných topolů a o živočišných oby-
vatelích jednotlivých výškových pater stromů. 
Kromě zajímavých informací pro dospělé jsou 
tato stanoviště vybavena interaktivními prvky, 
které zaujmou především děti. Téměř výhradně 
pro ně jsou však určeny dvě aktivity na další, již 
šotolinové části chodníku. První je přírodní te-
lefon. Pokud děti pošeptají přání do řezbářsky 

ztvárněného ucha, jejich kamarádi je ze vzdále-
ných úst uslyší i bez složité elektroniky. Na příš-
tím kruhovém pískovišti si mohou děti tisknout 
stopy zvířat typických pro naše lesy. Dále se ná-
vštěvníci dostanou k vodárenské studni, kde dří-
ve končila první část naučné stezky, po které se 
nyní dostanou zpět na cestu k Vodárenskému 
lesu. I tato část naučné stezky se však dočkala 
významných změn. Příchod k proskleným dve-
řím druhé studně  byl doplněn dřevěnými scho-
dy, vnitřek studny je nově osvětlen. Maminky  
s kočárky také určitě ocení dvě nové výhybny na 
povalovém chodníku. Pokud vás novinky ve Vo-
dárenském lese zaujaly, zveme vás na slavnost-
ní otevření druhé části naučné stezky, které pro-
běhne v sobotu 6. prosince ve 14  hodin u vjez-
du do Vodárenského lesa. Nebude chybět ani 
teplý grog a sladké překvapení pro děti.   

Břetislav Vévoda
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MC Krůček 

Akce SVČ Svitavy

Zprávy z Riegrovky 

Poděkování za organizaci 
lampionového průvodu  
na sv. Martina

ZŠ a MŠ Svitavy Lačnov

MŠ M. Majerové 
získala certifikát

Hlídací centrum 
Babykrůček

Nebe, peklo, 
s Krůčkem ráj

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

3. / St / 17:00 / SVČ Tramtáryje

Malování na trička
Pomocí kontur a voskovek budeme přenášet 
na trička naše nápady. Fantazii se meze nekla-
dou. Tričko s sebou. Cena 149 Kč. Více infor-
mací: lwaltova@svitavy.cz, mob.: 734 287 286 

7. / Ne / střelnice DDM Svitavy - IV. ZŠ

Střelecká soutěž
Podzimní cena města Svitavy - 23. ročník
VzPu mládež do 12ti, 14ti a 16ti let. Startovné 
pro nečleny 50 Kč

10. / St / 17:00 / SVČ Tramtáryje

Perníčkování
Vykrajování, pečení a zdobení perníčku pro 
všechny děti, které chtějí ochutnávat cukroví  
o něco málo dřív. Cena 30 Kč. Více informací: 
lwaltova@svitavy.cz, mob.: 734 287 286

13. / So / 7:00 / Vídeň

Zájezd do vánoční Vídně
Nejedná se o klasický zájezd s průvodcem  
a výkladem, nýbrž o ochutnávku a návštěvu vá-
noční Vídně. Program si přizpůsobí každý dle 
svého uvážení.
- odjezd: 7:00 hod., návrat: 23:00 hod.
- doprava soukromým autobusem, cena: 450 Kč
Kontakt: Padyásek: mob.: 734 287 285, e-mail: 
ppadyasek@svitavy.cz, Skočovský: mob.: 737 
525 576, e-mail:, skocovsky@svitavy.cz

Zvou zaměstnanci 
SVČ Tramtáryje, bývalé DDM

Dne 11. 11. SVČ Svitavy organizovalo lam-
pionový průvod na sv. Martina, který vedl 
z náměstí Míru do parku Jana Palacha, kde pro 
návštěvníky byly připraveny ohňová show LU-
CEO ze Svitav a zábavná stanoviště pro děti. 
Tato akce by nebyla možná, pokud by nám ne-
pomohly žákyně ze SZŠ, OA a VOŠE Svitavy, 
pracovníci z MC Krůček, OS Bonanzaa z Klu-
bu přátel SVČ Svitavy. Všem děkujeme za po-
moc a těšíme se na další vzájemnou spoluprá-
ci při organizování dalších akcí SVČ.                                            

Robert Snášil

Na sobotu 13. prosince od 10 do 12 ho-
din zveme všechny, kteří si chtějí vyzkoušet růz-
né techniky drátování. Poplatek: 50 Kč, kontakt 
L. Pražanová na e-mailu prazanova@zsriegro-
va.svitavy.cz. Zveme vás na tradiční adventní 
výstavu a vánoční trhy keramického kroužku. 
Vernisáž proběhne v tělocvičně školy ve středu 
3. prosince v 15:30 hod. Ve čtvrtek 4. prosin-
ce bude výstava dopoledne přístupná pro MŠ. 

vás srdečně zve ve středu 3. prosince na 
vánoční workshop, kde si můžete vyrobit vá-
noční vazbu i ozdoby. Ve středu 17. prosince 
si odpoledne zpříjemníme vánočním karneva-
lem, zábavou a vše zakončíme ohňostrojem.

Na 14. krajské konferenci environmentál-
ního vzdělávání, výchovy a osvěty v Pardubi-
cích jsme 21. října převzali certifikát Ekologic-
ká škola Pardubického kraje 4. stupně. Toto 
ohodnocení jsme obdrželi na základě výsledků 
v soutěži Zelený ParDoubek 2013, která odrá-
ží výsledky celoroční práce naší mateřské školy  
v oblasti environmentální výchovy. Naším cí-
lem je založit u dětí elementární povědomí  
o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na 
životní prostředí počínaje nejbližším okolím  
a konče globálními problémy, vytvořit základy 
pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k ži-
votnímu prostředí, touhu přírodu chránit, pro-
tože ona sama se bránit neumí. 

Dagmar Kyrczová, učitelka

Hlídací centrum funguje od září 2011. Za 
tu dobu naši službu využilo 231 rodin a 253 
dětí. Děti přijímáme kdykoliv během roku, po-
kud je volná kapacita. 

Pro rodiče na mateřské a rodičovské do-
volené či docházející do zaměstnání nabízí-
me služby hlídacího centra. Musíte se vrátit 
do práce? Potřebujete si něco vyřídit? Ať si již 
potřebujete občas pro sebe vyšetřit pár ho-

din denně, nebo hledáte dlouhodobější řeše-
ní péče o potomka, obraťte se na nás. Své děti 
můžete svěřit do naší péče každý všední den 
od 7:00 do 17:00 hod. Otevřeno máme letos 
až do úterý 23. 12. (od 24. 12. 2014 do 4. 1. 
2015 užíváme volno s rodinami a pak zase do 
práce). Bližší informace o ceně a nadstandard-
ní službě na mob.: 604 509 421, e-mail: hli-
dani.krucek@seznam.cz a www.mckrucek.cz,  
či osobně v hlídacím centru areál MŠ a ZŠ 
Pražská ulice 2a, Svitavy.     Kateřina Krausová

Burácení, síra, zápach a strach doma v obý-
váku? Že se vám to nelíbí, není divu. Obzvlášť, 
když to není nutné. Ve Svitavách se totiž Miku-
láš, čerti a andělé schází každoročně s dětmi ve 
Fabrice. Takže, nezvěte si čerty domů a přijď-
te do velkého sálu v pátek 5. prosince na krůč-
kovskou besídku. Začíná v 16 hodin. Bude při-
chystána nejen bohatá nadílka v podobě balíč-
ků pro děti, ale také ďábelská diskotéka, peklíč-
ko i nebíčko. Čerti sice budou možná hlučnější, 
ale rozhodně ti nejhodnější. 

Vstupné v předprodeji v recepci Fabriky od 
18. 11. Cena balíčku 70 Kč pro nečleny a 50 Kč 
pro členy MC Krůček, doprovod 10 Kč pro čle-
ny a 20 Kč pro nečleny na osobu. 

Kateřina Krausová

Děje se ve městě



4. Čt / 8:30 a 10:15 / divadlo Trám  
Hudební agentura P. Kubece: 
Kde se vzaly Vánoce?  
Komponovaný pořad o původu a zvycích vá-
nočních svátků v Čechách i ve světě od dob po-
hanských do dnes. Pořad je vyplněn výběrem 
lidových koled, poezií a vánočních písní a hud-
by. Určeno pro MŠ a 1. st. ZŠ. Vstupné: 35 Kč

 � 14:30 / Fabrika 
Mikulášská - Klub seniorů 

 � 16:30 / kavárna Rarášek
Čertovský jumping pro děti 

 � 17:30 / koncertní sál ZUŠ 
Žákovský hudební večer – Hraje celá rodina 

 � 18:30 / Ottendorferův dům  
– Muzeum esperanta 

Marokem na kole
142. cestovatelský večer Asociace Brontosaura. 
Uvádí Ruda Růžička. 

5. Pá / 16:00 / Fabrika
Mikulášská besídka
MC Krůček - ďábelská diskotéka, peklíčko i ne-
bíčko. Vstupné v předprodeji v recepci Fabriky 
od 18.11. Více na str. 6  

 � 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Kapela Rotoped

 � 19:00 / klub Tyjátr 
Svitavská klapka
Festival neprofesionálního filmu už počtvrté - 
to nejlepší z amatérské filmové tvorby ze Svi-
tav a okolí blízkého i dalekého opět v Tyjátru. 
O hudební doprovod se postarají kapely Do-
zing Brothers, Dvojité Gé a Blue Apple, budou 
také vyhlášeni vítězové Svitavské klapky junior.
Vstupné: dobrovolné. Více na str. 12

6. So / 14:00 / Vodárenský les
Slavnostní otevření 
druhé části naučné stezky
Více na str. 5

 � 15:30 / kavárna Rarášek
Mikulášské loutkové představení divadélka 
JOJO s mikulášskou nadílkou - nutná rezervace 
vstupenek, mob.: 606 474 063

 � 19:30 / Fabrika
Taneční večer Těšíme se na Ježíška
K tanci a poslechu hraje Karel Sax & Libor 
Mašlán. Navrhujeme, aby každý z účastníků 

29. - 30. 11. So, Ne / Nadace J. Plívy
Pekelný Mikuláš

30. 11. Ne / 1. ADVENTNÍ NEDĚLE / 
13:00 / náměstí Míru
Farmářské trhy s vánoční tematikou

 � 15:00 / městské muzeum a galerie 
Soustružené hračky Zdeňka Bukáčka
Obrazy Jiřího Křiklavy
Vernisáž ojedinělé výstavy tradičních kroun-
ských soustružených hraček a poetických ob-
razů. Zazpívá dětský pěvecký sbor Svitaváček 
pod vedením Ludmily Bohdálkové za hudební-
ho doprovodu Karla Saxe. 

 � 17:00/ náměstí Míru
Rozsvěcení vánočního stromu
Ježíškova pošta

 � 17:30 / kostel Navštívení panny Marie
Adventní koncert 
žáků a učitelů ZUŠ Svitavy

1. Po / 18:00 / Fabrika
Vietnamský večer
pořádá Charita Svitavy

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

2. Út / 9:00 /čajovna Namasté
Workshop hry na djembe
Kurz hry na africký buben djembe vedený te-
rapeutem Andrejem Kolářem. Kurz je vhodný 
pro začátečníky i pokročilé bubeníky.
Vstupné dobrovolné

3. St / 16:00 - 18:00 / MC Krůček
Kurz první pomoci pro laiky se zaměřením 
na dětský věk  – druhá část z dvoudílného 
cyklu. Nahlaste účast a hlídání dětí na e-mail: 
k.krausova@email.cz, mob.: 733 539 810

 � 19:00/  Fabrika
Divadlo Ungelt (Praha)
Keith Huff: Deštivé dny
Americké drama je hrou o síle přátelství a záro-
veň kriminálním příběhem. Hrají: Richard Kraj-
čo a David Švehlík. Vstupné: 300 Kč

KUlTURa
přinesl drobný vánočně zabalený dáreček. Mís-
to něho dostane žeton, za který si po přícho-
du Ježíška sám vybere pod stromečkem dárek.
Vstupné: 190 Kč. Předprodej místenek na 
mob.: 607 677 633 nebo na e-mail: z.petrze-
la@gmail.com

 � 19:00 / Ottendorferův dům
Adventní koncert 
Syxtet s adventně laděným programem se 
představí se sbormistryní Veronikou Plívovou. 
V jeho provedení uslyšíme úpravy známých pís-
ní a koled. Vstupné: dobrovolné

 � 20:00 / klub Tyjátr 
Mother´s angels + Dědovy blechy
Vstupné: 90 Kč

7. Ne / 2. ADVENTNÍ NEDĚLE / 9:00 – 16:00
Vánoce ve Svitavách
•	 náměstí	Míru - tradiční vánoční jarmark 

- adventní trhy 
•	 městské	muzeum - malování a prodej kla-

sických baněk, pečení cukroví, pletení vá-
noček, smažení tradičních vánočních hnízd 
a další vánoční zvyky 

•	 muzeum	esperanta - Ottendorferův dům 
- marcipánové Vánoce - výroba marcipáno-
vých figurek, prodej již hotových či prodej 
marcipánového těsta 

•	 Fabrika - vánoční dílna pro děti. Přijďte si 
s dětmi vyrobit malé dárečky a vánoční  
ozdoby do tradiční vánoční dílny ve foyer 
Fabriky

•	 klub	Tyjátr - promítání pohádek. Kouzelná 
adventní neděle pro děti i dospělé

 � 15:00 / Bowling a squash centrum
Čertovská koulenice
Akce pro děti do 15 let za účasti nadpozem-
ských bytostí čerta a Mikuláše. Mikulášská akč-
ní cena 99 Kč za 1 hodinu hry, tel.: 461 542 555

8. Po / 8:30 a 10:15 / divadlo Trám
Divadlo M. Kopeckého Praha: 
Malostranská zimní pohádka 
Poetická pohádka s písničkami, která vás zave-
de do zasněžené staré Prahy. Určeno pro MŠ  
a 1. st. ZŠ. Vstupné: 35 Kč 

 � 17:00 / Fabrika 
Taneční soukromá škola SCaRlETT
Vánoční vystoupení
Vstupné: 30 Kč děti, 60 Kč dospělí

9. Út / 10:00 / Fabrika 
Taneční soukromá škola SCaRlETT 
Vánoční vystoupení. Pro školy. Vstupné: 20 Kč 
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 � 19:00 / Fabrika
Roman Horký & Kamelot
+ host laďa Kerndl
Dne 3. 3. 2014 oslavil kapelník skupiny Kame-
lot Roman Horký své 50. narozeniny a u příleži-
tosti tohoto životního jubilea připravil slavnost-
ní turné. Vstupné: 200 Kč. Předprodej vstupe-
nek od 10. 11. v recepci Fabriky a IC 

9. a 10. Út, St / 8:00 - 15:00 / městské 
muzeum a galerie 
Vánoce v muzeu
Zdobení perníčků, smažení tradičních svitav-
ských vánočních hnízd, pletení vánoček, peče-
ní cukroví, výroba a prodej drobných tradič-
ních dárků (dřevo, patchwork, svícny, perníč-
ky, klasické i staročeské ozdoby...). Vhodné pro 
školní skupiny, nutné předem objednat, e-mail: 
lektor@muzeum.svitavy.cz, nebo tel.: 461 532 
704 Jitka Olšánová. Vstupné: 20 Kč

10. St / 8:30 a 10:30 / Fabrika   
Divadlo DRaK Hradec Králové: 
Hej, mistře! 
Od události Bohumila Hanče a Václava Vrbaty 
při mezinárodních lyžařských závodech v Krko-
noších právě letos uplyne 100 let. Drak originál-
ně propojil téma narození Ježíška s příběhem vel-
kého přátelství a odvahy dvou českých průkop-
níků lyžařství. Určeno od 6 let. Vstupné: 40 Kč

 � 16:00 / Ottendorferův dům
Otevřete svá srdce
Adventní koncert občanského sdružení KLUS.
Vstupné: dobrovolné
 
 � 19:00  /čajovna Namasté 

Film: Na cestě
Projekce dokumentárního filmu režiséra Jiřího 
Diviše. Po skončení následuje beseda s auto-
rem. Vstupné: dobrovolné

11. Čt / 17:00 / Fabrika
Učení nemusí být mučení 
aneb Jak na to od školky až po zralý věk
Jak a kdy se učit, jak pomoci dětem zvládat svět 
vzdělávání, jak rozšířit svoji mozkovou kapacitu 
a víc si pamatovat - přednáška Pavly Konečné.

 � 17:30 / koncertní sál ZUŠ 
Žákovský vánoční hudební večer

12. Pá / 15:00 a 16:30 / Fabrika
Workshop s taneční skupinou
T-BaSS Pardubice
•	 pro děti (6 - 11 let) od 15:00 hod
•	 pro mládež a dospělé (12 - 18 let) od 16:30 hod

T-BASS Pardubice učí děti a mládež vnímat ta-
nec jako způsob kvalitně stráveného volného 
času formou pohybu, fyzického vyžití a muzi-
kálního vnímání. Zárukou je při tom dobré zá-
zemí, kvalifikovaní a zkušení lektoři s mnohale-
tou praxí a výbornými výsledky. www.t-bass.cz, 
vstup volný. Přihlášky zasílejte na e-mail: dag-
mar.schulzovaultura-svitavy.cz. Pod záštitou 
náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Ing. 
Jany Pernicové.

 � 18:00 / čajovna Namasté
Čína: Jan Mazák 
Cestopisné povídání studenta sinologie Hon-
zy Mazáka s projekcí a doprovodnou fotodo-
kumentací. Vstupné: dobrovolné

 � 21:00 / klub Tyjátr 
Inception – X. Mass
Vánoční večírek od SY-TECH PROMOTION. 
Těšit se můžete, jako vždy, na tu nejkvalitnější 
TECH-HOUSE MUSIC! DJs:
JAQULLIN, MERYEN, YOPPA PARROT, LE-
XINGER, MIKE.D, PORNZ, SPLIEER, TOM, 
JEANLIGE, PETER SCRIPT
Vstupné: 50 Kč (po 23:00 - 80 Kč)

13. So / 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Karneval s kapelou aBC  

 � 20:00 / čajovna Namasté
Světlo světa
Světlo Světa - kapela z Moravské Třebové vyzná-
vající fakt, že každý má právo na hledání (najdě-
te si prosím v naší hudbě každý, co chcete). Ka-
pela hraje převážně ethnojazz s prvky klubové-
ho bigbítu.

 � 20:00 / klub Tyjátr 
Vánoční oldies party
Nejlepší párty s hity 60. až 80. let. Zahrajeme 
na vaše přání české i zahraniční fláky. 
Vstupné: dobrovolné u obsluhy na baru

14. Ne / 3. ADVENTNÍ NEDĚLE / 
13:00 – 17:00 / městské muzeum a galerie
Krása patchworku a řemesel
•	 Ve výstavních síních si můžete vyrobit drobné 

dárky z patchworku nebo si koupit již hotové.  
V řemeslných dílnách na muzejní zahradě 
si můžete vyzkoušet činnost kováře, skláře  
a kameníka. Materiál bude připraven.

•	 Deskové hry / muzeum esperanta  
Téměř 55 druhů deskových her představí 
mistr republiky v Osadnících Petr Frejvald  
z Moravské Třebové. Hry si můžete zahrát 
či vyzkoušet. 

•	 Adventní trhy / náměstí Míru

15. Po / 19:00 / Fabrika
Václav Neckář a Bacily 
Vánoční koncert. Vstupné: 250 Kč. Předprodej 
vstupenek od 24. 11. v recepci Fabriky.

16. Út / 19:00 / Fabrika
Trabantem Jižní amerikou 
- přednáška Dana Přibáně
Vstupné: 150 Kč. Předprodej vstupenek od 15. 
10. (www.amerika.transtrabant.cz)

17. St / 9:00 – 16:00 / kavárna Rarášek
Výroba originálních vánočních dárků 
3D odlitky rukou, nutná rezervace termínu, 
mob.: 606 474 063, e-mail: raraseksvitavy@
seznam.cz

 � 16:00 / náměstí Míru
Coca-Cola Vánoční kamion
Více na str. 13
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 � 17:00 / klub Tyjátr 
Vánoční piškotéka
Discotéka pro všechny holky a kluky od 8 let, 
kteří rádi tančí. Vstupné: 30 Kč

18. Čt / 15:00 – 17:00 / MC Krůček
Vánoční besídka s tvořením pro všechny, kdo 
si chtějí vychutnat adventní čas s Krůčkem

19. Pá / 8:30 / Fabrika
Vánoční akademie Oa 

 � 19:00 / klub Tyjátr 
1FUCKING CHRISTMAS4
•	  TWISTED TRUTH
•	  BARRICADE
•	  PAVILON9
•	  GENETIC MUTATION
•	  SNĚŽNÁ SLEPOTA a další
Vstupné: do 19 hod. - 70 Kč, po 19. hod. - 90 Kč

20. So / 20:00 / klub Tyjátr  
Hudební událost
Franta Černý a Jazzman pozvali své hudební 
hosty. FRANTA ČERNÝ and Michael Vašíček, 
Lukáš Moravec, MARKÉTA POULÍČKOVÁ and 
RockStars, PETER ARISTONE
A	s	nimi	zahrají:
Lukáš Pavlík (znáte od Kamila Střihavky), Ja-
kub Antl (znáte z Nightwork, nyní tour Dan 
Landa), Jan Tulenko ( jinak skupina Davida 
Krause nebo Karel Gott), Jan Steinsdorfer 
(Ewa Farna), Jakub Sedlák.
Vstupné: Předprodej: 100 Kč, na místě: 130 Kč, 
předprodej v klubu Tyjátr a ve Fabrice
 

21. Ne / 4. ADVENTNÍ NEDĚLE / 
13:00 – 17:00 / městské muzeum a galerie 
Řezbářské dílny - Příběh dřeva
•	 Betlémové figurky i plastiky budou v řeme-

slných dílnách v muzejní zahradě vyřezá-
vat řezbáři z Poličska. Malování soustruže-
ných hraček s Nositelem tradic České re-
publiky Zdeňkem Bukáčkem a komentova-
ná prohlídka vánoční výstavy s Jiřím Křikla-
vou. Možnost zakoupení dřevěných výrobků 
jako dárek pod stromeček. 

•	 Adventní trhy / náměstí Míru

 � 15:00 / divadlo Trám
Divadlo Kufr:
Vánoční hra aneb Co andělé zvěstovali
Poetická hra dvou zaručeně pravých andělů, 
kteří oznamují narození Ježíška v Betlémě. 
Vstupné: 50 Kč, rodinné pasy

22. Po / 19:00 / divadlo Trám
Divadelní spolek ZaKlEP
České Vánoce

22. - 23. Po - Út / kavárna Rarášek
Předvánoční příměstský tábor
Informace na mob.: 606 474 063 

23. Út / 15:00 - 16:00 / kavárna Rarášek
Vyrábění vánočních ozdob



19. - 20. / Pá, So / 17:00 a 19:30 
Noc v muzeu: Tajemství hrobky  
USA, GB 2014 PREMIÉRA!
Ještě jedna noční směna a Země bude zachráně-
na. Připravte se na nejdivočejší a nejdobrodruž-
nější Noc v muzeu všech dob! Ben Stiller, Ro-
bin Williams, Owen Wilson, Ben Kingsley v ro-
dinné dobrodružné komedii. Režie: Shawn Levy
Vstupné: 120 Kč / dabováno / 89 minut

23. / Út / 19:30 
Pulp Fiction – Historky z podsvětí USA 1994
Nejkultovnější z kultovních filmů 90. let je au-
torskou biblí Quentina Tarantina. Multižánro-
vý opus, který přetéká fetišiskými detaily a pop-
kulturními odkazy. 
Vstupné: 70 Kč / od 15 let / titulky / 153 minut

26. - 28. / Pá, So, Ne / 15:00 a 17:00 
Paddington GB 2014 PREMIÉRA!
Neobyčejně vtipné a půvabné vyprávění o osi-
řelém medvědu z nejtemnějšího Peru, který 
přijede vlakem na nádraží Paddington v Lon-
dýně. Kde se objeví, tam se začnou dít věci…
Režie: Paul King
Vstupné: 120 Kč / dabováno  

26. - 28. / Pá, So, Ne / 19:30 
Hodinový manžel ČR 2014 PREMIÉRA!
Čtyři plavci – hráči vodního póla se po prohra-
ném zápase octnou na dně. Aby se zachránili, 
začnou provozovat živnost zvanou „hodinový 
manžel“… Bolek Polívka, David Novotný, Da-
vid Matásek a Lukáš Latinák v komedii. Scénář 
a režie: Tomáš Svoboda
Vstupné: 120 Kč / 100 minut

Výstavy
 

MěSTSKé MUZEUM a galERIE
1. prosince 2014 – 18. ledna 2015 
SOUSTRUŽENé HRaČKY ZDEŇKa BUKÁČKa 
OBRaZY JIŘÍHO KŘIKlaVY 
Vánoční výstava hraček a obrazů dvou kroun-
ských výtvarníků hraje překvapivě veselými, ra-
dostnými barvami a snad v chladných zimních 
dnech potěší a zahřeje. 

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

26. Pá / 18:00 / kostel Navštívení Panny Marie
PS Dalibor Svitavy
Vánoční koncert
Vstupné: dobrovolné

 � 20:00 / klub Tyjátr  
Rockotéka
Rockové hity minulosti i současnosti + hraje-
me na vaše přání. Vstupné: dobrovolné u ob-
sluhy na baru
 
27. So / 20:00 / Fabrika
20. vánoční bigbít + benefice
Výtěžek ze vstupného bude věnován spolku 
Pes pomůže, který se věnuje zajišťování spe-
ciálně  cvičených psů pro zdravotně postižené 
lidi a je organizací s nejdelší tradicí výcviku asi-
stenčních psů pro vozíčkáře v ČR.
Zahrají:  BezLimitu, Syfon, AC / DC Czech revi-
val, Točkolotoč , SinJoy, Citizen 37, Dirty Way.
Vstupné do 20:00 – 120 Kč, od 20:00 – 150 Kč, 
předprodej v recepci Fabriky a IC Svitavy od 1.12.

28. Ne / 17:00 / Fabrika
Na muzice ve Fabrice
aneb Tančíme s dechovkou
K poslechu a tanci zahraje DO ASTRA Svitavy.
Vstupné: 50 Kč

30. Út / 18:30 / muzeum esperanta 
150. cestovatelský večer 
asociace Brontosaura 
Toulky kolem albánských hranic na jihu Čer-
né Hory a v okolí města Ulcinj. Povídání o pří-
rodě, krajině a lidech na jihu Černého Hory  
s návštěvou albánského Skadaru a zálivu Boky 
Kotorské. Uvádí Jan Richtr a Milan Janoušek.

31. St / 15:00 - 17:30 / kavárna Rarášek
Dětský Silvestr - dětská diskotéka

 � 17:58 / náměstí Míru u školy
Silvestrovský ohňostroj

od 1. 12. 2014 předprodej na:
22. ledna 2015 / Čt / 19:00 / Fabrika
Petr Spálený & Apollo band
Vstupné: 200 Kč

Kino Vesmír
2. / Út / 19:30 
Frank Irsko, GB 2014 
Originální komedie o rádoby muzikantovi, 
který ztratí půdu pod nohama, když se přidá 
k avantgardní kapele, kterou vede záhadný 
Frank… hudební génius, který se schovává za 
obří umělou hlavou. Režie: Lenny Abrahamson
Vstupné: 70 Kč / titulky / 95 minut

4. / Čt / 19:30 
Život podle Havla ČR 2014 
Pestrý život Václava Havla – rodinu, dětství, 
jeho lásky, dramatickou tvorbu a politickou 
činnost zachytila v sedmdesáti minutovém do-
kumentárním filmu Andrea Sedláčková, která 
Havla představuje ve všech životních etapách 
a rolích. 
Vstupné: 68 Kč

5. - 6. / Pá 17:00, So / 15:00 a 17:00 
Včelka Mája Německo 2014 
Mája, Vilík, Filip a všichni jejich kamarádi jsou 
zpátky! Režie: Alexs Stadermann
Vstupné: 80 Kč / dabováno / 88 minut

5. / Pá / 19:30  
Modelky s.r.o. ČR 2014 PREMIÉRA!
Úplně blonďatá komedie. Dvě někdejší kama-
rádky jsou už 40 let rivalkami, ikonami českého 
módního světa. Regina Rázlová a Evelyna Ste-
imarová v hlavních rolích kolotoče bláznivých 
situací a komických scén. Režie: David Laňka 
a Tomáš Magnusek
Vstupné: 90 Kč / 90 minut

6. / So / 19:30 
Jak jsme hráli čáru ČR, SR 2014 PREMIÉRA!
Na některých místech se dospívá rychleji! Pří-
běh malého chlapce, který vyrůstá v pohraniční 
obci, kde prožívá své dospívání… Dobrodruž-
ný rodinný film. Režie: Juraj Nvota
Vstupné: 110 Kč / 102 minut

10. / St / 19:30 
Mami! Kanada 2014 
Příběh dospívajícího Steva s diagnózou ADHD 
a jeho matky, která trvá na tom, že dokáže své-
ho syna zvládnout a on dokáže zvládnout ško-
lu. Skvělý, emocionální film! Filmová událost!!
Scénář a režie: Xavier Dolan
Vstupné: 90 Kč / od 15 let / titulky / 139 minut

11. - 14. / Čt, Pá, So, Ne / 17:00 a 20:00 
Hobit: Bitva pěti armád USA 2014 PREMIÉRA!
Závěrečná část filmové trilogie podle románu 
spisovatele J. R. R. Tolkiena Hobit.  Budoucnost 
Středozemě visí na vlásku a v epické bitvě pěti 
armád bojuje Bilbo o život svůj i svých přátel.
Režie: Peter Jackson
Vstupné: 120 Kč / dabované verze vždy  
v 17:00 hodin / titulková verze ve 20:00 hodin 

17. / St / 19:30 
Raluca ČR 2014 
Bývalý polda pracuje jako soukromý detektiv  
a potká svůdnou Ralucu. A začnou se dít věci: 
jde v nich o sex, o vraždu, odhalení… Erotický 
kriminální thriller. Scénář a režie: Zdeněk Viktora
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / 80 minut

18. / Čt / 19:30 
Šťastná ČR 2014 PREMIÉRA!
Život a láska se nedají zahrát, ty se musí pro-
žít… Hrdinka přijíždí do Prahy studovat herec-
kou akademii. Co vše je ochotná udělat pro 
úspěch…? Režie: Eva Toulová
Vstupné: 90 Kč / 75 minut



Litomyšl
4. - 7. 12. / zámecké sklepení
Zámecké sklepení v moci pekelné
Zámecké sklepení se opět zaplní pekelnou pa-
káží.

14. 12. / 18:00 / Music club Kotelna
Radek Jaroš: Hory shora
Setkání s naším nejúspěšnějším himálajským 
horolezcem R. Jarošem.

27. a 28. 12. / 11:00, 13:00 a 15:00 / zámek
Vánoční prohlídky zámku 
– památky UNESCO
Prohlídky vánočně vyzdobené kaple a reprezen-
tačních pokojů doplněné výkladem o vánočních 
zvycích, které byly spojeny se životem na zámku.

Polička
6. 12. / 15:00 / Centrum B. Martinů
Řezbářské odpoledne
Výtvarná dílna, beseda.

11. 12. / 19:00 / Tylův dům
Koncert: Edita adlerová 
– ave Maria Tour 2014/15

16. 12. / 19:00 / Tylův dům
Koncert: Jakub Smolík

20. 12.  / 14:45 / Tylův dům
Koncert: J. J. Ryba – Česká mše vánoční
Živý přenos - kino

Moravská	Třebová
3. 12. / 19:00 / kinosál muzea
Divadlo: Psaní Ježíškovi
Dojemný příběh o tom, jak se na Vánoce dějí 
zázraky na počkání a nemožné se stává mož-
ným. Hrají : P. Liška a M. Ludvíková.

14. 12. / 17:00 / dvorana muzea
M. H. Bortolotti : Vánoční koncert

31.12. / 18:00 / náměstí T. G. M.
Silvestrovský ohňostroj

Vysoké	Mýto
5. 12. / 20:00 / Klubová scéna M-klubu
Koncert: Dan Bárta & Illustratosphere
Výjimečný koncert v rámci benefičního festiva-
lu Hudba pomáhá.

11. 12. / 19:30 / Šemberovo divadlo
Karel Šíp a Josef Náhlovský
Jedni z nejpopulárnějších bavičů přijíždějí se 
svojí miniPÁRTY.

19. 12. / 20:00 / Klubová scéna M-klubu
Koncert: Mňága & Žďorp
Více na www.mklub.cz

STÁLÉ	EXPOZICE	
laBYRINT SVITaVSKÝCH PŘÍBěHŮ 
PŘÍBěH SVITaVSKéHO BETléMa 
Expozice je věnována vám všem, kteří chtějí být 
vtaženi do poutavého vyprávění příběhu naše-
ho města.  

Z HISTORIE PRaNÍ 
Unikátní expozice praček a historie praní ve 
svitavském muzeu. 

HlEDÁNÍ HVěZDY DaVIDOVY 
Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy 
Expozice o holocaustu na pozadí života svě-
tově známého svitavského rodáka Oskara 
Schindlera.  

MUZEUM ESPERaNTa / Ottendorferův dům
Jediná stálá expozice o historii i současnosti 
esperanta v ČR. V muzeu je umístěna knihov-
na Českého esperantského svazu.  

Otevírací	doba:	
Út - Pá / 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00, 
So - Ne / 13:00 - 17:00 
24. 12. / 13:00 - 17:00 a 22:00 - 24:00 
Od 25. 12. 2014 do 1. 1. 2015 / 13:00 - 17:00 
První neděli v měsíci je pro obyvatele Svitav 
vstup volný 
Tiskový	servis:	
Blanka Čuhelová, tel.: 461 541 710, 
777 579 859, cuhelova@muzeum.svitavy.cz, 
www.muzeum.svitavy.cz 

FaBRIKa
FOYER		a	4.	PODLAŽÍ
adam Wiltsch: Střípky
Výstava se skládá ze střípků fotografické tvor-
by Adama Wiltsche. Na fotografiích je zachy-
cena jak příroda, tak i lidé. Fotografie byly poří-
zeny v Čechách i v zahraničí. Na fotografiích si 
může každý najít to své a pokud nenajde - ne-
vadí… Třeba jindy a jinde.

3.	PODLAŽÍ	
Charita Svitavy v obrazech
Na výstavě je možné zhlédnout fotografie z čin-
nosti Charity Svitavy doplněné o obrazy klien-
tů Světlanky – centra denních služeb. Potrvá 
do 11. ledna 2015.

DIVaDlO TRÁM 
Nadace J. Plívy - výtvarný kroužek: 
Malování se Stáňou
Výtvarné práce dětí od 6 do 15 let s různou té-
matikou.

 

2. Út / 8:00 - 15:30 / Fabrika
ŠaCHOVÝ TURNaJ 
Finále krajského přeboru družstev ZŠ a SŠ

6. So / 9:00 / ZŠ Felberova
Basketbal TJ Svitavy – TJ Jiskra litomyšl
Basketbal: oblastní přebor U 13

 � 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – VK lanškroun
Volejbal: ženy – KP I. tř. 

 � 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – VK Znojmo
Volejbal: junioři – 1. liga

 � 17:00 / hala Na Střelnici
FbK Svitavy - FBC Start98 Praha
Florbal: 12. kolo 

 � 19:30 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy B – Sokol Karviná
Basketbal: 2. liga muži

7. Ne / 10:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy B – Start Havířov
Basketbal: 2. liga muži

10. St / 17:00 / hala Na Střelnici
Tuři Svitavy – gEOSaN Kolín
Basketbal: Kooperativa NBL

13. So / 9:00 / ZŠ Felberova
Basketbal TJ Svitavy – BVK Holice
Basketbal: Oblastní přebor U 11

14. Ne / 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – TJ Vyškov
Volejbal: juniorky – 1. liga

 � 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – Sokol Bedřichov
Volejbal: kadetky – 1. liga

20. So / Čenkovice
Veřejné závody

 � 16:00 / hala Na Střelnici
FbK Svitavy - 1. FBK Rožnov p. R. 
Florbal: 14. kolo 

 � 19:30 / hala Na Střelnici
Tuři Svitavy – MMCITé Brno
Basketbal: Kooperativa NBL

21. Ne / 10:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy B – UP Olomouc
Basketbal: 2. liga muži

23. Út / 8:00 - 15:30 / Fabrika
ŠaCHOVÝ TURNaJ 
Velký vánoční turnaj jednotlivců v šachu
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Advent v muzeu a muzejní Vánoce Co se děje za hřbitovní 
zdí u kostnice? 

Soustružené hračky a obrazy v muzeu

Tak jako každý rok, i letos pro vás muze-
um připravilo bohatý předvánoční program, 
který bude probíhat každou adventní neděli 
a zakončíme jej na Štědrý večer před půlnocí. 

První adventní neděli 30. listopadu za-
hájíme slavnostně vánoční výstavu, druhou 
7. prosince nás čekají tradiční Vánoce ve Svi-
tavách na mnoha místech našeho města.  
V muzeu opět po roce ochutnáte vánoční 
hnízda, cukroví, výborný čaj a nasajete pří-
jemnou atmosféru mezi zdobením ozdob, 
pletením vánoček a nákupem drobných dár-
ků. Třetí advent 14. prosince patří již tradič-
ně patchworku, dílně pro veřejnost a také na-
bídce drobných dárečků. Letos budou ote-
vřeny také řemeslné dílny na dvoře muzea, 
kde se návštěvníkům bude věnovat umělec-
ký kovář, sklář a kamenice. Čtvrtá advent-

Slavnostní zahájení výstavy na první ad-
ventní neděli 30. listopadu v 15 hodin. Na 
vernisáži zazpívá dětský pěvecký sbor Svita-
váček pod vedením Ludmily Bohdálkové za 
hudebního doprovodu Karla Saxe.

Letošní vánoční výstava bude hrát překva-
pivě veselými, radostnými barvami, snad vne-
se v chladných zimních dnech teplo a radost 
do duší návštěvníků svitavského muzea.

Zdeněk Bukáček pokračuje v téměř sto-
leté tradici výroby krounských dřevěných hra-
ček, jejímž zakladatelem byl jeho dědeček 
František Bukáček (1910 – 1974) a v jehož šlé-
pějích pokračoval i jeho otec Zdeněk Buká-
ček senior (1936 – 2002). Produkce, která ctí 
původní tvary hraček, se specializuje na vý-
robu nejrůznějších figurek – vedle tradičních  
a pro kraj typických panenek, koníků, kominí-
ků nebo ptáčků Zdeněk Bukáček vyrábí nové 
figurky podle vlastní inspirace: ponocné, rybá-
ře, panenky s kloboukem, kuchaře, sněhuláky, 
fotbalisty, mikulášské figurky – anděly, čerty, 
Mikuláše, šachové figurky apod.

Zdeněk Bukáček získal ocenění Nositel 
tradice od Ministerstva kultury České repub-
liky. Stal se jedním z více než padesáti lido-
vých řemeslníků, kteří ocenění zatím dostali  
a udržují tradici dříve běžných řemesel. Své vý-
robky představuje také na různých specializo-
vaných akcích, kde nenabízí jen hotové hračky, 
ale návštěvníkům dává možnost, aby si figurku 
dotvořili. Své výrobky dodává do galerií, mu-
zeí i do jednotlivých obchodů a lidových skan-
zenů. Jeho postavičky si kupují nejen děti, ale 
také zahraniční turisté nebo sběratelé. 

Jiří Křiklava prožil své dětství v malířsky 
proslulých Kameničkách. Po studiích se vě-
noval návrhářství obuvi - za které získal řadu 
ocenění doma i v zahraničí. Již 25 let se vě-
nuje profesionálně malířství a umělecké foto-
grafii. Pracuje v exteriérech a ve svém ateliéru  

ní 21. prosince je v muzeu věnována pře-
devším řezbářům. Ve výstavních síních si se 
Zdeňkem Bukáčkem můžete namalovat vlast-
ní krounské panenky a projít si výstavu s malí-
řem Jiřím Křiklavou. V muzejních dílnách bu-
dou své výrobky vyřezávat řezbáři, betlemáři  
z Poličky. No a na Štědrý večer vás opět zve-
me od 22 do 24 hodin na noční prohlídku ex-
pozic, čaj s rumem, setkání s přáteli a muziku 
v podání svitavských muzikantů. Od 24. pro-
since do 1. ledna příštího roku pro vás bude 
muzeum otevřeno denně od 13 do 17 hodin. 

S koncem roku děkuji všem, kteří nám po 
celý rok v muzeu pomáhají, moc si vážím jejich 
přízně. Přeji všem obyvatelům Svitav za všech-
ny mé kolegy klidné a radostné prožití Vánoc  
a zvu vás prožít alespoň chvilku vánočního 
volna u nás v muzeu.             Blanka Čuhelová

Mimořádně, navzdory slíbenému povídá-
ní o smuteční obřadní síni, se vrátíme zpět ča-
sem. O existenci „protestantského“ hřbitova 
jsme se v našem vyprávění zmínili pouze let-
mo. Pravdou je, že evangelická komunita ve 
Svitavách nebyla příliš početná. Podle prvního 
sčítání lidu v monarchii v roce 1857 se počítala 
protestantská menšina ve Svitavách pouze na 
jednotlivce – bylo napočteno toliko 9 lidí z cel-
kového počtu 5782 obyvatel. V roce 1900 do-
sáhl počet obyvatel města čísla 9029, z čehož 
bylo 34 augsburgského vyznání a helvétského 
8. Ještě jeden údaj přidám z roku 1921 – z cel-
kového počtu 9 297 obyvatel bylo 91 evange-
líků a 12 členů československé církve. 

O tom, že na svitavském hřbitově se na-
cházela protestantská část, víme ze hřbitov-
ních knih a jedné fotografie z archivu Morav-
ského zemského muzea. A klubko informací 
se začalo rozmotávat na základě pátrání čle-
nů Muzejního historického klubu Záviš. Ti se 
dlouhodobě starají o některé hroby na našem 
hřbitově, ba co více – pomáhají evidovat hroby 
na bojištích prusko-rakouské války roku 1866. 
Jejich aktivity jsou spojeny s obnovením ša-
chetního kříže ve Svitavách, s identifikací prus-
kého hrobu u Nedošína a vztyčením tamější-
ho náhrobního kamene, dále hrobů přímo na 
hradeckém bojišti. Uznání dosáhli od Komité-
tu 1866, tedy té hlavní instituce, která má na 
starosti péči o vojenské hroby z roku 1866. 

Ve svitavské matrice zemřelých k roku 
1866 se nachází zmínka o šesti pruských vo-
jácích pohřbených mimo hromadný hrob na 
zdejším protestantském hřbitově (poslední 
evidovaný pohřeb byl v říjnu 1866). Hlavní 
klubová otázka zněla: kde se nachází tato část 
hřbitova? MHK Záviš se vypravil na správné 
místo a výsledky se dostavily. Prostor o délce 
30 metrů byl vyčištěn, obnaženy zůstaly zákla-
dy hrobů, spíše zbytky náhrobků. To vše s po-
žehnáním Filipa Kellera, zdejšího evangelické-
ho duchovního. 

Závěr: pokusíme se získat dotaci na údrž-
bu vojenských hrobů, celé místo by se mělo 
pietně upravit jako lapidárium a v září 2015 
zpřístupnit veřejnosti. Blíží se totiž výročí války 
roku 1866 a je docela možné, že se s Prušáky 
potkáte na náměstí.                   Radoslav Fikejz

v Krouně. Na obrazech i fotografiích pracuje 
v cyklech, které jsou zcela oddány jeho niter-
ným pocitům ovlivněným hudbou. Na výsta-
vě ve svitavském muzeu můžete spatřit jeho 
nejnovější díla, a to obrazy a fotoobrazy z po-
sledních dvou let. Inspiraci pro ně nachází  
v zahradách, přírodě a v prostých věcech, kte-
ré ho obklopují, na cestách po České repub-
lice i z pobytů v zahraničí. Obrazy jsou to ra-
dostné s pestrou škálou barev - některé abs-
traktní, jiné expresivně poetické. Maluje zcela 
volně - jeho jediným rádcem jsou jeho prožit-
ky, pocity a nálady. Pravidelně vystavuje doma 
i v zahraničí. Má za sebou více než šedesát sa-
mostatných výstav a nespočet výstav kolektiv-
ních. Je dlouholetým členem Unie výtvarných 
umělců.                                   Blanka Čuhelová



Svitavská klapka Novinky z knihovny Učení nemusí 
být mučení

Poetická čajovna  
s Petrem Hruškou

Provozní doba knihovny  
během vánočních prázdnin

Velcí čtenáři v Litomyšli
Ocenění svazu  
putovalo do Svitav

Festival neprofesionálního filmu Svitavská 
klapka již počtvrté představí to nejlepší z ama-
térské filmové tvorby ze Svitav a okolí blízké-
ho i dalekého. V letošním roce poprvé budou 
na festivalu vyhlášeni také ocenění autoři fil-
mů přihlášených do soutěže Svitavská klap-
ka junior, která je určená pro žáky základních  
a středních škol.

Již tradičně se festival koná v alternativním 
klubu Tyjátr, záštitu nad ním přebírá režisér  
a autor dokumentárních a hraných filmů, pe-
dagog FAMU prof. Rudolf Adler. 

V pátek 5. prosince v 19 hodin vás srdeč-
ně zveme nejen na filmový, ale i hudební záži-
tek. Dozing Brothers, Dvojité Gé a Blue Apple 
patří ke kapelám, které filmové bloky zpestří hu-
debním programem a postarají se o atmosféru 
i po ukončení jeho oficiální části. Akce probíhá 
za podpory Pardubického kraje, města Svitavy 
a Střediska kulturních služeb Svitavy.                                               

Jana Kovářová

Zastupitelstvo města Svitavy schválilo na 
podzim letošního roku naši žádost o navýšení 
rozpočtu na nákup knih o 50 tisíc korun. Díky 
tomuto vstřícnému kroku se podařilo doplnit 
fond knihovny o tituly, jejichž nákup bychom 
si jinak nemohli dovolit. Z nově nabytých pro-
středků jsme dokoupili sedm encyklopedií pu-
blikace Velké dějiny zemí koruny české, obo-
hatili jsme fond beletrie pro dospělé (i o draž-
ší a náročnější tituly), přibylo i 30 kusů z popu-
lárně-naučné literatury (především z naklada-
telství Grada a Portál). Jelikož naše knihovna 
chce do budoucna své služby více zacílit i na 
dospívající mládež, hojně jsme obohatili také 
fond sci-fi a fantasy literatury, komiksů a ga-
meboků. Zkrátka nepřišel ani úsek cizojazyčné 
literatury (především knihy v angličtině). Cel-
kem jsme za obdržené prostředky nakoupili 
přes 250 knih.                          Zdena Ovadová

Jak a kdy se učit, jak pomoci dětem zvlá-
dat svět vzdělávání, jak rozšířit svoji mozko-
vou kapacitu a víc si pamatovat je téma před-
nášky, která se uskuteční ve čtvrtek 11. prosince  
v 17:00 hod v prostorách bývalé kavárny v dru-
hém patře ve Fabrice. Přednášku povede certi-
fikovaná trenérka paměti Pavla Konečná. 

Městská knihovna ve Svitavách společně 
s Dramatickou školičkou a čajovnou Namasté 
vás srdečně zvou na autorské čtení a besedu  
s básníkem, literárním historikem a redakto-
rem Petrem Hruškou. Petr Hruška učí českou 
literaturu na Ostravské univerzitě a Masaryko-
vě univerzitě v Brně. Píše do časopisu Respekt, 
spoluorganizuje literární festivaly, je autorem 
sbírek Měsíce (1998), Vždycky se ty dveře za-
víraly (2002), Darmata (2012) atd. Za sbírku 
Darmata obdržel v roce 2013 Státní cenu za li-
teraturu.

Autorské čtení s Petrem Hruškou se usku-
teční v pondělí 1. prosince v 19 hodin v čajov-
ně Namasté.                              Marta Bauerová

Dětské 
oddělení

Dospělé 
oddělení

22. 12. 9:00 - 18:00 9:00 - 18:00

23. 12. 9:00 - 16:00 9:00 - 16:00

29. 12. 9:00 - 16:00 9:00 - 16:00

30. 12. 9:00 - 16:00 9:00 - 16:00

Knihovna bude otevřena až v pondělí  
5. ledna 2015. Nově si v knihovně můžete za-
koupit pro své blízké dárkový poukaz na roč-
ní registraci. 

Koncem listopadu se uzavřel lov perloro-
dek. Jednalo se o soutěž, při které děti prokáza-
ly, že si vypůjčenou knihu přečetly zodpověze-
ním otázek, malováním obrázků a zamyšlením 
se nad nepovinnými otázkami vztahujícími se  
k tématu knihy. Ve Svitavách se do soutěže za-
pojilo původně hodně dětí, ale nakonec jich vy-
drželo pouze dvanáct, které se mohou pochlu-
bit největším počtem „ulovených“ perel. V ka-
tegorii předškoláků (čtení s rodiči) zvítězila Ni-
kolka Snášilová před Alenkou Zdražilovou (obě 
ulovily nad 30 perel) a Eliškou Hejkalovou, kte-
rá jako nejmladší přečetla s maminkou přes 20 
knížek. Do starší kategorie začínajících čtenářů 
se přihlásilo i několik kluků, ale opět je porazi-
ly holky čtenářky a oni obdrželi až třetí místo. 
Absolutně nejvíc přečetla Terezka Motyčková 
(téměř 50 perel), následovala Alenka Zdraži-
lová (35 perel) a Michal Ďuriančík (15 perel). 
Nejsilněji zastoupenou kategorii čtenářů od  
3. do 6. třídy vyhrála s vysokým náskokem Kris-
týna Kvapilová (přečetla 52 knih a k nim ješ-
tě přidala perly za vypracované otázky k dalším  
7 knížkám). Druhé místo připadlo Karolíně Sy-
rové (35 perel) a třetí Františku Veitovi s 27 per-
lami. Pochvalu si ještě zaslouží Michal Absolon, 
Denis Palán a Tereza Bohuňovská, kteří všichni 
získali nad 15 perel. Všichni jmenovaní čtenáři 
získají jako odměnu  novou knížku a ti starší bu-
dou moci strávit jeden zajímavý den na výletě  
v Litomyšli, kde se potkají s nejlepšími čtenáři  
z Litomyšle a Moravské Třebové. 

Jindřiška Soudková

Ve dnech 24. - 26. října se konal v Prostějo-
vě volební sjezd Českého esperantského svazu. 
Nechyběly ani členky Klubu přátel esperanta 
ve Svitavách. Předsedkyně svitavského klubu 
Libuše Dvořáková představila účastníkům nej-
větší akce, které v posledních třech letech ve 
Svitavách proběhly. V roce 2011 byla uspořá-
dána Wikimánie, která slavila 10 let české wiki-
pedie. Další rok následovala mezinárodní kon-
ference OSIEK. V roce 2013 jsme slavili 80 let 
esperantského klubu ve Svitavách a 5 let trvání 
Muzea esperanta ve Svitavách. V letošním roce 
byl klub spolupořadatelem celostátní filatelis-
tické výstavy. Všech těchto akcí se zúčastnili  
i zahraniční hosté. Součástí sjezdu bývá i oce-
nění nejaktivnějších členů svazu. Libuše Dvo-
řáková jako místopředsedkyně svazu spolu 
s předsedou svazu Vladimírem Dvořákem 
předávali čestná uznání. Mezi oceněnými byla 
členka svitavského klubu Marie Čumová za se-
pisování muzejní knihovny a vedení knihovny 
svazu, což čítá více jak 15 000 svazků. Tento-
krát svaz ocenil i neesperantisty. Získalo jej di-
vadlo DOMA pod vedením Radomily Oblou-
kové, které nastudovalo hru Karla Čapka RUR 
v esperantu a představilo ji nejen ve Svitavách 
při konferenci OSIEK, ale i na dalších českých 
scénách, a dokonce na světovém kongresu na 
Islandu a na konferenci v Itálii. 

Sjezdu se zúčastnili i zahraniční esperan-
tisté z Německa, Polska, Švédska a Slovenska.  
V roce 2016 se světový esperantský kongres 
bude poprvé konat na Slovensku v Nitře. Sa-
motný kongres vždy trvá týden a zúčastňuje se 
ho více jak 1000 účastníků asi z 65 zemí světa. Již 
nyní jsme se domlouvali na spolupráci a poskyt-
nutí pomoci při návštěvě zahraničních účastní-
ků v Česku a zejména ve Svitavách. Není to lehký 
úkol, ale doufáme, že jej zvládneme,  a již nyní se 
těšíme na nová přátelství.        Libuše Dvořáková

obChodNí aKadeMie
a vyšší odborNá šKola 

eKoNoMiCKá
svitavy, t. g. MasaryKa 47

ve školním roce 2015/2016 připravujeme 
otevření 3 tříd, tj. možnost studia  

pro 90 uchazečů ze základních škol
a odpovídajících ročníků víceletých  

gymnázií.

obor: Obchodní akademie  (63-41-M/02)
denní studium zakončené maturitní zkouškou

Těšíme se na Vaši návštěvu na den 
otevřených dveří

 13. 1. 2015 (od 08:00 do 16:00)

Ubytování a stravování zajištěno
Podrobnější informace na www.oa.svitavy.cz

Tel.: 461 533 571
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Pes pomůže a my také

Tříkrálová sbírka

Charita hledá 
pracovníky 
na dohodu

Syxtet vás zve na
předvánoční koncert 

Druhá adventní
neděle

Poděkování

Vánoční setkání seniorů

S tímto heslem se letos uskuteční již 20. 
ročník Vánočního bigbítu ve Svitavách, kte-
rý bude zvláštní tím, že jeho výtěžek bude pře-
veden na konto spolku Pes pomůže. Poslá-
ním spolku je výcvik asistenčních, vodících  
a terapeutických psů pro osoby s mentálním, 
či zdravotním postižením. Více o jeho činnosti 
najdete na www.pes-pomuze.com. V průběhu 
roku 2013 a 2014 právě tento spolek vycvičil  
a zajistil psy třem rodinám s handicapovanými 
dětmi zde ve Svitavách. Ty, jež mají rádi rock  
a pomoc druhým jim není cizí, srdečně zveme 
v sobotu 27. prosince ve 20 hodin do Fabriky 
na Vánoční bigbít.                             Jiří Šmarda

Vánoční setkání osaměle žijících seniorů  
a osob se zdravotním postižením se stalo dob-
rou tradicí, kterou Středisko sociálních služeb 
Salvia ve spolupráci s městem v adventním čase 
pořádá. Dovoluji si tedy pozvat všechny osamě-
le žijící seniory a zdravotně postižené občany na 
již desáté setkání, které se uskuteční ve čtvrtek  
11. prosince v 15 hodin v sále Fabriky. Pozvání platí 
i pro osaměle žijící, kteří neobdrželi pozvánku. 
Při osobním pozvání totiž kontaktujeme ty, kte-
ré z let předcházejících známe. Máte-li zájem 
se setkání zúčastnit a pozvánku jste neobdr-
želi, kontaktujte pracovníky Salvie na tel.: 461 
723 728. Do středy 3. prosince prosím nahlas-
te svoji účast a případný požadavek na zajiště-
ní dopravy, která je pro vás zdarma. Čeká vás 
drobné občerstvení a bohatý program - vystou-
pení pěveckého sboru Svitaváček při MŠ Větr-
ná a k tanci a poslechu zahraje hudba pod ve-
dením Jaroslava Dvořáka. Odložte na chvíli své 
každodenní starosti a přijďte si vychutnat vá-
noční atmosféru, setkat se s přáteli a pobavit 
se. Těšíme se na vás.                    Šárka Řehořová

Charita Svitavy pořádá ve dnech 2. – 11. 
ledna 2015 již patnáctý ročník Tříkrálové sbír-
ky. Všichni příznivci a koledníci jsou zvá-
ni na jeho zahájení v pátek 2. ledna 2015  
v 18 hodin ve farním kostele Navštívení Pan-
ny Marie. Koledníci zde dostanou požehnání  
a mohou začít koledovat. Všichni už jistě Tříkrá-
lové koledníky znáte z let minulých. A tak si jen 
připomeneme, že ve skupince je vždy alespoň 
jeden koledník starší šestnácti let. Pokud byste 
měli chuť pomoci a rozšířit řady koledníků, bu-
deme vám moc vděčni. Obracet se můžete na 
koordinátora Tříkrálové sbírky Miriam Holubco-
vou: e-mail: miriam.holubcova@svitavy.charita.
cz, mob.: 736 267 381.         Miriam Holubcová

Hledáme pracovnice v sociálních služ-
bách – pečovatelky na dohodu o provedení 
práce (tj. maximálně 300 hodin za rok). Jed-
ná se o nepravidelnou práci v dopoledních, 
odpoledních, ale převážně ve večerních ho-
dinách a o víkendech, je vhodná i jako přivý-
dělek pro zdravotní sestřičky na mateřské do-
volené. Nutné je ukončené vzdělání dle § 116 
Zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách  
a řidičský průkaz skupiny B.

Kompletní přihlášky musí být doruče-
ny nejpozději do 10. prosince do 15 hodin 
a s výsledky výběrového řízení budou žada-
telé seznámeni do 31. prosince. Podrobnosti 
(požadavky, přílohy žádosti apod.) najdete na 
webových stránkách Charity Svitavy: 

www.svitavy.charita.cz/volna-mista/pe-
covatelka-v-chos-2014/. 

Blanka Homolová, 
ředitelka Charity Svitavy

Svitavský vokální xtet byl založen v listopa-
du roku 2012. Za dobu své existence se před-
stavil na několika koncertech a dalších vystou-
peních ve Svitavách a okolí či v Praze. Na jaře 
roku 2013 se zúčastnil mezinárodního sboro-
vého festivalu Sine Musica Nulla Vita v Němec-
ku. Přijďte si poslechnout díla současných i his-
torických hudebních skladatelů, úpravy vánoč-
ních písní a rovněž skladby z oblasti jazzové  
a populární hudby. SYxtet pracuje pod umě-
leckým vedením Veroniky Plívové a spolupra-
cuje s klavíristkou Lenkou Fikejzovou.

Těšíme se na vás v sobotu 6. prosince od 
19:00 hodin v Ottendorferově domě ve Svita-
vách! Vstupné dobrovolné.          Jiří Zámečník Již tradičně ve Svitavách připravujeme pro 

veřejnost v prosinci spoustu vánočních akcí. 
Na každou adventní neděli je pro vás připra-
ven bohatý program. První prosincovou nedě-
li, tj. 7. prosince se bude na náměstí Míru ko-
nat od 9:00 do 17:00 hodin tradiční vánoční 
jarmark. V městském muzeu je pro návštěvní-
ky připraveno malování a prodej klasických ba-
něk, pečení cukroví, pletení vánoček, smažení 
tradičních vánočních hnízd a další vánoční zvy-
ky. V muzeu esperanta se budou vyrábět mar-
cipánové figurky. Koupit si budete moci již ho-
tové figurky, marcipánové těsto nebo perník 
zdobený marcipánem. 

 Přijďte si s dětmi vyrobit malé dárečky  
a vánoční ozdoby do tradiční vánoční dílny ve 
foyer Fabriky. Na bleším trhu si můžete vybrat 
a koupit drobné vánoční dárky. 

V klubu Tyjárt se budou od 9 do 16 hodin 
promítat filmové pohádky pro děti i dospělé.

Podrobný bohatý program všech vánoč-
ních akcí najdete v kulturním kalendáři. 

Alice Štrajtová Štefková

Charita Svitavy děkuje všem štědrým dár-
cům, kteří se zapojili do materiální sbírky pro lidi 
na Ukrajině, kteří jsou postiženi válečným kon-
fliktem. Do sbírky, která ve Svitavách proběhla  
4. – 6. listopadu, přispěli mnozí jednotlivci 
i členové zájmových skupin, kteří věnovali neje-
nom oblečení a přikrývky, ale i svůj čas.

Jak bude se sbírkou dále naloženo?
V úterý 11. listopadu byl prostřednictvím 

Arcidiecézní charity Olomouc vypraven první 
kamion se sbírkou, která směřuje k partnerským 
organizacím na Ukrajině. Konkrétně do Caritas 
Kyiv (Charita Kijev) a Caritas Kharkiv (Charita 
Charkov). Věci pomohou lidem uprchlým z vý-
chodních částí Ukrajiny a Krymu. Další kamiony 
budou následovat. Díky této iniciativě a ochot-
ným lidem můžeme pomoci zmírnit nebezpečí, 
které v zimě lidem hrozí. Vážíme si nezištné po-
moci všech dárců a upřímně jim za ni děkujeme.

Za Charitu Svitavy David Šmída

Coca-Cola 
Vánoční kamion 

Svitavy navštíví v úterý 17. prosince 
od 16:00 hodin na náměstí Míru u školy 
Coca-Cola Vánoční kamion, který kromě 
přinášení radosti a navozování sváteční 
atmosféry také podporuje místní komuni-
ty. I letos se budou prodávat vybrané su-
venýry a výtěžek bude věnován na podpo-
ru Charity Svitavy. 

Program začíná v 16:00, kdy moderátor 
bude učit děti speciální tanec, aby společně  
v 16:30 uvítali Santa Clause a jeho Coca-
Cola Vánoční kamion. Závěr celé akce je 
plánován na 18:00, kdy se návštěvníci se 
Santou rozloučí a vyprovodí ho na cestu 
do dalšího města, aby mohl rozdávat vá-
noční atmosféru a radost také ostatním.
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Oběti trestných činů 
mají větší možnost 
uplatnit svá práva  

ZO kardio Svitavy Loučení s podzimem 
v Seniorcentru  

Zapalme svíčku

Zákon o obětech trestných činů - právní 
úprava, která výrazně rozšířila a posílila prá-
va obětí trestných činů,  v srpnu oslavila první 
rok své existence. 

Oběti získaly celou řadu nových práv, která 
výrazně změnila jejich postavení v trestním ří-
zení. Nejvýraznější změnou je zájem všech za-
pojených subjektů o osobu oběti a citlivější pří-
stup k ní.

Také na Svitavsku mají oběti k dispozici 
komplexní systém dostupné bezplatné pomo-
ci. Kromě střediska Probační a mediační služ-
by ve Svitavách poskytuje své služby obětem 
trestných činů Poradna pro oběti, a to v rámci 
projektu Proč zrovna já? Od letošního roku  se 
do stejného projektu zapojilo také Krizové cen-
trum J. J. Pestalozziho  ve Svitavách.

Za rok existence Zákona o obětech bylo 
středisko Probační a mediační služby v kon-
taktu s 51 oběťmi trestných činů v případech, 
ve kterých probíhalo trestní řízení, ale soudem 
ještě nebylo rozhodnuto o vině a potrestání 
pachatele. Poradna pro oběti trestných činů 
dosud poskytla své služby 40 obětem majet-
kové, násilné nebo sexuálně motivované trest-
né činnosti. 

Nedokážeme zabránit tomu, aby byla pá-
chána trestná činnost, můžeme se ale postarat 
o to, aby oběti dobře znaly svá práva, věděly, 
jak je uplatnit a na prožité trauma nebyly samy. 
Veškerá naše činnost je bezplatná.

•	 Probační a mediační služba 
Lanškrounská 2, Svitavy, mob.: 733 788 973, 
e-mail: jsabrnakova@pms.justice.cz. 

•	 Poradna pro oběti trestných činů
Lanškrounská 2, Svitavy, mob.: 734 362 972, 
e-mail: vpaar@pms.justice.cz. 

•	 Krizové centrum J. J. Pestalozziho 
Milady Horákové 10, Svitavy, tel.: 461 321 100, 
e-mail: kcsvi@pestalozzi.cz.                    

Jaroslava Šabrňáková

Léto uteklo jako voda a my jsme se s ním 
rozloučili opékáním špekáčků. Hezkou atmo-
sféru posezení u ohně podtrhlo přející počasí. 
Společně jsme strávili pěkné říjnové odpoledne.                                               

Lenka Jurenová

Poděkování
Dovolte, abych touto cestou vyjádřila ce-

lému kolektivu pracovníků Seniorcentra Svita-
vy uznání a poděkování za poctivou, obětavou  
a starostlivou péči o naši maminku Marii Janků.                            

Dcera a syn s rodinami

Střední zdravotnická škola Svitavy se již 
osmým rokem snaží přiblížit svým studentům 
problematiku novodobých dějin jinak, a to díky 
celorepublikovému projektu Jeden svět na 
školách. Ve středu 5. listopadu zhlédli studenti 
2. ročníku dokument režiséra Karla Stracho-
ty - 1989: z deníku Ivany A. Snímek reflektuje 
poslední rok existence komunistického Česko-
slovenska a příchod sametové revoluce.

Hostem besedy, jež následovala, byla 
Hana Truncová, kterou v 50. letech komunis-
tický režim odsoudil za ilegální činnost ke 13 
letům odnětí svobody. Hana Truncová pouta-
vým vyprávěním vylíčila své životní osudy, ze-
jména dobu strávenou ve vězení a v pracov-
ních táborech. V návaznosti na dokument při-
pomněla i blížící se 25. výročí sametové revo-
luce. Díky setkání jsme mohli nejen nahlédnout 
do historie, ale především uvědomit si význam 
svobody v životě člověka. Bylo nám ctí, že jsme 
mohli Hanu Truncovou na naší škole přivítat.     

Jana Brixová, SZŠ Svitavy

V sobotu 6. prosince se od 14 hodin zú-
častníme slavnostního otevření II. etapy Vo-
dárenského lesa. Sraz je na autobusovém ná-
draží ve 13:30 hodin.

Srdečně vás také zveme na adventní kon-
cert mezi horami - v sobotu 20. prosince v kos-
tele Nanebevzetí Panny Marie v Neratově. Za-
čátek je od 14 hodin a přijali jsme i pozvání na 
oběd do chráněné dílny tělesně postižených  
v Neratově. Odjezd z autobusovém nádraží  
v Poličce je v 10 hodin. Cena pro členy klubu: 
100 Kč, ostatní 150 Kč. 

Uzávěrka přihlášek: 14. prosince, Svita-
vy - Jana Hikadeová, tel.: 737 636 184, Polička  
- Anna Mlynářová, tel.: 724 290 229.

Poslední akcí klubu v tomto roce bude po-
sezení ve Fabrice v úterý 30. prosince. Začá-
tek kulturního programu je ve 14 hodin (od-
jezd autobusem od nádraží ve 13 hodin). Naše 
členky se pochlubí ukázkami a ochutnávkou 
svých vánočních výrobků. Příjemné odpoled-
ne, na které zveme všechny příznivce, zakon-
číme tanečkem. Neseďte doma, pojďte s námi 
na taneční parket.

Pro rok 2015 máme zajištěný termín lázeň-
ského pobytu v Kapuváru ve dnech 14. – 18. 
června. Přihlášky a platba: do konce roku 2014 
(informace: Marcela Pokorná, mob.: 733 709 
525). Všem přejeme pohodové prožití vánoč-
ních svátků.                                      Jan Pokorný

Jeden svět na školách

Světový den památky zesnulých dětí
Druhá neděle v prosinci je světovým  

dnem památky zesnulých dětí. Tento den 
spojuje rodiny a přátele po celém světě. 
Svíčky se zapalují vždy v 19 hodin místních 
časů a tvoří virtuální vlnu světla po celé ze-
měkouli. 

V letošním roce již počtvrté pořádá 
spolek Dlouhá cesta akci Zapalme svíčku.  
Na různých místech v České republice se  
v neděli 14. prosince konají otevřená se-
tkání rodin, přátel a veřejnosti.  

Kontakt pro další informace: Martina 
Hráská, předsedkyně spolku Dlouhá ces-
ta, mob.: 602 186732, e-mail: dlouhaces-
ta@dlouhacesta.cz, www.dlouhacesta.cz.
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Široká nabídka dárků 
pro celou rodinu

LUXUSNÍ DEKA Z MIKROVLÁKNA
Z KoleKCe síla KoNtrastU
za super cenu 562,- Kč
původní cena 862,- Kč

deky
prostěradla
povlečení
ručníky a osušky
plyšové hračky
dárkové zboží
fotoobrazy z vašich
        fotografií
výšivky na přání

Prodejna Mozaika 
Richarda Kloudy 110/8, 
Svitavy, tel.: 739 572 281 
www.e-mozaika.cz
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Informace ze sportu 20 let florbalu ve Svitavách

Štěpánský běh

Veřejné bruslení  
o vánočních prázdninách 

Svitavský florbalový oddíl dospěl a v letoš-
ní jubilejní dvacáté sezoně organizuje již více 
než 120 aktivních sportovců, kteří působí hned 
v pěti družstvech. Místní oddíl v čele s předse-
dou Davidem Komůrkou je v období posled-
ních několika let v nejlepší kondici, když se stal 
významným florbalovým klubem na celostát-
ní úrovni. Obrovský boom florbalu v kombi-
naci s výbornými podmínkami ve Svitavách 
dávají oddílu nadějné vyhlídky i do dalších let.  
V souvislosti s kulatým výročím existence od-
dílu známého pod zkratkou FbK se svitavští 
sportovní příznivci mohou těšit na celou řadu 
zajímavých akcí - na společenský večer s vyhlá-
šením největších osobností svitavského florba-
lu, nebo i na mezinárodní utkání české junior-
ské reprezentace. Čtenáři Našeho města se 
také dočkají rozsáhlejšího příspěvku mapující-
ho historii oddílu.

V právě probíhající sezoně je jako vždy, 
stejně tak i u jiných sportů, nejvíce na očích 
výkladní skříň oddílu – mužský A tým. Ten pod 
vedením Lubomíra Kocourka zažívá zlaté časy 
svitavského florbalu a nastupuje druhý rok  
v 1. lize, kde v loňské sezoně postoupil do play 
off a v letošní sezoně se pokouší o totéž. Ak-
tuálně 8. tým tabulky 1. ligy naposledy v do-
mácí hale Na Střelnici vyprovodil favorizované 
Znojmo (7:5). Nejbližší další utkání se odehra-
jí 22. 11. s pražskými Black Angels (od 20:00) 
a 6. 12. proti dalšímu pražskému týmu – FBC 
Start 98 (od 17:00). K radosti všech se Svita-
vy chlubí zdaleka nejvyšší návštěvností v 1. lize  
a jsou vyhlášené výjimečnou florbalovou at-
mosférou.

Budoucí naděje A týmu nastupují v druž-
stvu juniorů pod vedením trenéra Michala Lu-
ňáčka ve 3. lize juniorů. Tuto soutěž družstvo 
v sezoně 2013/2014 s přehledem ovládlo a i le-
tos je na nejlepší cestě v soutěži zvítězit. Postup 
do 2. ligy vedení oddílu s ohledem na možnosti 
klubu odmítlo, protože při každoroční obměně 
kádru je kladen vyšší důraz na individuální roz-
voj všech hráčů v této kategorii.

Bike Club Svitavy a Atletika Svitavy zvou 
všechny, kteří chtějí druhé sváteční dopoled-
ne strávit aktivním pohybem. V pátek 26. pro-
since v 11:00 startujeme, po loňském úspěš-
ném nultém ročníku, I. ročník svitavského Ště-
pánského krosu na 7,8 km. Prezentace závod-
níků bude od 9:30 do 10:30 v prostorách tri-
buny fotbalového stadionu na ulici U Stadio-
nu, kde budou k dispozici šatny a sprchy. Trasa 
běhu je směřována do lokality Vodárenského 
lesa s využitím nově vybudované naučné stez-
ky. Start je hromadný pro všechny kategorie. 
Bližší podrobnosti najdete v propozicích závo-
du na stránkách Bike clubu Svitavy www.bike-
svitavy.cz                                  Čestmír Nakládal

20. 12. So
10:00 - 12:00; 14:00 - 16:00; 
19:00 - 21:00

21. 12. Ne 10:00 - 12:00; 14:00-16:00

22. 12. Po 10:00 - 12:00; 14:00 - 16:00

23. 12. Út 10:00 - 12:00; 14:00 - 16:00

24. 12. St 14:00 - 16:00

25. 12. Čt 14:00 - 16:00                  

26. 12. Pá 18:00 - 20:00

27. 12. So
10:00 - 12:00; 14:00 - 16:00; 
19:00 - 21:00

28. 12. Ne 10:00 - 12:00; 14:00 - 16:00

29. 12. Po 10:00 - 12:00; 14:00 - 16:00

30. 12. Út 10:00 - 12:00; 14:00 - 16:00

31. 12. St 10:00 - 12:00; 14:00 - 16:00

1. 1. Čt 10:00 - 12:00; 14:00 - 16:00

2. 1. Pá 10:00 - 12:00; 14:00 - 16:00

3. 1. So
10:00 - 12:00; 14:00 - 16:00; 
19:00 - 21:00

4. 1. Ne 10:00 - 12:00; 14:00 - 16:00

5. 1. Po zavřeno

Starší žáci nastupují v Pardubické lize a je 
to nejpočetnější svitavské družstvo. Vždyť dres 
Fbk Svitavy v této kategorii obléklo od září již 
30 nadšených chlapců. I to ukazuje, jak je flor-
bal stále populárnější, a dle statistik je mezi 
mládeží po fotbale hned druhý nejrozšířeněj-
ší sport v ČR. Trenérský tým Botoš - Kocourek  
- Petržela - Richter tak má plné ruce práce udr-
žet koncentraci mladých florbalistů a učit je ne-
jen herním dovednostem, ale především zdra-
vému sportovnímu životnímu stylu a disciplíně. 

Nejmladší chlapci a děvčata v kategorii elé-
vů nastupují v regionální soutěži se systémem 
pravidelných turnajů, kdy hlavním cílem je dát 
všem co nejvíce herních příležitostí. I v této ka-
tegorii je vidět nárůst nových členů a o florba-
lový potěr se starají pamětníci prvních let od-
dílu René Hnát s Davidem Komůrkou, pomá-
há jim hráč A týmu Jakub Klusák.

Prapor ženského florbalu ve Svitavách, 
který mimo jiné v letech 2005-2007 působil  
v ženské extralize, drží skvělé družstvo doros-
tenek, které vede trenér Ladislav Kyncl. Více 
než 20 děvčat pravidelně trénuje a nastupu-
je v lize dorostenek. I o ženský florbal roste zá-
jem a je tak možné, že se brzy dočkáme další-
ho dívčího družstva.

FbK Svitavy touto cestou děkuje všem svým 
partnerům za přízeň a svitavským fanouškům 
za vynikající návštěvnost a atmosféru. 

Lukáš Brýdl

Nízké ceny pro Vaše zdraví
Lékárna

LÉKÁRNY DR.MAX VE SVITAVÁCH PRO VÁS PŘIPRAVILY AKCI

ALBERT – U TŘÍ MOSTŮ

KAUFLAND – ANTONÍNA  
SLAVÍČKA 1/892

PO–NE  8.00–20.00

Otevírací doba

PO–NE  8.00–20.00

Otevírací doba

169Kč

549Kč

Dr.Max  
Dárková sada  

herbálních mastí

Dr.Max Complex 3 
Aktiv + 2× koňský 
gel jako dárek

DrMax_Nase_radnice_Svitavy_125x80_B_02_FINAL.indd   1 5.11.2014   13:16:00
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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. prosince 2014

Distribuci

Vleky v Čenkovicích budou v sezoně 
2014/2015 nejlacinější

Silový trojboj

naše město / prosinec 2014 / www.svitavy.cz

Mladí fotbalisté v krajských soutěžích

Starší dorost kopané

Společnost SPORTES Svitavy a TJ Čenko-
vice společně, pro sezonu 2014 - 2015, nabíd-
nou tři vleky na sjezdovkách Svitavská, Vigona 
a Čenkovická, a to pod jednotným červeným 
skipasem. Naše motto  je: „Lyžování pro všech-
ny za nízkou cenu“. V nadcházející zimní sezo-
ně 2014 - 2015 budeme nejlacinější a všem ly-
žařům slibujeme, že umíme na konkurenci rea-
govat i v průběhu sezony.

Jsme si vědomi, že nenabízíme přepravu na 
sjezdovkách moderními sedačkami, ale vleky. 
Jsme si vědomi, že lyžaři musí k našim sjezdov-
kám dojít. Ale jsme si také vědomi, že nabízí-
me nejlepší sjezdovku v Čenkovicích, kde sjez-
dovka Svitavská tvarem a každoroční kvalitní 
povrchovou úpravou dokáže nadchnout ná-
ročné lyžaře. Dále nabízíme dvě méně nároč-

né sjezdovky Vigona a Čenkovická, které jsou 
vhodné nejen pro začínající lyžaře, ale i pro 
pohodové lyžování dětí, mládeže a dospělých  
v každém věku. Navíc sjezdovky Vigona a Čen-
kovická jsou osvětleny a nabízejí večerní lyžo-
vání. Doplňující občerstvovací služby a zcela 
rekonstruovaný skibar na chatě Na Vleku je sa-
mozřejmostí. 

Naším smluvním partnerem je místně pů-
sobící lyžařská škola a školička pro nejmenší,  
součástí je půjčovna a servis lyžařského vyba-
vení. K ubytování nabízíme chatu Na Vleku 
a chatu Vigona, včetně penzionu Vigona, a to 
vše přímo na sjezdovkách a s parkováním pro 
ubytované.

Věříme ve sněhové podmínky, věříme v zá-
jem lyžařů o lyžování v Čenkovicích a chce-
me to podpořit výrazným snížením cen jízde-
nek na vlecích. Plánujeme zahájení lyžování od   
13. prosince, otevření sezony prvním veřej-
ným závodem o Čenkovický pohár v sobotu 
20. prosince. Vánoce a Nový rok oslavíme na na-
šich sjezdovkách. Upřímně vás všechny zveme.

Jaroslav Kytýr

V neděli 23. října se ve Svitavách v hale Na 
Střelnici konalo 1. mistrovství severní Mora-
vy v klasickém (RAW) silovém trojboji. Klání 

se zúčastnilo 22 soutěžících, kteří se postarali  
o pěkné výkony. Soutěž jako tradičně pořádali 
členové TJ Svitavy POWERLIFTING pod vede-
ním Libora Nováka, role delegáta se zhostil Ja-
roslav Doleček a hlasatelem soutěže byla jako 
již tradičně Pavla Nováková. Na postech roz-
hodčích se střídali Zdeněk Zvonič, Jaroslav Do-
leček, Antonín Soušek a Alexander Kolář. Tech-
nickou podporu zajistila Kristýna Nováková  
a Petra Hejtmánková.
Svitavy reprezentovali: 
Nikos Zgruso - 1. místo, Patrik Janků – 2. mís-
to, Marek Hejtmánek – 2. místo, Roman Dvo-
řák – 5. místo, Libor Zerzánek – 2. místo, Jan 
Binko – 2. místo, Jiří Chvála – 1. místo, Ond-
řej Bednář – 1. místo, Daniel ZEKON Proko-
povič – 2. místo.

Soutěž zásluhou nakladačů, ředitele sou-
těže i celého organizačního týmu proběhla  
v přátelské atmosféře a bez zbytečných průtahů. 
Jako všechny soutěže ani tato se neobešla bez 
sponzorů: Jaroslav Doleček, Dolestav SY s. r. o.  
a TJ Svitavy POWERLIFTING.               Jiří Chvála

Mikulášský běh
Atletika Svitavy vás zve v sobotu 6. prosince 

v 9:30 na Svitavský stadion na Mikulášský běh. 
Závod je pro všechny od 2 do 99 let a každý se 
může těšit na malou odměnu. Více informací na-
jdete na: www.atletikasvizavy.cz        Josef Marek

V kategorii staršího dorostu se podařilo 
vybudovat perspektivní kádr, který v mezikraj-
ském přeboru po podzimu atakuje přední mís-
ta v tabulce.                                                 Jiří Petr

Všichni hráči přípravek (starší a mladší) podávali v podzimní části sezony výborné výkony. Na-
příklad U11 odehrálo 21 zápasů (18 výher, 1 remíza a 2 prohry). Určitě si zaslouží pochvalu za před-
váděnou hru pod vedením zkušených trenérů: Antonína Kršáka, Pavla Marvana, Pavla Šilharta, Mi-
loslava Ovada, Oldřicha Vodehnala, Jana Sehnala a Milana Hájka.            Foto: Eduard Hromadník


