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Česká
mše
vánoční

Advent s bohatým programem

Každou adventní neděli je pro vás v našem městě připraven vánoční program. První
adventní neděle je za námi a druhou neděli
6. prosince se opět jako každý rok od 9 do
16 hodin budou v muzeu malovat a prodávat
klasické baňky, péct cukroví, plést vánočky
a smažit tradiční vánoční hnízda. Novinkou
letošního roku bude ochutnávka sváteční indické kuchyně.
Na náměstí se můžete těšit od 9 hodin na
tradiční vánoční jarmark. V tento den se firma
Kozák pokusí překonat před starou radnicí rekord České republiky v počtu zapálených svíček na jednom místě. Ti, kteří se budou chtít
na rekordu podílet, si mohou od 9 hodin přijít
zakoupit svíčku za symbolických 5 Kč a pomoci
tak rozsvítit 3,5 m velkou hvězdu, která bude
složena asi z 1300 svíček. V 15 hodin by měl
být rekord zapsán do Knihy českých rekordů.
Výtěžek z této akce bude putovat do nadačního fondu Ottendorferova domu.
Ve Fabrice si mohou děti připravovat vánoční ozdoby a svíčky ve vánočních dílnách.
Nebude chybět ani bleší trh a non stop promítání pohádek pro nejmenší.
V Muzeu esperanta se budou vyrábět
marcipánové figurky a prodávat marcipánové těsto.

V městském muzeu můžete obdivovat krásu patchworku 3. adventní neděli 13. prosince
od 13:00 do 17:00. Na stejném místě o týden
později, 20. prosince si můžete zkusit vyrobit
dřevěné drobnosti s řezbáři našeho regionu,
či si je koupit.
Třetí a čtvrtou adventní neděli se na náměstí budou konat adventní trhy. Přijďte se
od 13 do 17 hodin pobavit, setkat se s přáteli
a zahřát se horkým vánočním punčem.
Přijměte pozvání do muzea i na Štědrý den
od 22:00 do 24:00 hodin. Zahrát a společně
s návštěvníky zazpívat koledy přijdou svitavští
muzikanti.
Alice Štrajtová Štefková

Vážení a milí Svitavané,

15

Druhý ročník
Štěpánského
krosu

19

Betlémské světlo
z rukou skautů
Betlémské světlo, plamínek, který je každoročně zažehnut v místě Ježíšova narození
a v předvánočním čase šířen do všech koutů
světa, letos opět doputuje i do Svitav. Mít jej
doma a nenechat ho zhasnout po dlouhé cestě znamená stát se součástí nekonečného řetězu domovů propojených symbolem naděje
a duchovního rozměru vánočních svátků.
Světlo dovezou skauti vlakem v sobotu
19. prosince (přesný čas na: www.betlemskesvetlo.cz). Od neděle 20. prosince bude k dispozici v kostele Navštívení Panny Marie na náměstí. Na Štědrý den ráno jej skauti donesou
do Domu s pečovatelskou službou v Lánech
a od 11 do 12 hodin si jej kdokoli může přijít
odpálit pod vánoční strom na náměstí.
Stát se poslem pokoje, přinést toto světlo
jako dar lidem ve svém okolí a zapojit je do
velké rodiny lidí dobré vůle je jistě nejen pro
skauty velkým vánočním přáním a radostí…
a právě radostné prožití vánočních svátků vám
přejí svitavští skauti!
Jindra Homolová

*

není to dlouho, co jsme slavili tři čtvrti tisíciletí od vzniku našeho města. Příští
rok budou Svitavy oslavovat již o deset let více. S oslavami 760. „narozenin“ města se pojí různé akce, koncerty apod. Přeji Vám, abyste si jich a také celého roku
2016 ve zdraví, pohodě a spokojenosti užili. Také bych Vám rád popřál příjemný
a voňavý advent, klidné svátky a těším se na setkání s Vámi na Silvestra na náměstí u ohňostroje (v 17:59) a tradiční čočkové polévky. Těšte se i na malý dárek.
David Šimek, starosta města
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Mohlo by vás zajímat

Rozloučení
s Jindřichem
Samkem

V pátek 30. října 2015 ve večerních hodinách se vydal na věčnou cestu, ze které již není
návratu, náš kamarád, modelář a skvělý člověk
- Jindřich Samek - ve věku 73 let. Byl zakládajícím členem svitavského modelářského klubu
- Modelklub Svitavy.
Začal modelařit v deseti letech ve škole
v modelářském kroužku. Jeho první modely
byly Sluka a Vosa. Od roku 1955 se věnoval
upoutaným modelům kat. SUM a F2D. Po vojně se věnoval kat. F2C a od roku 1967 létal A2
a B2. S rozvojem kat. RC létal RCV1 a RCV2.
V letech 1965 - 67 byl v širší reprezentaci F2C.
V letech 1970 – 1980 se věnoval kat. B2, kde
létal na mistrovství jak ČR i ČSSR. V roce
1992-93 získal 3. místo v kat. F2A. Druhé místo obsadil na mistrovství Evropy (Anglie) kat.
SAM volné modely. Získal 5x MČR kat. UR20
a UR25. Za sportovní úspěchy získal v roce
2004 výkonnostní stupeň diamantové C.
Prošel mnoho modelářských funkcí, od
předsedy okresní rady, místopředsedy krajské
rady modelářství a byl v předsednictvu okresního výboru Svazarmu. Od roku 1963 se stal
předsedou modelářského klubu ve Svitavách.
V roce 2003 byl na konferenci KLeMČR zvolen
do předsednictva jako místopředseda.
Byl iniciátorem výstavby modelářského
stadionu a podílel se na ní. Od roku 1960 začal pracovat jako vedoucí zájmového útvaru
leteckých modelářů pracujícího při DDM, nyní
ve Středisku volného času Tramtáryje, kde mu
pod odborným vedením prošlo několik generací začínajících mladých modelářů.
Od roku 2000 pracoval také jako člen pracovní skupiny pro sport MěÚ Svitavy. V roce
2001 je v anketě této skupiny vyhodnocen jako
osobnost roku, 2002 trenérem roku a v roce
2003 sportovcem roku města Svitavy.
Byl ženatý, měl dvě dcery, dvě vnučky, dva
vnuky a jednoho pravnuka.
Ztrácíme v něm velkého člověka, který
pro naše město mnoho vykonal. Věnujme mu
v tento předvánoční čas tichou vzpomínku.
Jeho odchod nás velmi bolí.
Zdeněk Uher
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16. ročník Tříkrálové sbírky na Svitavsku
Charita Svitavy pořádá ve dnech 2. – 10.
ledna 2016 již šestnáctý ročník Tříkrálové sbírky. Všichni příznivci jsou zváni na mši svatou
v neděli 3. ledna 2016 v 9 hodin do farního
kostela Navštívení Panny Marie ve Svitavách.
Koledníci zde dostanou požehnání, i když koledovat mohou již od 2. 1. 2016.
Všichni už jistě Tříkrálové koledníky znáte
z let minulých. A tak si jen připomeneme, že ve
skupince je vždy alespoň jeden koledník starší
16 let. Ten je vybaven zapečetěnou kasičkou,
průkazkou vedoucího Tříkrálové sbírky a také
platným občanským průkazem.
V roce 2015 koledovalo ve městech a obcích Svitavska celkem 87 skupinek, tj. kolem
350 koledníků. Přes toto množství je nás stále
málo, někteří letošní obětavci mají na svém
kontě i několik úseků. Pokud byste měli chuť
pomoci a rozšířit řady koledníků, budeme vám
moc vděčni. Obracet se můžete na koordinátorku Tříkrálové sbírky Miriam Holubcovou,

e-mail: miriam.holubcova@svitavy.charita.cz,
mob.: 736 267 381.
Fotografie z koledování let minulých, přehled výtěžků dle jednotlivých vedoucích skupin
a obcí apod. naleznete na našich internetových
stránkách www.svitavy.charita.cz/trikralova-sbirka
Děkujeme všem, kdo přispějí finančně, či
svým časem jako koledníci. Miriam Holubcová

Vánoční bohoslužby našich církví
Evangelická církev

Co lze od Vánoc očekávat?
Je vcelku jasné, co se bude o Vánocích dít.
Program svátečních dnů má téměř každý předem naplánovaný. Leckterá domácnost má
své obvyklé rituály, totiž přesně uspořádaný
program na Štědrý den. A aby vše proběhlo
podle plánu, podle našich očekávání, aby vše
bylo tak, jak má být, chystá se kdekdo z nás na
tuto událost celé týdny, ba i měsíce.
A přesto nás tento čas vybízí k očekávání něčeho zvláštního. I dokonale připravené
a naplánované Vánoce mohou obsahovat ještě
něco navíc: neplánované hřejivé setkání, nečekané milé překvapení. Dá se snad naplánovat
neplánovanou událost? Ne. Ale proto ještě
nemusíme dusit jiskřičku naděje: Co když se
přece jen stane něco krásného? Třeba se na
nás chystá nějaké hezké překvapení.
Křesťané si rok co rok o těchto svátcích
připomínají překvapivou a velmi krásnou událost: před pár tisíci lety Bůh nečekaně zasáhl
do života mnoha lidí. Co když zasáhne i nyní?
Možná, že ještě letos zastihne milá překvapující událost také nás. Možná bychom dovedli
i my sami přichystat milé překvapení někomu
druhému. A mám zato, že nejkrásnější překvapení se dělají z lásky.
Přeji vám krásné Vánoce!
Kamil Vystavěl, evangelický vikář

Přijměte pozvání k setkání v evangelické
modlitebně (Poličská 3, Svitavy):
• 20. 12. v 9:30 Vánoce na pumpě
– vánoční divadlo
• 20. 12. v 17:00 Vánoce na pumpě – repríza
• 25. 12 v 9:30 bohoslužby na Boží hod
vánoční
• 27. 12 v 9:30 nedělní bohoslužby
• 31. 1. v 18:30 Silvestrovské posezení
• 1. 1. v 9:30 Novoroční bohoslužby
Filip Keller, farář

Římskokatolická církev Svitavy
Bohoslužby ve farním kostele Navštívení
Panny Marie ve Svitavách:
• 24. 12. ve 24:00 půlnoční bohoslužba
• 25. 12. v 9:30 Božího narození
• 26. 12. v 9:30 sv. Štěpána
• 27. 12. v 9.30 Svaté rodiny
• 31. 12. v 16.30 sv. Silvestra
Václav Dolák, farář

Církev bratrská
• 13. 12. v 16:00 Vánoční slavnost - Fabrika
• 24. 12. ve 22:00 Takřka půlnoční bohoslužba - kaple Nejsvětější Trojice v Javorníku
(podrobnosti vždy na cb.cz/svitavy)
Jan Pechanec

Pravoslavná církevní obec
Kaple sv. Jiří, Svitavy:
• 24. 12. v 16 hodin
- vánoční večerní bohoslužba
• 25. 12. v 9 hodin
- liturgie svátku Narození Páně
Jiří Kolář, farář
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Zahájení výstavby závodu a návštěva prezidenta

Přechodné
uzavření úseku
dokladů
Upozorňujeme občany, že na konci prosince 2015 (přesný termín nebyl v den uzávěrky znám) bude uzavřen úsek občanských
průkazů a cestovních dokladů. V tomto období nebudou přijímány žádosti o vydání nového
občanského průkazu ani cestovního dokladu,
zároveň nebude možné předávat nově vyhotovené doklady. Upřesnění termínu bude
zveřejněno na webových stránkách města i na
úřední desce.
Důvodem tohoto omezení je celorepubliková odstávka informačních systémů a přechod na nový technický systém. Z důvodu
velké časové náročnosti agend se mohou
v úředních dnech tvořit fronty žadatelů. Doporučujeme všem, kteří nechtějí promarnit čas,
objednat se přesně na čas v neúřední den.
Objednat se mohou občané prostřednictvím
internetových stránek: www.svitavy.cz (odkaz „Objednejte se“), osobně na podatelnách
městského úřadu nebo telefonicky na čísle:
461 550 211.
Pavla Velecká

Den otevřených dveří
Seniorcentrum města Svitavy ve středu
16. prosince od 13 do 17 hodin otevře dveře
domova pro seniory. Akce bude v pojetí svátečního odpoledne.
Součástí programu bude pečení cukroví,
pro zábavu zahrají harmonikáři. V rámci akce
budou ve 14 a 16 hodin společné prohlídky
zařízení. Věřím, že si užijeme příjemnou atmosféru. Těšíme se na setkání s vámi.

Nabídka obědů
Seniorcentrum města Svitavy nabízí v období od 21. do 31. prosince zajištění obědů
i těm seniorům města, jež se v průběhu roku
stravují u jiných dodavatelů, kteří v době mezi
svátky stravu nezajišťují. Výběr ze tří jídel,
menu stojí 59 Kč, s dovozem 72 Kč. Kontakt: Milena Čípová, vedoucí stravování, tel.:
461534406, mob.: 731605894, e-mail: milena.
cipova@svitavy.cz.
Lenka Jurenová

Poradna ČOI
Každý první čtvrtek v měsíci se koná
pravidelná poradna pro spotřebitele
a podnikatele, kterou pořádá Česká
obchodní inspekce – Inspektorát Královéhradecký a Pardubický ve spolupráci
s Obecním živnostenským úřadem ve
Svitavách (Městský úřad Svitavy, T. G.
Masaryka 25, 568 02 Svitavy), od 9:00
do 13:30 hod. Nejbližší termín je tedy
3. prosinec.
Rudolf Grim

Ve středu 4. listopadu navštívil Svitavy prezident republiky Miloš Zeman, aby poklepal
na základní kámen nového závodu Schaeffler
Svitavy a otevřel zrekonstruovaný hotel Slavia.
V rámci putování po Pardubickém kraji
přijel prezident republiky Miloš Zeman s hejtmanem Martinem Netolickým také do Svitav.
V multifunkčním centru Fabrika Svitavy je přivítal starosta města David Šimek, který jim byl
po celý čas průvodcem. Miloš Zeman se nejprve setkal se zastupiteli města, řediteli škol
a organizací a následně v zaplněném sále také
s veřejností. Po besedě prezident ČR zavěsil
stuhu na prapor města a přijal dar – skleněné
hodiny a popelník v barvách města od uměleckého skláře Vladimíra Graciase. Poté se prezident republiky odebral do parku Jana Palacha,
kde poklepal na základní kámen nového závodu
Schaeffler Svitavy. Aktu se zúčastnil člen představenstva společnosti Schaeffler Oliver Jung,
jednatel firmy INA Lanškroun Jan Goláň a další

hosté. Na pozdní pracovní oběd byl prezident
pozván do zrekonstruovaného hotelu Slavia na
náměstí Míru. Nejprve slavnostně přestřihl pásku a po obědě odpovídal na dotazy novinářů na
tiskové konferenci. Návštěvu zakončil zápisem
do knihy hostů. Ve Svitavách se Miloši Zemanovi líbilo a celkově byl s návštěvou i její organizací
velmi spokojen.
Zuzana Pustinová

Měření spokojenosti
Město Svitavy po čtyřech letech zopakovalo dotazníkové šetření ke zjištění spokojenosti
lidí s městem, ve kterém žijí. Výsledek je opět
pozitivní - spokojeny jsou více než čtyři pětiny
občanů. Kladně hodnotí např. kvalitu životního prostředí, možnost provozovat své koníčky,
záliby a veřejné služby, méně spokojeni jsou
s možnostmi zaměstnání či účasti na plánování.
Šetření ve spolupráci s městem a studenty gymnázia uspořádala společnost CI2, jeho výsledky
naleznete na webu města.
Josef Novák

Konsolidace IT a nové služby
technologického centra obcí
Město Svitavy realizovalo projekt financovaný Evropskou unií, který byl zahájen
v červnu 2014. Projekt přispěl ke zvýšení úrovně ochrany informačních technologii města
Svitavy zavedením systémů pro počítačovou
bezpečnost (firewall, motorgenerátory). Tím
došlo ke snížení bezpečnostních rizik hlavně
v oblasti ztráty elektronických dat a nedostupnosti služeb města občanům. Zvýšila se bezpečnost a dostupnost všech provozovaných
aplikací. Současně bylo řešení navrženo s ohledem na povinnosti vyplývající z připravovaného zákona o kybernetické bezpečnosti.

Projekt je rozdělen do tří částí:
1. rozšíření a doplnění stávajících technologií,
které byly pořízeny z předchozího dotačního
titulu
2. elektronizace agend veřejné správy v oblasti
výkaznictví, evidence pokutových bloků, skenovací linka
3. digitalizace dat v oblasti správních agend.
Z celkových nákladů projektu ve výši 5,534
mil. Kč město Svitavy hradí pouze 15 %, zbývající část nákladů tvoří dotace Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt byl ukončen
v listopadu 2015.
Zdeněk Ryšánek
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Prioritou Slavie bude výborná kuchyně
Hotel Slavia na náměstí Míru ve Svitavách
se po třinácti letech znovu otevírá. Svým hostům nabízí v přízemí Šenk U Viléma, v prvním
patře restauraci a kavárnu Slavia a salonek
s terasou, v dalším podlaží pak ubytování pro
dvacet hostů. Slavnostně otevřen byl u příležitosti návštěvy prezidenta republiky Miloše Zemana 4. listopadu, otevření pro veřejnost bylo
připraveno na 11. 11. v 11 hodin. Už sama tato
číselná kombinace dává tušit, jakou restaurací
by se provozovatelé rádi stali. Jejich cílem je
především výborná kuchyně.
Šéfkuchař Adam Robenek je bývalý zástupce šéfkuchaře u Gordona Ramsayho
v Praze a kuchaři prošli stážemi v Michelinských restauracích. Provozovatelé – manželé Holí - mají bohaté dvacetileté zkušenosti
s prací v restauracích i v zahraničí a spolupracovali také s vyhlášenými českými kuchaři - např.
se Zdeňkem Pohlreichem, Tomášem Levým
a Radkem Davidem.
Kuchyně Slavie je vybavená špičkovými zařízeními na vaření, pečení, konfitování apod.
odpovídající požadavkům současné moderní
gastronomie. Rozmanitá hotová jídla z poledního menu doplní jídla na objednávku dopo-

ručená šéfkuchařem – vše za přijatelné ceny.
Všechny pokrmy, včetně pečiva (pivní rohlíky, houstičky...) a cukrářských výrobků, jsou
vlastní výroby z čerstvých kvalitních surovin
od místních výrobců a pěstitelů bez použití
polotovarů - domácí noky, knedlíky, vlastní
uzené maso apod. Optimální přílohy jsou již
započítány v ceně.
Čepuje se osm druhů piva z Pardubického pivovaru. Celé zařízení je nekuřácké
a otevírací doba je od 11 do 22 hodin, obědové menu od 11 do 14 hodin. Restaurace je zaměřená na všechny lidi, kteří milují dobré jídlo
a dokáží to kvalitní ocenit.
Z rozhovoru s Gabrielou Holou
sepsala Zuzana Pustinová

Tísňové volání 156
Snad zafunguje sociální směna?
Dne 1. 11. v 18:30 hod. požádal o příjezd
strážníků personál prodejny Albert na náměstí.
Opakovaně se tam vraceli dva opilí muži bez
domova. Dožadovali se zakoupení alkoholu
a obtěžovali nakupující. Strážníci je „vyprovodili“
a důrazně upozornili, aby se v okolí obchodu již
nezdržovali. Samozřejmě víme, že to není napořád a hlavně lidí bez domova je podstatně více.
Město udělalo před letošní zimou výrazné
kroky v podmínkách a systému práce v sociální oblasti s bezdomovci, včetně personálního
zajištění AD, a tak snad terénní, vyhledávací
a vyjednávací práce sociálních služeb přinese alespoň částečnou změnu v myšlení všech aktérů.
Další, která přiživuje xenofobii
Dne 2. 11. v 11:14 hod. vyjížděli strážníci
ověřit oznámení o slovním a fyzickém napadení ze strany zákaznice vůči personálu prodejny
na náměstí. Pravidelná nepoctivá zákaznice se
pohoršovala nad tím, že jí ostraha a personál
věnují zvýšenou pozornost. Častovala je proto
sprostými nadávkami a výhrůžkami…

Film o Svitavách v americké televizi
O propagaci českých regionů a kulturního
dědictví se už třináct let stará Czech-American
TV. Jedná se o jediný televizní program na
světě, který pravidelně vysílá videa v angličtině propagující cizí zemi, a to přímo i Českou
republiku a zejména její regiony (např. film
o Svitavách byl vysílán 2. listopadu). V USA
televizní vysílání sleduje přes 2,5 milionu domácností v šedesáti městech a přes sto tisíc
diváků prostřednictvím internetu na celém
světě, především v Kanadě, Austrálii, Anglii
a v Ruské federaci. Czech-American TV byla
před třinácti lety průkopníkem v internetovém
vysílání. Na webu www.catvusa.com od konce loňského roku mohou uživatelé internetu
sledovat vysílání i na tabletech a mobilních
telefonech díky spolupráci s českými vysokoškolskými studenty technických oborů a profesionálních webmasterů.
Cílem televizní stanice je rozšíření povědomí o České republice a její kultuře. Toto veřejné a nekomerční vysílání má formu videodokumentů, ve kterých se anglicky mluvící divák
dozví informace o českých regionech, městech
nebo památkách. Nabízí také kurzy českého jazyka, řadu reportáží mapujících český folklor
nebo vaření typických pokrmů. To vše přispívá
ke zviditelňování českých regionů a jejich turisticky atraktivních destinací. Přímo s televizí
spolupracují zejména krajské, které využívají
jedinečné možnosti propagace jejich regionu
v zahraničí.
Zakladatelem Czech-American TV je americký producent českého původu John Honner,
který se před třinácti lety rozhodl zviditelnit
Českou republiku v zámoří. Současný televiz-

Městská policie informuje

ní tým je složený z více než čtyřiceti mediálních
profesionálů v USA. Do projektu se také zapojují studenti Masarykovy univerzity v Brně, Západočeské univerzity v Plzni, Fakulty elektrotechnické při ČVUT. Seznam všech partnerů
a informace o projektu najdete na webových
stránkách.
John Honner

Vánoční setkání seniorů
Opět se po roce přiblížila doba vánočních svátků, které jsou snad nejkrásnějším
obdobím v roce. Nastává doba před Štědrým dnem, doba, kdy k sobě lidé mají blíže,
chovají se k sobě ohleduplněji a vzájemně se
obdarovávají. Dárkem města Svitavy a Salvie
je vánoční setkání pro osaměle žijící seniory
a zdravotně postižené občany, které se uskuteční ve čtvrtek 10. prosince v 15 hodin ve
Fabrice ve velkém sále v přízemí. Pozvání platí i
pro osaměle žijící, kteří neobdrží pozvánku. Při
osobním pozvání totiž kontaktujeme ty osaměle žijící, které z let předcházejících známe. Máte-li zájem se setkání zúčastnit a pozvánku jste
neobdrželi, kontaktujte pracovníky Střediska
sociálních služeb Salvia a nahlaste svoji účast
do 7. prosince na tel.: 461 723 728.
Je pro vás zajištěna doprava zdarma, drobné občerstvení, vystoupení mažoretek ze ZŠ
Lačnov a k tanci a poslechu zahraje hudba pod
vedením Jaroslava Dvořáka. Odložte na chvíli
své každodenní starosti a přijďte si vychutnat
vánoční atmosféru, setkat se s přáteli a pobavit
se. Těšíme se na vás. Případný požadavek na
zajištění dopravy prosím sdělte do 7. prosince
na mob.: 730 844 717.
Šárka Řehořová

Kradou, ještě se „diví“ a jsou agresivní
Dne 4. 11. v 14:30 hod. požádal pracovník
prodejny na náměstí o rychlý příjezd hlídky
k agresivním zákazníkům podezřelým z krádeže. Pár s malým dítětem v kočárku odcizil
v prodejně zboží za více než 1000 Kč. Vzhledem
k jejich předchozí aktivitě obdobného charakteru si případ na místě převzala PČR. Podobným
způsobem se v prodejně opakovaně projevují
i další „nakupující osoby“, proto činnost těchto osob bude předmětem jednání skupiny pro
bezpečnost.
Zamykejte si vchody v bytových domech
Dne 5. 11. v 8:35 hod. přivolal strážníky
obyvatel bytového domu, který ve společných
prostorách nalezl spícího bezdomovce. Muž
spal na lavici v prádelně. Poté, co jej strážník
vzbudil a žádal vysvětlení, muž uvedl, že večer
stopoval do Pardubic a jelikož již bylo pozdě,
chtěl někde přenocovat. Vstupní dveře do domu
nebyly uzavřené, tak se tam uchýlil. Podle sdělení obyvatele domu žádná škoda na majetku
nevznikla, nic se neztratilo. Po opuštění domu
jej vyzval strážník k prokázání totožnosti. Muž
nejenže svoji totožnost prokázat odmítl, nereagoval ani na strážníkovy zákonné výzvy a začal
mu vyhrožovat. V souladu se zákonem a za použití donucovacích prostředků strážník předvedl muže na OO PČR, kde byla jeho totožnost
zjištěna a muž (31) z Pardubic byl propuštěn.
Neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu
její pravomoci bude řešeno následně.
SOS služba
Dne 9. 11. v 8:19 hod. reagovali strážníci na
signál z tísňového SOS tlačítka klienta, který potřeboval pomoc. V rámci úkonu pomohli pohybově hendikepované osobě. SOS službu lze za
daných podmínek dohodnout na MP nebo na
soc. odboru MěÚ u Evy Huschkové. Karel Čupr
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Ze zastupitelských lavic

Vážení spoluobčané,
chceme Vám poděkovat za důvěru a podporu, které jste nám po celý rok 2015 prokazovali. Velice si toho vážíme a slibujeme, že
budeme i dál prosazovat Vaše oprávněné požadavky a pomáhat Vám při řešení problémů.
Naší prioritou je teď chodník v Lačnově
a sídliště u nádraží, které opravdu rekonstrukci
potřebuje. Přijďte nás podpořit na jednáních
zastupitelstva, abyste věděli, jak pracujeme.
Do roku 2016 Vám všem přejeme hodně
zdraví, osobních i pracovních úspěchů a těšíme se na další spolupráci.
Petr Němec, Libor Zelinka
a Lidmila Kružíková, zastupitelé za KSČM

Podzimní kontrasty
a události
Výčet událostí musím začít říjnovým zastupitelstvem. Navržená změna jednacího řádu
nebyla schválena – 7 PRO, ZDRŽEL SE 15, z 16
přítomných koaličních zastupitelů. V listopadu
nás navštívil prezident Miloš Zeman, který
v rámci své cesty po kraji poklepal na základní
kámen závodu firmy INA. Ťuknul sice v Parku
Jana Palacha a sám to oglosoval tím, že tady
klepe na něco, co patří vlastně o pár kilometrů jinam. Po letech čekání byla zprovozněna
zbývající část objektu Slavie. Původní termín
otevření hotelu byl s ohledem na návštěvu prezidenta přesunut na listopad, datum však jistě
vejde do dějin, jako den oživení náměstí. Kdo
by hledal srovnání „nové“ Slavie s tou původní,
je sice o pár metrů vedle, ale tehdejší interiér si
může připomenout alespoň tapetou při vstupu
do kavárny. Investor evidentně nešetřil a tak si
už lze jen přát, že Slavie si svou klientelu najde. Podařilo se propojit cyklostezkou Svitavy
a Vendolí. Zbývá osadit pár keříků, přestřihnout pásku a hurá do pedálů. Tuři porazili poprvé v nejvyšší soutěži rivala z Pardubic a v termínu byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce
kanalizace ve městě. Svitaváci si oddechnou,
jistá dopravní omezení byla bohužel nevyhnutelná. Podle počasí mohl Martin letos přijet na
kole a Martinská husa se podávala po 13 letech
opět ve Slavii. A pak, že ve Svitavách je nuda.
Všem občanům přeji za Naše Svitavy klidný
adventní čas, provoněný purpurou, punčem
a skořicí v odlesku Betlémského světla.
Miroslav Sedlák

Vážení spoluobčané,
prožíváme další adventní období v našem
životě. Advent je dobou shánění vánočních
dárků, úklidu, pečení cukroví a přípravou všeho na vánoční svátky. Advent je také dobou
lidových zvyků, k nimž se řadí adventní věnec,
adventní kalendář, větvičky barborky a vánoční stromeček. Vánoce mají kouzlo, které jiné
svátky nemají. Máme více času na své blízké.
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Děti očekávají splnění svých přání, dospělí se
těší z jejich radosti. Právě to očekávání a radost
je na Vánocích to nejkrásnější, ta vánoční atmosféra pospolitosti a slavnostního naladění.
Myšlenky a starosti všedních dnů se rozplynou a my se oddáme klidnému a slavnostnímu
rozjímání v kruhu svých nejdražších. Vánoční
svátky nám mohou být vhodnou příležitostí
se na okamžik zastavit, ohlédnout se za sebe
a také pohlédnout do budoucnosti, co nás teprve čeká. Vánoce jsou pro mne svátky domova, místa stálosti a trvalosti. Důležité pro mě je
být v klidu, mít tu krásnou vánoční náladu, těšit
se z přítomnosti lidí, které mám ráda.
Za všechny zastupitele hnutí ANO, vám
přeji Vánoce šťastné, radostné a plné lásky,
přesně takové, jaké si sami přejete. Následné
vykročení do nadcházejícího roku 2016 ať je
optimistické a naplní vaše očekávání.
Lenka Jurenová, zastupitelka za hnutí ANO
Rubrika „Ze zastupitelských lavic“
je naplněním novely TZ č. 46/2000 Sb.
a slouží ke svobodnému vyjádření názorů
zastupitelů jednotlivých politických subjektů v aktuálním složení Zastupitelstva města
Svitavy. Texty příspěvků neprocházejí obsahovou ani jazykovou korekturou.

Dobrá vůle projevená skutky
Organizační složka Sociální služby města
Svitav se s nadcházející zimou obrací s prosbou o projev solidarity s osobami bez přístřeší.
Vyzýváme spoluobčany k místní sbírce ošacení. Potřebujeme především ručníky, spodní
prádlo a ponožky. Textil může jevit známky výraznějšího opotřebení. Rád bych v této předvánoční době požádal spoluobčany o projev
dobré vůle spočívající v revizi domácích šatníků a skříní. V případě, že budete chtít některé kusy ošacení darovat, rádi přijmeme vaši
pomoc v sídle Azylového domu pro muže na
adrese Máchova alej 16 ve Svitavách. Pro tentokrát nevyužívejte kontejnery firmy Rewenge.
Děkujeme a přejeme krásné svátky.
Jan Balcar

Děje se ve městě

Rekonstrukce a rozšíření
objektu krytého bazénu

Vedení města chce nadále zvelebovat
sportovní, relaxační a volnočasové prostory
ve městě.
Nyní široké veřejnosti předkládá záměr
úplné rekonstrukce stávajícího krytého plaveckého bazénu a významné rozšíření objektu
krytého bazénu, který byl postaven v květnu
1994 a svým stářím a energetickou náročností již neodpovídá technickým a ekonomickým
provozním požadavkům.
Naším záměrem je vybudování komplexního sportovně relaxačního centra, které
bude obsahovat víceúčelové zařízení včetně
wellness a saunového světa. V novém areálu
bude prostor pro plavecké a volnočasové aktivity všech věkových kategorií.
Vedení města, společnost SPORTES a tým
architektů zvou širokou veřejnost, zejména
plavce a milovníky vodních radovánek, na
prezentaci a veřejné projednání architektonické a provozní studie nového krytého bazénu.
Prezentace a veřejné projednání se
uskuteční v úterý 15. prosince, v 17 hodin
ve Fabrice, Wolkerova alej 92/18, Svitavy.
Srdečně vás zveme a rádi vyslechneme
a vyhodnotíme vaše názory a náměty.
Jaroslav Kytýr

Starostové, kraj i europoslanec vyzývají ministerstvo
dopravy k výstavbě strategické silnice R 35
V pondělí 9. listopadu podepsal hejtman
Pardubického kraje Martin Netolický, náměstek hejtmana Roman Línek, europoslanec
Tomáš Zdechovský a starostové Holic, Litomyšle, Moravské Třebové, Svitav a Vysokého
Mýta tzv. pardubickou výzvu, která apeluje na

Ministerstvo dopravy České republiky k urychlení výstavby rychlostní silnice R 35. „Dopravní
situace v Pardubickém kraji je neúnosná a současný stav ohrožuje lidské životy. Ministerstvo
dopravy musí využít v tomto programovacím
období peníze z evropských fondů na dostavbu R 35. Je neuvěřitelné, že se celé dlouhé roky
nic neděje a přesto, že ministerstvo dopravy
v roce 2006 podepsalo memorandum, kde je
uvedena důležitost výstavby R 35, byla zbudována pouze malá část této komunikace,“
vysvětluje důvody tohoto aktu europoslanec
Zdechovský.
Společné memorandum posílá Pardubický kraj, starostové a europoslanec Zdechovský
ministerstvu dopravy a premiérovi Bohuslavu
Sobotkovi.
Eva Fruhwirtová
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ZO kardio Svitavy
a Polička

Akce v prosinci
16. / St / 14:30 / Fabrika – předsálí

Předvánoční posezení s ochutnávkou
vánočního cukroví
19. / So / 13:00 / Fabrika – odjezd od hl. vstupu

Živý betlém na statku
– výlet do Květné Zahrady
V případě zájmu se přihlaste osobně
v místnosti klubu seniorů (Fabrika, 3. patro,
dveře č. 301) každé pondělí od 14 do 17 hodin,
případně na mob.: 724 360 060 nebo elektronicky na e-mailovou adresu: kssvitavy@gmail.
com nejpozději do 14. prosince.
22. / Út / 14:30 / Fabrika – hlavní sál

Vánoční setkání členů klubu seniorů
s kulturním programem
27. / Ne / 17:00 / Fabrika – hlavní sál

Na muzice ve Fabrice
V případě zájmu o cenově zvýhodněné
vstupenky pro členy klubu seniorů se přihlaste
osobně nejpozději do 21. prosince v místnosti
klubu (Fabrika, 3. patro, dveře č. 301) každé
pondělí od 14 do 17 hodin.
Klub seniorů bude v pondělí 28. prosince
uzavřen.
Přejeme všem seniorům Vánoce plné štědrosti, pohody, lásky, klidu a v novém roce hodně štěstí, zdraví a osobní pohody.
Samospráva Klubu seniorů Svitavy

V sobotu 19. prosince se zúčastníme adventního koncertu v kostele v Neratově, kde
vystoupí pěvecký soubor OBOROCH z Rychnova nad Kněžnou. Pořadatelem je sdružení
tělesně postižených a chráněné dílny v Neratově. Cena zájezdu včetně obědu je 180 Kč.
Úzavěrka přihlášek do 10. prosince. Odjezd
z autobusového nádraží v Poličce 9:30 hod.
a ve Svitavách v 10:00 hod. Počet míst omezen.
Přihlášky: Polička Hana Mlynářová, mob.:724
290 229, Svitavy Jana Hikadová, mob.: 737
636 184.
V pondělí 28. prosince „zakončíme rok 2015
v restauraci Jordán v Poličce“.
Naše členky se pochlubí ukázkami a ochutnávkou vánočních specialit. Začátek kulturního
programu je ve 14:00 hod. Příjemné odpoledne zakončíme tanečkem, na které zveme naše
příznivce. Odjezd vlakem v 10:00 hod do Poličky. Všem přejeme pohodové prožití svátků
vánočních, hodně štěstí a zdraví v roce 2016.
Za výbor ZO kardio Svitavy
Jan Pokorný

Víte, že...

Vánoční koncerty
PS DALIBOR
Pěvecký sbor Dalibor Svitavy se opět připravuje na sérii vánočních koncertů, kterých
rok od roku přibývá.
Letos si můžete vybrat z těchto vystoupení:
• 6. 12. / 17:30 / Blansko, kostel sv. Paraskivy
(farní kostel Církve československé husitské,
ul. Rodkovského 7)
• 12. 12. / 19:00 / Svitavy, Fabrika (J. J. Ryba
– Česká mše vánoční)
• 13. 12. / 15:00 / Vítějeves, kostel sv. Kateřiny,
18:00 / Březová nad Svitavou, kostel sv. Bartoloměje
• 20. 12. / 15:00 / Banín, kostel sv. Antonína,
18:00 / Opatovec, kostel Narození Panny
Marie
• 22. 12. / 18:00 / Vendolí, kostel sv. Ondřeje
• 26. 12. / 18:00 / Svitavy, kostel Navštívení
Panny Marie
• 27. 12. / 15:30 / Koclířov, kostel sv. Filomény a sv. Jakuba staršího, 18:00 / Opatov,
kostel sv. Antonína, opata.
Doufáme, že vánoční atmosféra koncertů
i pěvecké výkony vás naladí na sváteční strunu
a zpříjemní vám advent i vánoční svátky.
Zuzana Pustinová

...v průběhu měsíce prosince bude ve Fabrice v provozu Chargebox?
ChargeBox byl vyvinut ve Velké Británii
s cílem umožnit komfortní nabíjení elektronických zařízení – telefonů, iPodů či herních
konzolí. Přístroj je výjimečný nejen v úrovni
zabezpečení uzamykatelných bezpečnostních
skříněk s různými typy konektorů, ale i snadnou a rychlou obsluhou. Tato služba je zpoplatněna, nejmenší částka za nabití je 20 Kč.
Alice Štrajtová Štefková

Story Design se stala
součástí nadnárodní
skupiny UMDASCH

Letošní listopad je zlomovým měsícem
v úspěšné dvacetileté historii litomyšlské firmy
STORY DESIGN, kterou v roce 1995 založili
bratranci Tomáš a Filip Brýdlovi. Novým stoprocentním vlastníkem firmy s 220 zaměstnanci se stala rakouská nadnárodní skupina Umdasch Group. Konkrétně se STORY DESIGN
stává součástí divize Umdasch Shopfitting
Group, ve které se bude profilovat jako významné vývojové a výrobní centrum koncernu.
Vizí rakouských majitelů zastupující společnost
se 150 letou tradicí ve výrobě nábytku je další
rozvoj firmy, což do budoucna přinese navýšení pracovních příležitostí v regionu. „V dnešní
globalizované a občas rozkolísané Evropě je
nadnárodní stabilita základním předpokladem budoucích úspěchů. Skupina Umdasch je
v tomto směru ideálním partnerem. Jsem si zároveň jistý, že tímto krokem zajistíme pokračující prosperitu celé skupiny a podpoříme růst
pracovních míst v regionu,“ uvedl Jakub Brýdl,
někdejší výkonný ředitel a nynější předseda
představenstva společnosti STORY DESIGN.
Během půlročního jednání firma v důkladných
hloubkových analýzách prokázala výbornou
ekonomickou kondici. Konečné rozhodnutí
o akvizici podpořila i skutečnost, že obě společnosti sdílí velmi podobou firemní strategii.
„V rámci intenzivních a velmi osobních rozhovorů se zástupci rodiny Brýdlů jsme zjistili, že
sdílíme společné hodnoty a cíle. Pokud naše
síly chytře spojíme, úspěšná cesta společnosti
STORY DESIGN může pokračovat ještě velmi
dlouho,“ doplnil Silvio Kirchmair, generální ředitel Umdasch Shopfitting Group. Společnosti
je zároveň zachována významná rozhodovací
autonomie, stejně tak jako obchodní název
společnosti a personální obsazení pozic nejen
v managementu firmy.
Markéta Šmídová

LÉKÁRNA NA HRANIČNÍ
se již 20 let stará o Vaše zdraví.

Přijďte s námi od 7. do 11. 12. 2015 oslavit výročí
(lékárna byla otevřena v prosinci 1995).

Připravili jsme řadu akcí a pro každého
malý dárek. Využijte slevového kupónu.
Přehled akcí na www.lekarnasvitavy.cz a na

Prodej ryb u kašny
Tradiční prodej ryb na vánoční stůl od
Rybářského sdružení Vysočina z Poličky
se uskuteční od 20. do 23. prosince na
obvyklém místě – u kašny sv. Floriána na
náměstí.
Rudolf Grim

SLEVOVÝ KUPÓN

na volně prodejný sortiment:
pro držitele klientských karet
lékáren Na Hraniční a Paracelsus
Svitavy jednorázová sleva
celého
10% znákupu

Bez klientské karty sleva 50 Kč
při nákupu nad 500 Kč.
Slevy platí pouze při předložení
tohoto kupónu v týdnu od 7. do 11.
12. 2015 a nelze je kombinovat
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Mateřské a rodinné centrum Krůček Akce SVČ
Nebe, peklo, s Krůčkem ráj aneb mikulášská besídka
Nemusíte si čerty zvát domů, stačí přijít
do Fabriky! Jako tradičně i letos pro vás a vaše
ratolesti MC Krůček připravil mikulášskou besídku v sále ve Fabrice v sobotu 5. prosince
od 15:30.
Kromě spousty stanovišť pro nejmenší děti
až do 6 let i jejich starší sourozence bude připraven více než hodinový zábavný animační
program s procházkou přes peklo i přes nebe
až do ráje. Odpoledním zábavným programem
bude provázet anděl a zmatený čert, spousta
malých andělíčků a čertíků a chybět nebudou
ani Mikuláš a odměny pro děti v podobě mikulášských balíčků.
Program bude oživen také o taneční show
nejmenších z nás „nebeské zvonění“ pod
vedením Květy Hrubešové. Upřednostňujeme prodej vstupenek a balíčků v předprodeji kvůli evidenci počtu kusů. Předprodej
bude probíhat od 16. listopadu na recepci
ve Fabrice a v Hlídacím centru BabyKrůček.

MC Krůček a Fórum 50%
pořádá debatní a síťovací
setkání žen
Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy ve spolupráci s Fórem 50 % vás srdečně zvou
na debatní a síťovací setkání žen na téma Kultivovaná debata v politice - jak na to? Setkání se
koná v pondělí 14. prosince od 18:00 do 20:30
v Andělské kavárně (nám. Míru). Jste politička, nebo žena se zájmem o veřejné dění?
Zajímá vás, jak nejlépe se domluvit s vašimi
mužskými protějšky v zastupitelstvu, na úřadě či na veřejných akcích? Víte, co jsou to
dominační techniky a jak se proti nim bránit? Chcete se seznámit s aktivními ženami
z vašeho kraje? Pokud ano, srdečně vás zveme
k debatnímu setkání, na něž přijala pozvání
např. Petra Benešová - radní města Litomyšl
a Monika Čuhelová - zastupitelka města Svitavy. Svou účast nám prosím potvrďte na office@
padesatprocent.cz. Více informací na e-mailu:
jaklova@padesatprocent.cz nebo mob.: +420
774 411 151, kontaktní osoba Halka Jaklová.

Další Kurz emoční
inteligence od ledna
opět v Krůčku!
Po velkém zájmu jsme se rozhodli pro nový
běh kurzu emoční inteligence (KEI) již od ledna 2016. Kurz se zaobírá emocemi dospělých
i dětí a prací s emocemi, cílem je naučit rodiče
pracovat s vlastními emocemi a učit děti pracovat s jejich dětskými emocemi. Kurz vede
zkušená psycholožka a lektorka Mgr. Monika
Čuhelová. O informace a přihlášky pište na
e-mail: cuhelovamonika@gmail.com či volejte na mob.: 739 085 457. Kurz se skládá
z 5 setkání, vždy ve středu dopoledne od 9 do
12 hod. v MC Krůček.
Tým MC Krůček

Cena: 50 Kč/rodina - členové MC Krůček
(+ 10 % sleva KPZ VZP), 70 Kč/rodina – nečlenové + balíček 30 Kč/ks členové MC Krůček,
40 Kč/ks nečlenové. Prodej bude umožněn
i na místě, ale s omezeným počtem balíčků.
Využijte tedy možnost předprodeje. Těšíme se
na společné čertovské řádění.

6. / Ne / 15:00 / SVČ Tramtáryje

Relaxační dvouhodinovka – Já v běhu času
Setkání zaměřené na nakládání s časem, povídání o důležitosti rituálů v životě, o zrání a osobním růstu. Vlastní zkušenosti a příspěvky účastníků k uvedeným tématům jsou vítány. Vedou
Bc. Zuzana Vojtová a Mgr. Petra Langerová.
Hlásit se můžete na e-mail: lwaltova@svitavy.cz
nebo mob.: 734 287 286
6. / Ne / 9:00 / střelnice SVČ - IV. ZŠ
Střelecká soutěž: Podzimní cena města Svitavy - 24. ročník. VzPu mládež do 12, 14 a 16 let.
Startovné: pro nečleny 50 Kč

Krůček po krůčku
přes adventní čas
do nového roku
Zveme vás a vaše děti ve čtvrtek 17. prosince od 15 hodin na vánoční besídku do MC
Krůček (zaštítěná z projektu Zelený Krůček).
Vyrobíme si společně vánoční dekorace, dárečky pro své blízké. Nabídneme vám vánoční cukroví a punč. A s dětmi se podíváme, co
Ježíšek nadělil pod náš krůčkovský stromeček.
Těšíme se na vás a všem vám přejeme
krásný adventní čas plný radosti, lásky a pohody. A do nového roku správný krok, ideálně
s krůčkem. Věříme, že i v příštím roce budeme
pro vás místem pohody, setkávání, inspirace
a efektivně stráveného času. Na shledanou
v roce 2016.
Tým MC Krůček

Zapalme svíčku
V životě lidí někdy nastanou chvíle, které zcela obrátí jejich životní hodnoty. Jednou
z nejbolestivějších ran je úmrtí dítěte. Nezisková organizace Dlouhá cesta, která vznikla
v roce 2005, proto nabízí pomoc a podporu
pozůstalým rodinám. V projektu Nejste sami
si rodiče navzájem poskytují rady a sdílejí
zkušenosti. Jednou ze vzpomínkových akcí je
setkání rodin, v nichž zemřelo dítě, které se nazývá Zapalme svíčku. V den Světové památky
zesnulých dětí - 13. prosince – se stejně jako
na ostatních místech republiky sejdou pozůstalí rodiče, příbuzní, sousedé, přátelé a kamarádi a zapálením svíčky vzpomenou na ty, kteří
odešli dříve, než stačili dospět. Poprvé se tato
akce bude konat i ve Svitavách - v neděli 13.
prosince v 16 hodin se sejdou v kostele Navštívení Panny Marie na náměstí Míru. Úvodní
slovo pronese farář Václav Dolák, dále bude
provázet Draha Páleníková. Zahrají a zazpívají žáci a učitelé ZUŠ Svitavy (další informace:
Draha Páleníková, d.palenik@email.cz , mob.:
732 528 501).
Zuzana Pustinová

8. / Út / 8:00 / Fabrika

Okresní kolo v šachu družstev ZŠ
9. / St / 15:00 / SVČ Tramtáryje

Pečení a zdobení perníčků
Vykrajování, pečení a zdobení perníčku pro
všechny děti, které chtějí ochutnávat cukroví
o něco málo dřív. Cena 30 Kč. Více informací: e-mail: lwaltova@svitavy.cz, mob.: 734 287
286. Nutné nahlásit se předem
13 / Ne / 15:00 / SVČ Tramtáryje

Relaxační dvouhodinovka
- Muzikoterapeutická relaxace
Setkání věnované přirozené léčivé hudbě
a muzikoterapii pod vedením profesionála
Aleše „Aldamana“ Fuchse. Budeme spočívat
v klidu přírodních zvuků a tónů, ladit vnitřní harmonii za pomocí alikvótního zpěvu a nástrojů.
S sebou podložku, deku a pohodlné oblečení.
Rezervace nutná! Hlásit se můžete na e-mail:
lwaltova@svitavy.cz nebo mob.: 734 287 286
16. / St / 15:00 / SVČ Tramtáryje

Ledové sochaření
Jedinci i skupiny, povolte uzdu své fantazii a kreativitě a přijďte vytvořit originální sněhovou sochu. Vaše sněhové výtvory budeme i barvit a nejlepší z nich i oceníme originální cenou. Vstupné
40 Kč. Nutné se předem přihlásit. Více informací:
e-mail: lwaltova@svitavy.cz, mob.: 734 287 286
19. / So / 12:30 – 16:00 / lánské hřiště

Zimní KUBB - turnaj
12:30 - 13:00 nácvik, prezence, pravidla
13:00 - 16:00 turnaj
Tým 1 - 6 lidí (doporučeno 2, 3, 1 hráčů) max.
10 týmů. Hra bude trvat max. 30 min. Každý
účastník získá pamětní list. Rezervace nutná do
16. prosince na mob.: 734 287 285. Zápisné:
50 Kč na osobu.
Robert Snášil
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Ohlédnutí ve fotografiích ze života našeho města

Ve středu 4. listopadu v rámci putování po Pardubickém kraji přijel prezident republiky Miloš Zeman s hejtmanem Martinem Netolickým i do Svitav.
Starosta města David Šimek jim byl po celý čas průvodcem. Miloš Zeman se nejprve setkal se zastupiteli města a následně v zaplněném sále také
s veřejností. Poté se prezident republiky odebral do parku Jana Palacha, kde poklepal na základní kámen nového závodu Schaeffler Svitavy. Prezident obědval v nově zrekonstruovaném hotelu Slavia na náměstí Míru, kde slavnostně přestřihl pásku a po obědě odpovídal na dotazy novinářů
na tiskové konferenci.

Poklepání na základní kámen závodu Schaeffler Svitavy se konalo začátkem listopadu. Aktu
se zúčastnil člen představenstva společnosti
Schaeffler Oliver Jung, jednatel firmy INA Lanškroun Jan Goláň a další hosté.

Hotel Slavia na náměstí Míru ve Svitavách se po
třinácti letech znovu otevírá. Svým hostům nabízí
v přízemí Šenk U Viléma, v prvním patře restauraci a kavárnu Slavia a salonek s terasou, v dalším
podlaží pak ubytování pro dvacet hostů.

Přehlídka středních škol a středních odborných
učilišť se konala v prostorách Fabriky. Prezentovaly se střední školy okresu Svitavy i dalších regionů, žáci získali podrobné informace o vzdělávací nabídce a vyučovaných oborech.

Již tradiční výlov svitavského Dolního rybníka
proběhl v sobotu 14. listopadu. O prodej ryb,
který zajišťovalo na hrázi rybníka Rybářství Litomyšl, byl velký zájem.

Pomník Johanna Wolfganga Goetha má novou
desku a své důstojné místo vedle Ottendorferova domu. Kout městské zeleně s pomníkem byl
předán veřejnosti 11. listopadu.

Další představení z cyklu Listování s Lukášem
Hejlíkem, které se konalo v úterý 3. listopadu ve
Fabrice, seznamuje diváky se zajímavými knihami formou akční zábavy.

Ve středu 11. listopadu proběhl lampionový průvod, který pořádalo SVČ Tramtáryje. Svatomartinský průvod se vydařil i díky vydatné pomoci
a spolupráci dalších organizací a kamarádů, kteří středisku dlouhodobě vypomáhají. Hlavní podíl na přípravě a organizaci měla Lenka „Krťa“ Waltová
a Pavlína Šmerdová. Akce začala u morového sloupu, kam přijel Martin na bílém koni se svými pomocníky. V rytmu bubnu za doprovodu světlonošů
se průvod přemístil do parku Jana Palacha, kde na přítomné čekal vyzdobený park.
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Kultura
1. Út / 19:00 / Fabrika
Divadlo v Řeznické: Leni
Abonentní cyklus podzim/zima 2015/2016.
Vstupné: 350 Kč, předprodej od 16. listopadu
v recepci Fabriky

2. St / 18:00 / čajovna Namasté
Martina Trchová - Deníky z Ladhaku
Koncert - autorské čtení a projekce.
Vstupné 90 Kč

3. Čt / 10:00 a 17:00 / Fabrika
Soukromá taneční škola Scarlett
10:00 vystoupení pro školy
17:00 vystoupení pro veřejnost.
Vstupné: dospělí 60 Kč, děti 20 Kč

 18:30 Ottendorferův dům
– muzeum esperanta

 19:30 / Fabrika
Těšíme se na Ježíška
Pořádá Agentura Zdeňka Petržely ve spolupráci s SKS.
Vstupné: 190 Kč, předprodej místenek na
mob.: 607 677 633
nebo na e-mail: z.petrzela@gmail.com

6.

Ne / 9:00 – 16:00 / náměstí Míru, městské
muzeum, muzeum esperanta, Fabrika

2. adventní neděle - Vánoce ve Svitavách
Vánoční zvyky - malování a prodej klasických
baněk, pečení cukroví, pletení vánoček, smažení tradičních vánočních hnízd. Novinkou letošního roku bude ochutnávka sváteční indické
kuchyně.
Marcipánové Vánoce - výroba marcipánových
figurek, prodej již hotových či prodej marcipánového těsta v muzeu esperanta.
Náměstí Míru: Tradiční vánoční jarmark
Fabrika: Vánoční dílna pro děti, bleší trh, non
stop promítání pohádek

158. cestovatelský večer Asociace Brontosaura
Povídání a promítání fotografií o nejsevernějším pohoří České republiky (Jizerské hory)
a nejmenším pohoří Německa (Žitavské hory).
Uvádí Libor Lněnička.

Vánoční pečení v Krůčku
v rámci montessori center
 15:00 / Fabrika
Vánoční setkání osaměle žijících osob
Pořádá Středisko sociálních služeb Salvia.

 16:30/ Fabrika, bar u knihovny
Google pro náctileté

Pořádá: Emma production s.r.o.
Vstupné: 50 Kč

Vstupné: 70 Kč

8. Út / 18:00 / Fabrika, bar u knihovny

 19:00 / Ottendorferův dům
Monogram

Autorské čtení s Jiřím H. Krchovským

Bluegrassová kapela, křest nového alba. Vstupné: 150 Kč, předprodej v recepci Fabrika od
9. listopadu

Čtení z tvorby jednoho z nejznámějších českých básníků, představitele undergroundu
ovlivněného zejména tvorbou Egona Bondyho.
Vstupné dobrovolné

5. So / 15:30 – 17:30 / Fabrika

8. - 9. Út, St / 8:00 - 15:00 /

Více na: www.leceni.blogspot.cz
Vstupné dobrovolné

10. Čt / 10:00 – 12:00 / MC Krůček

Koncert pro děti: Škola z Marsu

Kurz tance a společenské výchovy
– věneček

 19:00 / čajovna Namasté
Ing. arch. Petr Hájek - přednáška
na téma Psychospirituální bádání

Předvánoční prožitkové setkání s povídáním
o dobrém pití a vůních, které patří ke svátečnímu času. Večerem vás povedou David Řehák
a Jitka Studénková.
Vstupné: 120 Kč

11. Pá / 8:25 a 9:55 / Fabrika

4. Pá / 18:30 / Fabrika

Pořádá MC Krůček. Předprodej vstupenek
a balíčků od 16. 11. na recepci ve Fabrice
a v Hlídacím centru BabyKrůček. Cena: 50 Kč/
rodina členové MC Krůček (+ 10% sleva KPZ
VZP), 70 Kč/rodina – nečlenové + balíček 30
Kč/ks členové MC Krůček, 40 Kč/ks nečlenové

 18.00 / Nadační dům Josefa Plívy
Dobré a voňavé - z moudrostí našich
babiček o vánoční kuchyni

Seznámení s aplikací Cardboard, která vám
pomůže spustit vaše oblíbené zážitky s virtuální realitou. Cardboardy budou připraveny
v knihovně.

JIZERSKÉ A ŽITAVSKÉ HORY

Nebe, peklo, s Krůčkem ráj
aneb mikulášská besídka ve Fabrice

ka jsou zpracovány tři známé příběhy pejska
a kočičky. Vystoupení pro MŠ, 1. – 3. ročník ZŠ.
Vstupné: 40 Kč

městské mu-

zeum a galerie

Vánoce v muzeu
Zdobení perníčků, smažení tradičních svitavských vánočních hnízd, pletení vánoček, pečení
cukroví, výroba a prodej drobných tradičních
dárků (dřevo, patchwork, svícny, perníčky, klasické i staročeské ozdoby...).
Vhodné pro školní skupiny, nutné předem
objednat, e-mail: lektor@muzeum.svitavy.cz,
nebo tel.: 461 532 704, Jitka Olšánová

9. St / 8:30 a 10:15 / Fabrika
Hravé divadlo Brno: O pejskovi a kočičce
V dramatizaci klasické pohádky Josefa Čap-

 20:00 / Fabrika
Koncert kapel UDG + ATMO MUSIC
Vánoční turné. Pořádá alternativní klub Tyjátr.
Vstupné: 190 Kč v předprodeji, 230 Kč na místě, předprodej v recepci Fabriky

12. So / 19:00 / Fabrika
Jan Jakub Ryba: Česká mše vánoční
Pod řízením Dany Ludvíčkové vystoupí pěvecké sbory: Bendl Česká Třebová, Chorbell
Hradec Králové, Otakar Vysoké Mýto, Dalibor
a Iuventus za doprovodu Orchestru pardubických filharmoniků. Sólisté: Jana Lesná, Markéta
Štefaniková, Václav Boštík a Michal Tetur.
Vstupné: 200 Kč (členové KPH 100 Kč), předprodej od 27. listopadu v recepci Fabriky
a v Informačním centru Svitavy

 19:00 / kavárna V Parku
Francouzský večer
Zveme vás na francouzskou večeři přichystanou šéfkuchařem ve francouzské gastronomii.
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Menu pro jednu osobu tvoří čtyři chody - šneci zapékaní sýrem v bylinkovém másle s cognacem Armagnac, opékaná žabí stehýnka na
salátku, přelitá bylinkovým máslem, krevety
flambované cognacem Armagnac, přelité bylinkovým máslem. Přílohou ke všem chodům
budou francouzské bagety. Jako dezert pro
vás přichystáme karamelové koule. Vstupenky
k zakoupení v kavárně do 7. 12. za 499 Kč/os.

13. Ne / 13:00 – 17:00 / městské muzeum,
náměstí Míru
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 15:00 / městská knihovna
Vánoční čtení a tvoření v knihovně
Přijďte si poslechnout Vánoční příběh a vyrobit ozdoby na stromeček z korálků. Je třeba se
předem přihlásit, příspěvek na použitý materiál
20 Kč.

 18:00 / Nadační dům Josefa Plívy
Předvánoční setkání s dárci krve,
zájemci o dárcovství a příznivci!

16. St / 18:00 / čajovna Namasté

3. adventní neděle - Vánoce ve Svitavách

Jana Bauerová

Náměstí Míru – adventní trhy.
Městské muzeum - Krása patchworku - drobné dárky z patchworku, textilní doplňky do
domácnosti, nebo si je můžete sami vyrobit za
pomoci členek Spolku patchworku ze Svitav.
Materiál bude připraven.

Vánoční koncert písničkářky a multiinstrumentalistky z Beskyd. Jana Bauerová zahraje
své autorské písně s doprovodem harfy, lyry
a severské kantele. Vstupné: 90 Kč

 14:00 / Divadlo Trám
(Ottendorferův dům)
POSED – PUTOVÁNÍ S JANEM AMOSEM

17. Čt / 8:30 a 10:15 / Fabrika
Michaela Novozámská
– Hvězdička betlémská

POdzimní SEtkání Divadel, tentokrát inspirováno životem, dílem a dobou Jana Amose Komenského.

Hudební divadlo dětem Hradec Králové. Charismatický vánoční koncert, ve kterém zazní
nejen koledy, ale i krásné písničky z autorčiny
dílny. Vystoupení pro MŠ, 1. stupeň ZŠ a veřejnost. Vstupné: 45 Kč

 19:00 / Fabrika
Koncert vokálního seskupení 4tet

 9:00 a 10:30 / Trám
DOcela MAlé divadlo Svitavy

Již téměř 13 let udivuje diváky svými neuvěřitelnými pěveckými, ale i hereckými výkony a nápady Jiří Korn, Jiří Škorpík, Dušan Kollár, David
Uličník. Gentlemani v cylindrech opět připravili
originální podívanou v programu, která měla
premiéru v září 2015.
Pořádá: REMOEX CZ a.s.
Vstupné: sál 550 Kč, balkon 530 Kč, předprodej v Informačním centru Svitavy

Hra o Ježíškovi
Vánoční představení pro děti ZŠ a Speciální
školy ve Svitavách.
Hrají: A. Fiedlerová, K. Horská, K. Pavlova,
M. Veretin, E. Doláková, J. Kopačka, J. Kopřiva,
J. Pechan a další. Režie: Radka Oblouková

 15:00 - 17:00 / MC Krůček
Vánoční besídka s Krůčkem

14. Po / 18:00 / Fabrika

Tvoření, dárečkování, dětský punč a vánoční
atmosféra s týmem MC Krůček.

Duo Jamaha
Pro milovníky tradičních lidovek jsme připravili
vystoupení nejúspěšnější kapely a hvězdy TV
Šlágr. Pořádá: AKAKA s.r.o.
Vstupné: 250 Kč, předprodej v recepci Fabriky

15. Út / 8:30 / Fabrika, aula
Seminář Zákon o DPH – kontrolní hlášení
Pozvánku a bližší informace obdržíte na adrese Krajská hospodářská komora Pk, Oblastní
kancelář Svitavy, Wolkerova alej 92/18, www.
khkpce.cz, e-mail: svitavy@khkpce.cz, mob.:
724 613 968.

 9:00 a 11:00 / Fabrika
Two drummers: M
ika Ronos a Petr Mifek
Nový a moderní hudební výukový program,
který žáky provede programem o vzniku nejstarších hudebních nástrojů od pravěku až do
dnešní doby. Program připravili dlouholetí hráči na bicí nástroje z Chrudimi.
Vystoupení pro 2. stupeň ZŠ a veřejnost.
Vstupné: 50 Kč

 17:00 / Fabrika
Christmas Party HelloGoodbye
pro studenty a přátele jazykové školy
Od 17:00 do 19:00 divadelní představení pro
děti, 19:30 koncert Los Hongos, Kowalski.
Místenky: kontakt: Klára van Sas,
e-mail: info@hellogoodbye.cz, mob.: 777 275 472.
Vstupné dobrovolné

 19:00 / Nadační dům Josefa Plívy
Peruánský pohled na spiritualitu
a její vztah k psychologii a zdraví člověka
Mgr. Hana Simonová, psycholožka žijící téměř
rok v peruánské Amazonii, sdílí své zkušenosti
a poznatky o tamní domorodé moudrosti, šamanismu-curanderismu a léčení.
Vstupné dobrovolné

19. So / 10:00 - 19:00 / Nadační dům Josefa Plívy
Sebepoznání, vnitřní očista a zrození světla
Jednodenní prožitkový seminář pro ženy. Programem semináře provedou Hana Simonová

a Lucie Žilkayová. Čeká vás tanec, práce s příběhy a hudebními nástroji, příjemné pohlazení
a sdílení v kruhu žen. OČISTA – rituál smíření
a odpuštění. ZROZENÍ SVĚTLA – naladění se
na nový záměr, nový rok a přání.
Místa na seminář jsou omezena. Rezervace
a bližší informace: zenaziva@gmail.com
Cena: 850 Kč

19. – 20. od So 10:00 do Ne 20:00 /
Fabrika

ASUS FINALS 9
Unikátní herní show opět v městě gamingu!
Finále prestižních turnajů v PC hrách a víkend
plný interaktivní zábavy je zpět s vánočním večírkem! Informace na: www.hitpoint.cz.
Více na straně 14.

20. Ne / 13:00 – 17:00

/ městské muzeum,

náměstí Míru

4. adventní neděle - Vánoce ve Svitavách
Městské muzeum: Řezbáři a Vánoce - vyřezávání betlémových figurek mezi betlémy ve
výstavních síních muzea s betlémáři z Poličska. Výroba a prodej dřevěných drobností
pro radost s řezbáři našeho regionu. Možnost
zakoupení dřevěných výrobků jako dárek pod
stromeček.
Náměstí Míru: adventní trhy

22. Út / 14:30 / Fabrika
Vánoční setkání členů klubu seniorů
 19:00 / Divadlo Trám
Divadelní spolek ZAKLEP
ČESKÉ VÁNOCE
Vstupné dobrovolné

24. Čt / 22:00 – 24:00 / městské muzeum
a galerie
ŠTĚDRÝ VEČER V MUZEU
Vánoční společné setkávání se s přáteli před
tradiční návštěvou půlnoční mše. Zahrát
a společně s návštěvníky zazpívat koledy přijdou svitavští muzikanti, připraven je horký čaj
s rumem.

26.

So / 18:00 / kostel Navštívení panny

Marie

VÁNOČNÍ KONCERT - PS Dalibor
Vstupné dobrovolné

 18:00 / Fabrika
VÁNOČNÍ BIGBÍT – SOUTĚŽ – 1. ročník
Prestižní soutěž neprestižních (zatím) kapel,
jednotlivců a dalších bizardních hudebních seskupení. Vstupné do 20:00 – 120 Kč, od 20:00
– 150 Kč. Předprodej vstupenek v recepci Fabriky a IC Svitavy od 1. prosince

27. Ne / 17:00 / Fabrika
Na muzice ve Fabrice
Hraje DO Svitavská dvanáctka pod vedením
kapelníka Romana Kalvody.
Vstupné: 50 Kč, předprodej od 11. prosince
v recepci Fabriky
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31. Čt / 17:59 / náměstí Míru
Silvestrovský ohňostroj

Kino Vesmír
17. - 23. / Čt, 19:30 / Pá, So, Ne Po, Út, St
17:00 a 19:30
Star Wars: Síla se probouzí USA 2015
PREMIÉRA!
Lucasfilm a režisér J. J. Abrahams spojili síly,
aby nás znovu přenesli do předaleké galaxie!
Filmová událost roku!
Vstupné: 130 Kč / dabováno: vždy v 17:00 hodin / titulky: vždy v 19:30 hodin / 136 minut
27. / Ne / 17:00
Malý princ Francie 2015
První celovečerní animovaná adaptace slavného díla o přátelství, lásce a skutečném štěstí.
Podle slavné stejnojmenné knihy Antoine de
Saint – Exupéry.
Vstupné: 120 Kč / dabováno / 106 minut
27. / Ne / 19:30

Vánoční kameňák ČR 2015
Starosta města Kameňákov se rozhodne postavit na hoře Říp skokanský můstek… a tak
navštíví věčně opilého prezidenta republiky…
Komedie. Režie: F. A. Brabec
Vstupné: 120 Kč / 86 minut
28. / Po / 17:00

Hodný dinosaurus USA 2015
Co by se stalo, kdyby asteroid minul Zemi
a dinosauři nikdy nevyhynuli… Dobrodružná
animovaná výprava studia PIXAR.
Vstupné: 100 Kč / dabováno / 100 minut
28. / Po / 19:30
Padesátka ČR 2015
Co se stane na horách, zůstane na horách,
a dole ať si dělaj, co chtěj… Komedie. Režie:
Vojtěch Kotek
Vstupné: 110 Kč / 97 minut
29. / Út / 17:00
Žabák Ribit USA, Malajsie 2014
Fantastická cesta někdy začíná jedním malým
skokem. Rodinný dobrodružný animovaný film.
Vstupné: 90 Kč / dabováno / 88 minut
29. / Út / 19:30

Rodinný film ČR 2015
Jak se vypořádají s nečekanou svobodou dva
teenageři, jejichž rodiče se vydají na plavbu po
moři…? Existenciální dobrodružný příběh.
Scénář a režie: Olmo Omerzu
Vstupné: 110 Kč / 95 minut
30. / St / 17:00

Sněhová královna 2 Rusko 2014
Pokračování úspěšné animované pohádky Sněhová královna, ve kterém vaše oblíbené hrdiny
čeká nová hrozba z ledu a sněhu… Animovaný
rodinný film.
Vstupné: 100 Kč / dabováno / 78 minut
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30. / St / 19:30

Trable o Vánocích USA 2015
Ve skvěle obsazené komedii o vánočních svátcích sledujeme členy rodiny, kteří se snaží tradičně sejít, aby společně oslavili svátky.
Režie: Jessie Nelson
Vstupné: 110 Kč / titulky / 107 minut

Výstavy
• Městské muzeum a galerie
20. listopadu – 31. ledna 2016

DEVATERO POHÁDEK KARLA ČAPKA
Zábavná a „komunikující“ výstava pro soutěživé, hravé a tvořivé děti i dospělé na motivy
spisovatele Karla Čapka a jeho bratra, ilustrátora Josefa Čapka.
30. listopadu – 17. ledna 2016

Tiskový servis:
Blanka Čuhelová, tel.: 461 541 710, 777 579
859, e-mail: cuhelova@muzeum.svitavy.cz
www.muzeum.svitavy.cz

• Fabrika
Foyer
Výtvarný kroužek při Nadaci J. Plívy:

Malujeme se Stáňou
Vernisáž výstavy proběhla 25. listopadu v 16
hodin ve foyer Fabriky za účasti malých autorů, vedoucí ateliéru Stáni Plívové a dětí ze ZUŠ
Svitavy s hudebním vystoupením pod vedením
Veroniky Plívové.
2. podlaží

Vzpomínka na Filipa Topola
Texty písní Psích vojáků, fotografie.

Rodina Haldových
- řezbáři a sběratelé

3. podlaží

NAD BETLÉMEM VYŠLA HVĚZDA

Čižmy, krpce, kacabaja, nevíte, oč běží? Tak se
přijďte podívat, v čem ten folklor vězí.

Výstava z ukázek tvorby soukromé sbírky zahraničních betlémů rodiny Haldových doplněná betlémy z regionu.

Stálé expozice
Labyrint svitavských příběhů

PŘÍBĚH SVITAVSKÉHO BETLÉMA
Expozice je věnována vám všem, kteří chtějí být
vtaženi do poutavého vyprávění příběhu našeho města. Po 40 letech bude vystavena část
svitavského betléma, která již prošla rukama
restaurátorů pardubického muzea.

Z HISTORIE PRANÍ
Unikátní expozice praček a historie praní ve
svitavském muzeu. Součástí expozice je prádelna, kde si můžete vyzkoušet, jak se pralo
na valše, vymandlovat si prádlo na historickém
mandlu a potěžkat, jak těžké bylo žehlení našich babiček.

HLEDÁNÍ HVĚZDY DAVIDOVY
Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy
Expozice o holocaustu na pozadí života světově známého svitavského rodáka Oskara Schindlera. Výstava je doplněna projekcí dokumentů
o osobnosti O. Schindlera a pracovními listy
jako doplněk učebních programů pro všechny
typy škol.

Muzeum esperanta /
Ottendorferův dům
Jediná stálá expozice o historii i současnosti esperanta v ČR. V muzeu je umístěna knihovna
Českého esperantského svazu. Kromě vystavených knih je její větší část umístěna v depozitu.
Aktuální výstava: Esperanto a múzy
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
25. 12. 2015 - 1. 1. 2016 / 13:00 - 17:00

Alena Herodek, Brno:
Lidově jihomoravsky

4. podlaží

Kriminalistika ve fotografii
Putovní výstava
K příležitosti 55. výročí svého vzniku uspořádal
Kriminalistický ústav Praha ČR v roce 2013 fotografickou soutěž Kriminalistika ve fotografii.
Ze 125 fotografií 26 autorů odborná porota
vybrala 50 fotografií do výsledné expozice. Pět
nejlepších bylo vydraženo v aukci a výtěžek věnován Nadaci policistů a hasičů.
Fotografie zachycují práci kriminalistických techniků, technické prostředky používané v kriminalistice, stopy z místa činu či fotografie vytvořené
v laboratorních podmínkách. Jejich autory jsou
přímo zaměstnanci Policie ČR.

• Živá zeď
Venkovní galerie u Alberta

ZAPOMENUTÉ MYŠLENKY
Živá zeď i měsíc prosinec mají společnou
schopnost vytvářet okamžiky, při nichž dochází
k zastavení se, zamyšlení, rozjímání, vzpomínání. A také odcházení. Jako skromnou vzpomínku na velkého muže sestavil a vizuálně doplnil
H. A. Syčák.

• Čajovna Namasté
S Jablkem v kapse
Výstava fotografických I-phone momentů
Vladislava Steinbauera.
Více na: www.cajovnanamaste.cz

• Kavárna V Parku
Keramické obrazy
Vystavuje svitavký keramik Honza Vostřel.

• Kafé Rošambo
Keramické obrazy
Vystavuje svitavký keramik Honza Vostřel.
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Předprodeje ve Fabrice
17. 12. 2015 / 19:00
Recitál Marty Kubišové, 350 Kč
Koncert (17. 12) se ze zdravotních důvodů
přesouvá na jaro 2016. Zakoupené vstupenky
zůstávají v platnosti. O náhradním termínu vystoupení vás budeme informovat na stránkách
Fabriky a Střediska kulturních služeb. Děkujeme za pochopení.
Předprodej od 14. 12. 2015
25. 1. 2016 / 19:00
Cestovatel Jiří Kolbaba a Exotická diashow, 160 Kč
4. 2. 2016 / 19:00 / La Gioia, 280 Kč
28. 2. 2016 / 19:00 / Pátá dohoda, 350 Kč
Předprodej začíná od 6:00 do 15:00 pouze
osobně v recepci Fabriky, od 15:00 přes rezervační systém. Rezervace platí 3 dny. Maximální
počet vstupenek na osobu je 6 ks.

SPORT
2. St / 18:00 / hala Na Střelnici
Tuři Svitavy – NH Ostrava
Basketbal: Kooperativa NBL			

5. So / 9:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – Sokol Brno
Volejbal: kadetky – 1. liga

 9:30 - 12:00 / Svitavský stadion
Mikulášský běh
Běh pro každého zájemce bez rozdílu věku.
Vstup volný

 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – VK Vsetín
Volejbal: ženy – 2. liga

 11:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – Volejbal Vyškov
Volejbal: juniorky – 1. liga

 12:00 – 18:00 / Fabrika
Pohár Aloise Kadlece - turnaj v boxu

gram je vhodný pro statečné děti od 6 let nebo
trapiče každého věku.

8. Út / 8:30 / Fabrika

17. 12. / 18:00 / kostel Povýšení sv. Kříže

Okresní přebor družstev škol v šachu

12. So / 9:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – Sokol Pardubice
Volejbal: junioři – 1. liga

Liga mladších žáků U 14		

 20:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy B
– SBK Valašské Meziříčí
2. liga muži				

6. Ne / 8:30 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy – BK Opava
Liga mladších žáků U 14		

2. liga muži

Polička
8. 12. / 19:00 / Tylův dům

Volejbal: mladší žáci

Koncert věnovaný 125. výročí narození B. Martinů.

 18:00 / hala Na Střelnici
Tuři Svitavy – Ariete Prostějov
Basketbal: Kooperativa NBL

 20:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy C
– Sokol Nová Paka
VČL muži				

Koncert: Jan Šťastný - Pocta Martinů

13. 12. / 19:00 / Tylův dům

Koncert: Skyey Gospel
Sbor profesionálních zpěváků.
18. 12. / 19:00 / Tylův dům

Koncert: Kamil Střihavka and LEADERS!

13. Ne / 9:00 / ZŠ Felberova

Moravská Třebová

Basketbal TJ Svitavy
– SŠB Pardubice

5. 12. / 9:00 – 16:00 / dvorana muzea

Mikulášský jarmark pod střechou

Oblastní přebor U 13			
		
19. So / 14:00 / hala Na Střelnici

8. 12. / 19:00 / kinosál muzea

Basketbal TJ Svitavy B
– TJ Šumperk

Hrají: M. Kuklová, V. Nová, I. Šmoldas.

2. liga muži				

 17:00 / hala Na Střelnici
Tuři Svitavy – MMCITÉ Brno
Basketbal: Kooperativa NBL			

20. Ne / areál Cihelny

Divadlo: Liga proti nevěře

18. 12. / 19:00 / dvorana muzea

Vánoční koncert:
Martino Hammerle-Bortolotti
Rakouský operní a koncertní pěvec italského
původu s krásným „belcantovým“ hlasem vystoupí se smíšeným sborem Syxtet Svitavy.

Motoburza

23. St / 8:30 / Fabrika
Vánoční turnaj v šachu

26. So / 11:00 / ulice U Stadionu
Českomoravské
pomezí
Litomyšl
29. 11. – 20. 12. / piaristický chrám Nalezení
sv. Kříže

Výstava historických i současných betlémů
Tradiční výstava betlémů vyrobených z lipového dřeva, papíru a keramiky. Nejstarším exponátem je chmelický betlém z r. 1864.
4. - 6. 12. / 16:00 – 19:00 / zámecké sklepení

 11:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy B – UP Olomouc

Účinkují: litomyšlské pěvecké sbory a Litomyšlský symfonický orchestr, diriguje D. Lukáš.

 9:00 / hala Na Střelnici
KP mladších žáků – turnaj

2. ročník svitavského Štěpánského krosu
 17:30 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy – NH Ostrava

Koncert: J. J. Ryba – Česká mše vánoční

Zámecké sklepení v moci pekelné
O druhém adventním víkendu budou mít hříšníci možnost navštívit pekelné království. Pro-

Vysoké Mýto
15. 11. - 3. 1. 2016 / regionální muzeum

Vánoční nákupní šílenství před mnoha lety
Vánoční výstava zavede návštěvníky do doby
rakouského mocnářství a první republiky. Připravena bude předvánoční muzejní kavárna
zařízená ve stylu 19. a 20. století.
20. 12. / 17:00 / obec Vraclav

Vánoční koncert a živý betlém
v barokním areálu na Vraclavi
Tradiční vánoční koncert v kostele sv. Mikuláše
na Vraclavi.
25. 12. / 19:30 / Šemberovo divadlo

Koncert : Hudba pomáhá
– Parkoviště pro velbloudy
Vánoční benefiční koncert Parkoviště pro velbloudy, jehož výtěžek bude věnován V. Vrchotovi z Litomyšle.
Více na www.mklub.cz

Naše město - Svitavský kulturní a informační měsíčník. Redakce: Informační centrum města Svitavy, nám. Míru 48, 568 02 Svitavy. Příspěvky posílejte na e-mail: noviny@svitavy.cz.
Informace o pořadech naleznete na: www.svitavy.cz, www.ic.svitavy.cz, www.kultura-svitavy.cz, www.muzeum.svitavy.cz, www.sportes.svitavy.cz, www.booksy.cz, www.svc.svitavy.cz,
www.krucek.blogspot.cz, tadydira@seznam.cz. Pokladna kina je otevřena úterý - sobota od 18:30 do 20:30.
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Informace z kultury

MPO (45)

Řezbáři, betlémáři a sběratelé

Život se v poslední době nějak povážlivě
zrychluje. Částečně k tomu určitě přispívá internet, sociální sítě. Co se stane na druhé straně naší zeměkoule, víme během pár hodin.
Když se před více než dvěma tisíci lety narodil
Ježíš - šířila se tato zpráva po světě prostřednictvím různých věrozvěstů několik set let.
Snad i proto bývá období Vánoc – narození Ježíše Krista - dobou zklidnění, přemýšlení nad
betlémským příběhem a naším životem. K příjemnému prožití konce letošního roku chceme
přispět i v muzeu, a proto jsme pro vás letos
opět po dvou letech připravili několik ztvárnění betlémského příběhu prostřednictvím výstavy „Nad Betlémem vyšla hvězda“.
Svými dřevěnými malovanými betlémy
se letos představí především rodina Haldových z Orlických hor, jejichž betlémy jsou
plné humoru, laskavosti a propojení historie
se současností. Jarmila Haldová je naší přední ilustrátorkou odborné botanické literatury
a také pohádek a pověstí z Orlických hor. Je ale
také skvělou řezbářkou a k jejím charakteristickým dřevěným plastikám patří hlavně kouzelné figury z betlémů. Josef Halda je autorem
ojedinělého velkého Hřebečského betlému

s příběhem veliké lásky – Annenruhe. Najdeme zde figury blízké historii našeho regionu
v typických hřebečských krojích a budovy ze
sousední Moravské Třebové. Potěšitelné je, že
řezbařina uhranula i jejich syny, a tak na výstavě nalezneme i jejich betlémy.
Haldovi jsou ale také velcí sběratelé,
a tak si ze svých cest po světě betlémy přivážejí
domů. Díky tomu budete letos v muzeu moci
obdivovat i světové betlémy z jejich soukromé
sbírky, kolekce pocházející z Itálie, Ruska, Bolívie, Mexika či Afriky.
Výstava bude doplněna kolorovanými
dřevěnými reliéfy českých panovníků a jejich
manželek. Jedinečný řezbářský soubor Jarmily
Haldové (112 obrazů z lipového dřeva, v nichž
jsou dávné příběhy z české historie), začíná
knížetem Bořivojem I. a končí Josefem I.
Na výstavě nebudou chybět ani betlémy
jiných autorů z různých materiálů: keramický Jiřiny a Aleše Sekových, dřevěný Jaroslava
Škrance, kovový Františka Bečky, mechanický
Zdeňka Elčknera. Milým překvapením budou
určitě „čerstvě“ vyrobené betlémy – háčkovaný
Jarmily Marvanové a nudlový Jitky Olšánové.
Blanka Čuhelová

Hledá se Dášeňka... pošlete foto vašeho pejska

Interaktivní výstava v přízemí muzea je velmi hravá a je určena především dětem. Ty zde
najdou poetické pohádky obou bratrů Čapkových – texty Karla a nezaměnitelné obrázky
Josefa. Výstava vychází z knihy „Devatero pohá-

dek Karla Čapka“ a děti si mohou všech devět
pohádek prožít na vlastní kůži. Zřejmě nejznámější knihou Karla Čapka je ale „Dášeňka čili
život štěněte“. A tak jsme se rozhodli jednu zeď
na výstavě věnovat právě pejskům. Chcete, aby
fotografie vašeho Alíka, Rexe či Andyho byla
součástí muzejní výstavy? Pošlete elektronicky
fotografii vašeho pejska s jeho jménem (může
být i vaše příjmení, vždyť pejsek je členem vaší
rodiny, ne?) na adresu: lektor@muzeum.svitavy.
cz. My fotografii vytiskneme a přidáme do galerie svitavského psího světa v našem muzeu. Výstava o pohádkách Karla Čapka i psí fotografie
budou instalovány ve svitavském muzeu až do
7. února příštího roku.
Blanka Čuhelová

Vedle sv. Šebestiána bývá na mariánských
sloupech zobrazován další světec a ochránce
před morovými epidemiemi – sv. Roch. Nejinak
tomu je i u Sturmerova svitavského sousoší, ale
i tento světec byl vysochán kameníky Johanna
Sturmera a jeho řemeslná kvalita provedení nenese přímo otisk mistrova dláta.
Socha sv. Rocha z Montpellier zachycuje
světce jako poutníka s krátkým vousem, jehož
postava je zahalená pláštěm a nezbytným kloboukem na zádech. Pravou rukou ukazuje na
morovou hlízu odhalenou na levém stehně.
Rochův příběh se odehrával snad v letech 1295
až do 16. srpna 1327 ve francouzském Montpellier. Legenda vypráví o jeho výchově v zámožné rodině, ale po smrti rodičů rozdal svůj
majetek potřebným. Jako poutník se vypravil
na cestu do Říma, na níž zázračně uzdravoval
nemocné morovou epidemií. Ale i jemu se nevyhnula smrtelná choroba. Stalo se tak v italské Piacenze a Roch v předtuše brzkého konce
odešel kamsi za město, aby nenakazil ostatní.
Společnost mu dělal potulný pes, který mu přinášel jídlo. Nastal podivuhodný obrat a Roch se
uzdravil. Rozhodl se vrátit domů, ale do cesty
se mu postavila montpellierská stráž, obvinila
jej z vyzvědačství a uvrhla do žaláře. Dlouhých
pět let trvalo věznění a aniž by někomu řekl,
kým vlastně je, ve vězení zemřel. Jeho hrob se
nachází v kostele sv. Rocha v italských Benátkách, kam byly ostatky převezeny. Již od 15.
století v Evropě roste obliba světce, společně
se sv. Šebestiánem, jako mocných přímluvců za
uzdravení od moru. Zobrazován bývá s atributy
jako ve Svitavách – s holí, kloboukem a někdy se
psem. Nezbytnou ikonografickou pomůckou je
odhalená morová rána na stehnu.
Tyto dvě světecké statue hledící do náměstí
opticky rámují základní nápis v kartuši na soklu dříku: „EX VOTO/ HAT DIE HERTZ/ OGL:
BISCHOFPL:/ STATT ZWITTAV/ ZV LOB/ DER
VNBE/ FLECKTEN/ EMPFANGNUS/ MARIAE/ DIESE SAVLEN/ AVFFVHREEN LASE/ Ao.
1703.“ Tedy „Dle slibu nechalo biskupské vrchnostenské město Svitavy vystavět tento sloup
ku chvále Mariinu neposkvrněného početí roku
1703.“
Radoslav Fikejz a Mojmír Fadrný
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Nová pamětní deska J. W. Goetha odhalena Asus Finals 9

Ve čtvrtek 11. listopadu byla odhalena
nová pamětní deska básníka a dramatika,
filozofa a humanisty Johanna Wolfganga
Goetha (1749–1832). Deska stávala ve Čtyřiceti Lánech docela nepovšimnuta, a to od
roku 1932. Těžko říci, proč právě tam. V dobových novinách jsem se to zatím nedočetl.
Pravdou je, že sto roků od smrti spisovatele
bylo ve Svitavách, stejně jako v dalších městech s německy hovořícím obyvatelstvem, velkoryse připomínáno. Jistě, vzorem mohla být
i Mor. Třebová s pomníkem Friedricha Schillera
z roku 1905. Nadto se oba muži přátelili. Bylo
by to krásné, kdyby Goethe přes Svitavy někdy
projížděl, třeba cestou z Mariánských Lázní do
Karlových Varů... Asi těžko, že?
Tak byla deska v květnu loňského roku odstraněna z původního místa a hledalo se místo
pro její novou instalaci, což už samo o sobě
bylo komplikované. Člověk si už ani neuvědomuje, že najít pozemek bez sítí infrastruktury
je problém. Místo se sice našlo, ale už nebylo
co převážet, protože v loňském září se pomník
navždy ztratil. Byl totiž ukraden.

Současná podoba pomníku je licenční kopií desky uměleckého kovolijce Martina Horkého a je upevněna na renovovaném původním
podstavci a kameni. Ten restauroval Daniel
Bartoš. Celou kompozici umístění pomníku navrhl arch. Roman Svojanovský, včetně ozelenění pozemku jako první etapy úpravy zelených
ploch kolem podchodu. Pomník tedy stojí na
místě, kam logicky patří. V bývalé Ottendorferově knihovně se nacházely všechny svazky
sebraných spisů tohoto velikána. Dochovaly se
jich na dvě stovky.
Celkové náklady na obnovu pomníku, včetně úpravy prostoru, dosáhly částky 370 tisíc
korun, z toho byla krajská dotace 50 tisíc a výtěžek veřejné sbírky 12 tisíc korun. Za poskytnuté příspěvky všem patří velké poděkování.
Radoslav Fikejz

Vánoční bigbít 2015
– soutěž kapel
26. / So / 19:00 / Fabrika
V letošním roce jsme se rozhodli oživit toto
setkání a pozměnit formát na soutěž. V rámci
tohoto I. ročníku vystoupí 6 soutěžních kapel
mezi 19 - 23 hod. 1. Chupacabra – Lanškroun,
2. Flyfish – Mor. Třebová, 3. For the Trees
– Žamberk, 4. Výsměch? – Borová, 5. Pinktribute – Brno, 6. Omakalamuhopotajmu – Trstěnice. Po 23. hod. vystoupí FRANTA ČERNÝ &
MY + spec. host Naďa Mašková. Dále bude následovat vyhlášení soutěže a celý večer zakončí
svitavská kapela Z-BAND. Hlavní cenou je sud
piva, sele a koncert v rámci festivalu Hřebečský
slunovrat. Těšíme se na vás! Famózní sdružení
ČERNÝ&BLACK s SKS Svitavy.

O víkendu 19. a 20. prosince se ve svitavské Fabrice odehraje počtvrté velká herní show
ASUS FINALS, kde proběhne vyvrcholení zimní sezony turnajů v PC hrách od známého portálu Hitpoint.cz. Utkají se zde tak nejlepší české
týmy v League of Legends a Counter Strike.
V duelu se zde utkají hráči legendární střílečky Quake Live, populární strategie StarCraft
a karetní mistři HearthStone.
Akce je proslulá hlavně díky skvělé produkci a parádní divácké atmosféře. Není se čemu
divit, v komentovaných zápasech s projekcí na
plátno se představí absolutní domácí progaming špička.
Kromě finálových utkání profíků bude pro
návštěvníky připraven bohatý doprovodný
program, tombola o super ceny, cosplay show,
overclocking, virtuální realita, závodění na volantu a mnoho dalšího!
Přijďte si užít tuhle unikátní akci a nechte
se unést fenoménem interaktivní zábavy! Předprodej vstupenek a další detaily najdete brzy
na stránkách organizátorů www.hitpoint.cz.
Ondřej Báča

Dramatická školička vzhůru nohama, nikoli však s nohama na stole
Jak jistě víte, probíhá v tomto roce rekonstrukce budovy Divadla Trám i Dramatické
školičky. S dětmi jsme od ledna čelili při výuce hluku sbíječek, bagrů, kladiv i vrtaček, do
školičky se statečně prodírali bahnem, výkopy i mezi lešením. Situace to opravdu nebyla
snadná, nikoli však zoufalá. Ke konci května
roku jsme se s Dramatickou školičkou rozloučili na dobu nezbytně nutnou k její rekonstrukci. Termín byl stanoven na konec října,
jenže to tak bývá, dokončení stavby se týden
co týden oddaluje.

Jak tedy žije Dramatická školička
s nohama na stole?
Od září probíhá individuální výuka a výuka malých skupin u mne doma, větší skupiny se schází příležitostně v muzeu, Fabrice, Ottendorferově domě či farní stodole,…
zkrátka, kde se dá. Téměř každý víkend někde
hrajeme nebo zkoušíme. (V Litomyšli, v Brněnci, dvakrát na přehlídkách v Praze: představení Oslovi bylo vybráno na přehlídku Děti
- výchova - divadlo a inscenace Medvěd na
přehlídku Přelet nad Loutkářským hnízdem.)
Mimochodem - v červenci získalo představe-

ní Medvěd souboru Bubliny jednu z hlavních
cen Loutkářské Chrudimi - cenu za inscenaci
a ocenění za režijně scénografické ztvárnění.
Další z hlavních cen přehlídky individuálních
výstupů si odvezli Tomáš Mohr s Marcelou
Coufalovou za představení Oslovi. Nezaháleli jsme ani v uměleckém přednesu. V listopadu jsme se zúčastnili přehlídky Pardubické
poetické setkání, odkud si kromě perníku
odvezl Adam Weinlich z Dramatické školičky
1. místo v kategorii recitátorů (15-17let),
dále 1. místo v kategorii literátů (bez věkového omezení) a navíc cenu diváka za recitaci.
Iva Táborská získala za recitaci čestné uznání
a Matěj Nárožný 2. místo v kategorii recitátorů (17 - 19 let). Zapojili jsme se také do divadelního projektu ZUŠ Choceň, který mapuje
život a dílo Jana Amose Komenského. Pokud
vše dobře dopadne, budete mít možnost celý
projekt vidět v neděli 13. prosince v rámci
přehlídky POSED.
Dobrou školu či divadlo nedělá budova,
ale lidé. Děti a jejich rodiny, přátelé… Vám
všem bych chtěla poděkovat za shovívavost
a trpělivost, kterou jste zatím při rekonstrukci
s námi měli. Vám ostatním za ochotu a vstřícnost při hledání nouzových řešení výuky.

(Knihovně, muzeu, přátelům, kolegům…).
Především bych chtěla poděkovat Petrovi
Mohrovi, na kterém leží tíha možných i nemožných řešení, které si prodloužení stavby
v praxi vyžádalo.
Přesto si vždy našel čas, aby s námi jako
řidič ochotně a nezištně absolvoval mnoho
divadelních zájezdů a vystoupení. Vážím si
toho. A vážím si všech, kteří svoji práci dělají
rádi a tak dobře, jak nejlépe dovedou.
Mějme se rádi a buďme spolu rádi. Věřím,
že až se všichni ve zdraví v nové budově sejdeme, bude to setkání radostné a tvůrčí. Tož
už aby!
Jana Mandlová
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Česká mše vánoční
12. / So / 19:00 / Fabrika
V předvánočním čase v sobotu 12. prosince v 19 hodin zazní v sále Fabriky Česká mše
vánoční Jakuba Jana Ryby. Pod řízením Dany
Ludvíčkové ji provedou pěvecké sbory Bendl
Česká Třebová, sbormistr Josef Menšík, Chorbell Hradec Králové, sbormistryně Kateřina
Kubínová, Otakar Vysoké Mýto, sbormistryně
Věra Milerová, a svitavské sbory Dalibor, sbormistryně Miroslava Ducháčková, a Iuventus,
sbormistryně Věra Burešová, za doprovodu
Orchestru pardubických filharmoniků. V sólových partech se představí Jana Lesná, Markéta
Štefaniková, Václav Boštík a Michal Tetur. Program doplní výběr z České svatoroční a České mariánské muziky Adama Václava Michny
z Otradovic a Prelude z Te Deum francouzského barokního mistra Marca - Antoine Charpentiera. Přijměte srdečné pozvání na tento
výjimečný koncert.
Miroslava Ducháčková

Autorské čtení
s Jiřím H. Krchovským

Výpůjční doba
během vánočních
prázdnin
datum

oddělení
pro dospělé

dětské
oddělení

Středa
23. 12.

9:00 – 16:00

9:00 – 16:00

Pondělí
28. 12.

9:00 – 17:00

9:00 – 17:00

Úterý
29. 12.

9:00 – 17:00

9:00 – 17:00

Středa
30. 12.

9:00 – 17:00

9:00 - 17:00

Čtvrtek
31. 12.

zavřeno

Sobota
2. 1. 2015

zavřeno

Google pro náctileté

Syxtet zve na
vánoční koncert

20. / Ne / 18:00 / Ottendorferův dům
Svitavský vokální xtet, fungující pod uměleckým vedením Veroniky Plívové, zve všechny své příznivce na vánoční koncert, který se
uskuteční v neděli 20. prosince od 18 hodin
v Ottendorferově domě. V podání SYxtetu,
který si v říjnu z mezinárodní soutěže populární hudby v Jirkově přivezl stříbrný diplom,
si budete moci poslechnout jazzové a swingové skladby, úpravy vánočních písní i skladby
z oblasti hudby populární. Přijďte si s námi
zazpívat vánoční koledy nebo si zaswingovat
při písních Duka Elingtona. Těšit se můžete
i na novinky, které zazní ve Svitavách poprvé.
Jiří Zámečník

8. / Út / 18:00 / městská knihovna
Městská knihovna ve Svitavách vás srdečně
zve na autorské čtení s Jiřím H. Krchovským.
Jiří H. Krchovský (nar. 1960, vlastním
jménem Jiří Hásek) je jeden z nejvýraznějších
českých básníků vzešlých z pražského undergroundu 80. let. Narodil se 22. dubna 1966
v Praze, kde se vyučil zedníkem. Od roku 1977
je na volné noze, žije střídavě v Brně a v Praze.
Od svých 20 let publikoval v samizdatu.
Hraje na kytaru a zpívá v kapele Krch-off band.
Jeho texty byly zhudebněny i jinými interprety
rockové a alternativní scény, např. Milanem
Hlavsou, Hudbou Praha aj. Je autorem několika básnických sbírek – Noci, po nichž nepřichází ráno (1997), Dvojité dno (2010), Tak
ještě jedno jaro tady (2015). Poslední sbírku
Já už chci domů vydalo v listopadu nakladatelství Host.
Autorské čtení s J. H. Krchovským se uskuteční v úterý 8. prosince v 18 hodin v baru
u knihovny.
Marta Bauerová

Společnost Flídr energo s. r. o. byla založena v roce 2010
a je sesterskou společností firem FLÍDR s.r.o. a Flídr plast
s.r.o., sídlících v Širokém Dole. V letošním roce, kdy jsme
byli nuceni řešit dostatečný příkon elektrické energie potřebný pro chod a rozvoj obou firem (informace v Jitřence
3/2015), byly v areálu firmy nainstalovány 2 mikroturbíny typ AET100, poháněné zemním plynem. V současné době
je vyráběná elektrická energie využívána
pouze pro pokrytí energetických potřeb.
Pro možnost využití odpadního tepla ze
spalin, které mikroturbíny produkují (cca 270°C), nainstalujeme v prosinci 2015 do výfukového potrubí mikroturbín
speciálně zkonstruované tepelné výměníky pro ohřev vody,
která bude využita pro vytápění celého výrobního areálu
obou společností. Zároveň budeme schopni zajistit výrobu
chladu, potřebného pro lisovnu plastů, pomocí absorpčního

10. / Čt / 16:30 / městská knihovna
Máte telefon s Androidem? Přijďte si vyrobit svůj originální Cardboard pro váš chytrý
telefon. S GXG Polička se seznámíte s aplikací
Cardboard, která vám pomůže spustit vaše oblíbené zážitky s virtuální realitou. Cardboardy
pro vás budou připraveny v městské knihovně,
těšíme se na vás 10. prosince v 16:30 v baru
u knihovny.
GXG Polička

Vánoce v knihovně
15. / Út / 15:00 / městská knihovna
V prosinci se budeme v dětském oddělení
připravovat na Vánoce, společnými silami vyzdobíme okna sněhovými vločkami, budeme
vyrábět vánoční řetěz z papíru a připomeneme
si nejrůznější vánoční zvyky.
15. 12. od 15 hodin proběhne v dětském
oddělení worskshop s knihou Vánoční příběh
a budeme vyrábět ozdoby na stromeček z korálků. Je třeba se předem přihlásit, příspěvek
na materiál je 20 Kč.

chladiče s výkonem 380 kW. Mikroturbíny AE-T100 mají nízké servisní náklady a mohou být nainstalovány do venkovních i vnitřních prostor. Splňují přísné limity pro hluk a emise
a mohou být řízeny a regulovány dálkově. Jsou vhodné pro
výrobní prostory, společenská, kulturní a zdravotnická zařízení, ale i pro soukromé objekty.
V letošním roce jsme uzavřeli smlouvu s italskou firmou Ansaldo Energia
s.p.a. o výhradním prodeji mikroturbín
na zemní plyn, turbín na bioplyn (vhodných pro bioplynové stanice zpracovávající zemědělský, komunální a průmyslové
odpad) a turbín na syntetické plyny, pro
území České a Slovenské republiky. Případným zájemcům nabízíme možnost
prezentace instalovaných mikroturbín v areálu společností
FLÍDR s.r.o. a Flídr plast s.r.o. s možností ukázky provozu
těchto turbín. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat: Flídr energo s.r.o., tel.: +420 461 550 931, e-mail:
flidr@flidr.cz, www.flidrenergo.cz, Široký Důl 200, 57201
Polička.
Ing. Karel Flídr, ředitel společnosti
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Koncert a křest alba
bluegrassové kapely

POSED – POdzimní SEtkání Divadel
Putování s Janem Amosem

4. / Pá / 19:00 / Ottendorferův dům
Pražská skupina Monogram se vrací na
českou hudební scénu v novém složení.
Monogram čerpá nejen z původního repertoáru skupiny, ale představuje i několik nových instrumentálních skladeb a autorských
písní v anglickém i českém jazyce. Za 20 let
hudební činnosti Monogram nasbíral řadu
významných ocenění na poli akustické hudby.
V rámci hlasování ČBA byl několikrát vyhlášen
jako Nejlepší instrumentální skupina. V roce
2008 získal ocenění asociace EBMA jako Evropská skupina roku.
Skupina Monogram natočila celkem čtyři
alba. Tři z nich byla oceněna v rámci hlasování
ČBA jako Album roku. V roce 2016 Monogram
oslaví 25 let své existence na české hudební
scéně. Vstupné: 150 Kč, předprodej v recepci
Fabrika od 9. 11.

13. / Ne / 14:00 / Divadlo Trám
(Ottendorferův dům)
Program:

STVOŘENÍ A ROZDĚLENÍ
Hrají: Hana Voříšková a Dana Kaňková,
ZUŠ Choceň
Hudba: Pavla Šefrnová, Svitavy

Z PACHOLÍČKA AMOSEM
Panca lanca Dramatická školička Svitavy
Hrají: Anna Stenzlová, Matěj Nárožný, Jindra
Homolová, Gabriela Šimková, Veronika Jasanská, Barbora Samuelová a Jana Mandlová

KAM DÁL Z FULNEKU

KŠEFT JEDNOTY BRATRSKÉ

Hrají: Hana Voříšková a Dana Kaňková,
ZUŠ Choceň
Hudba: Pavla Šefrnová, Svitavy

Bažantova loutkářská družina DS J. J. Kolár
při TJ Sokol Poniklá
Připravil a předvádí: Tomáš Hájek

ZLATÁ BRÁNA OTEVŘENA…

SCHOLA LUDUS V ŠARIŠSKÉM POTOKU

ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř
Hrají: Debora Kratochvílová, Tereza Michelová, Barbora Maksymovová, Petra Březinová,
Anna Vitvarová a Markéta Pourová, scénografie a loutky: Barbora Samuelová, dramaturgie,
režie: Jarka Holasová a soubor

Divadlo DNO z Hradce Králové a jeho blízkého i dalekého okolí se zápalem pro věc sobě
vlastním vymysleli, vytvořili a odehrají: Mirka
Bělohlávková, Markéta Stránská, Martin Škeřík
a Matěj Pospíšil

Přestávka

Divadlo jednoho Edy Jeřmanice
Hrají: Miroslava Bělohlávková, hudba: Marcela
Kaudelová. Hudební doprovod: Pavla a Karel
Šefrnovi, Svitavy

SVĚT-LO-NDÝN
Mikrle z Brna u Jaroměře
Hrají: Kateřina Prášilová, Monika Němečková
a Matěj Kubina

760 let výročí
první zmínky města
V příštím roce město Svitavy oslaví 760. výročí od první písemné zmínky. Chystáme pro
vás různá překvapení, ale tři hlavní vrcholy oslav
již můžeme prozradit. 20. května připravujeme
Muzejní noc, na kterou naváže 21. května oslava 120. výročí železnice Svitavy – Polička. V neděli 29. května oslavíme v parku Den rododendronů s Ondřejem Havelkou a Melody Makers.
K tomuto vrcholu bychom chtěli vydat edici
poštovních známek s tématikou města.
Druhý vrchol se bude vztahovat k TOP
týdnu, během kterého na náměstí zazpívají
svitavští muzikanti a kapela Jelen. Pouť i řezbářský memoriál bude v duchu doby Karla IV.
Můžete se těšit na křest knihy Svitavy v obrazech od Miroslava Sychry.
Třetí vrchol oslav bude na podzim a spojíme ho s 60. výročím Kruhu přátel hudby, který
oslavíme koncertem svitavských instrumentalistů. Uspořádáme vernisáž výstavy o historii
města na starých svitavských pohlednicích.
Pokřtíme dotisk Kroniky města Svitavy doplněný
o události posledních deseti let. O dalším průběhu oslav vás budeme průběžně informovat.
Alice Štrajtová Štefková

Poprvé, podruhé,
potřetí, prodáno
Od 1. do 4. prosince proběhne již čtvrtý
ročník benefiční internetové aukce, kterou
pořádá obecně prospěšná společnost Rytmus
Východní Čechy.
Patronem aukce s názvem Čertovská dražba je olympijský vítěz v cyklistice Jaroslav Kulhavý, který i letos do dražby věnoval zajímavé položky. Na webové stránce www.aukce.
rytmusvychod.cz se může do dražby zapojit
kdokoli, kdo má přístup k internetu a chuť podpořit Rytmus Východní Čechy o.p.s.

Večírek pro dárce
Milí dárci krve, zájemci
o dárcovství a příznivci!
Zveme vás na tradiční předvánoční setkání
s vámi - s přátelskou besedou a pěknými písničkami - do Nadačního domu Josefa Plívy na
náměstí Míru - v úterý 15. prosince v 18 hodin. Rádi bychom vám poděkovali za váš lidský
přístup. Čeká na vás patron transfuzní stanice
František Černý , jeho přátelé, příjemné prostředí a zajímavé překvapení. Potřebujete jen dobrou náladu a případně odhodlání. Vše dobré
najdete u nás. Těšíme se na vás!
prim. MUDr. Dagmar Veselá

PODZIM V AMSTERDAMU

Upozornění
Vzhledem k výrobním termínům zpravodaje Naše město bude v prosinci uzávěrka lednového čísla opět velmi brzy. Připravte si proto
prosím své příspěvky s předstihem a zašlete
je na adresu: noviny@svitavy.cz nejpozději do
7. prosince. Všem přispěvatelům přejeme
krásné a klidné svátky a těšíme se na příjemnou spolupráci v příštím roce.
Zuzana Pustinová a Alice Štrajtová Štefková

pneuservis
autobaterie

pneuservis

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
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Absolventský ples
našeho gymnázia

Ze svitavských škol

Dřevojas podporuje studentské stáže
praxí tak, abychom studenty naučili co možná
nejvíce. To se podařilo velmi dobře nastavit
i ve spolupráci s vedením školy a já mohu konstatovat, že studenti školy v České Třebové pro
nás po ukončení studia představují velmi zajímavý pracovní potenciál. Za dobu naší spolupráce jsme tímto způsobem již přijali na hlavní
pracovní poměr několik perfektně kvalifikovaných zaměstnanců pro tento obor. Věřím, že
stejná úspěšnost a spokojenost všech stran nás
bude provázet i do budoucna,“ říká závěrem
Ing. Zdeněk Blažek.
Jiří Machala, Dřevojas Svitavy
Společnost Dřevojas, v. d. spolupracuje
s Vyšší odbornou školou a Střední školou technickou v České Třebové.
„Z pohledu jednoho z největších zaměstnavatelů na Svitavsku musím říct, že nábor
nových zaměstnanců, kteří jsou zruční a práce
je těší – v ideálním případě se zajímají nebo přicházejí s nápady na vylepšení výrobních postupů, není vůbec snadný. To je jeden z důvodů,
proč jsme velmi rádi navázali v této chvíli již
rok trvající spolupráci s Vyšší odbornou školou
a Střední školou technickou v nedaleké České Třebové, která je vyhlášená svou vysokou
vzdělávací úrovní v oboru nábytkářství a strojařství,“ vysvětluje na úvod Ing. Zdeněk Blažek,
manager marketingu Dřevojasu, v. d, tradičního českého výrobce koupelnového nábytku,
a pokračuje: „Impulzem pro tento krok byla
snaha mezi studenty zvednout zájem o tuto
profesi a zprostředkovat jim pohled a zkušenosti se špičkovými výrobními technologiemi
včetně naší nové lakovací linky, která je nejmodernější v rámci celé Evropy. To se myslím
podařilo – desítky studentů se k nám vrací na
letní nebo další občasné brigády.“ Informace
o učebních a studijních oborech si můžete najít na webových stránkách školy: www.vda.cz.
„Zpočátku jsme ladili formu spolupráce - obsah

Krátké zprávy z Myšárny
Oblíbenou akcí, kde můžete nasát vánoční atmosféru, je Adventní sobota. V tento
den - 5. prosince - je škola otevřena od 9:00
do 13:00 a je plná zajímavých předvánočních
dílen. Akce je určena jak pro žáky a rodiče
naší školy, tak pro ty, kteří chtějí poznat, jak to
u nás ve škole vypadá.
Vánoční zpívání v jídelně školy se uskuteční
v pátek 18. prosince a začne deset minut po
osmé. Tato akce je tradiční. Setkávají se při ní
naši bývalí žáci, ale zveme i rodiče a přátele naší
školy, protože jde o milé předvánoční setkání
okořeněné písněmi a koledami.

Ocenění mladých talentů
Pardubického kraje

Děkujeme vedení města za nemalou finanční podporu při dokončení regenerace naší fasády. Dnes je již hotovo a musím říci, že díky
novému kabátu září naše škola i z ulice Dvořákova či od parku Jana Palacha.
Příjemně kvitujeme zájem od rodičů o informaci, kdy bude mít naše škola Den otevřených dveří. Základní škola sídlící na ulici T. G.
Masaryka bude „otevřena“ 14. ledna od 8:00
do 16:00. V případě, že byste měli zájem o prohlídku v jiném dni, nebojte se mne kontaktovat.
Jiří Sehnal

Otevřená škola
pro děti a jejich rodiče

úterý 15. prosince 2015

s dopolední výukou od 8:00 do 13:30
se zábavným odpolednem od 14:30 do 17:30
více informací najdete na webu:
www.zsfelberova.svitavy.cz
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Absolventi svitavského gymnázia se rozhodli navázat na úspěch prvního absolventského plesu a pořádají v pátek 15. ledna 2016
ve Fabrice již 2. absolventský ples Gymnázia
ve Svitavách. Zváni jsou bývalí studenti, přátelé školy a všichni, kdo si chtějí užít příjemnou
plesovou atmosféru a pobavit se. Jak ukázal
již minulý ročník této akce, jedná se o ideální příležitost k setkání s bývalými spolužáky,
kamarády, známými a pedagogy. Stejně jako
v minulé sezoně bude část výtěžku plesu věnována na dobročinné účely, konkrétně Charitě
Svitavy na podporu její činnosti.
Vás, kteří by se chtěli aktivněji zapojit a pomoci tak organizátorům v jejich snaze o vybudování tradice setkávání bývalých absolventů
Gymnázia ve Svitavách, mezi sebou velice rádi
přivítají organizátoři plesu z řad absolventů,
a proto se na ně prosím obraťte na e-mailové
adrese gysy.ples@gmail.com nebo na facebookovém profilu. Stejného kontaktu využijte
také pro zasílání kontaktů na zástupce jednotlivých tříd absolventů.
Milan Báča

13.11.15 7:45

Ve středu 11. listopadu v prostorách Krajského úřadu v Pardubicích byli oceněni talentovaní žáci a studenti, kteří ve školním roce
2014-2015 uspěli v celostátních soutěžích,
které vyhlašuje MŠMT, ale také ti, kteří reprezentovali ČR v mezinárodních soutěžích. Mezi
oceněnými byli také dva studenti svitavského
gymnázia: Lukáš Nekvinda (kvinta A) převzal
pamětní list za 2. místo v celostátním kole zeměpisné olympiády a Michael Matějka (nyní
již čerstvý absolvent školy a student Masarykovy univerzity v Brně) převzal pamětní list za
2. místo v celostátním kole zeměpisné olympiády a za 2. místo z celostátního kola SOČ.
M. Matějka si z Pardubic odvezl navíc ocenění
Mladý talent Pardubického kraje, neboť vedle
úspěchů v uvedených soutěžích bylo oceněno
také to, že se zúčastnil celosvětového finále zeměpisné olympiády v Rusku, že byl nominován
do mezinárodního kola SOČ, že byl navržen do
soutěže o cenu České hlavičky - Ingenium, že
získal cenu proděkana geografické sekce Přírodovědecké fakulty UK Praha a cenu MŠMT.
M ilan Báča
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Zprávy z Riegrovky Základní škola Svitavy, nám. Míru
Den otevřených
od září až do Vánoc
dveří - ve středu
2. prosince od
8 do 16 hodin.
Zveme vás
na prohlídku
školy, můžete se
podívat do výuky,
navštívit vedení
školy a učitele.
Den zakončíme
tradiční adventní
výstavou od 16:00 do 17:30 hodin v tělocvičně,
kterou naši žáci otevřou vystoupením. K vidění budou výtvarné práce našich dětí, přichystáme dílny s předvánočními zvyky, budete si
moci koupit vánoční dárky vyrobené v našem
keramickém kroužku. Jeho činnost je podpořena záštitou Ing. Jany Pernicové, náměstkyně
hejtmana Pardubického kraje. Na obě školní
události vás srdečně zvou žáci i zaměstnanci
z Riegrovky.

Sobotní drátování na Riegrovce
Na sobotu 12. prosince od 10 do 12 hodin zveme všechny, kteří rádi zaměstnávají své
ruce. Vzhledem k velkému zájmu a omezenému počtu míst je nutné, aby zájemci svou
účast nahlásili předem na e-mail: prazanova@
riegrovka.cz. Poplatek: 50 Kč na materiál.

Modrá škola
V naší Modré škole respektujeme přání
dětí. Například návrh, aby děti ze 4. a 5. třídy
vedly zájmové kroužky.
A dopadlo to zajímavě. Vznikly tři. Taneční, čtenářský a počítačový. V tanečním kroužku se děti ze všech ročníků učí vnímat rytmus, tancovat třeba mazurku. Ve čtenářském
kroužku posilujeme čtenářskou dovednost,
poznáváme nové knihy, učíme se vyjadřovat
a podobně. Počítačový kroužek se zabývá
učením, jak bezpečně používat počítač a internet. Autoři: žáci Modré školy Patrik Václavík, Marina Čuhelová, Petr Loder.

Den otevřených dveří
Srdečně zveme rodiče, děti i ostatní příznivce vzdělávání v sobotu 19. prosince od
9 do 13 hodin na Den otevřených dveří
v Modré škole - v ZŠ i MŠ. Přijďte si prohlédnout budovy, vybavení, didaktické pomůcky.
Vyzkoušíte si hlavolamy, karetní a deskové
hry, stavebnice, výukové programy na IT.
Nadšenci si mohou napsat diktát nebo
čtvrtletní práci z matematiky. :-) Zažijete komunitní kruh. Popovídáte si s učiteli, asistenty
i ostatními rodiči.
Diskutovat můžeme o způsobech hodnocení ve škole nebo o inkluzivním vzdělávání.
Nenechte si ujít vánoční punč a výrobu zdravého vánočního cukroví. Provázet vás a pomáhat vám budou žáci Modré školy.
Radka Renzová

Do víru událostí nového školního roku
skočili všichni žáci i pracovníci přímo rovnýma
nohama. Začátkem září byla dána do provozu
zbrusu nová odborná učebna – cvičná kuchyňka, která umožňuje rozvoj manuální zručnosti
žáků nejen běhen výuky, ale i v rámci zájmové
činnosti kroužků.
Říjen se nesl ve znamení mnoha významných akcí. Ihned na jeho začátku se žáci
7. – 9. tříd vydali do Londýna, kde je potrápilo typické anglické počasí, ale báječný zážitek
z šestidenního výjezdu do Anglie si tím zkazit
nenechali. V tomto období proběhla též školní kola tří celostátních soutěží. První z nich je
Logická olympiáda, do které se úspěšně zapojujeme a pravidelně dosahujeme postupu do
krajského kola ( letos se ho zúčastnila žákyně
9. třídy Anna Bartošová). Dalšími jsou soutěže

“Sapere – vědět, jak žít” a Finanční gramotnost.
Příležitost dostávají všechny děti, které rády
prověřují své vědomosti a dovednosti.
V listopadu jsme v našich prostorách přivítali při Dni otevřených dveří všechny, kteří si
chtěli prohlédnout školu či zhlédnout výuku,
ať už to byli bývalí nebo budoucí žáci, jejich
rodiče, ostatní příbuzní nebo jenom náhodní
kolemjdoucí.
A co nás ještě do konce kalendářního roku
čeká? Dokončení projektu čtenářských dílen
z výzvy č. 56, kterých se účastní žáci 7. a 8.
ročníku. A abychom nezapomněli na blížící se
Vánoce, chtěli bychom vás společně se žáky
pozvat na TRADIČNÍ ZPÍVÁNÍ KOLED u vánočního stromu na náměstí. Přijďte si v pátek
18. prosince v 10:30 hodin zazpívat nebo se
jen zaposlouchat.
Zuzana Kořístková

Návštěva Svitavské nemocnice
V listopadu navštívily děti předškolních
tříd z MŠ Větrná nemocnici, kde jim zdravotní sestry pomocí hry ukázaly postup ošetření
při úrazu, průběh očkování, běžné preventivní
ošetření, mezi která patří poslech srdíčka, měření teploty i tlaku, stěr z krku nebo vyšetření
dutiny ústní špachtličkou. Pracovnice nemocnice předvedly dětem nástroje a pomůcky používané při operacích a také náhled na to, jak
to u operací probíhá. Veškeré ukázky si mohly
děti samy vyzkoušet na svých plyšácích nebo
samy na sobě a vcítit se tak do role zdravotní
sestry či lékaře. Děti byly velice nadšené a pozorné a jejich novým snem je stát se lékařem
či zdravotní sestrou. Na závěr si děti prohlédly
vozidlo záchranné služby a jeho vnitřní vybavení. Opravdové sestřičky plyšákům vystavily
zdravotní dokumentaci, kterou si děti odnesly
s sebou. Tento projekt podpořil u dětí mini-

malizovat strach z návštěvy lékaře, přiblížil jim
první pomoc a zásady zdravého životního stylu
i hygieny. Děkujeme všem zúčastněným zdravotním pracovníkům za milý přístup, aktivitu
a za příjemný zážitek.
Renata Kubálková
Foto: Karla Juříková

Příběhy bezpráví na „zdravce“ již po deváté
Střední zdravotnická škola Svitavy je již devátým rokem zapojena do celorepublikového

projektu Jeden svět na školách. V rámci tohoto
projektu, který se snaží studentům přiblížit novodobé československé dějiny, zhlédli v pondělí 9. listopadu studenti 2. ročníku dokument
Karla Strachoty „U nás pomáhali taky“. Snímek
zachycuje vzdor vůči okupantům v srpnu 1968,
ale i následnou rezignaci celé společnosti.
Hostem besedy, která následovala, byla
Hana Truncová, která byla v 50. letech za napomáhání při přechodu přes hranice a tisknutí
letáků odsouzena ke 13 letům odnětí svobody.
Poutavým vyprávěním vylíčila své životní osudy, zejména dobu strávenou ve vězení a v pracovních táborech. Díky setkání s paní Truncovou jsme mohli nejen nahlédnout do historie,
ale především seznámit se s osobností, jejíž
vnitřní síla a odvaha všechny studenty ohromila. „Fandím mladé generaci, vidím v ní sílu
a jiskru,“ vzkázala všem mladým lidem Hana
Truncová.
Jana Brixová
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Mladší žáci oddílu kopané na 1. místě

Cyklománek 2015
V letošním 10. ročníku dětského cyklistického závodu Cyklománek, pořádaného
CK Slovan Moravská Třebová, se umístil na
1. místě Denis Zezula, žák 3. třídy ZŠ Riegrova ve Svitavách. Patří mezi nejmladší členy
Bike clubu Svitavy, za jehož barvy závodí. Zvítězil ve své kategorii mladších chlapců a zároveň nasbíral nejvíce bodů z celkového počtu
63 závodníků a celý pohár vyhrál.
Jelo se celkem 8 závodů od května do října, kdy si děti změřily síly na silnici, v terénu,
běhaly a plavaly.
Celý pohár byl ukončen slavnostním Galavečerem 24. října, kde ceny předal a s dětmi se
vyfotil Leopold König, člen cyklistického týmu
SKY.
Bike club Svitavy, Tomáš Zezula
V sobotu 7. listopadu sehráli poslední mistrovské utkání KP mladší žáci oddílu kopané TJ Svitavy na domácí půdě ve Svitavách s Letohradem. Utkání vyhráli 6:2 a tím si upevnili první místo
ve skupině KP s 33 body a skóre 83:14. Po vítězném utkání si hráči zaslouženě užívali ve vířivce
a sauně, které dostali za odměnu od realizačního týmu. Mladší žáci jsou zatím nejúspěšnějším
družstvem celého klubu po podzimní části sezony. Blahopřejeme.
Jiří Petr

Krytý plavecký bazén o svátcích
23. 12. 2015 středa

Štěpánský běh
Bike club Svitavy a Atletika Svitavy zvou
všechny příznivce běhu a dobré nálady na
sobotu 26. prosince, kdy v 11 hodin startuje
další ročník svitavského Štěpánského běhu
na 7,8 km. Prezentace závodníků v mnoha
věkových kategoriích bude od 9:30 do 10:30
v prostorách tribuny fotbalového stadionu na
ulici U Stadionu, kde jsou k dispozici šatny
a sprchy. Trasa běhu směřuje do lokality Vodárenského lesa s využitím naučné stezky a start
je hromadný pro všechny kategorie. Přijďte se
jen tak pro radost proběhnout po svátečním
hodování, nebo povzbudit ty odvážnější. Loni
dorazilo osm desítek účastníků, tak uvidíme letos. Bližší podrobnosti najdete v propozicích
závodu na stránkách www.bikesvitavy.cz.
Lenka Suchánková

9 - 20

24. 12. 2015 čtvrtek

zavřeno

25. 12. 2015 pátek

zavřeno

26. 12. 2015 sobota

10 - 12

13 - 19

27. 12. 2015 neděle

13 - 20

28. 12. 2015 pondělí

9 - 20

29. 12. 2015 úterý

9 - 20

30. 12. 2015 středa

9 - 20

31. 1. 2015 čtvrtek

9 - 16

1. 1. 2016 pátek
2. 1. 2016 sobota

zavřeno
10 - 12

13 - 19

F I B E R T E X

Vstupné: základní: 70 Kč / 90 min.,
děti do 6 let: 25 Kč / 90 min.
Více informací na: www.sportes.svitavy.cz

Mikulášský běh
Oddíl svitavské atletiky zve všechny malé
i velké na již tradiční Mikulášský běh, který se
koná v sobotu 5. prosince na Svitavském stadionu. Pro všechny jsou připraveny tratě od
100 do 600 metrů.
Prezentace všech běžců bude probíhat od
9 hodin v tribuně. Každý účastník obdrží malou Mikulášskou nadílku a první tři v kategorii
budou vyhlášeni na stupních vítězů.
Startovné je zdarma. Na všechny zúčastněné a přátele atletiky se těší pořadatelé z atletického oddílu TJ Svitavy.
N O N W O V E N S

Fibertex Nonwovens, a.s. hledá vhodného kandidáta/kandidátku
na obsazení volné pozice

referent/referentka nákupu
K náplni práce patří především:
• Zajišťování dodávek náhradních dílů k výrobnímu strojnímu
zařízení a pomocného vstupního materiálu
• Jednání a výběr vhodných dodavatelů požadovaných materiálů
a náhradních dílů
• Smluvní zajišťování dodávek a sledování jejich plnění
• Zajišťování podkladů pro vyřizování reklamací s dodavateli
• Dodržování zásad dokumentace systému jakosti dle ISO/TS 16949
• Vypracování podkladů pro hodnocení a výběr dodavatelů
• Evidence objednávek a faktur za vstupní materiál
Požadavky:
• Požadované vzdělání: ÚSO - technické/ekonomické
• Práce v oboru: 5 let výhodou
• Praxe v oboru nákupu nebo prodeje strojních součástí výhodou
• Znalost práce na PC (Word, Excel)
• Znalost logistiky
• Částečná znalost souvisejících ustanovení Občanského zákoníku
• Dobrá znalost angličtiny nebo němčiny
• Řidičský průkaz skupiny B
• Komunikativní schopnosti

Foto: Trailrun.cz

Od zaměstnance dále očekáváme:
• Vysoké pracovní nasazení
• Schopnost spolupráce s pracovním kolektivem
• Technické dovednosti
• Svědomitou a zodpovědnou práci
Nabízíme:
• Zajímavou, mnohostrannou práci s možností
vlivu na výsledek
• Zaměstnanecké výhody
• Zajímavý motivační program
• Zázemí silné kapitálové společnosti
• Odpovídající mzdové ohodnocení

Společnost je významným výrobcem v perspektivním oboru netkaných textilií.
Zaměstnává přibližně 280 osob. Majoritním vlastníkem společnosti je dánská
společnost Fibertex Nonwovens A/S, Aalborg.

Kontakt:

Fibertex Nonwovens, a.s.
Oddělení lidských zdrojů
Průmyslová 2179/20, 568 02 Svitavy
tel. 461 573 253, e-mail it@ﬁbertex.com
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Bruslení o svátcích
19. 12. So

10:00 - 12:00

14:00 - 16:00

16:30 - 17:30 bruslení
s hokejkou
19:00 - 21:00 večerní bruslení
20. 12. Ne

10:00 - 12:00

14:00 - 16:00

21. 12. Po

10:00 - 12:00

14:00 - 16:00

22. 12. Ut

10:00 - 12:00

14:00 - 16:00

23. 12. St

10:00 - 12:00

14:00 - 16:00

24. 12. Čt

14:00 - 16:00

25. 12. Pá

14:00 - 16:00

26. 12. So

18:00 - 20:00

27. 12. Ne

10:00 - 12:00

14:00 - 16:00

28. 12. Po

10:00 - 12:00

14:00 - 16:00

29. 12. Út

10:00 - 12:00

14:00 - 16:00

30. 12. St

10:00 - 12:00

14:00 - 16:00

31. 12. Čt

10:00 - 12:00

14:00 - 16:00

1.1 . Pá

10:00 - 12:00

14:00 - 16:00

2. 1. So

10:00 - 12:00

14:00 - 16:00

16:30 - 17:30 bruslení
s hokejkou
19:00 - 21:00 večerní bruslení
3. 1. Ne
4. 1. Po

10:00 - 12:00

14:00 - 16:00

Zavřeno

Silový trojboj na předních příčkách
Oddíl silového trojboje TJ Svitavy dosáhl
skvělých výkonů na 2. mistrovství jižní Moravy
v klasickém (RAW) silovém trojboji ve Vranovicích, kde se naši členové opět umístili na předních příčkách ze 46 soutěžících.
V kategorii muži do 93 kg obdržel zlatou
medaili Libor Zerzánek (dřep – 207,5 kg, benčpres – 165 kg, mrtvý tah – 270 kg) a v kategorii muži do 74 kg převzal bronzovou medaili
Dominik Konečný (dřep – 122,5 kg, benčpres
– 90 kg, mrtvý tah – 155 kg).
Za podpory přátel a rodinných příslušníků se trojbojaři rovněž účastnili silového
klání na 2. mistrovství severní Moravy v klasickém (RAW) silovém trojboji v Ostravě, kde
z celkových 46 soutěžících reprezentovalo
město Svitavy 12 členů.
V kategorii ženy do 72 kg získala zlatou
medaili Jolana Moravcová (dřep – 85 kg, benčpres – 45 kg, mrtvý tah – 125 kg), v kategorii
ženy do 84 kg převzala zlatou medaili Veronika
Hrochová (dřep – 97,5 kg, benčpres – 45 kg,
mrtvý tah – 127,5 kg), v kategorii muži do 120 kg

obdržel stříbrnou medaili Daniel Prokopovič
(dřep – 140 kg, benčpres – 100 kg, mrtvý tah
– 160 kg), a bronzové příčky obsadili Karolína Adamová v kategorii ženy do 52 kg (dřep
– 75 kg, benčpres – 40 kg, mrtvý tah – 105 kg)
a Libor Novák v kategorii muži do 83 kg (dřep
– 175 kg, benčpres – 125 kg, mrtvý tah – 210 kg).

Nohejbalový turnaj

Turnaj v boxu
Dovolujeme si vás pozvat na oslavný turnaj v boxu věnovaný našemu trenérovi Aloisi
Kadlecovi, který se koná v neděli 6. prosince
ve Fabrice od 12 do 18 hodin. Ten v prosinci
oslaví krásných 83 let a všichni mu přejeme
pevné zdraví, štěstí a další léta nejen u boxu.
Velký dík patří také sponzorům, díky nimž je
možno tyto velké akce pořádat a i absolvovat.
Ještě jednou srdečně zveme všechny na krásné
nedělní odpoledne.
Martin Volf

Aktuální informace na: www.sportes.svitavy.cz

Volejbalové mlžky
Mlžky, tak ve volejbalové hantýrce zkracujeme označení pro mladší žákyně. Kategorie
11 – 13 let, ve které se definitivně přechází
z různých forem barevného minivolejbalu
a „trojek“ na šestkový volejbal. A to je opravdu
pořádná dřina jak pro děvčata, tak pro trenéry.
Na trénink už se nedá „chodit jen tak“, jednou
ano, podruhé, když se mi nechce, tak ne. To
se brzy pozná. Hřiště 9 x 9 m je najednou obrovské a ovládnout ho není vůbec jednoduché.
Prsty sem tam ještě neposlechnou, „bagr“ lítá,
kam chce, každá by chtěla hlavně smečovat, …
O to víc nás těší, že letošní mlžky se snaží,
jsou šikovné a s přechodem na “velký volejbal“
se odhodlaně perou. V krajském přeboru této
kategorie je osm družstev. Odehráno je 5 kol,
naše mlžky zatím neprohrály a v tabulce jim
tak patří průběžně první příčka. Bez ohledu
na to, že do konce soutěže je ještě hóóódně
daleko, mají trenéři Marcela Smělá a Jirka Beránek z výsledků samozřejmě radost. Dodávají
jim totiž energii do pravidelných tréninkových
„bitev“, které jsou mnohem těžší a náročnější. Tíha mistrovských utkání zatím leží hlavně
na Šárce Šimkové, Radce Hendrichové, Kláře
Melicherové, Majdě Vostřelové, Natce Krátké,
Katce Tesařové a Nikče Justové. Postupně se
však do soutěže zapojují další mlžky z tréninkové skupiny, ve které je více jak dvacet děvčat.
Tak ať se všem daří!
Marcela Sezemská

Děkuji velice aktivním členům našeho oddílu za pečlivou přípravu před závody, reprezentaci našeho města a blahopřeji k podaným
výkonům v letošním roce.
Vladěna Janků

V říjnu jsme na Obchodní akademii a Vyšší
odborné škole ekonomické ve Svitavách pořádali tradiční nohejbalový turnaj trojic mužů.
V den turnaje bylo registrováno 8 týmů z Březové nad Svitavou, České Třebové, Litomyšle,
Lezníku, Poličky a Svitav, které byly rozlosovány do dvou skupin. Podle pořadí se týmy
dále utkaly vyřazovacím způsobem a bylo se
na co dívat. Hráči předvedli pohledné výměny
a důrazná zakončení. Blahopřejeme vítězům
z Litomyšle.
Za pořadatele Libor Pavlík

Distribuci
zajišťuje firma L. Pospíšila. S nesrovnalostmi
v doručování se obracejte na mob.: 608 024
585 (www.mestosvitavy.webnode.cz).
Příští číslo vyjde 28. prosince 2015
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