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Řezbářský memoriál aneb Posaďte se, prosím Pouť ke svatému Jiljí

Svitavský stadion 28. 8. – 3. 9. 2016
Svitavy jsou městem, ve kterém se daří
sportu a kultuře. Obě aktivity se vzájemně
propojují a umělecká díla se stávají součástí
městských ploch. Připomeňme si Živou zeď,
Venkovku, Jazzovou studnu, Klicperku… Ale na
začátku všeho byl řezbářský memoriál Aloise
Petruse, pojmenovaný po vynikajícím řezbáři,
který žil od roku 1945 až do své smrti v roce
1968 ve Svitavách a byl autorem bohatě řezbovaného měšťanského nábytku, loutkových
divadel vyvážených v období první republiky
do celého světa a také různých drobnějších vy-

řezávaných předmětů. Od roku 2010 se před
poutí ke sv. Jiljí na svitavském stadioně každoročně koná setkání řezbářů z Čech, Slovenska
a poslední roky i z Polska. Týden tu před zraky
kolemjdoucích vznikají nové sochy, které vytváří příjemné prostředí všem návštěvníkům
tohoto povedeného areálu. Součástí týdenního programu budou i letos koncerty přímo
v místě konání, letošní téma je podobné jako
v loňském roce, tedy lavičky. Vzniklé skulptury
budou umístěny v nově vznikajícím parku Patriotů a doplní tento přírodní prostor...
Pokračování na str. 2

Zveme vás na další Svatováclavský košt
Rádi bychom vás pozvali na tradiční zářijovou oslavu vína, která bude zahájena přípitkem v sobotu 24. září ve 14 hodin v horní
části náměstí Míru. Čeká vás ochutnávka různých druhů vín ze sklenek s emblémem Svitav.
K degustaci vám bude hrát různorodá muzika.
Jako hlavní host zahraje a zazpívá Bára Hrzánová & Condurango.
Oslavy se zúčastní i zástupci našeho partnerského města ze Žiaru nad Hronom. Doufáme, že s sebou přivezou krásné počasí. Akce je
podpořena záštitou náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka. Celý rogram
najdete na straně 17. Alice Štrajtová Štefková

Pouť je cesta k poutnímu místu, které má
náboženský význam. Pouť ve Svitavách je cesta
ke kostelu svatého Jiljí v den jeho svátku. Svatý
Jiljí má svátek 1. září, a proto ho Svitavané od
roku 1991 oslavují vždy první neděli devátého
měsíce v roce.
Svatý Jiljí byl poustevníkem. Podle legendy
si ochočil laň a živil se jejím mlékem. Věřící na
svatém Jiljí přitahovala především jeho vlídnost,
laskavost a mírnost. Připomínali si jeho drobné
činy lásky, vzývali ho především jako pomocníka
v nesnázích, které potkávají chudé lidi, především žebráky…
A tak Svitavané již po pětadvacáté budou
putovat ke kostelu svatého Jiljí – nejstarší dochované stavbě ve městě. Aby oslavili svatého Jiljí
a aby se společně radovali! A radovat se budeme v tomto roce v neděli 4. září: Na horním náměstí nás čeká historický program s jarmarkem
a dobovým koloritem věnovaný 760. výročí města Svitavy a 700. výročí narození Karla IV. Uprostřed náměstí opět tradiční řemeslný jarmark
– tentokrát přijedou řemeslníci ze spřáteleného
slovenského Žiaru nad Hronom. Jarmark bude
opět doplněn vším, co si dovedete i nedovedete
představit. A spodní část náměstí: po celý den
všemi milovaná cimbálovka Aleše Smutného
s Karlem Hegnerem se bude tentokrát střídat
s dětským tanečním studiem Ondrášek z Brna.
Vraťme se však k pouti, která naše kroky vede
v poutnímu místu. Slavný den zakončíme v kostele svatého Jiljí a oslavíme společně se svitavským pěveckým sdružením Dalibor na slavnostním koncertě. Hezkou pouť. Program najdete na
straně 17.
Petr Mohr

str. 2

naše město / září 2016 / www.svitavy.cz

Řezbářský memoriál

Svitavané sobě 2 aneb Svitavské umělecké imprese

Pokračování ze str. 1
... o další originální místa, určená k odpočinku a setkávání. Memoriálu se letos účastní
devět sochařů či řezbářů a tak se opět budete
moci setkat s Jaromírem Dubským z Havlíčkova Brodu, Michalem Hanulou z Ružomberoka, Janem Ježkem z Dobrušky, Jiřím Jurkou
z Opatova, Františkem Moravcem z Březové
nad Svitavou, Vítězslavou Morávkovou z Němčic u Litomyšle, Witem Pichurskim z polské
Opole, Petrem Steffanem z Městečka Trnávky
a nově také Vojtěchem Hurychem z Litomyšle.
A to nejen na stadioně, ale i na dalších akcích
končícího kulturního léta ve Svitavách. Slavnostní předání soch starostovi města se uskuteční v sobotu 3. září v 17 hodin na stadioně
– samozřejmě jste všichni srdečně zváni.
Blanka Čuhelová

Pod tímto trochu dlouhým a složitým názvem se skrývá krátká a jednoduchá myšlenka.
Uspořádat koncert, setkání svitavských rodáků,
kteří v životě něco dokázali a dostali se o kus
dál, než za označení přeškrtnuté cedule s názvem obce. Víme, že takových lidí je mnohem
víc, než je uvedeno na plakátu. Ale věřte, tohle
není poslední setkání se svitavskými osobnostmi. Je to prostě jenom setkání první. Připravujeme další.
Na tomto srpnovém setkání se spojily dva
kumšty – muzika a fotografie. A čtyři Svitavané.
Petr Beneš, Jana Musilová, Franta Černý a Mirek Sychra. A právě ten poslední stojí za knihou
fotografií o městě, která spatří světlo světa. Kniha má název Svitavské imprese. A protože Svitavané sobě 1 byla kavárna Floriánka, tak Dvojka
v názvu a umělecké imprese byly nasnadě.

Slavíme svátek seniorů
Na první den v měsíci říjnu připadá každoročně Mezinárodní den seniorů. Ve Svitavách
svátek seniorů oslavíme v pátek 30. září. Při
této příležitosti je připraven dopolední program v nemocnici, ve kterém si připomeneme
130 let od založení svitavské nemocnice. Za
asistence průvodců bude možné si v 9, 10
a v 11 hodin prohlédnout nemocnici doslova
„od půdy až po sklep“. Mimořádně se návštěvníci dostanou i do prostor operačních sálů.
Výstavou fotografií si připomeneme historické
souvislosti rozvoje nemocnice.
Pro seniory je od 13 hodin v městském
muzeu připravena komentovaná prohlídka
muzea a muzejní dílny – řemeslné workshopy.
Poskytovatelé sociálních služeb (Salvia, Charita, Domov na rozcestí) a Všeobecná zdravotní
pojišťovna zde představí své služby a produkty.
Připraveny jsou informace o celorepublikovém
projektu Senior pasy. V 16 hodin vystoupí hudební skupina The Dozing Brothers.
Vstup je volný a drobné občerstvení je
zajištěno. Podrobné informace o programu
budou uvedeny na plakátech, na facebooku
a webu města a klubu seniorů.
Milí senioři, připojte se s námi k oslavám
a buďte součástí budování tradice oslav svátku
seniorů v našem městě. Akce se koná pod záštitou náměstka hejtmana Pardubického kraje
Romana Línka.
Milena Brzoňová, Klub seniorů Svitavy
a Alice Štrajtová Štefková

Takže kdo?
Petr Beneš
Narodil se ve Svitavách. Od pěti let začal
navštěvovat hodiny klavíru na svitavské ZUŠ.
V roce 1991 vyhrál celostátní klavírní soutěž
v Pardubicích. Vystudoval Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze – obory klavír a skladba. Zde
vyučuje jazzovou improvizaci. Hrál s mnohými
orchestry i big bandy. V roce 2013 založil vlastní
kvartet.
 Petr Beneš je skladatel a učitel, kterého přestalo naplňovat hrát hudbu jiných, takže
zkomponoval vlastní, založil kvartet a natočil
album.
Jana Musilová
Narodila se ve Svitavách. Zde vystudovala
gymnázium. V roce 1990 absolvovala Katedru
syntetických divadelních žánrů na brněnské
JAMU.
 Jana je herečka – je členkou Městského divadla v Brně. Zde ztvárnila mnoho divadelních
rolí. S divadlem projela celou Evropu. Hrála
v televizních seriálech, účinkovala v zábavných televizních pořadech.
 Jana je zpěvačka – pravidelně koncertuje.
Uvedla řadu koncertů složených z muzikálových filmových i populárních skladeb. Od
roku 2013 se zaměřuje na šansonové koncerty. Spolupracuje s velkými orchestry. Koncertuje s pianistou Petrem Maláskem. Vydala
několik sólových alb.
 Jana je moderátorka a dabérka.
František Černý
Narodil se ve Svitavách. Od svých patnácti let je aktivní muzikant. Je několikanásobným
vítězem PORTY se skupinami KANAFAS a POVIJAN. Je rockový muzikant – KAPITOL, VERZE
5, MY.
 František je loutkář – svitavské Céčko. Později hrál s bratry Formany – Prodaná nevěsta
a jiné.
 František byl také dramaturgem Divadla
U Hasičů.
 V roce 1988 spolu s Jiřím Břenkem založil
První Českomoravskou nezávislou hudební
společnost – dnes Čechomor.

 František je taky filmový herec – Knoflíkáři,
Rok ďábla a jiné.
 František je skladatelem hudby pro divadlo,
TV, rádio i reklamní hudby.
 František organizuje mnoho let Vánoční bigbít a mnoho dalších akcí ve Svitavách a všude
jinde.
Miroslav Sychra
Narodil se ve Svitavách. Je český fotograf,
bývalý československý politik, po roce 1989 poslanec Federálního shromáždění za OF.
 Miroslav Sychra se věnuje tvorbě komerčních
tiskovin a kalendářů.
 Zároveň se již více než 30 let věnuje tvorbě
koncipovaných zátiší s víceméně abstraktní
tématikou s důrazem na kompozici, světlo
a estetickou stránku.
 Miroslav Sychra dlouhá léta fotografuje město Svitavy.
Kniha Svitavské imprese je dárkem k 760.
narozeninám Svitav. Je souborem tří stovek fotografií města, jeho zákoutí, jeho okolí... zkrátka
věcí, které byly zachyceny objektivem v té krátké chvíli expozice a otiskly se na film, nebo se
zřetězily do jedniček a nul. Na 230 stran knihy
je svázáno do dvanácti kapitol s vlastním příběhem. Snad ještě jedno jméno nebylo zmíněno
– kmotrem knihy se stane slavný český fotograf
Jindřich Štreit. Ten sice Svitavanem není, ale
k městu má velmi osobní vztah. Takže vlastně
Svitavanem je, alespoň srdcem.
Kniha bude v prodeji přímo na akci, a to
za zaváděcí cenu 500 Kč, poté bude k dostání
v městském informačním centru nebo v muzeu
za cenu 590 Kč. Možná se imprese změní v inspiraci pro koupi dárku. Během večera bude
ochutnávka knihy formou projekce na jevišti.
A tak vás všechny zveme do Fabriky poslední prázdninový podvečer na setkání s našimi
přáteli, kterým se v životě cosi dobrého podařilo! Setkáme se 31. srpna v 18 hodin.
Petr Mohr a Radoslav Fikejz
Miroslav Sychra | Svitavské imprese
vybrané nejhezčí fotografie města s textem Radoslava Fikejze
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Informace z úřadu
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Přivítali jsme jedenáct nových Svitavánků
ta města David Šimek šťastný a spokojený život v našem městě plný lásky, úcty, tolerance
a vzájemného pochopení.
Renata Johanidesová

Volby do zastupitelstva kraje
Ve dnech 7. a 8. října 2016 proběhnou
volby do Zastupitelstva Pardubického kraje.
Volební místnosti budou otevřeny v pátek
7. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 8. října
od 8 do 14 hodin.
Ve Svitavách byl nově ustanoven volební
okrsek č. 18, jelikož došlo k výraznému navýšení počtu voličů v okrsku č. 4. Do okrsku
č. 18 jsou zařazeni všichni voliči, kteří jsou
evidenčně přihlášeni k trvalému pobytu na adrese městského úřadu, tj. Svitavy, Předměstí,
T. G. Masaryka 5/35.
Zároveň upozorňujeme, že volební okrsek
č. 16 byl přemístěn do nově opravené budovy
mateřské školy na adrese Marie Majerové 13
(dříve byl umístěn v budově ČSAD). V tomto
okrsku volí občané s trvalým pobytem na adrese Bratří Čapků or. č. sudá 2 – 6 a lichá 7 -17,
Marie Majerové, Marie Pujmanové, Revoluční
or. č. sudá. Pro volby do zastupitelstva kraje
je možné volit mimo své bydliště na voličský
průkaz. Volič na tento průkaz může volit pouze
ve volebním okrsku, jenž je v obci, která patří
do Pardubického kraje. O vydání voličského
průkazu může volič - občan města - požádat písemně do 30. září 2016, podpis voliče musí být
na žádosti úředně ověřen. Osobně může volič
o vydání voličského průkazu požádat na odboru správních činností do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do středy
5. října 2016 do 16:00.
Volič může také ze závažných důvodů zejména špatného zdravotního stavu hlasovat
doma. O návštěvu členů okrskové volební komise může požádat do dne konání voleb na
odboru správních činností Městského úřadu
Svitavy (telefon 461 550 415), ve dny konání
voleb přímo u okrskových volebních komisí.
Bližší informace k volbám budou v příštím čísle
měsíčníku.
Pavla Velecká

Poradna ČOI
Po prázdninové odmlce se bude opět od září
konat každý první čtvrtek v měsíci pravidelná
poradna pro spotřebitele a podnikatele, kterou
pořádá Česká obchodní inspekce – Inspektorát
Královéhradecký a Pardubický ve spolupráci
s Obecním živnostenským úřadem ve Svitavách.
Místo a čas konání poradny zůstávají stejné
– Městský úřad Svitavy, T. G. Masaryka 25, 568
02 Svitavy, od 9:00 do 13:30 hod. Rudolf Grim
V sobotu 6. srpna bylo mezi občany našeho města slavnostně přivítáno těchto 11 dětí:
Nikol Dvořáková, Kateřina Haladová, Jiří
Nejezchleb, Jakub Zich, Jana Chaloupková,
Michal Moravec, Ella Báčová, Jana Mokrejšová, Jan Kalina, Adam Švehlík a Adriana
Milde. Dětem i jejich rodičům popřál staros-

Zlatá svatba – poděkování

Rádi bychom poděkovali za pěkný obřad
zlaté svatby panu starostovi Davidu Šimkovi
a paní matrikářce. Pro nás to byl velmi významný den, přesně před 50 lety jsme uzavřeli manželství.
Manželé Dumovi

Cena města Svitavy
Tento rok je rokem 760. výročí první písemné zmínky o městě Svitavy a v rámci oslav
vyhlásilo zastupitelstvo města Cenu města
Svitavy. Podle schváleného statutu může veřejnost posílat své návrhy do 20. září na adresu: Jiří Petr, odbor školství a kultury, T. G.
Masaryka 25, 568 02 Svitavy nebo na e-mail:
jiri.petr@svitavy.cz. Ke slavnostnímu předání
dojde při třetím - podzimním vrcholu oslav.
Ceny města se udělují za významnou aktivitu,
mimořádný počin nebo dílo přinášející výrazný
prospěch občanům i samotnému městu Svitavy (např. v oblasti ekonomické, ekologické,
kulturní, publicistické, společenské, sportovní,
technické, umělecké, vědecké, veřejně prospěšné nebo vzdělávací), za mimořádné úsilí
vynaložené na záchranu lidského života nebo
majetku města a jeho občanů. Ocenění se udělují jak za celoživotní přínos, tak za výraznou
činnost ve jmenovaných oblastech v období
předcházejícím udělení ceny a může být udělena jednotlivci i kolektivu, fyzické i právnické
osobě trvale žijící, pracující nebo vyvíjející svoji
činnost ve Svitavách. Lze ji udělit také in memoriam. Podrobnější informace naleznete na
webu města.
Jiří Petr

Informace z odboru školství a kultury

Organizace školního roku 2016/2017

Nový chodník

Organizace školního roku 2016/2017
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

Z rozpočtu města a s pomocí státní dotace
byl zcela opravený chodník podél budovy základní školy v ulici T. G. Masaryka a při té příležitosti škola zbudovala i bezbariérový přístup
do školní jídelny.
Jiří Petr

Citujeme z dokumentu MŠMT:
Období školního vyučování ve školním
roce 2016/2017 začne ve všech základních
školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září
2016. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017. Období školního
vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno
v pátek 30. června 2017. Podzimní prázdniny
připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016. Vánoční prázdniny budou zahájeny
v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí
2. ledna 2017. Vyučování začne v úterý

3. ledna 2017. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017. Jarní
prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle
sídla školy stanoveny pro okres Svitavy na
6. 3. – 12. 3. 2017. Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek
14. dubna 2017. Hlavní prázdniny budou trvat
od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září
2017. Období školního vyučování ve školním
roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.

Pravidelná údržba
O hlavních prázdninách probíhaly ve všech
ZŠ i MŠ běžné opravy a malování tříd, největší
akcí léta byla oprava fasády a sanace havárie
krovů na budově MŠ v Lánech (zámeček) s celkovým nákladem okolo dvou milionů Kč.

str. 4

naše město / září 2016 / www.svitavy.cz

Městská policie informuje
Na lince 156
Poctiví nálezci
Poslední dobou jsme zaznamenali několik
odevzdaných peněženek i s nemalou finanční
hotovostí. Děkujeme nálezcům, protože pokud
vrátí majiteli peněženku i s doklady včas, ušetří
mu nejen čas a poplatky, ale hlavně nervy.

„Zvláštní“ dotazy!?

Letošní, již pátý ročník dobročinné Burzy filantropie v okrese Svitavy, se koná 12. 9. v Litomyšli.
Neziskové organizace zde prezentují své veřejně prospěšné projekty, veřejná správa a firmy je podpoří
finančními, materiálními nebo jinými potřebnými dary. Letos se snaží získat podporu tyto projekty ze
Svitav: Auto pro lidi Charity Svitavy a Ruce pomoci MC a RC Krůček. Pavel Šotola, Jana Machová

Slevový systém pro seniory
Pardubický kraj se letos zapojil do projektu
Senior Pas. Ten poskytuje seniorům nad 55 let
možnost čerpat slevy pět až padesát procent
u vybraných poskytovatelů v celé České republice a v Dolním Rakousku. Projekt je zaměřen na snížení finančních výdajů seniorů
při běžných nákupech a při provozování volnočasových aktivit. Zajišťuje jim větší dostupnost kulturních, přírodních a jiných památek
a podporuje i drobné živnostníky.
Vstup do projektu a vydání slevové karty
je pro všechny zájemce zdarma. Je do něj zapojeno více než dva tisíce poskytovatelů slev,
jejichž seznam je uveden na webových stránkách projektu: www.seniorpasy.cz, kde naleznete i další informace.
Bude vydán také tištěný katalog všech poskytovatelů v kraji, který bude distribuován držitelům karet do poštovních schránek. Registrace je možná pomocí registračního formuláře
na webu, na bezplatné tel. lince: 840 111 122,
nebo e-mailem: pardubice@seniorpasy.cz.
Z materiálů Pk Zuzana Pustinová

komedie Františka Ringo Čecha

Dívčí válka

14. listopadu / 19:00
Fabrika svitavy
Předprodej vstupenek:
Centrum Fabrika
Městské informační centrum
SVITAVY

Výběrové řízení na velitele
Městské policie Svitavy
Starosta města vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice velitele
Městské policie Svitavy s nástupem od
1. dubna 2017. Bližší informace o požadavcích na uchazeče, dokladech a dokumentech, které je nezbytné doložit k přihlášce
do výběrového řízení a o platových podmínkách naleznete na úřední desce Městského
úřadu Svitavy – volná pracovní místa. Přihlášky je nutné podat do 30. září 2016.
Renata Johanidesová

Chov koček

Mimo jiné otázky občanů jsme tento
měsíc zaznamenali dotaz, který je opravdu
s podivem. Vysokoškolsky vzdělaný tazatel se
dotazoval na informace, které sám vytvořil, případně je mají jeho nadřízení v organizaci, ve
které pracuje. Dále jsme odpovídali na dotaz,
zda se budeme věnovat vozidlům projíždějícím
v lese, které tam tazatel viděl, a zda se zajímáme o les (celá odpověď je na našem Facebooku). I o les se zajímáme, zaznamenali jsme
řadu „úspěchů“ v oblasti životního prostředí,
odkládání odpadu, poškozování i průjezdu vozidel. Využíváme k tomu hlídkové služby i dokumentační techniku. Ve věci také působí lesní
stráž, majitelé lesa, případně policie.

Oznámení, spolupráce,
zadržení, ošetření
Dne 24. 7. po druhé hodině ranní - na
základě telefonického oznámení strážníci jeli
na ul. Pražská, kde se měla nacházet skupinka sprejerů. Strážníci na místě dvě podezřelé osoby zadrželi a následně je předali PČR.
Oznamovateli jsme poděkovali. Je to příklad
spolupráce všímavého občana a pořádkových
policií.
Na žádost dispečinku RZP a společně s její
posádkou provedli strážníci 26. 7. společný
výjezd na Slunečnou louku, kde se měla nacházet psychicky narušená žena. V součinnosti
s hlídkou PČR se ženu podařilo najít a následně ji posádka RZP převezla na psychiatrické
oddělení svitavské nemocnice.

Jako většina měst, také Svitavy, se potýkají
se stížnostmi na toulavé a volně žijící kočky,
které „osídlují“ zejména zahrádkářské kolonie
či sídliště, tedy místa, kde je lidé krmí. Na rozdíl
od psů je u odchycených koček obtížné zjistit
majitele nebo zda dané zvíře někomu patří.
Populace volně žijících koček, které se nekontrolovatelně množí, je pak těžko regulovatelná.
Narodí-li se březí kočce koťata mimo domov, mohou se stát začátkem nové kolonie
volně žijících (zdivočelých) koček. Podle údajů Světové společnosti na ochranu zvířat pak
v průběhu několika let může jeden pár koček
vyprodukovat až tisíce potomků.
Proto apelujeme na chovatele koček, kteří
je nemají pod dohledem v bytě, aby jedince,
kteří se volně pohybují po městě, kastrovali.
Omezí tím jak toulání svých zvířat, tak i nežádoucí množení zvířat. Děkujeme.
OŽP

Ve 22:27 hodin byla hlídka MP požádána
o součinnost s hlídkou OO PČR, která zajistila
čtyři podezřelé cizince při protiprávní činnosti.
Dne 4. 8. odpoledne strážníci přijali oznámení, že na ul. Hlavní jde po silnici opilý muž.
Na místě se nacházel uvedený muž s otcem,
který sdělil, že syn spadl do koryta řeky a zranil
se. Strážníci přivolali RZS a usměrňovali provoz, než si zdravotníci muže odvezli k dalšímu
ošetření.
V podvečer občan oznámil, že na pláži
u Rosničky je poškozená sprcha a protéká
voda. Strážníci zajistili prostřednictvím odpovědné osoby její uzavření.
Noční služba se zabývala stížnostmi na
rušení nočního klidu u Dolního rybníka. V případě prvního oznámení projednali s osobami
na uvedené zahradě stížnost strážníci, druhou
již řešila PČR.
Karel Čupr
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Ze zastupitelských lavic

Vážení spoluobčané,
MO KDU – ČSL Svitavy, Koalice pro Pardubický kraj a Římskokatolická farnost Svitavy
srdečně zvou všechny příznivce dobrého jídla,
pití, muziky, tance a zábavy na tradiční Jiřinkovou slavnost. Ta se uskuteční v předvečer
pouti ke sv. Jiljí, v sobotu 3. září 2016 od 16:30
ve stodole v areálu farního úřadu. Vstupné je
dobrovolné, k tanci i poslechu zahraje skupina
Tandem.
Blanka Homolová
zastupitelka za KDU-ČSL
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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.

Ze svitavských škol
Mladí zahrádkáři
Český zahrádkářský svaz organizuje každoročně několik soutěží, jichž se účastní také žáci
našich škol. V okresní vědomostní soutěži Mladý zahrádkář zvítězila Lenka Kopečná v kategorii 4. - 6. tříd a Zdeňka Kladivová byla v kategorii
7. - 9. tříd třetí. Obě jsou ze ZŠ a MŠ Sokolovská. Největšího úspěchu dosáhla Šarlota Valešová z MŠ Větrná, která se v celostátní výtvarné
soutěži na téma Rozkvetlá zahrada umístila na
skvělém druhém místě!
Jiří Petr

Dar z výtěžku plesu

Naše kruhové objezdy
V minulém volebním období jsme několikrát navrhovali, aby zejména vzhled toho
velkého byl upraven a nebyl ostudou, ale ozdobou. Vždy jsme byli odmítnuti, jednou s odkazem na neprůchodnost, negativní stanoviska
některých dotčených orgánů, jindy z důvodu
finanční náročnosti. Uběhl nějaký čas a návrh
na úpravy přišel jako novinka z řad koaličních.
Heuréka! Dnes mnohé problémy zjevně již
pominuly. Vše se dalo do pohybu poměrně
rychle, rada města vypsala dokonce soutěž na
výtvarné řešení. Internetové hlasování k tématu nebylo příliš povzbudivé, stejně jako více
než milionový odhad nákladů. Osobně se domnívám a určitě nebudu sám, že lze vše vyřešit
daleko prozaičtěji. Oslovit dvě až tři zkušenější
zahradnické firmy s požadavkem na vytvoření
dobře udržovatelné skalkové výzdoby s celoroční barevností. Dá se odhadnout, že by
vše mohlo být brzy hotovo, nehledě na odhad
nákladů, jako zlomek deklarované ceny. Kdybychom doprostřed, nad rámec uvedeného,
umístili například jeden z tematických výtvorů
z Petrusova řezbářského memoriálu, zajisté by
se náklady o mnoho nenavýšily a mohli bychom
se každoročně pyšnit originalitou. Myslím, že
v tomto případě není zapotřebí být úplně a za
každou cenu mimořádně a draze originální.
Kruhový objezd s fotbalovou brankou nebo
dřevěnou maxipračkou působil úsměvně sám
o sobě. Děkuji všem zodpovědným za střízlivější a uvážlivé rozhodování. Miliony lze zcela jistě
investovat mnohem účelněji.
Miroslav Sedlák,
zastupitel za Naše Svitavy

V lednu 2016 se uskutečnil druhý ples
absolventů, který pořádal Spolek absolventů
Gymnázia ve Svitavách a Spolek rodičů a přátel Gymnázia ve Svitavách. A jak bylo slíbeno,
tak výtěžek z plesu byl - tak jako vloni - předán ve formě finančního daru Charitě Svitavy.
Zástupci obou spolků Petra Jelínková a Milan
Báča dar ve výši 5 046 Kč předali v červenci
přímo ředitelce svitavské Charity Blance Homolové. Ta přislíbila, že peníze budou investovány především ve prospěch pomoci lidem postiženým mimořádnými událostmi (například
povodněmi).
Milan Báča

Svitavská společnost Fibertex
Nonwovens, a.s. rozšiřuje své
výrobní kapacity
inzerce
Díky investicím ve výši přes 500 miliónů CZK posiluje Fibertex Nonwovens,
a.s. výrobu netkaných textilií ve Svitavách.
V polovině tohoto roku byl zahájen komerční provoz na nové výrobní lince na
výrobu lehkých netkaných textilií určených
pro speciální aplikace v automobilovém
průmyslu. Kontinuální vpichovací linka,
jejíž roční kapacita je 3 500 tun, je umístěna ve zcela nové výrobní hale v průmyslové zóně Paprsek. Součástí jsou také nové
sklady a laboratoř. Celková výměra závodu
je 10 000 m2. Společnost nyní zaměstnává
300 lidí. Fibertex Nonwovens, a.s. ve Svitavách je součástí dánské společnosti Fibertex Nonwovens A/S, světového výrobce
technických netkaných textilií pro různorodá uplatnění (automobilový a nábytkářský průmysl, stavebnictví/geotextilie, průmyslová filtrace…). Svitavská část skupiny
Fibertex je považována majiteli za hlavní
rozvojovou lokalitu pro budoucí aktivity
Fibertex Nonwovens A/S v rámci Evropy.
Fibertex Nonwovens A/S vstoupil na
český trh v roce 2004, kdy koupil společnost Vigona. V roce 2005 otevřel nový výrobní závod, investice pokračovaly v roce
2008 a Fibertex také koupil další pozemky
pro budoucí rozvoj. V roce 2014 se vzhledem ke stále se zvyšujícím požadavkům
svých zákazníků rozhodl rozšířit své výrobní kapacity. Vložené prostředky přinesly
skupině Fibertex jednu z nejmodernějších
kontinuálních linek na výrobu netkaných
textilií a upevní tím její pozici na trhu, a to
nejen evropském. Již nyní svitavský Fibertex připravuje další rozvojové projekty.

Sobotní drátování na Riegrovce
24. září od 10 do 12 hodin
Účast hlaste prosím předem na e-mail:
prazanova@riegrovka.cz
Poplatek: 50 Kč na materiál.

Svitavské školy rozšiřují své týmy
Se začátkem nového školního roku nabyla
své účinnosti i novela školského zákona, která
mění podmínky vzdělávání tak, aby převážná
většina dětí s nějakým typem znevýhodnění
mohla zůstat v běžných školách. ZŠ a MŠ Svitavy – Lačnov na tuto novou situaci ve školství zareagovala a vytvořila projekt s názvem
„Inkluze ve Svitavách“, v němž jako partneři
fungují všechny ostatní běžné základní školy
ve městě. Projekt se zaměřuje především na
posílení pedagogických týmů o školní psychology, speciální pedagogy, asistenty, doučovatele
a koordinátory inkluze. Vznikne celkem 45 no-

vých pracovních pozic, které budou ve školách
vytvářet podmínky pro větší podporu žáků se
znevýhodněním. Tomuto značnému množství pracovníků odpovídá i rozpočet projektu
ve výši necelých 35 miliónů Kč. Projekt trvá
tři školní roky a věříme, že po jeho skončení
budeme moci vidět znatelné posuny směrem
k inkluzivnímu vzdělávání, ze kterého budou těžit všechny zúčastněné skupiny – žáci se znevýhodněním, nadaní žáci, ostatní děti očekávající
individuální přístup, pedagogové, kteří si rozšíří
profesní možnosti, rodiče, kteří zažijí partnerský
a přívětivý přístup.
Vlasta Pechancová
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Děje se ve městě

Akce SVČ
Vážení, připravujeme nový systém přihlášení a platby on-line na jednotlivé kroužky, akce
SVČ a tábory. Zatím se nám zpracovávají naše
www stránky na tento systém. V tomto odkazu
se zaregistrujte: https://svcsvitavy.iddm.cz/,
přijde vám potvrzovací e-mail na vaši e-mailovou adresu a poté se na stejném odkazu přihlásíte. Dostanete se do nabídky kroužků, kde si
vyberete kroužek (akci, tábor), o který máte zájem, a vyplníte „Nový účastník“. My vám potom
potvrdíme přihlášku, která vám přijde e-mailem
i s var. symbolem. Tento systém vám umožní jednodušší přihlašování, aniž byste museli
osobně navštěvovat naše SVČ. Na našich www
bude připraveno menu „Přihlášky on-line“.
1. / Čt / 14:00 – 18:00 / Svitavský stadion

Family day
Zábavné odpoledne pro rodiče s dětmi na
stadionu (v případě nepříznivého počasí bude
akce přesunuta do sportovní haly Na Střelnici).
Cena 120 Kč/osoba při vstupu na skákací
atrakce.
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Pravidelný program
MC Krůček

Zálesáci zdraví všechny
malé i velké dobrodruhy!

Od září pro vás opět budou v běžném
režimu připraveny kluby rodičů, vzdělávání, poradenství a mnoho dalšího, zpravidla
v čase od 8 do 18 hodin. Kontakt: 737 236 152,
mckrucek@gmail.com, www.mc-krucek.cz,
www.facebook.com/mckrucek
Hlídání a vzdělávání vašich dětí pro vás zajišťujeme v Hlídacím centru BabyKrůček – od
září nová volná místa. Kontakt: 604 509 421,
hlidani.krucek@seznam.cz, web, www.facebook.com/hlidacek.svitavy

Letošní léto pomalu končí a s ním i táborová sezóna. Čeká nás teď celý rok, než se zase
všichni sejdeme a vyrazíme na nějaký čas do
mimoreality plné sluníčka, her, soutěží a smíchu. Abychom si ale čekání zkrátili, všechny vás
srdečně zveme na oddílové schůzky, které se
konají ve čtvrtek 16:00 - 17:30 a pátek 14:30
– 16:00 nebo 16:00 – 17:30. Oddíly máme
uzpůsobené věku, pro více informací sledujte
naše oddílové stránky http://www.zalesaci.
net/ nebo kontaktujte Jana Ruska na čísle 739
584 332. Všechny oddílové schůzky se konají
v areálu ZŠ a MŠ Sokolovská v naší klubovně.
Naše náplň je různorodá. Na schůzkách hrajeme spoustu her, ale také se zdokonalujeme
v tábornických dovednostech. Uzlování, šifrování ani práce s mapou nám není cizí. Pravidelně jezdíme na víkendové akce spojené
s celoroční hrou a podnikáme jednodenní akce
pro členy oddílu, jako je např. bruslení, zdobení vánočního stromečku nebo výlet za bledulemi. Pro veřejnost pak organizujeme Pohádkový les nebo Zálesácky ples. Nejdůležitější ale
je, že jsme parta príma lidí, kteří se v dnešním
světě rozhodli strávit svůj volný čas smysluplnou činností. Pokud se chcete přidat, přijďte
v září mezi nás! Začínáme ve čtvrtek 15. září.
Moc se těšíme na nové, ale i staré tváře.
Kateřina Mašlánová

Krůček jde za vámi!
Znáte Krůček? Srdečně zveme velké i malé
na neformální setkání ve čtvrtek 8. září mezi
15 - 17 hodinou v horní části náměstí (u kavárny Floriánka). Přijďte nám pomoci nakreslit
křídami velké slunce, kterým se pro vás Krůček
snaží být, a seznámit se s tím, co děláme. Budete moci ochutnat z našich pravidelných klubů, vyzkoušet si nějakou montessori aktivitu,
seznámit se s žabákem Ferdou z Emušákova
a jeho mouchami, něco hezkého si vyrobit, nahlédnout do Klokanova kufru, získat informace
o dobrovolnickém centru, vzdělávání či hlídání
v BabyKrůčku a mnoho dalšího. Pro návštěvníky jsme také připravili jedinečné benefity.
Těšíme se na shledanou!

Podzimní kurzy

23. – 24. / Pá - So / Legoland

Legoland
Pojeďte si s námi hrát do jednoho z nejzábavnějších parků v Evropě. V německém Legolandu čeká báječná zábava na děti i dospělé.

Park se nachází v blízkém Německu. Před
několika lety byl právě Legoland vyhlášen
jedním z nejlepších zábavných parků Evropy.
Celý areál je neodmyslitelně spjat s legendární
stavebnicí LEGO. Z těchto malých kostiček je
zde vybudován celý nový svět. Odjezd v pátek
po obědě, 1x přespání blízko hranic. V sobotu
brzy ráno odjezd do Legolandu, kde nás čeká
celodenní vstup. Po skončení odjezd zpět
domů. Příjezd v ranních hodinách. V ceně:
doprava autobusem, 1x ubytování, celodenní
vstupné do Legolandu, služby průvodce.
Cena 2 490 Kč/ osoba.
Zaměstnanci SVČ Tramtáryje

Přemýšlíte, jak naplno rozvíjet mozek svého dítěte od narození až do puberty? Pak je
právě vám určen workshop s psycholožkou
a zkušenou lektorkou Monikou Čuhelovou
ve středu 14. září od 16 do 19 hodin. Na seminář je třeba se předem objednat (kontakt
níže).
Kurz efektivního rodičovství začíná ve středu 21. září (16 - 19 hod) a ukáže vám, jak se
stát rodičem, jakým chcete být. Seznámíte se
s respektujícím přístupem a v praxi si vyzkoušíte vhodné komunikační techniky. Naučíte se
stanovit hranice a důsledky chování dětí. Děti
vám tak nebudou přerůstat přes hlavua, ani na
ně nebudete muset zbytečně křičet. Ukážeme
si, jak vést děti k zodpovědnosti, sounáležitosti
a lásce. Odezvy z předchozích kurzů: „Spoustu
věcí vidím jinýma očima, sama jsem klidnější
a snad i děti cítí větší pohodu. KER mě vytrhnul z několikaleté „mateřské“ letargie a donutil přemýšlet. Dobrý restart.“ (Pavla) „Během
kurzu, jsem získala velmi rozumný pohled na
hranice a hodnoty ve výchově“ (Olga).
Kurz se skládá z pěti tříhodinových setkání, tj. 15 hodin práce na sobě. Kapacita
omezena, hlaste se do pátku 16. září. Nabízíme možnost hlídání dětí. Bližší informace
o vzdělávání na mob.: 737 236 152, e-mail:
mckrucek@gmail.com.
Poslední volná místa nabízíme také do
předporodního kurzu, který začíná v pátek
16. září. Je také možné absolvovat vybrané
lekce. Informace viz kontakt výše.
Tým MC Krůček

Z redakční pošty
Engelmar Hubert Unzeitig
24. 9. / So / Würzburg
Blahořečení Engelmara Huberta Unzeitiga
„Anděla z Dachau“
25. 9. / Ne / 8:00 / farní kostel
v Hradci nad Svitavou
Oslavy blahořečení v rodném kraji
25. 9. / Ne / 10:00 / farní kostel
sv. Jiljí ve Svitavách
Mše sv. na poděkování a TE DEUM
Celebruje P. Radek Sedlák, mše sv. a prezentace zvonu Beatus Engelmar (od 9:30 čtení jmen
kněží z Československa mučených v koncentračních táborech).
Václav Dolák

Poděkování
Deset let je dlouhá doba. Tolik let byl tatínek Otta Maruš občanem Svitav. Z toho sedm
let trávil pracovní dny v Centru denních služeb
Světlanka. Chtěli bychom tomuto zařízení moc
poděkovat. Tatínek se zde vždy cítil velice dobře a pracovníci nám vycházeli všemožně vstříc
i při jeho zhoršujícím se zdravotním stavu.
Manželé Soudkovi

Blahopřání
Dne 13. září 2016 oslaví manželé Eva
a Jaroslav Vondrovi ze Svitav významné životní
jubileum - diamantovou svatbu. Všechno nejlepší do dalších společně prožitých let a hlavně
hodně zdraví přeje rodina.

naše město / září 2016 / www.svitavy.cz
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Kavárna Floriánka ukončuje svůj provoz 24. září

7., 21. 9. / St / 9:30 / park Jana Palacha

Nordic Walking vycházka
Sraz účastníků před kavárnou z Dvořákovy
ulice.

Kurzy práce s počítačem pro seniory
- začátečníky a pokročilé
Pořadatelem kurzů je SVČ Tramtáryje a kurzy
budou probíhat od října 2016 v dopoledních
hodinách. Zájemci (i nečlenové klubu) se mohou přihlásit osobně v místnosti klubu seniorů (Fabrika, 3. poschodí, dveře č. 301) nebo
e-mailem (kssvitavy@gmail.com) nejpozději
do 26. září 2016.
30. 9. / Pá / městské muzeum, nemocnice

Oslava Svátku seniorů ve Svitavách
a 130. výročí nemocnice
Zveme všechny seniory. Bližší informace o programu jsou uvedeny na straně 2.

V první řadě bychom rádi poděkovali všem, kteří nám pomohli vytvořit prima letní atmosféru
na našem náměstí. V září můžete kavárnu navštívit vždy od středy do pátku od 8:00 do 16:30
a v sobotu od 8:30 do 11:30. Provoz kavárny bude ukončen 24. září. Těšíme se na vás.
Lucie Kynclová

ZO kardio Svitavy

ve Svitavách
a 130. výročí
nemocnice

30. září

ZO kardio Svitavy zve v sobotu 3. září příznivce zdravého pohybu na autobusový zájezd
spojený s kondiční vycházkou (5 km) do okolí
Boskovic. Navštívíme empírový zámek, židovskou čtvrť včetně synagogy Maior a židovské
lázně - Mikve. Po chutném obědě se přesuneme do arboreta a prodejního zahradnictví
Šmelcovna. Odjezd z autobus. nádraží Svitavy
je v 8:00 hod. Vedoucí zájezdu: Marcela Pokorná. Platba: člen ZO kardio 170 Kč, nečlen
200 Kč. Přihlášky: Jana Hikadeová, mob.: 737
636 184.

Program:

Všechny
aktivity klubu seniorů jsou zveřejňovánemocnice/hala
ny na
nástěnkách
ve Fabrice (přízemí a 3. po9:00, 10:00, 11:00
• komentované prohlídky technického zázemí
schodí
před
místností
č. 301) a jsou dostupné
nemocnice (max. 20 členné skupiny)
v elektronické
podobě
na webových stránkách
9:00–17:00
• výstava o historii nemocnice nebo na facebooku .
www.ks.svitavy.cz
• prevence zdraví (měření krevního tlaku, cukru v krvi...)
Milena Brzoňová

městské muzeum

13:00–17:00
Jazykové
kurzy ve Fabrice
• komentovaná prohlídka muzea
• muzejní dílny - řemeslný workshop
Anglický
jazyk
• prezentace poskytovatelů sociálních služeb
(Salvia, Charita, Domov na rozcestí)
začátečníci
• prezentace VZP
začátek
kurzu:
Út volný
17:00 - 18:30
• občerstvení
zajištěno, vstup
16:00 pokročilí
mírně
• koncert kapely The Dozing Brothers
začátek
kurzu: Čt 17:00 - 18:30
Akce se koná pod záštitou náměstka hejtmana
středně
pokročilí
Pardubického
kraje Romana Línka.
začátek kurzu: St 17:00 - 18:30
konverzace
začátek kurzu: Po 17:00 - 18:30
Lektoři kurzu: Michal Kadlec, Zuzana Velflová
Cena kurzu: 2 500 Kč
Rozsah: 60 vyučovacích hodin (30 x 2 jednou
za týden).
Začátek kurzů od 12. září
Přihlášky na recepci ve Fabrice do 7.9.

V sobotu 1. října připravujeme autobusový zájezd do Dolní Moravy na rozhlednu
v oblacích, zajistěte si včas místa. Na všechny se těší výbor ZO kardio Svitavy. Neseďte
doma, jeďte s námi do přírody. Jan Pokorný

Selfie letí do Vesmíru
Vyfoťte se, udělejte selfie ze svitavského
prostředí – sdílejte s námi tuto fotografii na
instagramu s označením: #svitavy760, nebo
nám ji zašlete na e-mail: info@svitavy.cz. Ze
všech fotografií bude vyrobena na konci roku
fototapeta, která bude vylepena v nových prostorách kina Vesmír. Doufáme, že vám bude
připomínat výjimečný rok, společné okamžiky
a báječná setkání. Více na: www.svitavy.cz
(proklik na logu 760). Těšíme se na další „svitavské hvězdy“.
Petr Šmerda

Pozvání na koncert

Charita Svitavy pořádá v neděli 2. října
v 17 hodin v kostele Navštívení Panny Marie
ve Svitavách koncertní provedení barokní mše
Jiřího Melcelia Missa absque Nomine – v podání
Consortia Melcelii.
Koncert se uskuteční na závěr „týdne Charity“, je benefiční a jeho výtěžek je určen na
částečné financování nového svozového automobilu, který bude sloužit klientům charitního
zařízení Světlanka – centrum denních služeb.
Blanka Homolová

Krátké ohlédnutí ve fotografiích ze života našeho města

Výstava historických vozidel

Výstava historických vozidel

Výstava historických vozidel

Kuchařské týmy v soutěži o nejlepší kotlíkový guláš

Zahájení pivních slavostí naražením sudu

Tým v soutěži o nejlepší kotlíkový guláš

Městský tým v soutěži o nejlepší kotlíkový guláš

Pivní slavnosti v plném proudu :)

Pivní slavnosti - dovednostní soutěže :)

Premiérové vystoupení svitavské kapely SUE

Hudební festival Rosnička

Hudební festival Rosnička

Písničkáři v parku Jana Palacha

Farmářské trhy na náměstí

Farmářské trhy na náměstí

Nedělní pohádka v parku
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Kultura
2. Pá / 19:00 / náměstí Míru / ulice Pod
Věží
Venkovka
Vernisáž obrazů mladých svitavských výtvarníků vzniklých v netradičním prostředí a umístěných ve venkovní galerii.

 20:00 / náměstí Míru – dolní část
Koncert skupiny Jelen
Česká akustická kapela hrající tzv. roots music.
Písně z vlastní tvorby vycházející z populární
hudby jako je country, folk, bluegrass a blues.
Vstupenky na koncert pouze na místě.
Vstupné: 100 Kč

3. So / 13:30 / náměstí Míru – dolní část

 9:00 – 17:00 / náměstí Míru
Pouť ke svatému Jiljí
Historický program s jarmarkem a dobovým
koloritem věnovaným 760. výročí města Svitavy a 700. výročí narození Karla IV. Hudební
program v dolní části náměstí na straně 17

MIME FEST je mezinárodní festival mimického
divadla. SÓLO je tvorba od klasické pantomimy k butó, od fyzické komedie až po současné
mimické divadlo. Jeho pantomima je moderní,
čistá a aktuální. Doporučené: 5. – 9. ročník ZŠ,
SŠ, SOU, veřejnost. Vstupné: 50 Kč

 13:00 – 16:00 / městské muzeum a galerie
Vlaky jedou

 19:00 / Fabrika
Will Johns Band (UK/CZ) - Czech tour 2016

V provozu bude funkční 6 metrů dlouhé kolejiště Milana Meisla ze Svitav řízené počítačem.

Will Johns je uznáván jako jeden z nejvýraznějších a nejzajímavějších umělců na dnešní
britské bluesové scéně. Jeho hra na kytaru je
moderní, ale zároveň respektuje i bohatou
historii blues. Will Johns – kytara, zpěv, Tomáš
Liška – baskytara, Tomáš Hobzek – bicí.
Vstupné: 200 Kč

 17:00 – 18:30 / křesťanské centrum, budova penzionu Fontána
Zákon versus srdce člověka
Komponovaný program složený z písní, přednášky o tom, jaký je pravý smysl Božího zákona, následné diskuse s občerstvením. Paralelní
program pro děti zajištěn. Vstup volný.

24. slavnost dechových hudeb
a 7. přehlídka mažoretkových skupin

 19:00 / kostel svatého Jiljí
Slavnostní koncert

12:00 mažoretky z Chrudimi, Jemnice a Lačnova
13:30 společný pochod náměstím
24. slavnost dechových hudeb
14:00 Žákovský orchestr ZUŠ a Jarda Gang
15:00 Boskovická kapela
16:10 Dechový orchestr Svitavská dvanáctka
17:00 Dechový orchestr Astra Svitavy
17:45 Dechová hudba Křídlovanka

Vystoupí pěvecké sdružení DALIBOR se svými
sólisty a sbormistryní Miroslavou Ducháčkovou a houslistka Jana Báčová (duchovní hudba,
spirituály). Vstupné dobrovolné

 17:00 / Svitavský stadion
Vernisáž Řezbářského memoriálu
A. Petruse

 15:00 - 17:00 / náměstí Míru – u Floriánky
Krůček jde za vámi

Představení řezbářů a předání vzniklých soch
starostovi města Svitavy.

 16:00, 18:00 / venkovní terasa restaurace
Pod Hodinami
Koncerty v rámci Řezbářského
memoriálu Aloise Petruse
Martina Trchová Trio (city chanson, blues)
Martina Trchová – zpěv, kytara, Patrik Henel – kytary, Radomír Polívka – kontrabas. Osobité autorské písně, výrazný hlas, jazzová i klasická kytara,
měkký tón kontrabasu a progresivní perkuse.
Koncert hudební a umělecké školy (Stendal)
Vstup volný

8. Čt / 18:30 / Fabrika
Kurzy tance a společenské výchovy
Úvodní lekce.

Zábavný program pro malé i velké představující činnosti MC Krůček. Více v článku na str. 6.
Info na www.mckrucek.cz, mob.: 737 236 152.

9. Pá / 16:00 / Fabrika, knihovna
Dějiny udatného českého národa
- vernisáž výstavy a workshop
Vernisáž výstavy – leporela v nadživotní velikosti
z českých dějin od pravěku až po současnost
a dílna s její autorkou – výtvarnicí a spisovatelkou Lucií Seifertovou. Výstava bude ke zhlédnutí v prostorách Fabriky od 1. do 30. září.

11. Ne / 14:00 – 16:00 / městské muzeum
a galerie

Vlaky jedou
 20:00 / náměstí Míru – dolní část
Koncert renesančně-folkové skupiny Klíč
Vstup volný

4. Ne / 7:30, 9:30 / kostel svatého Jiljí
Mše svaté

V provozu bude funkční 6 metrů dlouhé kolejiště Milana Meisla ze Svitav řízené počítačem.

12. Po / 11:00 / Fabrika
Mime Fest Polička
Radim Vizváry: Sólo

 19:00 / čajovna Namaste
Kurz bubnování s Andrejem Kolářem
Pokud máte vlastní nástroj, vezměte si ho
s sebou. Vstupné dobrovolné

14. St / 16:00 / Fabrika – foyer
Vernisáž výstavy ZUŠ

15. Čt / 11:00 – 12:00 / MC Krůček
Poznáváme montessori
Beseda o principech metody Marie montessori.
Informace na www.mckrucek.cz,
mob.: 737 236 152.

16. Pá / 18:00 / čajovna Namaste
Intuitivní prožitkový večer pro ženy:
Téma - Vztahy, co nám ukazují?
Vzájemné sdílení v kruhu žen, vždy jeden pátek
v měsíci na předem dané téma. Pořadem provází terapeutka Ivana Poulová.
Vstupné: 100 Kč

 20:00 / Tyjátr
Rockotéka
Rockové hity minulosti i současnosti + hrajeme
na vaše přání - s akcí na baru. Vstupné dobrovolné u obsluhy na baru

17. So / 20:00 / Tyjátr
Anarchuz (metal, Litoměřice)
Synové výčepu (punk-rock, Litoměřice)
Inseminační stanice (aggro-punk, Brno)

18. Ne / 9:00 – 17:00 / městské muzeum
a galerie
EHD – vlaky, vláčky, koleje - derniéra
Ukončení sezónní výstavy o železnici. Po celý
den bude v provozu kolejiště Milana Meisla

str. 10

naše město / září 2016 / www.svitavy.cz

řízené počítačem, komentované prohlídky výstavy s jejím autorem Pavlem Stejskalem, výroba dřevěných vláčků s Jiřím Jurkou. V provozu
zde bude unikátní Síčova drobná železnice
v měřítku 1:8 z Ostravy. Více na straně 13

 18:00 / Fabrika
Roman Horký & Kamelot + Laďa Kerndl
Hudebníky Romana Horkého, kapelníka skupiny Kamelot, a českého Franka Sinatru Laďu
Kerndla pojí nejen láska k hudbě, ale také dlouholeté a hluboké přátelství.
Vstupné: 200 Kč

20. Út / 14:00 – 17:00 / park Jana Palacha
Kojíme spolu

Happening u příležitosti celorepublikové kampaně „Akce řetěz - týden kojení“. Možnost setkání s odborníky na laktaci, nošení dětí, látkové pleny, nabídka minifocení a další. Vstup
volný. Informace na www.mckrucek.cz, mob.:
737 236 152.

 15:00 / Fabrika
Duhové křídlo ve Fabrice
Slavnostní program a vystoupení uměleckých
souborů ze zařízení sociálních služeb a organizací osob se zdravotním postižením vybraných
v rámci festivalu Pod duhovými křídly. Program
bude ukončen vystoupením skupiny QUEENIE
– world Queen tribute band.

21. St / 18:00 / čajovna Namaste
Proč se (ne)bát Reiki?

Reiki je opředena mnoha mýty a koluje o ní
mnoho zkreslených představ. Rád s vámi o Reiki pohovoří David Bulva, mistr Reiki a terapeut
energetické psychologie & EFT.
Vstupné dobrovolné

 19:30 / Fabrika
Jakub Vágner - expedice
za sladkovodními giganty
Dvouhodinová přednáška Jakuba Vágnera
s promítáním fotografií a videoukázkami.
Vstupné: 200 Kč

22. Čt / 19:00 / muzeum esperanta (přízemí
Ottendorferova domu za čajovnou)

Setkání se známým psychologem, esperantistou a členem Rady ČT Maxem Kašparů
Pořádá svitavský Klub přátel esperanta.

23. Pá / 21:00 / Tyjátr
DRUM´N BASS VOL. 4

Djs:
»» X. Morph (redrum)
»» Lee Meow (Audiobrainz crew)
»» Void. Sec (Mindicted)
»» MANIA (pohon crew ,basSistaz)
»» PornZ (B2M, Drum´N Bass)
»» Joker (B2M)
Vstupné: 99 Kč

24.

So / 14:00 / náměstí Míru – horní část

Svatováclavský košt
Tradiční slavnost vína a dobré nálady.

Zahrají a zazpívají: BAOBAB, DER ŠENSTER
GOB, THE DOZING BROTHERS, BÁRA HRZÁNOVÁ & CONDURANGO, CIRCUS PROBLEM. V rámci akce budou probíhat bleší trhy.

 15:00 / městské muzeum a galerie
Slovenské umění
Vernisáž výstavy výtvarníků ze Žiaru nad Hronom. Na výstavě uvidíte práce malířek Ivici
Fabókové a Jolany Palajové, drátenice Blaženy
Krivákové a uměleckého kováře Jozefa Mráze.

 18:00 / čajovna Namaste
Veřejná řeč s mistrem Dharmy
Jiřím Hazlbauerem, JDPSN
Téma přednášky: Zen a zenová meditace v každodenním životě, důvody k praxi, otázky a odpovědi. Vstupné dobrovolné

 20:00 / Tyjátr
Oldies Party
Nejlepší párty s hity 60. až 80. let. Zahrajeme
na vaše přání české i zahraniční fláky. Vstupné
dobrovolné u obsluhy na baru

25. Ne/ 8:00/ farní kostel

7. / St / 19:30

Smrt ve tmě
Tři bezohlední zloději se vloupají do domu
bohatého slepce s vidinou dokonalé loupeže
a velkého zisku. Vše se děje ale jinak... Režie:
Fede Alvarez
Vstupné: 120 Kč / od 15 let / titulky / 88 minut
8. - 9. / Čt, Pá / 19:30

Sully: Zázrak na řece Hudson USA 2016
PREMIÉRA!
Dosud nevyprávěný příběh o zázraku na řece
Hudson. V lednu 2009 kapitán Sully (Tom
Hanks) nouzově přistál na řece Hudson
a zachránil životy 155 pasažérům. Životopisné
drama. Režie: Clint Eastwood
Vstupné: 110 Kč / titulky
9. - 10. Pá / 17:00, So / 17:00 a 19:30
Obr Dobr USA 2016
Příběh mladé dívky a laskavého obra se vydávají na dobrodružnou cestu s cílem zajmout zlé
lidožravé obry. Podle Roalda Dahla. Rodinný
fantasy film. Režie: Steven Spielberg
Vstupné: 110 Kč / dabováno / 117 minut

v Hradci nad Svitavou

13. / Út / 19:30

Blahořečení Engelmara Huberta Unzeitiga
Mše sv. na poděkování a TE DEUM

Nerve: Hra o život USA 2016

 10:00 / kostel sv. Jiljí
Blahořečení Engelmara Huberta Unzeitiga
Celebruje P. Radek Sedlák. Mše sv. a prezentace zvonu BEATUS ENGELMAR (od 9:30
čtení jmen kněží z Československa mučených
v koncentračních táborech).

30. Pá / 9:00, 10:00, 11:00 / nemocnice,
13:00 / muzeum a galerie

Den seniorů spojený se 130. výročím
svitavské nemocnice
Více na straně 2

 20:00 / Tyjátr
Black Mercury
Křest debutové desky I. album (rock / Moravská Třebová). Čtyři nadějní kluci se v roce 2015
rozhodli založit kapelu, která chybí na českém
trhu. Jdou si za svým snem dělat hudbu kvalitně a hlavně od srdce. Leeba, Radim, Charlie
a Pospa. Hrdinové, kteří chtějí nakopat pozadí
dnešnímu hudebnímu trendu.
Support: Dirty Way (Punk-rock, Litomyšl), Lili
Vilit (Rock, Praha). Vstupné: 50 Kč

Kino Vesmír
6. / Út / 19:30
Taxi 121 ČR 2016
Český thriller inspirovaný skutečnými událostmi, kdy sériový vrah připravil o život tři pražské
taxikáře. Scénář a režie: Dan Pánek.
Vstupné: 120 Kč / 90 minut

Jsi hráč nebo divák? Studentka střední školy
zcela propadla online hře vadí – nevadí… Akční
mysteriózní thriller. Režie: Henry Joost, Ariel
Schulman
Vstupné: 110 Kč / titulky / 96 minut
14. / St / 19:30

Zloději zelených koní ČR 2016
Nikdy nevíš, co vyhrabeš. Drama dvou nelegálních kopáčů vltavínů v jižních Čechách. Podle
stejnojmenného románu Jiřího Hájíčka. V hlavních rolích: Pavel Liška a Marek Adam Adamczyk. Režie: Dan Wlodarczyk. Předfilm: Strom.
Animovaný snímek režisérky a výtvarnice Lucie
Sunkové.
Vstupné: 110 Kč / 90 minut + 15 minut předfilm
15. / Čt / 19:30

Ve jménu krve Francie, USA 2016
Mel Gibson jako bývalý motorkář, ale i opilec
a narkoman se rozhodne zachránit svou 16letou dceru… Krvavá cesta může začít! Režie:
Jean-Francois Richet
Vstupné: 120 Kč / titulky / 88 minut
16. - 17. / Pá, So / 17:00

Lovecká sezóna: Strašpytel USA 2016
Kdo se bojí, nesmí do lesa! Velký medvěd dokáže mít taky velký strach. Animovaná komedie
pro celou rodinu. Režie: David Feiss
Vstupné: 110 Kč / dabováno / 84 minut
16. - 17. / Pá, So / 19:30
Prázdniny v Provence ČR 2016 PREMIÉRA!
Kamarádi, letní lásky a Prázdniny v Provence.
Vojta Kotek, Jakub Prachař a Kryštof Hádek
jako tři muzikanti a kamarádi utečou do slun-
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né Francie. Komedie. Režie: Vladimír Michálek
Vstupné: 110 Kč / 95 minut

špionážní drama. Režie: Franz Novotny
Vstupné: 120 Kč / 100 minut

20. / Út / 19:30

29. / Čt / 19:30
Tři generace USA 2016 PREMIÉRA!
V každé rodině se musí něco změnit. V každé
etapě našeho života bojujeme s tím, abychom
byli sami sebou. Drama i komedie. Naomi
Watts, Elle Fanninga a Susan Sarandon v hlavních rolích. Režie: Gaby Dellal
Vstupné: 120 Kč / titulky / 92 minut

Vlk z Královských Vinohrad ČR 2016
Autobiografický film legendárního režiséra
Jana Němce volně vychází z autorovy publikace
Nepodávej ruku číšníkovi a pozoruje jeho životní příběhy od šedesátých let do současnosti.
Jiří Mádl a Karel Roden v posledním filmu Jana
Němce…
Vstupné: 110 Kč / 68 minut
21. / St / 19:30

The Beatles: Eight Days A Week
– The Touring Years USA 2016
Oscarový režisér Ron Howard přinesl na filmová plátna příběh kapely, která změnila svět
- THE BEATLES. Tento jedinečný filmový projekt
autenticky zachycuje období jejich koncertních
let 1962-1966 z perspektivy samotných členů
The Beatles. Film přinese exkluzivně rozhovory
s členy skupiny a také doposud nezveřejněné
záběry.
Vstupné: 110 Kč / titulky / 100 minut
22. / Čt / 19:30

Café Society USA 2015 PREMIÉRA!
New York roku 1930. Ponoříme se do třpytivého pozlátka hollywoodské smetánky i gangsterského nočního života New Yorku… Scénář
a režie: Woody Allen
Vstupné:120 Kč / od 15 let / titulky / 96 minut
23. - 24. / Pá, So / 17:00

Čapí dobrodružství USA 2016 PREMIÉRA!
Najdi si své hejno. Čápi nosívali děti… teď
nosí balíčky pro největší internetový obchod.
Animovaná rodinná komedie. Režie: Nicholas
Stoller, Doug Sweetland
Vstupné: 110 Kč / dabováno
23. - 24. / Pá, So / 19:30

Dítě Bridget Jonesové GB, Francie, USA 2016
Utrpení největší smolařky v dějinách dosud neskončilo. Bridget Jonesová je stále bez chlapa…
a nepřestává doufat, že se k ní štěstí konečně
postaví čelem… Renee Zellweger v hlavní roli
romantické komedie. Režie: Sharon Maguire
Vstupné: 120 Kč / od 15 let / titulky / 123 minut
27. / Út / 19:30

Sedm statečných USA 2016
Spravedlnost má své číslo. Nová moderní vize
klasického příběhu sedmi statečných. Dobrodružný film. Režie: Antoine Fuqua
Vstupné: 120 Kč / titulky / 131 minut
28. / St / 19:30

Krycí jméno Holec ČR 2016
Napínavý snímek na motivy povídky režiséra
Jana Němce Italská spojka se odehrává mezi
Prahou a Vídní v dramatickém roce 1968. Proměnlivá doba, která směřovala k událostem
Pražského jara i srpnové okupaci. Moderní

30. 9. – 1. 10. / Pá 19:30, So 17:00 a 19:30

Sirotčinec slečny Peregrinové
pro podivné děti USA 2016 PREMIÉRA!
Nezapomenutelný filmový zážitek. Jake objeví
kouzelné místo… jeho tajemnost i nebezpečí se
začnou prohlubovat, jakmile Jake pozná jeho
obyvatele a jejich neuvěřitelné schopnosti, ale
i jejich strašlivé nepřátele… Režie: Tim Burton
Vstupné: 120 Kč / dabováno

Výstavy
• Městské muzeum a galerie
21. 5. – 18. 9.

VLAKY, VLÁČKY, KOLEJE
Výstava k 120. výročí železnice Svitavy – Polička. Historie a současnost železnice, historie
místní dráhy, několik funkčních kolejišť, modely lokomotiv a vláčků, vzpomínka na svitavský
modelklub, stavebnice Merkur.
18. 9. – 30. 10.

SLOVENSKÉ UMĚNÍ
Po deseti letech se u příležitosti 770. výročí
Žiaru nad Hronom a 760. výročí Svitav v prostorách muzea představí výtvarníci ze spřáteleného města na Slovensku.
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: S esperantem kolem světa
Otevírací doba:
Út - Pá / 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00,
So - Ne 13:00 - 17:00
První neděli v měsíci je vstup pro obyvatele
Svitav volný
• Fabrika
Foyer		

ZUŠ Svitavy:
Výstava prací žáků výtvarného oboru
Práce žáků pod vedením učitelů Ivany a Pavla
Fialových. Potrvá od 1. do 30. září a vernisáž
výstavy je 14. 9. v 16 hodin ve foyer Fabriky
2. patro - pasáž

Dějiny udatného českého národa
a pár bezvýznamných světových událostí
Výstava leporela v nadživotní velikosti s komiksovým příběhem od pravěku až po současnost.
Autorkou výstavy je spisovatelka a výtvarnice Lucie Seifertová. Oficiální vernisáž výstavy
a workshop s Lucií Seifertovou proběhne 9. září
v 16 hodin v prostorách městské knihovny.
3. a 4. podlaží

Bohuše Hácová, Ústí n. Orl.:
Taiwan mýma očima
O Taiwanu se píše mnohé, ale číst o tom nebo
to na vlastní oči vidět a na vlastní kůži zažít je
věc zcela jiná. Projeli jsme ostrov doslova křížem krážem. Malebné pláže jihu vystřídala bujná zeleň východního pobřeží. Atmosféru jsem
se snažila zachytit na svých fotografiích.
• Areál kina

The Tap Tap: Načerno - kresby černého
humoru autorů časopisu Sorry
Smysl pro černý humor je specificky česká
vlastnost a prochází napříč celou naší společností. Zasmějte se společně s námi vtipům
o lidech s hendikepem. Všechny vybrané vtipy
prošly tvrdou cenzurou členů kapely The Tap
Tap – nejtemnější odstín černé legrace je tedy
opravdu spolehlivě zaručen. Repríza výstavy.
• Divadlo Trám

Eva Chlubnová, Svitavy:
Lidé a jiné pohádky
Kresby a pohádky mají jedno společné, čisté
a jasné linie, nekomplikovanost.
• Živá zeď

Venkovní galerie u Alberta
V průběhu září se chystá rekonstrukce dlažby
a zdi. Více na: www.muzeum.svitavy.cz/aktualne/ziva-zed/504-1/
• Čajovna Namasté

MANDALY - KRESBY NAŠICH HOSTŮ
Výstavu průběžně doplňujeme. Přijďte si k nám
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nakreslit a vystavit svoji vlastní mandalu.
Více na www.cajovnanamaste.cz
• Kavárna V Parku

TOMÁŠ FLEGL
Fotografie z prostředí skateboardingu a BMX.
• Kafé Rošambo

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB DÍRA
Fotografie z činnosti klubu, který poskytuje dětem a mladým lidem ze Svitav a okolí podporu
v období dospívání, obtížných životních situacích a bezpečný prostor pro trávení volného
času. Klub je součástí neziskové organizace
Bonanza.

SPORT

11. Ne / 9:00 / UMT v Lánech
OP mladších přípravek
Kopaná

17. So / 9:00 / hala Na Střelnici
O svitavský škopeček - turnaj
Volejbal: juniorky - 1. liga
 9:00 / volejbalové kurty
Mladší žákyně - kvalifikační turnaj
Volejbal: mladší žákyně - KP

Cesty za zdravím
Přednáška Dojděte si pro zdraví po svých

 13:00 / park Jana Palacha
Cesty za zdravím
Výuka chůze s holemi
– Nordic a Prissnitz walking.

 15:00 / Cihelna
Pohár ČR družstev a 1. liga
Plochá dráha. Vstupné 70 Kč

3. – 4. So, Ne

Svitavský dogmaraton
Skládá se ze tří závodních tras: hlavní dogmaratonové trasy na přibližně 42 km a dvou doprovodných tras Short na 20 km a Baby na 10 km.
Více na straně 18

4. Ne / 14:00 / Svitavský stadion
TJ SY - Jaroměř

Kopaná: VčP dorostu

4. Ne / 17:00 / Svitavský stadion
TJ SY A - Chrudim B
Kopaná: KP muži

10. So / 9:00 / volejbalové kurty
Mladší žáci - kvalifikační turnaj
Volejbal: mladší žáci - KP

 9:00 / Svitavský stadion
Turnaj KP přípravek
Kopaná

 15:00 / Cihelna
MČR Flattrack

Polička
8. 9. / 19:00 / Tylův dům (velký sál)

VESELÁ TROJKA - KONCERT
 9:00 / UMT v Lánech
Turnaj OP smíšených přípravek

Vstupné: 150 Kč

Kopaná

12. 9. - 17.9. / Tylův dům, Palackého náměstí /

18. Ne / 17:00 / UMT v Lánech

MIME FEST 2016
- festival pantomimy/divadelní představení

TJ SY B - Pardubičky
Kopaná: I. A tř. muži

3. So / 9:30 / Nadační dům J. Plívy

záběrem i náročností soutěžních zadání. Soutěžní pracoviště se proměňují ve skutečné staveniště, kde dvoučlenné týmy musí řešit úkoly
a vzniklé problémy jako na reálné stavbě. Soutěžní zadání některých oborů na sebe totiž
navazují a jednotlivé soutěžní týmy z různých
oborů a států spolu musí spolupracovat, což
je velmi atraktivní podívaná pro návštěvníky.

24. So / 10:00 st., 11:45 ml / Svitavský stadion

3. 9. / 11:00 / park u hradeb

BITVA NA POLÍČKÁCH „ BOJ O ČEST“
Rekonstrukce historické bitvy, bojové duely.

TJ SY - Moravská Třebová
Kopaná: KP žáci

Moravská Třebová
9. 9. / 17:00/ dvorana muzea

 11:00 – 17:00 / Fabrika
Sportovní turnaj

Hana Horská – zahájení výstavy

Box: juniorská 1. liga a 2. liga mužů a žen

Malířka a grafička představuje novou kolekci
svých olejomaleb.

 14:30 / UMT v Lánech
Turnaj OP mladších přípravek

11. 9. / 16:00 / nádvoří moravskotřebovského
zámku

Kopaná

DlouŠiBy

25. Ne / 13:30 / UMT v Lánech
TJ SY - Vysoké Mýto
Kopaná: VčP dorostu

 16:30 / Svitavský stadion
TJ SY A - Choceň
Kopaná: KP muži

28. St / pláž rybníka Rosnička
Duatlon Rosna

Českomoravské
pomezí
Vysoké Mýto
9. – 10. září / náměstí Přemysla Otakara II.
Městské slavnosti

Slavnosti města, koncerty, výstavy,
jarmark, a další
18. září / Jungmannovy sady

Královský běh Kujebinou

Plochá dráha

Nedělní pohádka nejen pro nejmenší diváky,
uvádí DIVADLO 100 OPIC.
25. 9. / 17:00 / kinosál muzea

Když dva se rádi mají…
Pásmo nejkrásnějších a nejznámějších operetních písní v podání sólistů Slezského divadla
v Opavě.
Litomyšl
denně / 14:00 - 18:00 / piaristický chrám Nalezení sv. Kříže

Tvář - Příběh ztracení
a touha znovunalézání
V kryptě litomyšlského kostela Nalezení sv.
Kříže je vystavena Madona z Osíka, nejstarší
dochovaná řezba na našem území.
10. 9. - 11. 9. / různá místa v Litomyšli

Dny otevřených dveří památek, Litomyšlské vinobraní, Fish Fest, Medový víkend
na Veselce
30. 9. - 3. 10. / různá místa v Litomyšli

20. - 22. září / náměstí Přemysla Otakara II.

ArchiMyšl 2016

 17:00 / UMT v Lánech
TJ SY B - Vysoké Mýto B

6. ročník mezinárodní soutěže učňů Řemeslo/Skill 2016

Kopaná: I. A tř. muži

Soutěž je unikátní svou koncepcí, časovým

Program při příležitosti Světového dne architektury. Komentované prohlídky a projížďky,
besedy nejen s architekty, výstavy.

Změny vyhrazeny. Kalendář akcí je tvořen v předstihu. Vždy si zkontrolujte a potvrďte čas vaší události nebo představení. Děkujeme za pochopení.
Naše město - Svitavský kulturní a informační měsíčník. Redakce: Městské informační centrum 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.mckrucek.cz, tadydira@seznam.cz. Pokladna kina je otevřena úterý - sobota od 18:30 do 20:30.
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Železnice Svitavy – Polička IV

Informace z kultury

Slovenské výtvarné umění ve svitavském muzeu
Možná si mnozí z vás vzpomenou na výstavu slovenských výtvarníků v našem muzeu
před deseti lety. Tehdy jsme u příležitosti
750. výročí města pozvali do Svitav slovenské
výtvarníky – přijel autor kompozic na vzácné
dřevo Arpád Pál a charismatický sochař, keramik Vlado Oravec.
Výběr autorů jsem tehdy nechala na našich
slovenských kolezích a udělala jsem dobře. Výstava byla velmi zdařilá a já jsem se o dva roky
později s údivem dívala v televizi, jak Arpád

předává jeden ze svých obrazů jako dar prezidenta Slovenské republiky anglické královně
Alžbětě… Svitavy jsou o deset let starší a do
muzea opět přijedou slovenští umělci. Kdo
nás překvapí letos? Výtvarné umění se tentokrát bude prolínat s národopisem. A tak se
v muzeu představí malířky Ivica Fabóková
a Jolana Palajová, drátenice Blažena Kriváková
a muže tu bude zastupovat umělecký kovář
Jozef Mráz. Více se o výstavě a o jednotlivých
autorech dočtete v příštím čísle Našeho města.

Dny evropského dědictví ve znamení derniéry výstavy vlaků

Ke Dnům evropského dědictví se už tradičně připojujeme ve Svitavách speciálními
akcemi pro veřejnost v muzeu. Letos bude připomenutí historie spojeno s derniérou sezónní
výstavy Vlaky, vláčky, koleje, která mapovala
120 let, kterými prošla od svého založení dráha Svitavy – Polička. Ano, letošní úspěšná výstava v polovině září končí. Od jejího otevření
koncem května do konce července ji navštívilo
více než dva tisíce platících návštěvníků z České republiky i zahraničí (Norska, Ukrajiny, Brazílie, USA, Číny…) a je příjemné číst pochvalné
odezvy v knize návštěv. Nejen na výstavu, ale
také na město Svitavy. Je příjemné být na své
město pyšná.
V neděli 18. září budete mít možnost vidět
tuto výstavu naposledy… Potom už začneme

demontovat, balit a vracet exponáty svým majitelům. Mnozí se již na ně těší. Ráda bych poděkovala všem, kteří se na výstavě podíleli, ale
především dvěma pánům. Jejímu autorovi Pavlu Stejskalovi a Milanu Meislovi ze Svitav, který nám na dlouhé čtyři měsíce zapůjčil své velké
kolejiště řízené počítačem. A také s návštěvníky
v muzeu trávil jednou týdně velkou část svého volného času i dovolené, aby vláčky byly
v pohybu. Oba bez nároku na honorář jako
dar městu Svitavy k jeho narozeninám.
A tak vás srdečně zvu na rozloučení se
s výstavou, které proběhne v neděli 18. září
od 9:00 do 17:00 hodin. Po celý den bude
v provozu zmíněné kolejiště, výstavou vás provede její autor Pavel Stejskal, děti si za pomoci
lektorů budou moci na výstavě vyrobit mašinky
z papíru a v muzejních dílnách ze dřeva. Po celý
den bude otevřeno také Železniční muzeum,
které vzniklo letos v květnu v opuštěné zastávce
v Květné. Ze Svitav se tam dostanete každou
sudou hodinu vláčkem z obou svitavských železničních stanic. Na muzejní zahradě pro vás
i vaše děti chystáme milé překvapení, ale protože v provozu zde bude unikátní Síčova drobná
železnice v měřítku 1:8 z Ostravy. Parní lokomotiva bude v zapojených vagoncích vozit po
celý den děti i dospělé po 60 metrů dlouhých
kolejích.
Blanka Čuhelová

Elektrická lokomotiva 16E2 s uhlím pro kotelnu
závodu I. na Kijevské ulici.

A tak se vypravíme na závěrečnou procházku po historii místní dráhy. Řeč bude o černých
dnech, ale také o zajímavostech. Hned první incident na skutečské části trati se odehrál 6. října 1897, kdy byl vlakem usmrcen kůň. Po této
události to vypadalo na trati celkem klidně, až
přišel tragický 24. červen 1995, který se zapsal
do historie jako datum jednoho z největších
neštěstí na české železnici. Hrubou nedbalostí
při posunu ve stanici Čachnov ujely tři vozy na
trať a u Krouny se srazily s protijedoucím osobním vlakem. Následky srážky byly katastrofální. Zahynulo 19 osob, včetně strojvedoucího
a vlakvedoucího. Tragédie pochopitelně ovlivnila i plánované velké oslavy stého výročí dráhy.
Na místě srážky dnes stojí pomník. Ale k drobným nehodám docházelo po dobu celého provozu trati, a to zvláště na silničních přejezdech.
Vypočítávat kuriozity na místní dráze by
bylo na samostatný článek. Už jen v zimách, kdy
se vlaky brodí sněhovými příkrovy na Vysočině,
nebo vozidla, která byla čas od času nasazována, nebo příběhy oslav trvání dráhy v různých
dobách... ale přes to jsou některé věci jedinečné. Třeba trať v Sebranicích, která měl do obce
tolik potřebnou odbočku dovést. Projekt sice
zůstal pouze na papíře, ale Sebraničtí si železnici postavili. Měří úctyhodných 4,09 metru a má
i kilometrovník s číslem 10,9 km podle skutečně
projektované trati. Je to nejkratší trať u nás. Pro
Svitavy však byla zásadní vlečka u firmy Heinrich Klinger. Asi ji známe všichni v podobě kolejí v asfaltu na Kijevské ulici. Elektrifikovaná trať
byla postavena v letech 1917–21 a je dokladem
snahy podnikatele zavádět nové technologie
a získat i rychlý přístup k zákazníkům. Není divu,
že Heinrich Klinger patřil k největším podporovatelům místní dráhy do Poličky a stal se také
jejím koncesionářem.
Trolejové vedení vlečky (o napětí 500V)
začíná od polohy 0,2 km a první sloup stál
před bránou do závodu II tak, aby se lokomotiva dostala při objíždění vozů za výhybku č. 1
u Vítězné ulice. Jezdily zde jednofázové dvounápravové lokomotivy z firmy Brown Boveri
& Cie Baden (asi první tohoto typu na území
republiky), vozy vyrobila vagónka ve vídeňském
Simmeringu. V roce 1958 se na vlečce objevila lokomotiva z podniku Škoda Plzeň (tehdy
ZVIL, Závody V. I. Lenina), od roku 1976 byla
nahrazena motorovou lokomotivou dodanou
polským závodem Zastal Zielona Góra. Poslední vlak vyjel na vlečku v roce 2002. Vlečka dnes
z větší části neexistuje.
Radoslav Fikejz a Pavel Stejskal
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70 let našeho Lidového divadla...
Během měsíce září bude v pasáži Fabriky
ke zhlédnutí výstava Dějiny udatného českého národa a pár bezvýznamných světových
událostí. Jedná se o leporelo v nadživotní velikosti, které zobrazuje krajinu, na níž se odehrávají příběhy z naší historie od pravěku až
po současnost. Autorkou výstavy je výtvarnice
a spisovatelka Lucie Seifertová, která za stejnojmennou knihu získala mj. prestižní ocenění
Zlatá stuha v kategorii Literatura faktu a populárně naučná literatura pro děti a mládež.
Oficiální vernisáž a workshop s Lucií Seifertovou se uskuteční v pátek 9. září v 16 hodin
v knihovně. Na místě budou k prodeji knihy
Lucie Seifertové.
Srdečně zveme celé rodiny. Akce se koná
při příležitosti oslav města. Marta Bauerová

PC kurz pro začátečníky
Každý čtvrtek od 10 do 11 hodin bude
probíhat v knihovně v prostorách studovny
kurz PC kurz pro začátečníky. Bližší informace
na adrese: ko@booksy.cz nebo be@booksy.cz.

Otevírací doba
dospělé
oddělení

dětské
oddělení

Pondělí

9:00 - 18:00

12:00 - 18:00

Úterý

9:00 - 18:00

12:00 - 18:00

Středa

9:00 - 18:00

9:00 - 18:00

Čtvrtek

12:00 - 18:00

12:00 - 18:00

Pátek

9:00 - 18:00

12:00 - 18:00

Sobota

9:00 - 12:00

9:00 - 12:00

Neděle

zavřeno

zavřeno

...pro někoho hodně, pro někoho málo, pro
kolektiv Lidového divadla ve Svitavách mnoho
zážitků, setkání se zajímavými lidmi, hlavně však
kus historie v poválečných Svitavách.
V červenci 1945 vznikl první ochotnický
kolektiv a 28. října už sehrál Naše furianty.
Představení mělo úspěch a do roka vzniklo
dokonce několik divadelních spolků. Tato roztříštěnost sil nevedla k dobrému, ale naštěstí
se našly rozumné hlavy, jimž šlo spíše o kvalitu
než o množství, a tak došlo v červnu 1946 ke
sloučení a vzniklo Lidové divadlo ve Svitavách.
Ze začátků jmenujme hry Velbloud uchem
jehly, Lucerna, Silvestr, pak následoval Poslední muž, Staré hříchy, Souboj talárů, Plynové
lampy, Kytice, Švejk a mnohé další. Byly to
pohádky, historické hry, ale i detektivky, které
vždy přinášely svitavským a nejen svitavským
divákům hodnotné umělecké zážitky a kultivovanou zábavu.
Lidové divadlo mělo na repertoáru řadu
inscenací, se kterými jezdilo nejen po okrese,
několikrát byli i za krajany ve Vídni, bylo pravidelným účastníkem Jiráskových Hronovů, poprvé to bylo v roce 1949, a ze 14 souborů se
kolektiv umístil na 4. místě s hrou Kutnohorští
havíři. V roce 1955 pak hrálo Lidové divadlo
Tylovu Fidlovačku, v níž účinkovalo 100 členů.
Nesmíme zapomenout ani na divadelní
přehlídky, které se ve Svitavách konaly v padesátých letech a samozřejmě, že hlavními organizátory byli členové Lidového divadla.
Ale byly i legrační zážitky, na které se dodnes vzpomíná, jako když císař Zikmund osvobodil Jana Husa a poslal ho domů, nebo když
Olda Kabelka jezdil na mopedu v kostýmu
J. A. Komenského po svitavském náměstí.
Lidové divadlo neodmyslitelně patřilo ke
kulturnímu životu ve Svitavách, mělo vysokou,
téměř profesionální úroveň, vždyť se také počítalo s tím, že obdrží statut profesionální scény.
Bez Lidového divadla se neobešla žádná akce,
a tak to bylo až do roku 1989. Kolektiv odehrál 750 představení, z toho 150 premiér, režie
Jiří Kareš, Marie Votavová (též dramaturgie).
V Československu vystoupili na 160 místech,

byli pravidelnými účastníky Jiráskových Hronovů, 7 x hostovali v cizině (Itálie, Rakousko,
Anglie, Belgie, Bulharsko). Jako soubor i jednotlivci získali řadu ocenění. Potom činnost
ustala a část kolektivu začala znovu pracovat až
po roce 2000. Nejprve to bylo takové neveřejné
setkávání a povídání, později na zkoušku se připravil Medvěd A. P. Čechova, který se hrál pro
důchodce, přidali se další a začaly se realizovat
další hry a recitační pásma. Tak jsme se znovu
vrátili ke Študákům a kantorům, nacvičili jsme
recitační pásma, zdramatizovali jsme Hostinec
u Kamenného stolu, Saturnina a hráli jsme při
předvánočních posezeních, setkání učitelů, pro
seniory ve Fabrice, v Seniorcentru, dokonce
jsme vyjeli i za hranice okresu, do Roubaniny.
Hrajeme pro radost, režie je vždy kolektivním
dílem a jsme rádi, když se naše představení líbí.
Pokud budeme mít elán a bude sloužit zdraví,
budeme pokračovat, vždyť taková tradice se
nedá zapomenout.
A při příležitosti našeho krásného výročí
musíme poděkovat zakládajícím členům. Na
prvním místě je to Jiří Kareš, který odvedl nesmírný kus práce a právem byl oceněn titulem
Zasloužilý pracovník kultury, ale i těm dalším.
Ta naše láska k divadlu… Lidmila Kružíková

Vlastibor Zvinger a Martin Růžek.

naše město / září 2016 / www.svitavy.cz

str. 15

Divadelní abonentní cyklus podzim - zima

Kruh přátel hudby

25. 10. / Út / 19:00 / Fabrika
Divadlo DRAK (Hradec Králové)
Jiří Havelka:

Slavnostní koncert

POSLEDNÍ TRIK GEORGESE MÉLIÈSE
Nová inscenace Divadla Drak je inspirována
pozoruhodným životním příběhem a dílem
průkopníka kinematografie George Méliése.
Zavede diváky do lákavého prostředí kouzelníků, triků a magie. Režie: Jiří Havelka, Dramaturgie: Dominika Špalková, Hrají: Jan Popela,
Johana Vaňousová, Luděk Smadiš, Milan Hajn,
Milan Žďárský
Vstupné: 400 Kč

dobových materiálů a nejnovější faktografické
literatury (Jiří Suk: Politika jako absurdní drama. Václav Havel v letech 1975-89; ad.). Režie:
Jan Frič, Hudba: Miloš Orson Štědroň, Dramaturgie: Lucie Ferenzová. Scéna: David Černý
a Jan Frič. Hrají: Miloš Havel: Petr Jeništa, Václav Havel: Miloslav König, Olga Havlová: Dita
Kaplanová, Múza: Anežka Kubátová.
Vstupné: 400 Kč

4. 9. / 19:00 / kostel sv. Jiljí

19. 10. / 19:00 / Ottendorferův dům

Matyáš Novák

28. 11. / 19:00 / Ottendrorferův dům

Ars Cameralis

15. 12. / 19:00 / Fabrika

Vánoční koncert Václava Neckáře
17. 1. / 19:00 / Ottendorferův dům

Novoroční koncert: Moravské klavírní trio
28. 1. / 19 :00 / Fabrika

Big band Lanškroun

15. 2. / 19:00 / Ottendorferův dům

Milan Al-Ashhab

1. 3. / 19:00 / Fabrika

Pražský komorní balet: Mystérium času
19. 4. / 19:00 / Ottendorferův dům

Lobkowicz Trio

17. 5. / 19:00 / Divadlo Trám

OK PERCUSSION DUO

31. 1. 2017 / Út / 19:00 / Fabrika
SPOLEČNOST StageArtCz
Gene Brewer:
21. 11. / Po / 19:00 / Fabrika
DIVADLO NA JEZERCE (Praha)
Eric-Emmanuel Schmitt:

Manželské vraždění
Souboj mezi mužem a ženou, ve kterém jde
o život. Manželské vraždění je jedna z nejúspěšnějších francouzských her současnosti.
Komedie s mrazením v zádech o jednom manželském souboji, ve kterém jde o život. Líza
a Gilles hledají Ariadninu nit, která by je vyvedla z labyrintu malých i velkých manželských
zločinů. „Důvod? Vždyť se přece kdysi brali
z lásky!“ Režie: Jan HŘEBEJK, hrají: Jaroslav
Dušek a Nataša Burger
Vstupné: 400 Kč

K-PAX, Svět podle Prota
Do moderní psychiatrické léčebny je přijat záhadný pacient, který o sobě tvrdí, že je mimozemšťan z planety K-PAX vzdálené od Země
několik tisíc světelných let. Jeho pobyt na psychiatrii obrátí naruby životy nejen všech spolupacientů, ale i zdravotního personálu, včetně
ošetřujícího lékaře, který se snaží odhalit pravou totožnost záhadného cizince.
Autor: Gene Brewer, Režie: Petr Halberstadt,
Scéna: Jaroslav Milfajt
Hudba: Jan Matásek,
Hrají: Radim Fiala, Marika Procházková / Markéta Plánková, Petr Halberstadt, Petr Bláha
Vstupné: 400 Kč

Květen 2017
Dvořákův festival (změna programu vyhrazena)
Milovníkům dobré hudby nabízíme členství
v Kruhu přátel hudby. Členové KPH mají 50%
slevu na vstupném jednotlivých koncertů. Průkazku si můžete zakoupit v recepci Fabriky od
1. 9. 2016 (Po – Pá, 6:00 – 17:00)

INA LANŠKROUN, s.r.o.
DVOŘÁKOVA 328, 563 01 LANŠKROUN

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK 30 000 Kč !!!
Pro životopisy zaslané do 15. 9. nabízíme na níže
uvedené pozice náborový příspěvek 30 000 Kč.
Podmínkou pro získání příspěvku je praxe
v oboru minimálně 2 roky (možno i v příbuzném
oboru) a úspěšně absolvované výběrové řízení.
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Obsluha elektroerozivního hloubení
Formař
Nástrojař/ka
Seřizovač (vstřikovací lis, montážní linka)
Vedoucí řízení jakosti – segment Nástrojárna
Vedoucí technolog
(Technolog Industrial Engineeringu)
»» Technolog
DÁLE PŘIJÍMÁME (bez náborového příspěvku):
»» Obsluha vstřikovacích lisů, Obsluha montážní linky, Balič/ka – nástup možný ihned

K ZÁKLADNÍMU PLATU S PRÉMIEMI
NABÍZÍME NAVÍC:
»» finanční bonusy 40.000 – 60.000 Kč/rok
v závislosti na pozici
»» 8 hodinovou pracovní dobu
»» 5 týdnů dovolené
»» možnost napracování hodin,
výběr náhradního volna
»» doprava ze směrů M. Třebová a Svitavy
(Březová nad Svitavou) za 100 Kč/měsíc
»» akce pro zaměstnance
»» jazykové kurzy
»» dotované stravování
Některé pozice jsou poptávané taktéž
pro nový závod Schaeffler Svitavy

2. 12. / Pá / 19:00 / Fabrika
DIVADLO NA ZÁBRADLÍ
Miloš Orsoň Štědroň:

Velvet Havel
Forma představení vycházející z hudby dává
šanci uchopit toto nelehké a ožehavé téma jedné z největších českých osobností (a již za života legendy) s nadhledem a s vysokou mírou
originality. Autor vychází z řady autentických

Změna programu vyhrazena.
Všechna představení se konají ve Fabrice vždy
od 19:00 hodin. Abonentní vstupenka na sezónu stojí 900 Kč. Vstupné na jednotlivá představení činí 400 Kč. Předprodej abonentek
bude zahájen 10. října 2016 v recepci Fabriky
(pondělí - pátek 6:00 - 17:00 hodin). Stávající
abonenti mají možnost výměny své abonentky
od 15. září do 6. října 2016 v recepci Fabriky.

Kontakt: jobs.cz@schaeffler.com
465 355 214, 465 355 211
www.schaeffler.cz
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Intuitivní prožitkový
večer pro ženy
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Divadla DOMA opět na světovém kongresu

„Mnoho žen se snaží vypadat jako někdo
jiný, a je velmi málo těch, které věnují čas zkoumáním svého nitra, aby zjistily, kdo jsou a co
skutečně chtějí. Jen TY jako žena, a nikdo jiný,
jsi schopná změnit svůj život.“ (Kurandera)
• přijďte si užít přítomný okamžik, jen BÝT
a užívat si to...
• přijďte vzájemně sdílet... v ženské komunikaci je skryta velká síla, moudrost a léčení. Dochází k hlubokému pochopení, k uvědomění
si své vlastní ženské hodnoty a síly.
• přijďte prozkoumat své nitro, povídat si, tvořit, meditovat, tancovat, pomáhat si slovem,
soucitem, obejmutím...
Zahajujeme pro vás cyklus deseti večerů,
vždy jednou v měsíci. Probereme všechno,
z čeho se skládá život - zdraví, vztahy, lásku,
děti, zaměstnání, výživu, léčitelství, psychosomatiku, duchovní život, ženské radosti i problémy, smrt, záliby, bylinky, vaření atd.
Můžete se podělit nejen o svoje zkušenosti
a nápady, ale i o svoje výtvory... prostě o to, co
s radostí tvoříte... (obrázky, výrobky pletené,
háčkované, vyšívané, ze dřeva, z papíru, korálky, marmelády, zavařeniny a recepty na různé
mňamky).
Každý večer bude na jiné téma. Občas pozveme k danému tématu odborníka.
Začínáme v pátek 16. září v čajovně Namaste v 18 hodin. Vstupné: 100 Kč
Barbora Steinbauerová

Ceny Duhové křídlo
Duhové křídlo 2016 společně pořádají Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.
Ceny se udílejí v kategoriích profesionál,
dobrovolník/filantrop, poskytovatel sociálních
služeb a ve speciální kategorii – Zvláštní cena
poroty za celoživotní práci ve prospěch osob
se zdravotním postižením.
„V letošním roce ceny předáváme již
počtvrté. Ceny jsou udíleny zaměstnancům,
organizacím a dobrovolníkům, kteří pracují
v sociálních službách ve prospěch osob se zdravotním postižením,“ vysvětlila Radka Svatošová
z Národní rady osob se zdravotním postižením
ČR a dodala: „Jsme rádi, že si akci vzal za svou
Pavel Šotola, radní Pardubického kraje, který
Duhovému křídlu každoročně uděluje svou
záštitu. Potěšilo nás také, že patronát nad Duhovým křídlem přijala Táňa Fischerová.“
Vítězové všech kategorií budou vyhlášeni
a celá akce zakončena slavnostním předáváním cen v úterý 20. září od 15 hodin ve Fabrice. Součástí slavnostního programu bude
vystoupení uměleckých souborů ze zařízení
sociálních služeb a organizací osob se zdravotním postižením vybraných v rámci festivalu
Pod duhovými křídly.
Program bude ukončen vystoupením skupiny QUEENIE – world Queen tribute band.
Radka Svatošová

V závěru letošního července proběhl
v Nitře již 101. ročník mezinárodního kongresu
esperanta, kterého se účastnilo více než 1000
sympatizantů umělého jazyka z téměř šedesáti
států světa. Během osmi dní pro ně byl připraven pestrý program, jehož součástí bylo rovněž
vystoupení svitavského DOcela MAlého divadla. Svěřenci režisérky Radky Obloukové, kteří
reprezentovali Svitavy na kongresu esperantistů již na Islandu v roce 2013, tentokrát v premiéře uvedli hru bratří Čapků Ze života hmyzu

v esperantském překladu Josefa Vondrouška
a Miroslava Malovce. V Divadle Andreje Bagára se uskutečnila celkem dvě vystoupení zástupců Pardubického kraje a celkem je zhlédlo
více než 600 diváků. Nutno poznamenat, že
obě představení byla odměněna bouřlivým
potleskem a pochvalnými ohlasy účastníků
kongresu. Svitavským příznivcům nabídnou
členové souboru DOMA Ze života hmyzu
v češtině v průběhu letošního podzimu.
Přemysl Dvořák

Kurzy tance a společenské výchovy
SKS pořádá 10 lekcí po 3 vyučovacích hodinách, dále 2x prodloužená (4 hodiny), ukázky stolování s rautem a 1x věneček s kapelou.
Kurz začíná ve čtvrtek 8. září od 18:30 hod.
ve Fabrice.
Vyučuje Taneční klub STYLE Svitavy. Cena celého kurzu je 1 200 Kč, cena rautu pro jednotlivce 150 Kč (vybírá se zvlášť). Hlásit se mohou
páry (bez nároku na to, že budou tančit jen
spolu!) i jednotlivci. Podmínkou je dovršení
šestnácti let účastníků! Naučíte se základům
standardních a latinsko-amerických tanců
a pravidlům společenského chování. Získáte
nové přátele a stanete se osobnostmi schopnými dobře se chovat při každé příležitosti!
Zápis do kurzu proběhne po platbě v hotovosti od 1. do 8. září v recepci Fabriky (po
- pá, 6:00 - 17:00 h), tel.: 461 535 220, mob.:
604 226 348, www.kultura-svitavy.cz
Předběžné termíny: čtvrtky: 8. 9., 15. 9., 22. 9.,

29. 9., prodloužená: 6. 10., 13.10., 18. 10. (út),
1.11. (út), prodloužená: 3. 11., 10. 11., 24. 11.,
1.12., 9. 12. 2015 (pá, věneček).

Státní jazyková škola při Gymnáziu Svitavy
přijímá přihlášky do

JAZYKOVÝCH KURZŮ.
Zahájení studia - září 2016 v pěti úrovních:

začátečník, mírně pokročilý, středně pokročilý, pokročilý, přípravný kurz ke státní zkoušce
Výuka 1x nebo 2x týdně ÚT nebo ČT od 16 do 17:30 hodin.

Přijímáme přihlášky do kurzů AJ, NJ, FJ, RJ – do 5. 9. 2016 nebo do naplnění kurzů.
Informace na tel. 461535090, 603511743, www.gy.svitavy.cz
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Program svitavské pouti ke svatému Jiljí 4. září
 7:30, 9:30 / kostel sv. Jiljí

Mše svaté

Zahájení Svatováclavského
koštu 2016

 9:00 – 17:00 / náměstí Míru

14:10 – 14:45

BAOBAB (1. blok)

Pouť ke svatému Jiljí

15:00 – 15:35

BAOBAB (2. blok)

16:00 – 16:45

Der Šenster Gob

17:30 – 18:20

Dozing Brothers

19:10 – 20:20

Condurango

21:00 – 22:00

Circus Problem

14:00 – 14:10

Park poděkování

Historický program s jarmarkem a dobovým
koloritem věnovaným 760. výročí města Svitavy
a 700. výročí narození Karla IV.
9:00 – Zahájení dobového života v historickém
ležení s dobovými stany, stylovým jarmarkem
s historizujícím zbožím a řemesly. Dobové občerstvení. Jízdy na konících a ponících v mezičase na turnajovém kolbišti, dřevěný kolotoč.
Program na dvou scénách, kolbiště umístěno
na ploše před školou, pódium před Mariánským sloupem.
9:30 – Průvod rytířů na koních a pěších po jarmarku
9:35 – Yufi kejklíř – malá scéna
10:00 – Velký rytířský turnaj na počest Karla IV.
– velké kolbiště, 4 koně s jezdci, dobová tribuna
a personál kolbiště včetně ozvučení scény
11:00 – Svatba – historické tance – Poustevník
– malá scéna
11:30 – Pěší turnaj – Keltik – malá scéna
12:30 – Yufi žonglér – malá scéna
13:00 – Posel míru – šerm Memento mori
– malá scéna
14:00 – Sny – historické tance s pantomimou
– Poustevník – malá scéna
14:30 – Yufi šašek – malá scéna

Bohatý prázdninový program v parku Jana
Palacha také letos přivítal spoustu návštěvníků.
Velmi nás potěšil vzrůstající počet Svitavanů,
kteří navštěvují mnoho kulturních akcí, které
jsou pro ně pravidelně připravovány.
Písničkáři, pohádky, letní kino zajištuje
SKS Svitavy a společnost Sportes. Městská
knihovna se postarala o program u knihobudky
a nesmíme zapomenout na šikovné kavárnice.
Děkujeme všem, kteří se nám starají o kulturní
program, ale samozřejmě i těm, kteří naše akce
navštěvují.
Alice Štefková Štrajtová

 11:00, 13:30, 16:00 / dolní část náměstí

Cimbálová muzika Aleše Smutného
se zpěvákem Karlem Hegnerem
 9:30, 12:30, 15:00 / dolní část náměstí

Dětské taneční studio Ondrášek z Brna
Tance z východního Slovenska, Valašska a Kopanic.
 13:00 – 16:00 / městské muzeum a galerie

Vlaky jedou
V provozu bude funkční 6 metrů dlouhé kolejiště Milana Meisla ze Svitav řízené počítačem.

15:00 – Velký rytířský turnaj na počest Karla IV.
za účasti hostů z daleké ciziny – velké kolbiště

 19:00 / kostel sv. Jiljí

16:00 – Duel – šerm Poustevník – malá scéna

Účinkují: Pěvecké sdružení DALIBOR se svými
sólisty a sbormistryní Miroslavou Ducháčkovou
a houslistka Jana Báčová (duchovní hudba, spirituály). Vstupné dobrovolné

16:30 – Fakírská show – co vše vydrží lidské
tělo - Memento mori – malá scéna
17:00 – Závěr

Slavnostní koncert

Zástupci města uvařili pivo Oswald

Víte, že...

…bude na náměstí nová kavárna? Srdečně
zveme do nově otevřeného caffe baru Raffaello na náměstí Míru č. 25 ve Svitavách (bývalá
restaurace U Ducha). Otevíráme ve čtvrtek
1. září v 9 hodin.
Nabízíme nové prostředí, dětský koutek,
letní terasu, různé druhy kávy, bohatý výběr
nápojů, dezerty, snídaně a malé občerstvení. Točíme pivo Černou horu. Otevírací doba
bude od 9 do 21 hodin. Simona Kumpertová

Oswald
výroční

Zástupci města během dvanácti hodin uvařili v červenci výroční pivo OSWALD, které budete
moci ochutnat na oslavách druhého vrcholu 760. výročí. Naše svitavské jedenáctistupňové pivo
se bude točit od 2. září na vystoupení kapely Jelen do pouti k svatému Jiljí. Nenechte si ujít ochutnávku tohoto jedinečného a neopakovatelného moku, který byl připraven pouze pro nás Svitavany.
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Setkání esperantistů. „Cítím se zde jako v ráji,...“
řekl Enivaldo Alves Silva z Brazílie ve středu 20. července při přijetí 40 účastníků ze
4 kontinentů esperantského předkongresu na
radnici ve Svitavách. Byli překvapeni krásou
naší země, regionu a hlavně klidem v našem
městě. Jejich hlavním cílem bylo muzeum esperanta.

Ottendorferova domu a Divadlo Trám zdarma. Všichni hosté a 4 členové svitavského klubu dále po čtyřech dnech pokračovali na 101.
světový kongres esperanta v Nitře, kde prožili
další týden plný nevšedních zážitků. V deseti
sálech Polnohospodárské fakulty i mimo tento
areál probíhaly současně od rána do nočních
hodin různé programy – přednášky, promítání
filmů, kurzy, koncerty, divadla. Mezi účinkujícími nechybělo ani divadlo DOMA pod vedením Radky Obloukové, které nastudovalo
v esperantu hru Karla Čapka Ze života hmyzu.
Na základě propagace našeho muzea
a města během kongresu se do Svitav přijeli
po kongresu podívat další hosté z Japonska,
Lucemburska a z Německa.
Libuše Dvořáková

Svitavský dogmaraton
Místostarosta Pavel Čížek přijal účastníky světového kongresu na radnici.
Mezi hosty byla čínská spisovatelka, ředitelka univerzity čaje a sponzorka zájezdu
Wang Xufeng, redaktorka Čínského mezinárodního vysílání Zhang Ping, německý novinář
Alfred Schubert a další významné osobnosti.
Touto cestou děkujeme pěveckému triu ZUŠ
Svitavy (Alžbětě Mauerové, Ivě Táborské, Elišce Udržalové a hudebnímu doprovodu - Karolíně Benešové a Martinu Pražákovi) a taneční
skupině SEFA a country klubu Srdíčko. Oba
večery byly pro zahraniční posluchače velice
dojemné. V Litomyšli jsme navštívili závod
Adfors, zámek Litomyšl, piaristický kostel, náměstí a v kostele na Toulavcově náměstí nás
čekal pěvecký sbor Vlastimil, který zde působí
již více jak 150 let. Díky patří také pivovárku
Na Kopečku za malou exkurzi a seznámení
s firmou a výrobou piva. Financování kulturních programů bude částečně pokryto ze záštity náměstkyně hejtmana Pardubického kraje
Ing. Jany Pernicové. Město Svitavy poskytlo sál

Jménem Klubu pejskařů pozitivního tréninku z. s. vás zvu na sportovní akci, která je
v našem regionu ojedinělá. Probíhá v duchu
dogtrekkingu, vytrvalostního sportu, při kterém
psovod a jeho pes zdolávají trasy na mimořádné
vzdálenosti v časovém limitu. Pes je po celou
dobu závodu k psovodovi připoután vodítkem
a postrojem.
Svitavský dogmaraton proběhne první víkend v září. Skládá se ze tří závodních
tras: hlavní dogmaratonové trasy na přibližně
42 km a dvou doprovodných tras Short na 20 km
a Baby na 10 km. Každý si může zvolit trasu
dle svých možností. Všechny tři závody startují
z Vysokého Pole v sobotu ráno mezi 8:00
- 9:30. Akce však začíná už v pátek večer, kdy
je pro účastníky i zájemce z veřejnosti připravena beseda o běhu a chůzi se psy s odborníky
z Nonstop dogwear. Propozice, podrobné informace a přihlášku naleznete na webu www.
kppt.cz. Základnou pro celou akci je rekreační
středisko Vysoké Pole u Dětřichova.
Na startu dostane každý přihlášený účastník
identifikační kartičku, mapu trasy a itinerář. Těšit se můžete na poznávání okolí Svitav, Opatova a Opatovce, Dětřichova, Koclířova, Hřebče.
Svitavský dogmaraton podpořilo město Svitavy, obce Koclířov a Opatov a sponzoři Nonstop dogwear, Progres Liberec, Nakladatelství
Plot, Contipro, Sokol Falco, atd. Můžete se těšit
na hezké ceny, poháry a medaile.
Srdečně vás zve organizační tým Klubu
pejskařů pozitivního tréninku, z.s.

Informace ze sportu
Ladislava Marková
Poslední víkend v květnu jsem se zúčastnila
světové série Challenge ve španělském Salou
a na tratích 1,9 km plavání, 90 km kolo a 21 km
běh. Dosáhla jsem zatím svého největšího úspěchu v dlouhém triatlonu a doběhla na 2. místě
kategorie AG 35-39 a celkově skončila 22. mezi
187 ženami. Po nekonečném plavání ve skoro
dvoumetrových vlnách, jsem nasedla na kolo
a bojovala jak se silným náporem větru, tak se
soupeřkami, které jsem postupně předjížděla jednu za druhou. Půlmaraton se běžel na
promenádě podél moře, kde bylo spoustu fanoušků, kteří všechny závodníky hnali dopředu.
I přes velké teplo se mi běželo dobře, jen jsem
se obávala, že se ozve zraněné koleno. Naštěstí
si noha dala říct a já doběhla na druhém místě,
o čemž jsem se dozvěděla až při slavnostním
vyhlašování, protože průběžné výsledky organizátoři nestíhali vyvěsit.
Ráda bych touto cestou poděkovala za podporu celé rodině a městu Svitavy, dále fyzioterapeutovi Mgr. J. Maděrovi z Resvitu.

Svitavské tenisové srdce
Již počtvrté se bude v pátek 2. září konat
na kurtech Svitavského stadionu charitativní
tenisový turnaj Svitavské tenisové srdce. Cílem
opět bude pomoci hlavně lidem, kteří se ocitli v nelehké situaci a potýkají se s fyzickým či
mentálním postižením. Turnaj bude probíhat
od 9 hodin po celý den. Vyhodnocení výsledků a předání darů obdarovaným se uskuteční
v 17 hodin. Letos budou obdarovány 4 děti ve
věku od 7 do 9 let postižené po dětské mozkové obrně, nebo s hypotonickým syndromem a mentální retardací, dále Charita Svitavy
a Svitavský spolek pro mentálně postižené děti.
Příspěvek 50 000 Kč také letos poputuje do
svitavské nemocnice na zakoupení speciální
postele do oddělení LDN a Svitavské tenisové
srdce se tak zapojí do projektu Postele pro nemocnici. Svitavské tenisové srdce za poslední tři
ročníky obdarovalo postižené občany a charitativní organizace celkem částkou 345 tisíc korun
a letos to bude dalších 180 tisíc, čímž překročí hranici půl milionu korun! Činnost tohoto
spolku je přitom od některých jiných spolků
a nadací naprosto transparentní a informace
o STS, jména sponzorů, obdarovaných i výsledky hospodaření spolku mohou čtenáři Našeho
města sledovat na jejich webových stránkách
www.svitavske-tenisove-srdce.cz
Ivan Tauer
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Soustředění talentované
mládeže České republiky
– upoutané modely
Již několik let pořádá SMČR Modelklub
Svitavy na svém modelářském stadionu Cihelna soustředění talentované mládeže České republiky, které se zabývá kategorií upoutaných
modelů. Letos se konalo v červenci a zúčastnilo se 14 žáků, a to převážně ze Svitav. Mezi
účastníky byli i mladí modeláři z Varnsdorfu,
Poděbrad, Telnice a Dolenice. Vedoucí kroužku
Tomáš Weis, Jaroslav Paleček a Kamil Meisl se
vzorně starali o své svěřence a připravovali je
tak ke sportovní modelářské kariéře, která je
v budoucnu určitě očekává. O doplnění kalorií
se jako každoročně svědomitě staraly Miroslava
Samková a Miroslava Válková.
Soustředění bylo zaměřeno na zdokonalení pilotáže, seznámení se se soutěžními
a stavebními pravidly, s bezpečností a ochranou zdraví. Počasí účastníkům po celou dobu
pobytu přálo. Létalo se s modely kategorie
upoutaných modelů UŠ a UR20 a pro začínající
modeláře s takzvanými vozembouchy. Někteří
žáci při nástupu na soustředění nedrželi „účko“
v ruce, ale v sobotu se již zúčastnili soutěže
např. Martin Čepelka, David Hladký, Martin
Kunčák a Tomáš Kunčák.
Během celého týdne navštěvovali soustředění členové svitavského klubu a jak radou, tak
i praktickou ukázkou zpestřili pobyt mladým

modelářům. Také jsme uvítali tajemníka Svazu
modelářů České republiky Miroslava Navrátila.
Již tradičně soustředění bylo ukončeno veřejnou
soutěží kategorií UŠ. Zvítězil Erik Meisl – žák,
výkonem 332 b., na druhém místě byla Lenka
Weisková – junior, výkonem 300 b. a třetí byl
Miroslav Dvořáček – senior, výkonem 261,5 b.
Celkem se soutěže zúčastnilo 11 soutěžících.
Zdeněk Uher

MTB duatlon Rosna
Bike club Svitavy zve příznivce horských kol
a běhu na pátý ročník MTB duatlonu Rosna,
který se uskuteční ve středu 28. září u rybníka
Rosnička. Akce je určena veřejnosti a prezentace dospělých je od devíti hodin. Dětské závody opět zaštiťuje Tramtáryje SVČ a přihlásit
své ratolesti můžete od 13 hodin. Podrobnosti
k celé akci najdete na www.mtbduatlonrosna.cz.
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Medailové žně svitavských mladých plavců

Mladí plavci Plaveckého klubu Svitavy se
pod vedením Josefa Kopeckého zúčastnili
v měsíci červnu hned dvou velkých závodů,
kde změřili své síly s konkurenty z ostatních
plaveckých klubů. V Chrudimi se zúčastnili
krajského přeboru devítiletého a mladšího žactva a o 14 dní později podnikli dlouhou cestu
do Náchoda, kde se konal každoroční závod
O cenu rytíře Hrona.
Největšího úspěchu dosáhl Daniel Letý,
který v krajském závodě nenašel přemožitele
a dovezl si hned čtyři první místa (50 m volný způsob, 50 m znak, 100 m volný způsob
a 100 m znak). Ani v Náchodě nezůstal pozadu
a zaplaval nejrychlejší časy ve třech disciplínách
a získal tři zlaté medaile (100 m polohový závod, 50 m znak, 50 m volný způsob) a jednu
stříbrnou medaili (50 m prsa).
V kategorii žačky mezi nejlepší patřila Pavlína Dvořáková, která na krajském závodu
obsadila tři první místa (100 m volný způsob,
100 m polohový závod a 100 m prsa) a na
50 m motýlek obsadila třetí místo. V Náchodě
pak přidala další skvělá umístnění a získala tři
zlaté medaile (100 m polohový závod, 50 m
motýlek a 50 m prsa) a jednu bronzovou medaili na 50 m znak.
Další, kdo reprezentoval plavecký klub,
byla Charlene Crhová, pro kterou tyto dva
závody patřily zatím mezi ty nejúspěšnější.
V krajském závodu vybojovala dvě první
místa (50 m prsa a 50 m volný způsob) a na
100 m prsa vybojovala třetí místo. V Náchodě
stála na „bedně“ hned ve čtyřech disciplínách
(2. místo 50 m prsa, 2. místo 50 m znak,
2. místo 50 m volný způsob a 3. místo 100 m
polohový závod).
Skvěle zaplavala v Chrudimi i další plavkyně klubu Barbora Kuncová, která dovezla
druhé místo na 50 m motýlek a třetí místo na
100 m volný způsob.
Sabina Bártová skončila v krajském závodě na 50 m znak na třetím místě a společně
s Barborou Kuncovou, Charlene Crhovou
a Pavlínou Dvořákovou vybojovaly ve štafetě
žákyň druhé místo.

Závodu O cenu rytíře Hrona v Náchodě se
zúčastnila plavkyně Petra Dvořáková, která je
svěřenkyní Bedřicha Frýzy a která si dovezla tři
zlaté medaile (100 m znak, 100 m kraul, 100 m
prsa) a jednu stříbrnou na 100 m motýlek.
Všem plavcům Plaveckého klubu Svitavy
patří velké díky a stejně tak i jejich trenérům
Petře Víškové, Josefu Kopeckému a Bedřichu
Frýzovi. Všechny děti i jejich trenéři odvedli
pořádný kus práce, ve které budou pokračovat hned začátkem nového školního roku, ale
ani o prázdninách nebudou zahálet a pojedou
načerpat nové síly na letní soustředění, které
bude jako každý rok v Písečné u Žamberka.
Pavlína Letá

Mezinárodní závody
veteránů v Cihelně

Mezinárodních závodů, které v červenci proběhly v Cihelně, se zúčastnil i svitavský
veterán Richard Berger. Naposledy se ukázal
divákům na domácí dráze, kdy aktivní kariéru
veterána zakončil 8. místem. Richard Berger
děkuje činovníkům AMK, kteří se podíleli na
organizování veteránských závodů, které budou opět příští rok. 10. září při závodech Flat
Tracků ještě Richard Berger usedne do sedla
plochodrážního speciálu naposledy, aby se
rozlučkovou jízdou rozloučil s diváky a fanoušky
plochodrážního sportu.
Speedway Svitavy

Distribuci zajišťuje firma Lubomírek.cz.
S nesrovnalostmi v doručování se obracejte
na mob.: 608 024 585 (www.lubomirek.cz).
Příští číslo vyjde 2. října 2016
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MS juniorů v hokejbale Úspěšné východočeské přebory pro TO TJ Svitavy

Lukáš Anýž je odchovanec 1. HBC Svitavy a nyní hráč prvoligové AST Kometa Polička
a extraligového celku SK hokejbal Letohrad.
Vyvrcholením sezóny 2015/2016 byla účast
v reprezentaci juniorů U20 na MS v hokejbale,
které se konalo v anglickém Sheffieldu v červenci. Po velmi vydařeném vstupu do turnaje,
kdy jasně porazili Velkou Británii a USA, dále
je čekal velmi těžký soupeř ze Slovenska. S tímto soupeřem utrpěli první porážku na turnaji.
Jako další přišlo Švýcarsko a Kanada, kde s prvním vyhráli a s výborně hrající Kanadou prohráli. Tím pádem se střetli o třetí místo s USA
a uhájili roli favorita a náš tým společně s Lukášem se umístil na krásném třetím místě na
světě. Těchto fantastických výkonů by Lukáš nemohl dosáhnout bez podpory rodiny a podpory
města Svitavy, za což mu velice děkujeme.
Romana Anýžová

V květnu a červnu čekal na svitavské tenisty vrchol letní sezóny mládežnických kategorií
- východočeské oblastní přebory jednotlivců.
Stejně jako při halových přeborech na nich zástupci oddílu TO TJ Svitavy obsadili ty nejvyšší
příčky.
V kategorii minitenis (do 7 let) se přebory konaly ve Vysokém Mýtě. Přeborníkem
východních Čech se stal svitavský tenista Erik
Růžička, který během celého turnaje nenašel
přemožitele a zaslouženě vybojoval 1. místo.
Další svitavská hráčka Ema Šejnohová obsadila po jediné prohře ve finále právě s Erikem
výborné 2. místo.
Nejlepší dva tenisté byli ze Svitav i v kategorii babytenis (chlapci do 9 let). Jan Růžička
vyhrál letní východočeské přebory chlapců,
které se konaly v Poličce. Úspěch TO TJ Svitavy podtrhl 2. místem Daniel Drápela. Oba
hráči po zimních přeborech ovládli i přebory
letní, pouze si vyměnili pořadí. Dělené 5. místo
obsadil František Hloušek, reprezentující také
TO TJ Svitavy.

Silový trojboj

Naši dorostenci byli vybráni do reprezentace České republiky.
Koncem srpna se ve městě Szczyrk (Polsko) uskuteční mistrovství světa juniorů
a dorostenců s vybavením. V kategorii dorostenci do 83 kg se silového klání zúčastní
Patrik Janků (18 let) a Roman Štěpánek
v kategorii dorostenci do 120 kg (18 let).

Mistrovství světa je pro aktivního sportovce velkou životní zkušeností a výzvou. Trojbojařům přejeme, aby podali výkony, které si
před soutěží stanovili, a pokořili svůj současný osobní rekord.
Vladěna Janků

Karolína Kaplanová, Kateřina Rakoušová
a Nikola Snášilová
Svitavský oddíl uspořádal přebor v babytenisu dívek, kde domácí Karolína Kaplanová
obsadila 2. místo. Kateřina Rakoušová z Hlinska, která u nás trénuje a hraje soutěže družstev, skončila na 3. místě. Úspěch svitavských
tenistek podtrhla 4. místem Nikola Snášilová.
Pouze první místo nezůstalo doma a odvezla
si ho Tereza Shejbalová z TC Ševeček Pardubice. V kategoriích do 7 a 9 let se nehraje MČR
jednotlivců a východočeské přebory jsou tou
největší akcí roku.

Jan Krejčí a Jakub Vrtěna

Daniel Drápela a Jan Růžička
Další výborný výsledek uhrál Jan Krejčí na přeborech mladšího žactva (do 12 let)
v Pardubicích. Probojoval se až do finále, kde
však nestačil po velkém boji ve třech setech na
Bohumila Bezdíčka z Perštýnu Pardubice. Obsadil tak 2. místo a poprvé se tak kvalifikoval
na MČR. Úspěch svitavského tenisu potvrdila
ve čtyřhře po smolné prohře v semifinále také
dvojice Jan Krejčí a Jakub Vrtěna a získala tak
3. místo. Další svitavský tenista Dominik Rouchal hrající za TK Agrofert Prostějov obsadil
na přeborech jižní Moravy také 2. místo a na
mistrovství ČR jednotlivců mladšího žactva postoupil podruhé. Oběma svitavským chlapcům
se na vrcholné akci nejlepších českých tenistů
konané v Liberci podařilo postoupit do druhého kola, kde však na své soupeře nestačili. I to
je však obrovský úspěch.
Oddíl TO TJ Svitavy se tak stal jednoznačně nejúspěšnějším tenisovým klubem přeborů
Pardubického a Královéhradeckého kraje v žákovských kategoriích.
Martin Lipenský

Celostátní finále
v beach volejbalu

V červnovém celostátním finále soutěže
v beach volejbalu v Brně měli svitavští gymnazisté dvojnásobné zastoupení - chlapecký
i dívčí tým. Chlapci skončili ze 13 týmů na
7. - 8. místě, děvčata obsadila mezi 17 týmy
9. - 12. místo. Je potřeba zdůraznit, že to byla
premiéra školy v této soutěži.
Milan Báča

Naše město - Svitavský kulturní a informační měsíčník. Vydává město Svitavy. Vychází koncem měsíce v nákladu 7700 ks. Distribuce zdarma. Evidenční číslo
MK ČR E 12654. Redakční rada: Alice Štrajtová Štefková, Zuzana Pustinová, Blanka Čuhelová, Petr Mohr, Jiří Petr, Lenka Suchánková. Redakce: Městské informační centrum Svitavy, nám. Míru 48, 568 02 Svitavy. Odpovědná redaktorka: Alice Štrajtová Štefková, alice.strajtova@svitavy.cz; redaktorka: Zuzana Pustinová,
zuzana.pustinova@svitavy.cz. Sazba: Městské informační centrum Svitavy. Korektury: Alena Dvořáková. Příspěvky posílejte na společný e-mail: noviny@svitavy.cz.
Tisk: H.R.G. spol. s r. o. Informace o pořadech naleznete na webu města: www.svitavy.cz. Uzávěrka příštího čísla: 15. 9. 2016, uzávěrky dalších čísel: na webu
města u elektronické podoby zpravodaje.

