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Vánoční strom rozsvítíme první adventní
neděli 27. listopadu opět na náměstí

V roce 2005 jsme zažehli ve Svitavách tradici rozsvěcení vánočního stromu – vždy první
adventní neděli. Někdy s kulturním programem, jindy jen se slovem starosty. Letos tomu
bude stejně jako před rokem. Středisko volného času Svitavy pořádá v čase prvního adventu v Nadaci Josefa Plívy Pekelného Mikuláše
a pekelnou jízdou po náměstí na závěr.
A v tu chvíli Mikuláš zažehne světlo našeho vánočního stromu. A ještě před tím… postavíme před školou pódium a pozveme cimbálovou muziku s primášem Janem Šedivcem.
Bude muzicírovat od 17 hodin nám všem pro

radost. Přeruší je jenom v 17:45 hod. Mikuláš, aby rozsvítil vánoční strom. A pak budou
zase vyhrávat všem, aby zvěstovali, že k nám
přišel onen slavný adventní čas!
A v kostele Navštívení Panny Marie od
šesti hodin oslaví blížící se příchod spasitele
žáci naší základní umělecké školy. Tak jako
každý rok – první adventní neděli – slavnostním koncertem. Na jeho začátku zapálí
náš starosta první svíci na adventním věnci
uprostřed hlavní lodě bílého kostela… A tak
se těšme – čas adventní tiše přichází…
Petr Mohr

760. výročí oslavíme třetím vrcholem
V letošním roce si Svitavy připomínají 760 let od první zmínky o městě, a proto
celý rok oslavujeme. Akce byly rozděleny
do tří částí a nás čeká třetí, poslední vrchol,
který je svázán se skutečným datem první
písemné zmínky. V předvečer třetího vrcholu v pátek 11. listopadu se bude konat pravidelný svatomartinský pochod. V sobotu
12. listopadu začínáme ve 13:30 v parku
Patriotů setkáním s patrioty, kterým bude
slavnostně předán vysazený strom či keř.
V 16 hodin v muzeu zahájíme výstavu o histo-

rii města na starých svitavských pohlednicích.
A pokřtíme dotisk kroniky města Svitavy
2006 – 2015.
V 18 hodin si vás dovolujeme pozvat na
sváteční večer spojený s udílením Ceny města
Svitavy a předáním čestného občanství města
Svitavy Jiřímu Brýdlovi. O hudební vystoupení
se postará pěvecký sbor Dalibor, skupina Syxtet a žesťový soubor ZUŠ Svitavy pod vedení
Lukáše Moravce. Večerem bude provázet Přemysl Dvořák.
Alice Štrajtová Štefková
Více na str. 2 a 3.
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Blahořečení Anděla
z Dachau ve Würzburgu
Je velmi málo událostí, které svým významem přesahují náš region a mají vskutku celosvětový dopad. Mnoho generací se těchto
událostí ani nedočká, a mnozí z nás to snad
ani nevnímají. Nicméně, stále a stále je dobré ukazovat, že v naší minulosti, v naší přítomnosti existovaly a existují vzory mravních
postojů, chování, soucitu. Je to zdroj našeho
duchovního života do budoucna. Příkladem
a impulzem k přemýšlení.
Tři autobusy poutníků z našeho regionu se vypravily do německého Würzburgu,
aby společně vyslechli poselství nejvyššího
představitele katolické církve Františka, který
prostřednictvím kardinála Amatiho blahořečil
katolického kněze a řeholníka Engelmara
Unzeitiga, mučedníka blíženské lásky, Anděla
z Dachau.
Ten se narodil v roce 1911 v Hradci nad
Svitavou a jinošská léta jsou spojena s hradeckým kostelem sv. Kateřiny a se svitavskými
kostely Navštívení P. Marie a sv. Josefa, v nichž
navázal pevné duchovní pouto s církví. Rozhodnutí pracovat pro druhé jej přivedlo do
řádu mariahillských misionářů a jeho místem
života byly farnosti ve Zvonkové v Pošumaví
a ve Würzburgu. Děsivá léta nacismu jej nakonec dohnala za ostnaté dráty tábora v Dachau,
v němž podlehl epidemii skvrnitého tyfu, když
se dobrovolně rozhodl ošetřovat zajaté sovětské vojáky. Psal se rok 1945 a blížil se konec
války.
Mezi téměř dvěma tisíci účastníků mše, na
níž k blahořečení došlo, se neslyšně pohybovala
děvčata z muzejního historického klubu, žákyně
ZŠ Felberova.
Pokračování na str. 13
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Ceny města Svitavy
Cenu města Svitavy
získávají tito laureáti:
Mgr. Jiří Brýdl
−− pedagog, trenér, politik. Cenu získává za
celkový přínos k polistopadovému rozvoji
a proměně Svitav.
Jiří Břenek
−− in memoriam, hudebník, spoluzakladatel
dnešní skupiny Čechomor. Cenu získává za
obohacení české hudební scény a svitavského folku a obnovení tradice pouti ke sv. Jiljí.
Otmar Cvrkal
−− místopředseda Národní rady zdravotně postižených. Cenu získává za dlouhodobou
práci pro zdravotně postižené a snahu zapojovat je do světa bez bariér.
Josef Čermák
−− in memoriam, fotograf. Cenu získává za celoživotní práci v oblasti fotografie a za dlouhodobou fotografickou dokumentaci Svitav.
František Černý
−− hudebník, herec a skladatel. Cenu získává
za výraznou prezentaci města na hudební
scéně a za podíl na rozvoji svitavské kultury.
Zdeněk Holomý
−− in memoriam, fotograf, muzikant. Cenu získává za celoživotní příspěvek dokumentární
a žánrové fotografie a za aktivity v kulturním
životě města.
Božena Hrušková
−− pracovnice v sociálních službách. Cenu získává za dlouhodobou práci v sociální sféře
a za obnovu terénní charitní ošetřovatelské
a pečovatelské služby a organizaci humanitárních sbírek. Od roku 2004 donedávna
zajišťovala činnost Klubu seniorů.
MUDr. Karel Kilián
−− chirurg, laureát Ceny Ministerstva zdravotnictví ČR. Cenu získává za celoživotní práci
na poli lékařství, zvláště pak svitavské chirurgie.
Václav Koukal
−− starosta a senátor. Cenu získává za celkový
přínos k polistopadovému rozvoji a proměně Svitav.
Ing. Josef Marek
−− in memoriam, trenér, předseda TJ Svitavy.
Cenu získává za dlouhodobou práci s mládeží na poli atletiky a za přínos k proměně
Svitavského stadionu na moderní areál.
Jan Nevěčný
−− in memoriam, sbormistr, hudebník. Cenu
získává za rozvoj svitavského sborového
zpěvu a za dlouholeté vedení pěveckého
sdružení Dalibor.
František Plíva
−− in memoriam, filantrop, mecenáš. Cenu získává za dlouhodobý přínos obnově svitavského spolkového života a za neutuchající
nadační činnost.
Ladislav Plíva
−− in memoriam, hudebník, kapelník. Cenu získává za přínos svitavskému hudebnímu ži-
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Zastupitelstvo města Svitavy na svém červnovém zasedání rozhodlo, že bude jednou za
10 let udělovat cenu města a schválilo její statut. Nová cena nebude udělována aktivním politikům, členům zastupitelstva města v tom daném období. Její hlavní myšlenkou je vyrovnávání se
s dluhem, který vůči aktivním lidem ve městě Svitavy mají, jako výraz úcty a poděkování za nezištné aktivity. Cena si vzala vzor z podobného statutu z partnerského města Žiaru nad Hronom.
Udělovat se bude v čas kulatých narozenin města. Na galavečeru ve Fabrice 12. listopadu od
18. hodiny zaznějí jména lidí, kteří svůj životní příběh spojili s městem Svitavy. A protože je to
oceňování první, objeví se i poděkování těm, kteří se této pocty nedočkali, ale jejich stopy jsou
dodnes zřetelné. Přispěli totiž k šíření dobrého jména našeho města.
David Šimek
votu, za rozvoj svitavského folku a pořádání
krajských festivalů Porta.

Čestné občanství
Jiřímu Brýdlovi

Jindřich Samek
−− in memoriam, modelář, propagátor modelářského sportu. Cenu získává za reprezentaci města v modelářském sportu a za
celoživotní práci s mládeží ve svitavském
Modelklubu.
Ing. Vilém Stich
−− organizátor české turistiky, pracovník
s mládeží. Cenu získává za znovuobnovení
činnosti Klubu českých turistů na národní
i místní úrovni a za dlouhodobou propagaci
turistiky, zvláště mezi mládeží.
MgA. Miroslav Sychra
−− umělecký fotograf a bývalý politik. Cenu získává za podíl na odsunu sovětských okupačních vojsk a za dlouholetou propagaci města
prostřednictvím fotografie.
MUDr. Karel Šefrna
−− divadelník, dramatik a hudebník. Cenu získává za výraznou reprezentaci města na
divadelní scéně, za dosažené úspěchy loutkového divadla a za obecný přínos české
kultuře.
Václav Šmerda
−− Mistr kuchař, propagátor gastronomického
umění. Cenu získává za šíření dobrého jména Svitav ve světě a za významné úspěchy
v gastronomii.
PhDr. Miloslav Štrych
−− pedagog, historik. Cenu získává za přínos
regionální historii a dlouhodobou práci
s mládeží v historickém bádání, divadle
a v oblasti duchovní výchovy.
Marie Votavová
−− in memoriam, středoškolská profesorka,
dramaturgyně a režisérka. Cenu získává za
celoživotní přínos českému i svitavskému divadlu, za práci s mládeží v oblasti uměleckého přednesu a za významné úspěchy, které
s divadelními soubory dosáhla.
Zdeňka a František Vymětalovi
−− in memoriam, úspěšní trenéři, zakladatelé
svitavského volejbalu. Cenu získávají za celoživotní práci s mládeží a za přínos svitavskému volejbalu, který se stal pilířem sportovní
reprezentace města.
Vlastibor Zvinger
−− sportovec, trenér, divadelník. Cenu získává
za sportovní, trenérskou a organizátorskou
činnost a za zásluhy o svitavskou atletiku.

Zastupitelstvo města jako vrcholný orgán
samosprávy má v kompetenci mnohé a k rozhodnutím, která mají historický přesah, patří
udělení čestného občanství. Seznam čestných občanů města Svitavy není příliš dlouhý
a zastupitelstva tímto titulem v dobách minulých
šetřila. A tak jsou vedle sebe seřazena jména nejen politiků, mecenášů, armádních důstojníků,
starostů, soudců, podnikatelů, kněží, ale i osobností veskrze civilních – lékařů a učitelů. Je jich
celkem dvacet sedm a nade všemi ční Oswald
Ottendorfer a Tomáš Garrigue Masaryk. Za každou osobností je nějaký dějinný příběh – výstavba svitavského vodovodu, tabákové továrny,
duchovní obnova města, ale neminuly nás ani
dějiny politické spojené s obdobím totalitních
režimů. Prostě čestní občané k dějinám města
neodmyslitelně patří, ať byla motivace k udělení
ocenění jakákoliv. Zatím poslední ocenění získala učitelka Drahomíra Šustrová v roce 1998, a to
za její celoživotní práci v oblasti regionální historie. Nyní se zastupitelstvo města rozhodlo udělit
čestné občanství Jiřímu Brýdlovi, prvnímu polistopadovému starostovi města. Jiří Brýdl získává nejvyšší ocenění města za jeho přínos k proměně města, přesněji řečeno k renesanci Svitav.
Jako starosta se musel vyrovnávat s dědictvím
reálného socialismu, které svůj otisk zanechalo
v zanedbaném městě, i v myšlení lidí. Jiří věnoval politice, komunální i vrcholové, více než
dvacet let svého života. Za toto generační období přivedl město do elitní společnosti historických sídel ČR, do společnosti měst, která se
nebojí hovořit o složité česko-německé minulosti bez předsudků. Tedy měst, která vytváří
pocit zdravého patriotismu svých obyvatel. Byl
hybatelem proměny, která je nekonečná, stojí za to o ni neustále usilovat, pracovat na ní.
Ta proměna vycházela z nápadů, vizí a práce,
a to nejen fyzické, ale i mentální. Jiří Brýdl stál
na začátku dlouhé cesty Svitav k modernímu,
živému a kulturnímu městu, na níž bychom
s hrdostí mohli říci: „Ano, žiji ve Svitavách
a jsem za to rád!“
David Šimek
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Cena města Svitavy - srdeční záležitost
Jak vznikla Cena města Svitavy? Zvolili jsme
motiv srdce, který odráží vřelý vztah laureátů
k našemu městu a jeho občanům, navíc umocněný stojanem v podobě lipového listu. Držitelé
ocenění se se svojí nezištnou činností zasloužili
o rozvoj významných hodnot ve Svitavách. Pro
zhotovení těchto uměleckých děl byli osloveni
výtvarníci z blízkého okolí, kteří se této výzvy
velmi rádi ujali. Dřevěný motiv srdce vytvořil

Petr Steffan, železný podstavec lipového listu
ukul František Bečka, městský znak vylaseroval
Martin Kalina a cenu pro čestného občana města vytvořila Vítězslava Morávková. Myslím, že
se nám podařilo vytvořit unikátní podobu ocenění, které svým významem přesahuje běžný
rámec našich činností a je rovněž hodnotným
a zcela originálním uměleckým dílem. Autorům
velmi děkujeme, je to krása.
Petr Šmerda

Křest kroniky města Svitavy 2006 - 2015
Před deseti roky jsme na svitavském náměstí za účasti prezidenta Václava Havla a senátora Petra Pitharta křtili čtyř set stránkovou
Kroniku města Svitav. Knihu, která byla výsledkem několikaletého bádání problematiky
regionálních dějin dvou autorů – historiků: Radoslava Fikejze a Vladimíra Velešíka. Jednalo
se o první takto široce koncipovanou publikaci
o historii města, která začínala prvními zmínkami o daném území a končila v roce 2005. Autoři si dali téměř nadlidský úkol. Samozřejmě,
že nemohli obsáhnout veškeré dění v průběhu
několika staletí, samozřejmě, že ne každému
se zavděčili. Kniha se ale stala svitavskou encyklopedií, která má své trvalé místo v mnoha
knihovnách nejen svitavských rodin. O jejím
významu a popularitě svědčí fakt, že po deseti letech je v prodeji posledních pár kousků.
Už při vzniku této knihy měli autoři problémy
především s novodobou, živou historií. A není
divu. Zkuste se sejít se svými spolužáky a zjistíte, že jednu událost si pamatuje každý trochu

jinak… I když se snažíte být objektivní, nikdy
to nejde úplně. A i čtenáři čtou knihu ze svého subjektivního pohledu. Tehdy, před deseti
lety, slíbili oba autoři pokračování, a tak, i když
se jim do toho letos ale vůbec nechtělo, slib
splnili. A musím říct, že mě výsledkem potěšili.
V pokračování Kroniky zůstalo to, co dělalo
první knihu onou encyklopedií, tedy sloupce
událostí a vysvětlující kapitoly. Dále pravidelné
rubriky, které dělají kroniku kronikou, meteorologická data, statistická čísla, rozpočet a majetek města. Medailonky, které chyběly v první
knize, či které do ní tehdy záměrně autoři nevložili (protože dané osobnosti byly v té době
politicky činné). A konečně důležité události,
proměny města a jeho život v jednotlivých
letech. Knihu slavnostně pokřtíme v sobotu
12. listopadu v 16:00 hodin v muzeu při vernisáži výstavy o historii města v pohlednicích
a muzejních sbírkách. Kmotry knihy budou
polistopadoví svitavští starostové.
Blanka Čuhelová

Vášeň jménem
pohlednice

Vernisáž v sobotu 12. listopadu v 16 hodin
„Pohlednice (v běžné řeči pohled) je forma
poštovní korespondence, která má z jedné strany vyobrazený propagační materiál a z druhé
místo pro psaný vzkaz. Většinou je vyrobená
z tenkého tvrdého listu papíru obdélníkového tvaru… Většinou se využívají jako zaslání
formy pozdravu s doprovodným obrázkovým
nebo fotografickým materiálem…“ Tolik Wikipedie. První pohlednice byla poslána poštou
v Anglii v roce 1840 a nejstarší rakousko-uherská je z roku 1871. Tematicky většina vydaných pohlednic ilustruje místo, ze kterého je
posílána. A právě na pohlednicích se můžete
v muzeu od 13. listopadu přesvědčit, jak se
proměňovaly Svitavy za posledních více než
sto let. Uvidíte snímky tzv. „zlaté éry pohlednic“, která je přibližně datovaná od devadesátých let 19. století až do počátku 1. světové
války – černobílé či kolorované, ale také záběry
Svitav z období, které následovalo. Svitavské
náměstí jako Adolf Hitler Platz, poté náměstí Maršála Stalina a nakonec náměstí Míru
v barevné verzi. Náměstí je také nejvíce fotografované a vydávané místo na pohlednicích
ze Svitav. Ale nechybí ani další místa – Riegrova
ulice, rybník Rosnička, Schindlerův háj. Některá
z míst se v průběhu prošlých desetiletí proměnila i několikrát. Uvidíte i různé futuristické
pohlednice – svitavské náměstí s tramvají, či pohled po odchodu hosta z restaurace na „tančící“
domy… Nezapomněli jsme ani na historické pohlednice okolních obcí, které mnozí z vás uvidí
určitě poprvé. Část pohlednic je vystavena ve
formě originálů, část jsme se rozhodli pro lepší
čitelnost oskenovat a zvětšit. Výstava je doplněna předměty z muzejních depozitářů, které měli
návštěvníci našeho muzea možnost vidět naposledy před šestnácti lety, po šťastném návratu
z Pardubic zpět do Svitav. Cínové nádobí svitavských řemeslných cechů, místní perníkářské
a modrotiskové formy, umělecko-průmyslové
sbírky apod. A díky archeologickému pracovišti
v litomyšlském muzeu také zajímavé výsledky
archeologických výzkumů v našem regionu.
Svitavské muzeum sice vlastní sbírku pohlednic,
nicméně sběratelství bylo vždy doménou soukromých sběratelů. A právě bez nich by výstava v tomto rozsahu nikdy nemohla vzniknout.
A tak poděkování patří sběratelům pohlednic
Pavlu Špačkovi, Pavlu Dvořákovi, Pavlu Grimovi, Josefu Vondráčkovi a Mirce Samkové, kteří
na výstavu nezištně poskytli své sbírky. Vážíme
si toho.
Blanka Čuhelová
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Informace z úřadu
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Starosta přivítal nové občánky

Zahájení prací
na protipovodňových
úpravách řeky
Na konci října byly zahájeny stavební práce na dokončení protipovodňové úpravy řeky
Svitavy ve městě (od Svitavského rybníka po
Komenského náměstí), kde dojde ke zkapacitnění koryta řeky, zbudování ochranných zídek
a přeložek inženýrských sítí a zároveň k rekonstrukci mostů a lávek. Celková délka upravovaného koryta je 1,4 km. Stavební práce budou
v letošním roce probíhat v horní části úpravy,
tj. od Svitavského rybníka za areálem společnosti TOS Svitavy. V průběhu příštího roku se
pak stavební práce přesunou do intravilánu
města, postupně na úsek řeky mezi ul. Říční
a Lanškrounská a pak podél Bezručovy ulice,
ul. U Tří dvorů až na Komenského náměstí.
Termín ukončení díla je stanoven až na březen 2019. Investorem akce je správce vodního toku - Povodí Moravy. Na spolufinancování
nákladů díla ve výši 54,7 mil. Kč se významnou
měrou bude podílet, kromě dotace ministerstva zemědělství a prostředků správce toku,
i město Svitavy, které ze svého rozpočtu uvolní
6 mil. Kč. Část díla - především zrekonstruované mosty a lávky, nové výsadby dřevin a část
přeložek inženýrských sítí - bude po dokončení převedena do majetku či správy města.
Dokončením úpravy řeky Svitavy bude završena dlouhodobá spolupráce města s Povodím
Moravy na protipovodňových úpravách toku
ve městě, které byly zahájeny první etapou již
v roce 1999. Významné je, že se městu daří realizovat protipovodňová opatření jak se správci
vodních toků (Povodí Moravy), v minulosti pak
se Zemědělskou a vodohospodářskou správou
v případě Lačnovského potoka, tak i s dalšími
subjekty. O tom svědčí i budování nového poldru na Studeném potoce, jehož investorem je
Státní pozemkový úřad. Další protipovodňová
opatření zaměřující se převážně na zachycení
vody v krajině pomocí poldrů jsou pak připravována především v lokalitě nad zahrádkářskou kolonií U Poličské trati na Studeném potoce a v rozsáhlém území východní části města
od Zámecké ulice po městskou část Moravský
Lačnov nad plánovaným silničním obchvatem
města.
Marek Antoš

Kulatý stůl: Co Svitavany trápí?
Ve středu 23. listopadu od 17 hodin se
koná tradiční Kulatý stůl – setkání občanů
Svitav s vedením města. V zasedací místnosti
Zastupitelstva města Svitavy (T. G. Masaryka
25) se proberou všechna témata, která v uplynulém období potěšila, či nazlobila občany
města.
Zuzana Pustinová

Poradna ČOI
Poradna České obchodní inspekce se
bude konat v listopadu jako vždy první čtvrtek
v měsíci v obvyklý čas - tedy 3. 11. od 9:00
do 13:30 hod.
Anežka Kovářová

Mezi občany Svitav byly v září slavnostně
uvedeny tyto děti: Tereza Kolouchová, Erik
Butkovský, Emma Nika Jirásková, Ellie Žabová, Šimon Nunvář, Klára Pospíšilová, Matyáš
Adámek, Marika Strachoňová, Stella Burešová, Linda Hartlová, Lukáš Bryška, Hana
Kluková, Jonáš Dítě, Laura Vítková, Amálie
Dušková, Ellen Kalasová, Alex Petržela, Katrin Jachanová, Marek Beneš, Tobiáš Paukert
a Alex Lukášek.
Starosta David Šimek popřál jak dětem,
tak i jejich rodičům šťastný a spokojený život
v našem městě plný lásky, úcty, tolerance a vzájemného pochopení.
Renata Johanidesová

Rekonstrukce Mateřské školy Svitavy-Lány
Stáří budovy mateřské školy v Lánech
není známo, ale zmínky jsou už z období kolem roku 1820. Před zpracováním projektové
dokumentace byl proveden stavebně technický průzkum a bylo zjištěno mnoho závad ve
východním průčelí budovy, v místě schodiště
a celkově v obvodovém zdivu.
Před zahájením stavebních úprav musela
být provedena oprava střešní konstrukce, která byla samostatnou akcí. Nepodsklepená část

byla zpevněna a byla upravena drenáž odvodněním mimo budovu. Stávající vnější omítky
byly opraveny, opatřeny skleněnou tkaninou
a nová finální vrstva je tvořena probarvenou
omítkou s motivem duhy. Dále byl renovován
celý portál s pískovcovým ostěním a vyměněny
vchodové dveře a okna.
Celková cena stavby s dalšími drobnějšími
opravami je 1,5 mil. Kč.
Jiří Šašek, Zuzana Pustinová
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Městská policie informuje
Na lince 156
Vzájemná pomoc - děkujeme
Dne 7. 10. ve 12:36 hodin telefonovala
obyvatelka domu ze sídliště, že má obavy
o souseda, kterého naposledy viděla v pondělí (3. 10. 2016) a od té doby má otevřené
balkónové dveře a byt se nachází v přízemí.
Strážník zjistil, že muž je hospitalizován ve
Svitavské nemocnici. Hlídka muže v nemocnici kontaktovala a jelikož sám nebyl schopen
byt zabezpečit, předal jí klíče od bytu. Strážníci za přítomnosti nezúčastněné osoby (sousedka) byt zabezpečili - uzavřeli přívod vody
i balkónové dveře, byt uzamkli a klíče předali
zpět majiteli bytu. Poté jeli poskytnout pomoc
klientovi SOS tlačítka v penzionu.
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Chodníky na sídlišti u vlakového nádraží
Rekonstrukcí chodníků na ulicích Bratří
Čapků a Revoluční byla zahájena tolik očekávaná regenerace veřejných ploch panelového
sídliště u vlakového nádraží. Rekonstrukce
spočívala v kompletní výměně konstrukčních

vrstev stávajících chodníků s položením nové
dlažby. V některých místech byla upravena
i šíře chodníkových ploch a provedeny bezbariérové nástupy. Vybraná stavební firma realizaci zvládla v potřebné kvalitě a poradila si
i s neočekávanými technickými problémy, které se vyskytly během stavby. Konečná finanční
částka dokončeného díla dosáhla výše 2,5 mil.
Kč. Připravena je projektová dokumentace
i na další etapu rekonstrukce chodníků na ulici
Marie Majerové a Marie Pujmanové a projekčně se připravuje úprava komunikace ulice Marie Pujmanové s rozšířením parkovacích mís
a zpomalovacími bezpečnostními prvky. Realizace bude pokračovat podle finančních možností rozpočtu.
Pavel Čížek

Diamantovou svatbu oslavili manželé Polcerovi

Být viděn
Dne 8. 10. strážníci, kromě jiných činností noční služby, provedli kontrolu správného
osvětlení cyklistů. V rámci hodinového dozoru zjistili sedm řádně osvětlených cyklistů
a jednoho, jež nebyl osvětlen „zezadu“. Následující den strážníci opět provedli podobnou
kontrolu. Ve dvou případech udělili přestupcům blokovou pokutu. V rámci společné akce
s odborem dopravy dotyční přestupci obdrželi od strážníků sadu na osvětlení jízdního kola.
Střet cyklisty s vozidlem, ostatně i s chodcem,
může mít fatální následky.

Prodej cigarety mladistvému
Dne 10. 10. strážníci, kromě úkonů v oblasti občanského soužití a pořádku ve městě, převzali od nálezkyně peněženku, kterou
následně předali majiteli. Strážníkům se také
díky mladistvému kuřákovi podařilo prokázat
přestupek v oblasti „tabákového“ zákona.
Prodavačce udělili nemalou blokovou pokutu.

Je nutné se obracet na toho,
kdo má odpovědnost
Nejen v průběhu října strážníci pomáhají
v rámci místních záležitostí veřejného pořádku
Policii ČR v zajišťování bezpečnosti v silničním
provozu v rámci rekonstrukce hlavních silnic
ve městě. V té věci sděluji, že městská policie
není obecným účastníkem jednání o provozu
při uzavírkách silnic v rámci rekonstrukce. Na
druhé straně strážníci pomáhají řešit konkrétní stížnosti občanů jak na samotné stavbě, tak
i v okolí. Stavbyvedoucí byl vždy informován o stížnostech a vycházel vstříc námětům
a potřebám občanů. Příčina stížností typu:
„...řidiči jsou nevychovaní, jezdí jak chtějí, nic
nerespektují, hlídejte to, vyděláte si...“ apod.,
je spíše vizitka společnosti. Svitavané by měli
být rádi za rekonstrukce ulic, protože vznikne
zase kus něčeho pěkného, a uzávěrka není napořád.
Karel Čupr

Je obdivuhodné, když dva lidé spojí své životy v manželský svazek a vytrvají v něm šest desítek let. V sobotu 24. září si toto významné životní jubileum připomněli manželé Josef a Libuše
Polcerovi, kteří na svitavské radnici oslavili diamantovou svatbu. Před zastupitelem města Haraldem Čadílkem si opět řekli své „ANO“ a symbolicky tak obnovili svůj manželský slib, který si před
šedesáti lety vzájemně dali. Přejeme pevné zdraví, mnoho šťastných let bok po boku a spoustu
radosti ze života, z dětí a vnoučat.
Marcela Górecká

Ze zasedání městského zastupitelstva
Zastupitelstvo města Svitavy na svém zasedání 19. října schválilo:
• koncept sociální inkluze 2012 – 2018. Cílem
konceptu je napomoci k zapojení obyvatel
vyloučených lokalit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti, vstupu na trh práce, zvýšení jejich kvalifikace
a sociálních dovedností.
• poskytnutí neinvestiční dotace:
• 350 tis. Kč Charitě Svitavy na vybavení
a opravy objektu na ul. Polní
• 6 mil. Kč společnosti Povodí Moravy na
spolufinancování akce Svitava, Svitavy
– zvýšení kapacity koryta, III. etapa
• udělení Čestného občanství města Svitavy
a cen města (viz samostatné články na str. 2)
• uzavření smlouvy o návratné finanční výpomoci 3 mil. Kč Základní škole a mateřské ško-

le Svitavy - Lačnov na předfinancování projektu inkluzivního vzdělávání v našem městě,
který získal 35 mil. Kč z EU na dobu 3 let (viz
říjnové číslo zpravodaje)
• realizaci stavebních úprav budovy Technických služeb města Svitav (ul. Tovární 28)
a zařazení 12,8 mil. Kč na financování akce
do rozpočtu města na rok 2017
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávy o:
• sociální problematice ve městě
• dopravní situaci ve městě
• výběrovém řízení na obsazení pracovního
místa velitele Městské policie Svitavy (stal se
jím Mgr. Bc. Rostislav Bednář).
Příští zasedání zastupitelstva se koná ve
středu 14. prosince od 16 hodin.
Zuzana Pustinová
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Ze zastupitelských lavic

Netradiční oslava svátku
V květnu loňského roku členové Sdružení
pro město Svitavy společně s občany města
zasadili 200 medonosných bylin v okolí Památníku včelích matek. Letos jsme měli možnost se přesvědčit, že se dílo zdařilo. SPMS
také letos – v Den české státnosti – nabídlo
spoluobčanům přiložit ruku k dílu na dalším
zajímavém místě ve Svitavách. Nápad vysázet
v parku Patriotů symbolických 2016 krokusů v symbolických národních barvách oslovil
více než padesátku pomocníků. Pěkné počasí, pohoda, setkání s přáteli, dobrý pocit
z dobrého skutku - tak lze charakterizovat ono
sváteční dopoledne v parku Patriotů. SPMS
všem, kteří výzvu vyslyšeli a s výsadbou krokusů pomohli, z celého srdce děkuje.

A kde bude k vidění výsledek tohoto malého projektu? V těsné blízkosti nově vzniklého
nejvyššího bodu města (453 m n. m.) - umělého kopce, z kterého je vidět až na kostel na
náměstí nebo který ocení v zimě malí lyžaři
a sáňkaři.
Milan Báča, zastupitel za SPMS

Skutečně
ze zastupitelských lavic?

Již sám název této rubriky hovoří o tom,
o čem by mělo sdělení v tomto prostoru být.
Leč, dle mého úsudku, v říjnovém vydání
došlo ze strany subjektů SPMS a KDU-ČSL
k porušení Dohody politických subjektů v aktuálním složení zastupitelstva a statutu Našeho města. A to za asistence odpovědného
redaktora.
Po prostudování obou dokumentů jsem
se vyjádřil tak, že dle mého názoru došlo
k jejich porušení. Velmi záhy jsem byl obviněn z toho, že právě tento můj výrok je tím
porušením (!), a to od bývalého předsedy
zrušené mediální pracovní skupiny. Současně jsem jím byl upozorněn na to, že právě
proto ztrácí zastupitelé za Naše Svitavy možnost vložení příspěvku do této rubriky! A že si
mám také uvědomit, co jsem tím výrokem rozehrál. Vyjádřil jsem se tak, jak jsem v danou
chvíli cítil. Dle mého názoru, do této rubriky
nepatří žádné sdělení, které by podporova-
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lo politický subjekt, který není v aktuálním
zastupitelstvu, netýká se komunálních voleb, není ani upoutávkou na místní kulturní,
spolkovou, sportovní či společenskou akci.
Oddělit „Dohodu“ zcela od statutu NM, tak
jak mi bylo p. Fikejzem vnucováno, zkrátka
není možné. Nelze totiž ani jedno ani druhé nadřadit nad tiskový zákon. To by si měl
uvědomit i autor konceptu Dohody a radní
města. Za NS Dohodu, statut NM, současně
i zákon vždy zcela dodržujeme. Ani dnes tedy
na mém stanovisku nehodlám nic přehodnocovat a trvám na něm.
Miroslav Sedlák,
zastupitel za Naše Svitavy

Úspěch hnutí ANO 2011
v krajských volbách!
Vážení spoluobčané, rád bych vám touto
cestou poděkoval za účast v krajských volbách, vyjádřenou podporu hnutí ANO a jeho
kandidátům. Hnutí ANO v Pardubickém kraji
získalo velkou důvěru a díky vašim hlasům
máme možnost ovlivňovat mnohá rozhodnutí, která zasahují do zdravotnictví, školství,
dopravy a dalších oblastí našeho regionu.
V Zastupitelstvu Pardubického kraje zasedne
řada svitavských kandidátů, a to nezávisle na
politické příslušnosti. Věřím, že my všichni
jsme připraveni pracovat na kraji ve prospěch
města Svitavy a našeho regionu. Jestliže jsme
v komunálních volbách šli do politiky v zájmu
zlepšování podmínek života našich spoluobčanů, pak tento náš závazek platí i pro naše
působení v Pardubickém kraji.
Ing. Jaroslav Kytýr, hnutí ANO 2011
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.

Město Svitavy soutěžilo
ceny energií
Od roku 2009 provádí město výběr dodavatele energií na základě vyhlašovaných veřejných zakázek, které jsou nabízené a kupované
prostřednictvím komoditní burzy. Celý proces
je plně transparentní a zajišťující nákup za nejlepších možných cenových podmínek. Rada
města Svitavy schválila záměr realizovat veřejnou zakázku na nákup elektřiny a plynu pro
období let 2017 – 2018 prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno. Centralizovaný nákup energií proběhl 11. října 2016.
Dodavatelem elektřiny pro dané období
je pro nízké napětí společnost CENTROPOL
ENERGY, pro vysoké napětí společnost Veolia
Komodity ČR a plyn bude dodávat společnost
VEMEX Energie. Roční úsporu za energie
předpokládá město - díky centralizaci zakázky
- ve výši cca 650 tis. Kč. Podrobnější zprávu
naleznete na webu města. Ilona Kociánová

Ohlédnutí za volbami
do zastupitelstva kraje

Ve volbách do Zastupitelstva Pardubického
kraje konaných ve dnech 7. a 8. října se rozdělovalo 45 mandátů. Politické hnutí ANO 2011
v nich získalo 12 křesel, ČSSD obsadila 11 křesel, Koalice pro Pardubický kraj 9 křesel, ODS
shodně s KSČM 5 křesel a Starostové a nezávislí
3 křesla. Z našeho města byli zvoleni: Jaroslav
Kytýr za ANO 2011, Vítězslav Podivínský za
ČSSD a David Šimek za Koalici pro Pardubický
kraj. V Pardubickém kraji se do hlasování zapojilo 149 230 voličů, což představuje volební účast
36,8 %. Ve Svitavách využilo svého práva volit
celkem 4394 voličů, což je 32,06% z celkového
počtu zapsaných voličů.
Na městském úřadě si před volbami vyřídilo voličský průkaz 18 voličů. Dvacet voličů požádalo, aby okrsková volební komise přišla do
domácnosti s přenosnou hlasovací schránkou.
Pavla Velecká

Opravy památek nekončí
Město Svitavy v letošním roce realizovalo
jednu významnou opravu na náměstí Míru. Za
pomoci státní dotace ve výši 420 tis. Kč z Programu regenerace městských památkových
zón byla opravena další dominanta náměstí
- dům U Mouřenína. Byla celkově zrekonstruována střecha, tzn. vyměněny některé trámy
a položena nová střešní krytina. Celkové náklady činily téměř 2 miliony Kč. Další významnou
akcí je realizace odvlhčení budovy Langerovy
vily v ulici T. G. Masaryka s celkovým nákladem
přesahujícím 3 miliony Kč.
Jiří Petr

komedie Františka Ringo Čecha

Dívčí válka

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

Jazyková škola gymnázia
předala certifikáty

V září byly třicítce úspěšným studentům
jazykové školy svitavského gymnázia, kteří
úspěšně absolvovali přípravné kurzy a červnové mezinárodní jazykové zkoušky (KET, PET,
FCE), slavnostně předány certifikáty Cambridge English Exams. K předání certifikátů
došlo v obřadní síni městského úřadu, a to za
účasti rodičů, zástupců partnerské jazykové
školy P.A.R.K., pedagogů školy a představitelů
města. Mezinárodní zkoušky absolvovalo také
dalších 21 účastníků z jiných škol. V novém
školním roce vedle kurzů pro veřejnost navštěvují studenti školy šest přípravných kurzů
k uvedeným cambridgeským zkouškám.
Milan Báča, foto J. Najbert

Obchodní akademie nejlepší
v Pardubickém kraji

Koncem září se konala již tradiční krajská
soutěž týmů studentů obchodních akademií EKOTÝM 2016. Na Obchodní akademii
a Střední odbornou školu cestovního ruchu do
Chocně se sjelo devět týmů z Pardubic, Chocně, Chrudimi a Svitav, aby změřily své odborné
ekonomické znalosti a schopnost argumentace na zadané téma. Naši studenti vytvořili dva
soutěžní týmy a vedli si velmi dobře - v celkovém hodnocení obsadili 1. a 3. místo.
Srdečně blahopřejeme a vítěznému týmu
studentů 4. A ve složení Jaroslav Hanák, Ivana Kučerová a Pavla Polášková přejeme hodně štěstí v celostátním kole, které proběhne
v prosinci v Opavě.
Třetí příčku obsadil tým ve složení Václav
Hnát, Tereza Šilcová a Barbora Štiková.
Marie Jansová
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Exkurzně-adaptační pobyt
žáků šestého ročníku
Na konci září vyrazili žáci 6. ročníku ZŠ
Felberova na tradiční exkurzně-adaptační pobyt do Budislavi. Jeho náplň vychází z obsahu vyučovacích předmětů výchova ke zdraví,
přírodopis a zeměpis, dále se zaměřuje na
stmelování třídních kolektivů a na budování
pozitivního vztahu mezi žáky a jejich třídními
učiteli. Prostřednictvím turistických výletů poznávali žáci okolí, zkoumali rostliny a drobné
živočichy, pracovali s buzolou a mikroskopy
a navštívili záchrannou stanici Pasíčka. Večery byly věnovány stmelovacím aktivitám jak
v jednotlivých třídách, tak napříč ročníkem ve
spolupráci s psycholožkou a speciální pedagožkou ze školního poradenského pracoviště
a žákovským parlamentem. Celý pobyt proběhl ve velmi příjemné atmosféře a všichni se
domů vraceli se spoustou zajímavých zážitků
a nových zkušeností.
Jana Pazderová

Pozvánka na Den otevřených
dveří ZŠ náměstí Míru
Školní rok je již v plném proudu a naše škola se připravuje na Den otevřených dveří, který
proběhne ve středu 23. listopadu od 7:50 hodin. Do školy zavítají rodiče, kteří mají možnost
podívat se na své děti během vyučování. Mezi
častými návštěvníky jsou také naši bývalí žáci
a rodiče budoucích prvňáčků. Všichni si mohou
prohlédnout prostory školy či odborné učebny. Zájemce o prohlídku školy provedou žáci
9. ročníku.
Pavlína Daňková

Zprávy z Riegrovky

Sobotní drátování na Riegrovce
12. listopadu od 10 do 12 hodin. Účast
hlaste prosím předem na e-mail: prazanova@
riegrovka.cz. Poplatek: 50 Kč na materiál.
Den otevřených dveří
Ve středu 30. listopadu od 8 do 16 hodin.
Zveme vás na prohlídku školy, budete mít možnost podívat se do výuky, navštívit vedení školy
a učitele. Zároveň se po prohlídce školy můžete
vánočně naladit na již tradiční adventní výstavě
s prodejními trhy školní družiny, které budou
probíhat v tělocvičně od 16 do 17:30 hodin.
Čekají na vás hudební vystoupení žáků, výstava výtvarných prací našich dětí, tvořivé dílny
s předvánočními zvyky a možnost zakoupení
vánočních dárků. Na obě školní události vás srdečně zvou žáci i zaměstnanci z Riegrovky.
Lenka Rakušanová
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Sportovní olympiáda pro základní školy

Začátkem října proběhla sportovní olympiáda pro žáky všech svitavských základních škol
1. a 2. stupně. Organizací této akce bylo pověřeno Středisko volného času Tramtáryje.
Počasí v obou dnech bylo velmi nepříznivé,
ale všichni žáci i učitelé se s touto skutečností
zdatně vypořádali a všechny soutěže proběhly
tak, jak byly připraveny a naplánovány SVČ.

zvítězila ZŠ Felberova, která si vybojovala putovní pohár a 1. místo mezi všemi základními
školami.
Velké poděkování patří TJ Svitavy a Gymnáziu Svitavy, konkrétně oddílům atletiky, florbalu, kopané, basketbalu a volejbalu za pomoc
při přípravě jednotlivých sportovišť, rozhodování daných soutěží i následném vyhodnocení.
I když zvítězila ZŠ Felberova, velké uznání patří všem žákům a jejich učitelům, kteří se
sportovní olympiády zúčastnili a aktivně se na
ní podíleli.
Robert Snášil

Dvacetičtyřhodinovka
gymnazistů v malé kopané
Tradiční gymnaziální sportovní akcí na začátku školního roku je 24 hodin trvající mezitřídní turnaj v malé kopané. Že hrát 24 hodin fotbal
není legrace, o tom se i letos ve dnech 29. a 30.
září přesvědčily týmy čtyřletého a osmiletého
studia. Během celého turnaje padlo 314 gólů.
Vyhráli fotbalisté osmiletého studia poměrem
191:123. Nejlepším střelcem byl vyhlášen Pavel
Trnka ze 3. B, který vstřelil 30 branek. S 80 góly
byla nejúspěšnější třídou oktáva A. Milan Báča

Žáci soutěžili v atletice, florbalu, malé kopané, sreetballu, volejbalu, vybíjené a minivolejbalu. Naštěstí školy vyšly organizátorům
vstříc v tom, že pro kolektivní sporty (kromě
malé kopané, která proběhla na UMT v Lánech) poskytly pro děti své tělocvičny a taktéž
bylo možno využít halu Na Střelnici. Atletické
závody byly, jak pro děti 1. i 2. stupně, organizovány na lehkoatletickém stadionu. Zde děti
projevily velmi bojovného ducha, protože vše
zvládly na jedničku, navzdory větrnému a deštivému počasí.
Soutěží a závodů se zúčastnilo aktivně celkem přes 600 dětí a dalších asi 50 pomocníků. Ve sportovním klání mezi školami celkově

JIŽ 50 % PrODán O

krásné BYTY nA PrODEJ
V CEnTrU PArDUBIC

www.projekthavlickova.cz
(+420) 720 503 014

PODnIk EJTE s námI

kAnCElářské PrOsTOrY V CEnTrU
PArDUBIC OD 18 m2 – 2500 m2

www.kancelarepardubice.cz

www.psn.cz

Svitavská zdravka boj
s AIDS nevzdává

AIDS – tajemná zkratka, jejíž plné znění
je Acquired immunodeficiency syndrome, se
stala strašákem mladých lidí 90. let 20. století.
Současná mladá generace o AIDS prakticky nic
neví, ačkoliv má přístup k informacím mnohem
snazší. Česká republika patří k zemím s nižším
výskytem HIV infekce, přesto je tato nemoc na
vzestupu.
Do boje proti AIDS se proto již po dvanácté zapojuje Střední zdravotnická škola ve Svitavách, která zorganizovala pro žáky a studenty
svitavských základních a středních škol interaktivní program Hrou proti AIDS. Program
proběhl ve dnech 4. – 7. října v tělocvičně ZŠ
Riegrova díky finanční podpoře města Svitavy
a odborné garanci Státního zdravotnického
ústavu v Praze.
Jde o projekt netradiční, protože informace
o možnostech přenosu HIV a jiných pohlavně
přenosných chorobách či druzích antikoncepce předávají vrstevníci vrstevníkům, a to prostřednictvím hry, tedy zážitku. A jak celý program vypadá? Formou překonávání překážek
na pěti stanovištích v pěti skupinách mají dojít
zúčastnění žáci k cíli. Na stanovištích plní různé úkoly, řeší modelové situace, pantomimicky
předvádí zadaná témata atd. Na konci soutěže
je vyhodnocena nejlepší skupina. Vědomosti
a aktivitu žáků posuzovalo 12 studentek 3. ročníků naší školy.
Program je velice kladně hodnocen žáky
i učiteli, o čemž svědčí i zájem škol o akci. Letošní počet zúčastněných byl 266 žáků a studentů z devíti základních a středních škol ze
Svitav a okolí.
Projekt Hrou proti AIDS není rozhodně naší jedinou preventivní akcí. Pro školy
a širokou veřejnost již nyní připravujeme mnoho preventivních aktivit z oblasti péče o zdraví.
Jana Brixová
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Kultura
2. St / 9:00 a 10:15 / Divadlo Trám
Slávek Janoušek:
Koťata – písně nejen pro děti
Koncert pro školy a školky s písničkami Slávka
na texty Jiřího Žáčka. Pojďte si je zazpívat! Doporučeno: MŠ, 1. st. ZŠ, veřejnost
Vstupné: 40 Kč

 19:00 / Fabrika
OSTRICH QUARTET
Ostrich Quartet je v současnosti nejlepší a nejzajímavější mladá jazzová parta v České republice! Vstupné: 200 Kč

3. Čt / 10:00 / Fabrika
Dětský mezinárodní folklorní festival
Tradice Evropy
Maďarsko, Polsko a Rumunsko. Poznejte jejich
kulturu i zvyky! Doporučeno: MŠ, ZŠ, veřejnost.
Vstupné: 30 Kč

 18:30 / Fabrika
Kurzy tance pro mládež, prodloužená lekce
Vstupné pro veřejnost: 70 Kč

4. Pá / 16:00 / dětské oddělení knihovny
Den pro dětskou knihu
tvůrčí dílna s ilustrátorem, grafikem a autorem
knih pro nejmenší Adolfem Dudkem.

 18:00 / čajovna Namasté
Intuitivní večer pro ženy III.
- téma Hirudoterapie a čínská medicína
Večerem provází Ivana Poulová. Hostem bude
Ivana Tyllerová (hirudoterapeut, diagnostik).
Vstupné: 100 Kč

5. So / 8:00 – 16:00 / muzejní dílny
Pletení z papíru s Víťou
Na workshopu s Víťou Morávkovou se naučíte
proměnit starý novinový papír v krásné předměty. Jako osobitý dárek pod stromeček si můžete vyrobit pletené zvonečky, košíčky, hrnečky
apod. dle vlastní fantazie. S sebou si přineste balíček starých novin. Cena workshopu je 500 Kč
/osobu, v ceně je oběd a pitný režim. Kontakt
Jitka Olšánová, tel.: 461 532 704 nebo e-mail:
lektor@muzeum.svitavy.cz.

6. Ne / 15:00 / Divadlo Trám
Loutky bez Hranic Praha:
Příběh malé Lupitiny
Vstupné: 80 Kč / rodinné pasy

 17:00 - 18:30 / křesťanské centrum,
budova pensionu Fontána
Modlitba Otče náš - 2. část
Seznámení se slavnou modlitbou, kterou lidé
často volají k nebi v časech tísně a těžkostí. Program je doplněný písněmi a diskusí. Hlídaní dětí
zajištěno. Vstup volný

7. Po / 14:00 – 17:00 / městská knihovna
Den poezie – Poetické snění
Podzimní přehlídka recitace, práce s texty a knihami, výběr textů určených k poezii.

 17:00 – 18:00 / Divadlo Trám
Velrybí doupě

12. So / od 13:30 / park, muzeum, Fabrika

3. vrchol oslav 760. výročí města Svitavy
• 13:30 / park Patriotů / předávání stromů
• 16:00 / muzeum / křest kroniky, vernisáž
• 18:00 / Fabrika / předávání Ceny města Svitavy
Více na str. 1, 2, 3

 18:00 / čajovna Namasté
Zpěv manter s Davidem Breiterem
Budeme zpívat mantry z různých kulturních oblastí i české duchovní písně. Vstupné dobrovolné

14. Po / 19:00 / Fabrika

Dívčí válka - Čechovo prozatímní
osvobozené divadlo
Vstupné: 389 Kč přízemí (předprodej v MIC),
369 Kč balkón (předprodej ve Fabrice). Pořádá
Pragokoncert Bohemia a.s.

15. Út / 19:00 / Ottendorferův dům
Jaroslav Hutka

Představení profesionálního vypravěče (a člena
poroty recitačních soutěží) Martina Haka.
Vstupné: 30 Kč

Legendární československý folkař se svými písničkami. Vstupné: 150 Kč, více na str. 15

8. Út / 10:00 - 17.30 / MC Krůček

Zdenka Blechová: Uzdravování těla a mysli

Oslava 15. narozenin MC Krůček
Celodenní oslava narozenin, informace v článku
na str. 17

9. St / 8:00 a 10:00 / Fabrika
Nehodou to začíná
Dopravně vzdělávací projekt pro mladé a začínající řidiče. Pořádá DEKRA CZ a.s.

 18:00 / Divadlo Trám
Honzíkova cesta aneb možná přijde i…
Jedná se o hudebně – divadelní autorský projekt
studentů SPŠ Litomyšl. Dějiny hudby v netradičním pojetí, od pravěku po současnost.
Vstupné: dobrovolné

9. a 23. St / 16:00 – 19:00 / MC Krůček
Kurz první pomoci
Dvoudílný kurz první pomoci (celkem 6 hodin).
Nutné objednání, kapacita omezena, podrobnosti v článku. Možnost hlídání dětí.

11. Pá / 15:00 / Fabrika, park Jana Palacha
Lampionový průvod
Více na str. 18

 16:00 / Fabrika
Kurzy tance pro taneční páry

 18:00 / Fabrika
Veselá Trojka

Pro začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé.
Vstupné na jednotlivé lekce: 300 Kč

Vstupné: 220 Kč, předprodej v MIC Svitavy
Pořádá Řemen Rock Agency.

16. St / 18:00 - 20:00 / čajovna Namasté

Nezdravé prostředí ve vztazích je předchůdcem nemocí a každá chemie zabraňuje uzdravení těla a mysli. Vstupné: předprodej 250 Kč,
na místě 290 Kč

 19:00 / Fabrika
Věra Špinarová
Vstupné: 390 Kč

18. Pá / 18:00 / Fabrika

Koncert pro „slané“ děti,
vzpomínkový večer na Jiřího Břenka
Vstupné: 50 Kč, více na str. 18

19. So / 16:00 / Fabrika

Kurzy tance pro taneční páry
pro začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé.
Vstupné na jednotlivé lekce: 300 Kč

20. Ne / 15:00 / Divadlo Trám
Damúza Praha: Batosnění

Pohádková ukolébavka pro batolata od 10 měsíců do 3 let a jejich rodiče. Představení nabízí
dětem první kontakt s divadlem. Omezený počet na 25 dětí s rodiči, nutná rezervace předem
na recepci ve Fabrice.
Vstupné pro rodiče: 80 Kč / rodinné pasy

21. Po / 19:00 / Fabrika
Divadlo Na Jezerce (Praha)
Eric-Emmanuel Schmitt: Manželské vraždění
Divadelní abonentní cyklus. Vstupné: 400 Kč
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22. Út / 18:00 / Fabrika
Radek Jaroš, horolezec

Cestopisná a motivační přednáška. Radek Jaroš je
nejúspěšnější český himálajský profesionální horolezec. Stal se teprve 15. člověkem na světě, který
získal tzv. Korunu Himálaje. Přednáška je zdarma,
ale je nutné se předem registrovat na webu: csas.
cz/jaros. Přihlášení platí vždy pouze pro jednu
osobu. Registrace bude spuštěna od 8. 11.

23. St / 19:00 / čajovna Namasté
Bubnování s Andrejem Kolářem

Bubnovací improvizace a workshop základních
bubenických rytmů. Nástroj si můžete zapůjčit.
Vstupné: dobrovolné

 19:00 / Fabrika
Vlasta Redl a naše nová kapela
Jeho hudební tvorba je žánrově nevyhraněná
a proto těžko definovatelná, snadno rozpoznatelný je ale jeho osobitý autorsko-aranžerský rukopis. Vstupné: 300 Kč. Předprodej vstupenek
od 10. 10. v recepci Fabriky

24. Čt / 8:30 a 10:15 / Fabrika
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26. So / 8:00 – 13:00 / muzejní dílny
Kovářský workshop pro děti
Na workshopu s uměleckým kovářem Františkem Bečkou se naučíte pracovat s kovářským
nářadím, vlastnoručně si nad výhní a na kovadlině vyrobíte kovový předmět. Cena workshopu je
250 Kč /osobu. Kontakt Jitka Olšánová, tel.: 461
532 704 nebo e-mail: lektor@muzeum.svitavy.cz.

26. – 27. So a Ne / Nadace J. Plívy
(zadní vstup od pekáren)

Pekelný Mikuláš
Možnost přihlašování od 10. 11. Bližší informace na www.svc.tramtaryje.cz, Pavel Padyásek,
mob.: 734 287 285

27. Ne / 13:00 – 17:00 /

muzejní dílny

První adventní neděle
Předvánoční setkání s vitráží
První adventní neděli nabízíme v rámci návštěvy
muzea možnost podívat se či vyzkoušet si v muzejních řemeslných dílnách výrobu vitráží, odvážnější si mohou za náklady na materiál sami
vyrobit originální vánoční svícen. Více na str. 13

Divadlo Scéna: Vánoční hvězda
Vánoce? Co znamenají? Veverky Zubka a Drápek během svého putování budou poznávat
Vánoce a to, že pro každého totiž znamenají
úplně něco jiného. Doporučeno: MŠ a 1. st. ZŠ,
veřejnost. Vstupné: 40 Kč

 17:00 / svitavské náměstí
Rozsvěcení vánočního stromu

 14:00 / Fabrika, aula
Současná americká literatura

pro začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé
Vstupné na jednotlivé lekce: 300 Kč

Přednáška Michaely Čaňkové o současné americké literatuře pro učitele, studenty i veřejnost

 18:30 / Ottendorferův dům
– muzeum esperanta
166. cestovatelský večer Asociace Brontosaura

TRANSSIBERIANA - hledání ztraceného
času na nejdelší železnici světa

Rusové o Transsibiřské magistrále říkají, že je
to cesta, kterou by měl aspoň jednou za život
vykonat každý Rus. Láká však nejen je, ale díky
své délce přes 9000 km, překonání 7 časových
pásem a ochutnání surových a nemilosrdných
končin spojených se zvrácenou historií lidstva, je
atraktivním lákadlem pro všechna poznání a uvědomění chtivé cestovatele. Přednáší Jan Haruda.

 19:30 / Andělská kavárna
Pavla Boučková a Jiří Michálek
Čtvrtý Čtvrtek je název pravidelných klubových
večerů. Podávají se písně autorské, zamyšlení,
zasnění, relaxace a jiné dobroty přímo andělské
pro duši i tělo. Vstupné: dobrovolné

25. Pá / 17:00 / Fabrika

Na muzice ve Fabrice
aneb Tančíme s dechovkou
K dobré náladě a tanci vám zahraje DO Svitavská dvanáctka. Vstupné: 60 Kč, senioři: 40 Kč,
předprodej 11. 11. 2016

Ježíškova pošta – 35 Kč / dopis, více na str. 1

 14:00 / Fabrika
Kurzy tance pro taneční páry

28. Po / 15:30 – 17:30 / MC Krůček
Nebezpečí na síti

Beseda s diskusí s odborníky Mgr. Petrem Dřínovským a PhDr. Erichem Stündlem. Nutné objednání, vstup volný, více na str. 17

 19:00 / Ottendorferův dům
Ars Cameralis
Soubor se věnuje neznámé nebo málo známé
vokálně – instrumentální hudbě obsahující středověkou hudbu 13. až 15. století a hudbu současnosti. Vstupné: 160 Kč (členové KPH 80 Kč)

29. Út / 10:00 a 17:30 / Fabrika
Scarlett

10:00 / představení pro školy
17:30 / představení pro veřejnost
Vstupné: děti do 3 let zdarma, děti do 15 let
40 Kč, MŠ a ZŠ 30 Kč, dospělí 100 Kč

 16:00 / MC Krůček
Divadlo JoJo: O dvanácti měsíčkách
Pohádka pro děti a rodiče v podání oblíbeného
divadla JoJo. Rodinné vstupné 70 Kč členi, 100 Kč
nečleni MC Krůček. Místa si rezervujte na e-mail:
mckrucek@gmail.com, mob.: 737 236 152.

30. St / 8:15 a 9:15 / Fabrika

Dobiáš, Straka v říši Entropie

Dozvíte se i základní informace o metodě EFT,
která je výbornou alternativou k regresi. Vstupné: dobrovolné

Výstavy
 Městské muzeum a galerie
8. 11. 2016 – 5. 1. 2017

Historické cukrárny

Výstava seznámí návštěvníky s prostředím cukráren i prodejen cukrovinek za první republiky,
nahlédnou do historie cukrářského řemesla
a dozví se ledacos o historii výroby cukrovinek.
Více na str. 13
13. 11. 2016 – 10. 1. 2017

Vášeň jménem pohlednice
Svitavští sběratelé a muzejní sbírky. Výstava zachycuje proměny Svitav a okolí na pohlednicích
místních sběratelů a po letech budou vystaveny
i předměty svitavských měšťanů a řemeslných
cechů z přelomu 19. a 20. století. Více na str. 3
Stálé expozice

Labyrint svitavských příběhů
Příběh svitavského betléma
Z historie praní
Hledání hvězdy Davidovy
Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy

Svitavské vily
Výstava vznikla jako součást projektu Slavné
vily PK a najdete zde nejen fotografie a texty
o vilách, které si postavili naši předkové na přelomu 19. a 20. století, ale i současnou moderní
architekturu bydlení ve městě.
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

 MUZEUM ESPERANTA
/ Ottendorferův dům
Jediná stálá expozice o historii i současnosti esperanta v ČR. Aktuální výstava: S esperantem
kolem světa

 fabrika
Foyer do 10. 11.

Milan Kment, Č. Třebová:
Street foto New York – Brno – Washington
Autor výstavy fotografuje téměř 40 let, má za
sebou několik výstav. Vystavovaný soubor fotografií konfrontuje dění a lidi dvou světových
metropolí, New Yorku a Washingtonu, s ulicemi
Brna, které patří k jeho oblíbeným městům.
od 15. 11.

Milan Dvořák, Litomyšl: Fotografie
Moje láska má šedesát - já o dvacet víc a stále
se poznáváme...

 19:00 / Divadlo Trám
Divadlo DOMA Svitavy: Ze života hmyzu

Pořádá městská knihovna. Vstupné: 50 Kč

Svět motýlů, chrobáků a mravenců je odrazem
našeho světa - cynická satira na lásku, bohatství a válku. Premiéra. Režie: Radka Oblouková.
Vstupné: dobrovolné

 18:00 / čajovna Namasté
Regresní terapie: přednáška Davida Bulvy

2. podlaží

Hlubinná abreaktivní psychoterapie, její principy a možnosti, práce s dušemi zemřelých.

Fotografie rozvalin v okolí Svitav. Opuštěné domovy vybízí k představám o jejich obyvatelích,

Eva Chlubnová: Poezie rozpadu

naše město / listopad 2016 / www.svitavy.cz

o osudech neznámých. Rozpad textilní továrny
Vitka v Brněnci působí, jako by zde zmizeli lidé
uprostřed práce. To vše pohlcováno obrovskou
silou přírody.
od 18. 11.

Milan Kment, Č. Třebová: Street foto New
York – Brno – Washington
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3. / Čt / 19:30
Bobo Chorvatsko, Slovinsko, ČR 2016
PREMIÉRA!
Milostný příběh o nenávisti. Drama tří zcela
odlišných lidí, kteří se nečekaně sejdou… Vítězný film z MFF Montreal 2016! Scénář a režie:
Rajko Grlič
Vstupné: 110 Kč / 92 minut

16. / St / 19:30

Hacksaw Rige: Zrození hrdiny
USA, Austrálie 2016
Když přišel rozkaz k ústupu, jeden muž neuposlechl. Skutečný příběh muže, který se stal
hrdinou během 2. světové války, přesto že odmítl nosit zbraň… Životopisné drama, válečná
romance. Režie: Mel Gibson
Vstupné: 120 Kč / titulky / 131 minut

3. podlaží a 4. podlaží

4. - 5. / Pá, So / 17:00 a 19:30

5 třebíčských fotografů - Vladimír Brauner, Jaroslav Hedbávný, Drahomír Jeleček,
Josef Němec, Josef Prodělal

Pohádky pro Emu ČR 2016 PREMIÉRA!

17. / Čt / 17:00

Nikdy není pozdě na lásku! Romantický příběh
z předvánoční Prahy. V hlavních rolích: Aňa Geislerová a Ondřej Vetchý. Scénář a režie: Rudolf Havlík
Vstupné: 120 Kč

Můj kamarád Arfík
Premiéra filmu pro děti. Pořádá: Děti patří
domů. Projekce filmu je součástí kampaně PK
– pěstounství pomáhá dětem vyrůstat v rodině.

8. / Út / 19:30

17. / Čt / 19:30

Jediným důvodem, pro který se před třinácti lety
sešlo těchto pět autorů, byl zájem o výtvarnou
fotografii. www.pet-fotografu.cz

 ŽIVÁ ZEĎ
Venkovní galerie u Alberta
V průběhu listopadu se chystá dokončení úpravy 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
nakreslit a vystavit svoji vlastní mandalu. Více na
www.cajovnanamaste.cz

 KAVÁRNA V PARKU
Fotoklub vystavuje
Svitavský fotoklub již letos potřetí vystavuje
v kavárně (v zimě téma Okna, v květnu v rámci
národní soutěže). Tentokrát jde o příspěvek fotoamatérů k narozeninám Svitav. Více na str. 14

 KAFÉ ROŠAMBO
MC Krůček
Výstavu fotografií MC Krůček zahájí 8. listopadu
v 18:00 prezentace zahraničních dobrovolnic,
které jsou pro tento rok hosty Krůčku v rámci
Evropské dobrovolné služby. Více na str. 17

 Areál kina Vesmír
Ondřej Getzel, Svitavy: Mraky
Výstava fotografií.

 Divadlo Trám
Eva Chlubnová: Lidé a jiné pohádky

Kino Vesmír
1. / Út / 19:30

Tenkrát v ráji ČR, SR 2016
Jedno lano, jeden cíl… jedna cesta ke svobodě.
Příběh českého horolezce, popraveného nacisty v
dubnu 1945. V hlavní roli: Vavřinec Hradílek. Režie:
Lordan Zafranovič, Peter Pálka, Daniel Krzywoň.
Vstupné: 120 Kč / 99 minut

Finále ČR 2016
Před čtyřiceti lety se Československo stalo mistrem Evropy ve fotbale. Čtrnáct životních příběhů plných vrcholů i pádů… Režie: Palo Korec,
Dušan Milko
Vstupné: 110 Kč / 70 minut

Bratříček Karel ČR, Polsko 2016 PREMIÉRA!
Tragické osudy legendy dvou československých
revolucí – 1968 a 1989. Dokument přibližuje
spoustu neznámých událostí ze života Karla
Kryla. Scénář a režie: Krystyna Krauze
Vstupné: 100 Kč / 79 minut

9. / St / 19:30
Zúčtování USA 2016
Sečti své šance. Drama, kriminální thriller. Matematický génius, který má lepší vztah k číslům
než k lidem… V havní roli: Ben Affleck. Režie:
Gavin O´Connor
Vstupné: 110 Kč / titulky / 128 minut

18. - 19. / Pá, So / 17:00 a 19:30

10. / Čt / 19:30

22. / Út / 19:30
Egon Schiele Rakousko, Lucembursko 2016
Malíř a grafik Egon Schiele byl jedním z nejprovokativněších vídeňských umělců začátku
20. století. Životopisné drama. Scénář a režie:
Dieter Berner
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky / 109 minut

Muž jménem Ove Švédko 2015 PREMIÉRA!
Filmová adaptace bestselleru Fradika Backmana.
Devětapadesátiletý Ove je umíněný a svárlivý muž,
který věčně terorizuje své okolí… Dojemná tragikomedie o stárnutí. Scénář a režie: Hannes Holm
Vstupné: 70 Kč / titulky / 116 minut
11. - 12. / Pá, So / 17:00
Trollové USA 2016
Najdi svoje štěstí. Animovaná dobrodružná komedie. Režie: Mike Mitchell, Walt Dohrn.
Vstupné: do 15 let 110 Kč, ostatní 130 Kč / dabováno / 92 minut
11. / Pá / 19:30

American Honey USA 2016
Dokonalá generační výpověď lidí, kteří právě teď
stojí na prahu dospělosti a nevědí, jak ho překročit. Zvláštní cena poroty v Cannes. Drama
a roadmovie. Scénář a režie: Andrea Arnold
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky / 163 minut
12. / So / 19:30

Odvrácená strana měsíce USA 2016
Napínavý thriller, moderní variace na příběh
Jekylla a Hyda. Drogový experiment uvolní potlačované lidské pudy… Režie: Stephan Rick
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky / 98 minut

2. / St / 19:30

15. / Út / 19:30

Rodinné štěstí Maďarsko 2016

Snowden Francie, Německo, USA 2016

Když vás okolnosti donutí ubytovat příbuzné
u sebe doma, nebývá to žádný med… Scénář
a režie: Szabolcs Hajdu
Vstupné: 80 Kč / titulky / 81 minut

„Špion Hacker Zrádce Hrdina.“ Strhující příběh,
který vedl až k největší špionážní kauze moderní
doby. Scénář a režie: Oliver Stone
Vstupné: 90 Kč / dabováno / 134 minut

Fantastická zvířata a kde je najít
USA 2016 PREMIÉRA! J. K. Rowningová vás zve
do nové epochy kouzelnického světa. Rodinná
fantasy. Režie: David Yates
Vstupné: 130 Kč / v 17 hodin dabováno, v 19:30
hodin titulky / 133 minut

23. / St / 19:30

Jack Reacher: Nevracej se USA 2016
„Myslíš si, že jsi nad zákonem? Ale já nejsem zákon.“ Jeden z nejdrsnějších detektivů – Tom Cruise. Akční drama. Scénář a režie: Edward Zwick
Vstupné: 110 Kč / titulky / 116 minut
24. / Čt / 19:30

Hologram pro krále USA 2016
Obchodník s informačními technologiemi Alan
Clay (Tom Hanks), na kterého se štěstěna už
dlouho neusmála, přijíždí do Saudské Arábie.
Drama i komedie. Scénář a režie: Tom Tykwer
Vstupné: 120 Kč / titulky / 97 minut
25. - 26. / Pá, So / 17:00

Odvážná Aiana: Legenda o konci světa
USA 2016
Před třemi tisíci lety se po Tichém oceánu plavili
mořeplavci a objevovali ostrovy Oceánie. Animované dobrodružství. Režie: Ron Clemens
a John Musker
Vstupné: 120 Kč / dabováno
25. / Pá / 19:30
Noční zvířata USA 2016
Intimní drama o rozpadu jednoho vztahu. Silný
akční thriller. Scénář a režie: Tom Ford
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky / 115 minut
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26. / So / 19:30
Příchozí USA 2016
Provokativní vědeckofantastický thriller. Po
celém světě přistanou vesmírné lodě a lidstvo
sestaví elitní tým s cílem zjistit, jaké mají mimozemšťané úmysly… Režie: Denis Villeneuve
Vstupné: 110 Kč / titulky / 117 minut
29. / Út / 19:30

Americká idyla USA 2016
Drama podle románu Phillipa Rotha oceněného
Pullitzerovou cenou. Příběh rodiny, jejíž zdánlivě
idylický život je rozbit sociálním a politickým chaosem 60. let. V hlavní roli a režie: Ewan McGregor
Vstupné: 110 Kč / titulky / 108 minut
30. / St / 19:30

Toni Erdmann Německo 2016
Komediální senzace z festivalu v Cannes o vztahu
výstředního otce a ambiciózní dcery, která ohromuje diváky i kritiku… Scénář a režie: Maren Ade
Vstupné: 90 Kč / titulky / 163 minut

SPORT
5. So / 9:00 / ZŠ Felberova
Basketbal TJ Svitavy
– BK Synthesia Pardubice
Oblastní přebor U 11

 10:00 / gymnázium
Basketbal TJ Svitavy – BK Velké Meziříčí
Nadregionální soutěž U 19

 10:00 st. a 11:45 ml. / UMT v Lánech
TJ SY - Letohrad
Kopaná: KP žáci

 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy A – TJ Žďár nad Sázavou
Volejbal: ženy – 2. liga

 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – VC Kroměříž

 10:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy C
– TJ SPŠ stavební Náchod
VČL muži

 11:00 / UMT v Lánech
TJ SY - Trutnov
Kopaná: VČP dorostu

 14:00 / UMT v Lánech
TJ SY A – Moravany
Kopaná: KP muži

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

9:00 / ZŠ Felberova

Volejbal: žákyně – přípravky - KP

 10:00 / gymnázium
Basketbal TJ Svitavy B – BK Litomyšl
Nadregionální soutěž U 15

Basketbal: Kooperativa NBL

Českomoravské
pomezí
Vysoké Mýto
12. 11. / 20:00 / Klubová scéna M-klubu

VOXEL + POKÁČ
26. 11. / 16.30

 16:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy B – Renocar Podolí
2. liga muži

13. Ne / 10:00 / ZŠ Felberova

TJ Svitavy B – Sokol Dolní Újezd
Volejbal: ženy - KP

 16:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy B
– BK Žďár nad Sázavou
2. liga muži

17. Čt / 10:00 / hala Na Střelnici

TJ Svitavy – Slávia Hradec Králové
Volejbal: junioři – 1. liga

 13:30 / UMT v Lánech
TJ SY A – Hlinsko
Kopaná: KP muži

19. So / 9:00 / gymnázium
Basketbal TJ Svitavy
– Basketbal TJ Svitavy B

Volejbal: juniorky – ČP

Vánoční kujebácký jarmark
Řemeslný jarmark s vánoční tématikou a bohatý
kulturní program.
Moravská Třebová
9. 11. / 19:00, dvorana muzea

Koncert skupiny bluegrassové skupiny
MONOGRAM
27. 11. / 10:00 – 17:00

Adventní jarmark a slavnostní rozsvícení
vánočního stromu
28. 11. / 19:00 / kinosál muzea

Lháři

Britská divadelní komedie o citlivých policistech.
Litomyšl
6. 11. - 8. 11. / Music Club Kotelna

Mezinárodní festival outdoorových filmů
Festival je zaměřený na sporty i život s outdoorovou tématikou.
do 20. 11. / Regionální muzeum v Litomyšli

Litomyšl: hlavní město současné
české architektury

Reprezentativní výstava Davida Vávry a Petra
Volfa představuje Litomyšl jako jedno z klíčových center současné české architektury.
do 31. 12. / piaristický chrám Nalezení sv. Kříže

20. Ne / 9:00 / hala Na Střelnici

Tvář - Příběh ztracení a touha znovunalézání

Volejbal: juniorky – ČP

Polička
2. 11. / 19:00 / velký sál Tylova domu

Český pohár juniorek – turnaj

26. So / 14:30 /

KP – volejbal trojek – turnaj

 18:00 / hala Na Střelnici
DEKSTONE Tuři Svitavy
– Sluneta Ústí nad Labem

Volejbal: ml. žáci – KP

 9:00 / hala Na Střelnici
Český pohár juniorek – turnaj

6. Ne /

Volejbal: juniorky – 1. liga
		

Nadregionální soutěž U 17

 18:00 / hala Na Střelnici
DEKSTONE Tuři Svitavy – Orli Prostějov

VČL muži

 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – Junior Brno

Basketbal TJ Svitavy – Sokol Vysoké Mýto

Volejbal: juniorky – 1. liga

 20:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy C
– BC Spartak Rychnov nad Kněžnou

Volejbal: ženy - 2. liga

12. So / 9:00 / gymnázium

Nadregionální soutěž U 15

Basketbal: Kooperativa NBL

 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy A – TJ Sokol Žižkov

UMT v Lánech

OP mladších přípravek
Kopaná

Bratři Ebenové - Čas holin

19. 11. 2016 – 18. 1. 2017 / Centrum Bohuslava
Martinů

26. So / 10:00 / ZŠ Felberova

Narodil se Kristus pán,
z růže kvítek vykvet nám - výstava

Basketbal TJ Svitavy
– TJ Jiskra Havlíčkův Brod

26. 11. / 17:00 / Palackého náměstí

Oblastní přebor U 12

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

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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Návštěva první dámy ve Svitavách

V polovině září navštívila Městské muzeum
a galerii ve Svitavách manželka prezidenta ČR
paní Ivana Zemanová.
Původně měla zájem především o expozici o Oskaru Schindlerovi, nakonec však strávila v muzeu téměř dvě hodiny a prohlédla si
s velkým zájmem všechny expozice a výstavy.

Zaujaly ji také muzejní dílny a náš program
muzejních animací, který přibližuje praktickou
formou dětem regionální historii, tradiční řemesla i estetiku a výtvarné cítění. Paní Ivana
Zemanová je po prezidentu Václavu Havlovi
druhou prezidentskou návštěvou svitavského
muzea po roce 1989.

Sladká historie - příběhy cukráren v muzeu
Na zimní období jsme pro návštěvníky
muzea připravili v přízemí budovy společně
s Letohrádkem Mitrovských v Brně voňavou
a sladkou výstavu s názvem Historické cukrárny. Návštěvníci budou mít možnost seznámit
se s prostředím cukráren i prodejen cukrovinek za první republiky, nahlédnou do historie
cukrářského řemesla a dozví se ledacos o historii výroby čokolády, marcipánu, zmrzliny či
dortů.
Dobovou atmosféru dotvářejí obchůdky
s autentickým vybavením a dobovým zbožím
v podobě originálních obalů, nejrůznějšího
cukrářského vybavení, nástrojů a přístrojů.
Určitě zaujmou pomůcky na výrobu zmrzliny,
raznice a formy na bonbony, ale chybět nebudou ani reklamní předměty, jako dobové kalen-

dáře, brožury a prvorepublikové plakáty. Ale
pokud snad po tomto zážitku někoho „bude
honit mlsná“, doporučujeme ve vlastním zájmu
navštívit některou ze současných cukráren,
jejichž výrobky - na rozdíl od těch muzejních
- určitě nejsou ošetřeny tak, aby vyhovovaly
výstavním účelům na několik měsíců… Jak je
v muzeu zvykem, budou k výstavě probíhat
doprovodné programy, tentokrát v podobě
cukrářských dílniček pro školy. Ani široká veřejnost nepřijde zkrátka, na adventní čas pro
vás připravujeme příjemné překvapení.
A protože Vánoce jsou už pomalu za dveřmi, určitě vás potěší originální ilustrace vánočních koled, jejichž autory jsou posluchači
3. ročníku Střední uměleckoprůmyslové školy
v Uherském Hradišti.

Předvánoční setkání s vitráží se blíží
Již několik let vás tradičně v čase předvánočním zveme každou adventní neděli do

svitavského muzea, kde nabízíme příjemné
setkání s šikovnými lidmi. První adventní neděli, 27. listopadu od 13:00 do 17:00 hodin
se letos můžete přijít podívat do muzejních
dílen, jak se vyrábí vitráže a vyzkoušet si jejich
tvorbu za pomoci odborného lektora Vladimíra Graciase. A pokud budete mít chuť, můžete
si sami vyrobit originální vánoční svícen, který
příjemně doplní vaši vánoční domácnost. Není
to nic složitého, věřte. A možná svým výrobkem uděláte radost svým blízkým. Vždyť ručně
vyrobený dárek bývá tím nejmilejším.
Blanka Čuhelová

Sebraly odvahu a ptaly se přítomných na
dvě otázky: Co pro vás Unzeitig osobně znamenal? A jaké jsou vaše dojmy z Würzburgu?
Ne vše se technicky povedlo, ale obě reportérky Kateřina Kašperová a Radka Hendrichová si daly tu práci a oslovily tiskové oddělení
ministerstva kultury, protože ministr Daniel
Herman byl jedním ze zpovídaných. „Pátera
Engelmara Huberta Unzeitiga si nesmírně vážím. Jeho životní příběh je svědectvím o síle
dobra. Engelmar Unzeitig nejenže nepodlehl
prvoplánovému nacionalismu, jako se to koncem třicátých a ve čtyřicátých letech stalo řadě
jiných sudetských Němců, ale dokázal otevřeně vyslovovat svůj nesouhlas se zlem, když na
sebe vzalo podobu vládnoucí totalitní moci.
Ani útrapy koncentračního tábora jej nezlomily; zachoval věrnost hodnotám lásky a milosrdenství, pro které nakonec přinesl oběť nejvyšší – svůj život. Ve své věrnosti dobru a v odvaze
za ním stát v každé situaci je nám příkladem
a vzorem. Hluboce se skláním před jeho
obětí.“ Starosta Hradce nad Svitavou, Kamil
Pavliš, k tomu dodal: „Být zde je pro nás velká čest, protože Hubert Unzeitig je rodákem
z naší obce. Je to pro nás taková minulost. My
jsme v Hradci tak říkajíc přistěhovalci.“ Svitavský starosta David Šimek řekl: „Myslím si, že
Hubert Unzeitig je velmi významná osobnost.
Jsem hrdý, že máme takového rodáka a jsem
vděčný za to, co udělal.“
Po oficiálním přivítání hostů na radnici
ve Würzburgu a vernisáži výstavy Svědkové
lidskosti, kterou na podzim příštího roku přivezeme do Svitav, za vyzvánění zvonů, začaly
hlavní oslavy. Naplněná katedrála zaslechla
čtení, přímluvy a části mše v latině, němčině
a češtině. Vše směřovalo k jediné odpovědi na
otázku: „Kde byl Bůh?“ „Byl v tom roce 1945
přítomný v Dachau...“ Po skončení mše reportérky pracovaly dál o dojmech z Würzburgu:
Daniel Herman řekl: „Würzburg se mi moc líbil.
Je to krásné, starobylé město s bohatou historií
a jedno z největších sídel v Bavorsku. Během
své návštěvy jsem poznal především katedrálu, kde obřad blahořečení Engelmara Huberta Unzeitiga probíhal. Je zasvěcena svatému
Kiliánu, který byl ve Würzburgu biskupem,
a představuje skutečnou perlu románské architektury. Především mě však ve Würzburgu
oslovila atmosféra přátelství, úcty a smíření.
Kamil Pavliš přidal: „Je to zde nádherné, takový kostel jsem ještě nikdy v životě neviděl.
Prošli jsme si celé město, zastavili se na mostě a je to tu krásné.“ A David Šimek připojil:
„Byl to neuvěřitelný zážitek. Velmi mile mě to
překvapilo, obzvláště vlastní obřad.“. A jaké
je poselství blahořečeného Engelmara ve vnímání svitavského děkana P. Václava Doláka?
„P. Engelmar je ostýchavý svatý, který se nevnucuje a dává zdvořile přednost druhému. Zůstává dobrým i v těžkých podmínkách života.
Z Würzburgu si odnáším vzpomínku na velmi
srdečné a milé přijetí.“
Radoslav Fikejz

str. 14

naše město / listopad 2016 / www.svitavy.cz

Městská knihovna zve nejen na prózu a poezii,
ale i akce pro dospělé a děti
Listopad ve znamení
dětské knihy

V listopadu se každoročně věnujeme dětské knize a dětskému čtenářství. Tento rok
jsme opět vyhlásili celoroční hru Lovci perel,
která je určena pro všechny věkové kategorie
(předškoláci, mladší a starší školáci). Úkolem
je přečíst knihu označenou samolepkou s obrázkem perly (perlorodka) a splnit úkoly na
základě porozumění textu. Součástí hry jsou
i doplňující otázky a úkoly vyžadující kreativitu
a zapojení fantazie. Za každou přečtenou knihu a splněné úkoly získává dítě „perlu“. Příští
rok v listopadu proběhne slavnostní vyhodnocení a nejlepší lovci (čtenáři) budou odměněni.
Každý rok se také připojujeme ke Dni pro
dětskou knihu. Tento rok ho oslavíme s ilustrátorem a grafikem Adolfem Dudkem. Je autorem dětských leporel a knih pro nejmenší,
přispívá do dětských časopisů a vystupuje se
svými programy pro školy i veřejnost. Setkání
s Adolfem Dudkem a tvůrčí dílna proběhnou
4. listopadu v 16 hodin v dětském oddělení
knihovny.
Celý měsíc budou v dětském oddělení
knihovny vystaveny vybrané tituly dětských
knih z nekomerčních nakladatelství, např.
Baobab a Meandr, a knihy, které jsou zařazeny
v katalogu Nejlepší knihy dětem.

Druhý život dětské knihy
Další akcí, kterou chceme podpořit dětské
čtenářství, je projekt SenSen (senzační senioři), který vznikl v Nadaci Charty 77/Konto Bariéry. Klub seniorů ve Svitavách se společně
s Městskou knihovnou ve Svitavách zapojily do
projektu Druhý život dětské knihy. Jde o shromažďování a distribuci knih pro děti a mládež
do rodin, které nemají dostatek finančních
prostředků na nákup knih nových, a také do
sociálních zařízení a mateřských center. Ve
Svitavách to bude Centrum J. J. Pestalozziho,
Azylový dům pro matky s dětmi a Mateřské
centrum Krůček. Konkrétní rodiny vytipuje
odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Pokud
máte doma knihy, které již nepotřebujete,
a jste ochotni je věnovat těm, kterým pomohou, přineste je do knihovny. Slavnostní předání knih potřebným proběhne ve čtvrtek
8. prosince ve 14 hodin v knihovně za účasti
Kateřiny Adametzové z projektu SenSen.
Marta Bauerová a Milena Brzoňová

Den poezie 2016
Rok se s rokem sešel a Městská knihovna
ve Svitavách se v měsíci listopadu opět zapojí do celostátního festivalu Den poezie. Pro
letošní přehlídku jsme zvolili název Poetické
snění a termín 7. listopadu. Akce letos proběhne v nově vybavených prostorách knihovny
(s možností občerstvení) a měla by být jakýmsi
oceněním všech, kteří v nějaké formě pracují
s poezií a texty krásné literatury.
Program:
14:00 - 15:00 podzimní přehlídka recitace
(ukázka přednesu recitátorů)
15:00 - 15:30 přestávka na malé občerstvení
15:30 - 16:30 práce s knihami a texty, výběr
textů (nejen poezie) vhodných k recitaci
16:30 - 17:00 přestávka na malé občerstvení
17:00 - 18:00 vypravěčské představení
profesionálního vypravěče (a člena poroty
recitačních soutěží) Martina Haka:
Velrybí doupě
„Příběhy z ledových plání, tvrdé jako zmrzlé maso, vypečené jako tulení tuk a poučné jak
rána medvědí tlapou.“ Inscenace je živým vyprávěním o životě za polárním kruhem. Obecenstvo uvidí několik příběhů o lidech a jiných
tvorech z ledových plání severu, svist ledových
krystalů po bílé pláni, zazní i eskymácká píseň.
Naší kultuře obvykle cizí animální syrovost
Gróňanů je v příbězích živě spojená s jejich
„jemnou duší“, touhou po spravedlnosti, důvtipem, humorem a vypravěč je průvodcem
na výletě mezi ně. Délka 60 minut. Zváni jsou
žáci, studenti, učitelé a rodiče a v neposlední
řadě i všichni milovníci uměleckého přednesu,
krásných vyprávění a poetického snění. Akce
se koná pod záštitou Jany Pernicové, t. č. náměstkyně hejtmana Pardubického kraje.
Kateřina Stündlová

Počítačový kurz v knihovně
Od 10. listopadu bude probíhat v knihovně od 9:00 do 10:00 hodin kurz výpočetní
techniky. Obsahem budou základy práce na
PC, archivace souborů, práce s internetem
a další. Zájemci se mohou hlásit do pondělí 7.
listopadu e-mailem na adrese: sy@booksy.cz
(Vladimír Sýkora) nebo osobně v knihovně.
Počet míst je omezen.

Současná americká
literatura
Po půlroce nás v knihovně opět navštíví
paní Michaela Čaňková. Mgr. Michaela Čaňková je autorkou učebnic, které vydala v Británii u Oxford University Press, na Slovensku,
její učebnice se používají v Rusku, Maďarsku
a Polsku a už 11 let pořádá letní mezinárodní
kurzy keltských studií Celtic Kaleidoscope.
Na půdě knihovny ve spolupráci s Gymnáziem Svitavy tentokrát zazní přednáška o současné americké literatuře. Na vaši návštěvu se
těšíme ve čtvrtek 24. listopadu ve 14 hodin
v aule Fabriky.
Kateřina Stündlová

Svitavský fotoklub
Svitavský fotoklub již letos potřetí vystavuje v kavárně v parku J. Palacha (v zimě téma
„OKNA“, v květnu v rámci národní soutěže).
Tentokrát jde o příspěvek fotoamatérů k narozeninám Svitav. Fotografové zaznamenávali dění
ve městě během roku, představí také zajímavé
snímky svitavských zákoutí, fotografie podloubí,
netradiční pohledy. Výstava je výsledek projektu, který finančně podpořilo město. Výstava potrvá od 7. do 30. listopadu.
Milan Báča

Výstava patchworku

Na první adventní víkend připravily členky
patchworkového klubu PAPIKL ve svitavském
obchůdku Fantazie (nám. Míru 26) další výstavu svých prací. Výstava se koná od 25. do
27. listopadu, otevřeno bude od 9 do 17 hod.
Návštěvníky čekají vánoční patchworkové inspirace, prodej výrobků a veškerý sortiment
obchůdku, včetně dárkových poukazů. Těšíme
se na setkání s vámi.
Zuzana Kořístková

Předprodeje
Současný předprodej
13. 11. / 19:00 / S tvojí dcerou ne / 350 Kč
(Fabrika)
14. 11. / 19:00 / Dívčí válka (Čechovo prozatímní osvoboz. div.) / 389 Kč přízemí, 369 Kč
na balkón (IC), (Fabrika)
15. 11. / 19:00 / Jaroslav Hutka / 150 Kč
(Ottendorferův dům)
18. 11. / 18:00 / Benefiční koncert pro „slané“
děti, vzpomínka na Jiřího „Čendu“ Břenka
/ 50 Kč (Fabrika)
23. 11. / 19:00 / Vlasta Rédl a kapela / 300 Kč
(Fabrika)
14. 12. / 18:00 / Duo Jamaha / 250 Kč
15. 12. / 19:00 / Václav Neckář & Bacily
/ 390 Kč ( Fabrika )
Předprodej od 7. 11. 2016
21. 11. / 19:00 / Divadlo Na Jezerce (Praha)
/ Eric-Emmanuel Schmitt: Manželské vraždění
/ 400 Kč (Fabrika)
Předprodej od 14. 11. 2016
28. 11. / 19:00 / Ars Cameralis
/ 160 Kč, 80 Kč KPH
Předprodej od 18. 11. 2016
2. 12. / 19:00 / Divadlo Na zábradlí / Miloš
Orsoň Štědroň: Velvet Havel „To by byl biják!
Jen ho natočit!“ / 400 Kč (Fabrika)
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2. / St / 19:00 / Fabrika

15. / Út / 19:00 / Ottendorferův dům

Ostrich Quartet (pštrosí kvartet)

Jaroslav Hutka

V současnosti nejlepší a nejzajímavější mladá jazzová parta v České republice!
Hráči tohoto českého jazzového kvartetu
spolu začali hrát na jaře roku 2013. Po dlouhé
pauze se kvartet objevil v české jazzové soutěži Jazz Fruit 2014, kterou úspěšně vyhrál.
Jako vítězJazz Fruit 2014 pak kvartet sdílel
pódium s Tingvall Trio, rakouským jazzovým
pianistou Davidem Helbockem a vystupoval
v živém vysílání TV show Tečka páteční noci.
Na podzim roku 2014 se kvartet umístil na
druhém místě v českopolské jazzové soutěži
Powiew Mlodego Jazzu 2014. V březnu 2015
kvartet sdílel pódium se slavným basistou
a zpěvákem Richardem Bonou na festivalu
Jazzinec a v dubnu 2015 byl vybrán jako historicky první česká kapela a jeden z pěti finalistů
z Evropy do finále European Jazz Competition
2015 konaného 27. 6. 2015 v Rotterdamu, kde
bubeník Michal Wierzgoń získal ocenění Best
Soloist!
Kapela už koncertovala v České republice, Slovensku, Polsku, Německu, Rakousku
a Nizozemsku.
6. / Ne / 15:00 / Divadlo Trám

Loutky bez Hranic Praha:
Příběh malé Lupitiny

Legendárního folkaře netřeba představovat. Studoval na pražské uměleckoprůmyslové
škole. Na konci šedesátých let začal vystupovat
s Vladimírem Veitem (Hutka a Veit). Později se
svým vlastním hudebním programem, ve kterém mimo jiné popularizoval moravské lidové
písničky. Získal si velké množství příznivců,
několikrát byl vyhodnocen jako písničkář roku.
Byl zakladatelem a členem folkového sdružení
Šafrán. Stal se signatářem Charty 77. Kvůli soustavné policejní šikaně (akce Asanace) opustil
v říjnu 1978 Československo a žil v emigraci
v Nizozemsku. Po pádu komunismu se 25. listopadu 1989 vrátil a stejného dne již zpíval na
manifestaci Občanského fóra na Letenské pláni.
Svou edici pojmenoval Samopal a dal si za úkol
vydat veškerou svou tvorbu na CD.
25. / Pá / 17:00 / Fabrika

Zahájení další tanečkové
sezóny s dechovkou

Příběhy malé Lupitiny G. - mexická oslava
Dušiček je barevná, veselá a smrtečky i smrťáci se s radostí schází a společně vyprávějí své
příběhy. Pojďme se podívat do rodiny malé Lupitiny González, kde právě začíná Día de los
Muertos - mexický sváteční Den mrtvých. Bude
se tančit, bude se zpívat a bude se vyprávět.
I zde, v Zemi mrtvých, se všichni rádi od srdce
zasmějí! Veselá loutková výprava do Mexika za
tamní barevnou oslavou Dušiček, abychom si
připomněli, že smrti není třeba se bát, protože je to přirozená součást našeho života. Po
představení výtvarná dílna - magnetické loutky.
40 min. představení, 30 - 40 min. dílna.
Vstupné: 80 Kč / rodinné pasy

Zveme všechny příznivce dechové muziky na zahájení dalšího ročníku oblíbeného
pořadu Tančíme s dechovkou aneb Na muzice ve Fabrice. Letošní zimní dechovkovou
sezónu zahájí Svitavská dvanáctka, která stála
u zrodu tohoto pořadu pro širokou svitavskou
veřejnost, a to již skoro před 25 lety. Tehdy to
bylo ještě pod názvem Posezení s dechovkou
v prostorách společenského sálu podniku Vigona 03. Později se celá akce přesunula již
pod patronací SKS Svitavy do Bílého domu,
kde se každoročně konalo nespočet těchto
příjemných setkání svitavských i mimosvitavských dechovek s přáteli dechové muziky ve
Svitavách. Po přestěhování svitavské kultury
do Fabriky jsme změnili i název programu, ale
hlavní myšlenka zůstala zachována, tj. příjemně se pobavit, zazpívat si, zatancovat a chvíli
zapomenout na šeď všedních dní. Proto vás
všechny srdečně zveme, abychom si to společně všichni opět užili.
Vaše Svitavská dvanáctka

Mikulášské jízdy přes Svitavy
Poličská lokálka, z. s. vás zve v sobotu
26. listopadu na Mikulášské jízdy zvláštních
vlaků na trati Česká Třebová – Svitavy – Květná
– Polička – Borová u Poličky. Souprava zvláštního vlaku bude sestavena z historického motorového vozu M240.0113 z roku 1964, přezdívaného „Singrovka“, a přípojného vozu Balm
a doprovodí ji nejen železniční personál v dobových stejnokrojích ze sedmdesátých let, ale
také Mikuláš s čertem, kteří budou soupravou
procházet a hodným dětem nadělovat drobné dárky. Výchozí stanicí bude Česká Třebová,
odkud se historická souprava vydá nejprve do
Svitav a dále po lokálce přes Květnou a Poličku
do Borové u Poličky. Následně se vrátí zpět do
Svitav, aby po obědě mohla do Borové vyrazit

ještě jednou. Zpáteční jízda povede opět až do
České Třebové. Na svitavském nádraží tedy zastaví vlak v průběhu dne celkem třikrát – dvakrát
směrem na Poličku (8:20 – 8:41 a 11:20 – 12:40)
a v podvečer zpět na Českou Třebovou (16:40
– 17:00). Ve vlaku a vybraných stanicích budete mít možnost získat otisk pamětních razítek
a nakoupit pohlednice, turistické vizitky a jiné
upomínkové předměty se železniční tematikou.
Odbaveni budete klasickými kartonovými
jízdenkami, jejichž prodej bude provádět personál zvláštního vlaku. Děti do 5 let se přepravují bezplatně, od 5 do 15 let a psi za poloviční
jízdné. Pro omezenou kapacitu však doporučujeme včasnou rezervaci místa k sezení na
e-mail: policskalokalka@gmail.com nebo mob.:
724 585 442 (Josef Vendolský).
Blanka Čuhelová

Svitavy společně :)
Svitavy, místní občané i návštěvníci si připomínají 760. výroční první písemné zmínky.
Zástupci města včetně místních organizací
připravili pro veřejnost společné oslavy, které jsou rozděleny do několika vrcholů během

Oslavy 760. výročí našeho města

celého roku. Jsme velmi rádi, že se Svitavané
těchto akcí účastní a dávají tím najevo svůj
pozitivní vztah k našemu městu. Snažíme se
vytvářet zajímavý a bohatý program pro celou
rodinu. Tento výjimečný rok vyvrcholí slavnost-

ním galavečerem 12. listopadu ve Fabrice udílením Ceny města Svitavy. Doufáme, že i tento
program si náramně užijete a budeme se těšit
na společné setkání. Nyní vám přinášíme krátké ohlednutí ve fotografii.
Petr Šmerda

Vernisáž galerie Venkovka / 2. září / ulička Pod Věží

Slavnostní vernisáž nových uměleckých děl v galerii Venkovka. Všechna ta krása je k vidění v uličce Pod Věží vedle městského inforačního centra.

Koncert kapely Jelen / 2. září / náměstí

Natěšení diváci :)

Představení zahraničních delegací.

Svitavané se baví!

To jsem z toho „Jelen“. Na koncert známé kapely dorazil velký počet fanoušků.

Kapela se opravdu snažila a podala super výkon.

Řezbářský memoriál Aloise Petruse, band Stendal, Martina Trchová Trio
3. září / Svitavský stadion

Posaďte se, prosím. Vernisáž.

Jako živá, snad neuteče.

Velká hračka pro velké kluky.

Čtyři řezbářští mušketýři.

Parádní výtvory!

Lavičky jsou prostě fajn :)

Martina Trchová Trio.

Slavnostní předání laviček z řezbářského memoriálu starostovi města. Moc děkujeme :)

Kapela z partnerského města Stendal.

Slavnosti dechových hudeb, mažoretky, cimbálová muzika / 3., 4. září / náměstí

Modrá, růžová, lila... až přecházel zrak, to byla krása!

Návštěvníci akce.

Pochodovalo se, tančilo, vyhrávalo a taky fotilo. Hrdí rodiče a kamarádi mohli vidět opravdu parádní přehlídku :)

Levá, pravá...

Přehlídka dechových hudeb v plném proudu, kroku...

Těšíme se na tu osmou :)

Nechyběla pohodová muzika.

Ne všichni hráli na cimbály.

Karel Hegner.

Karel Hegner s kapelou.

Slavnostní koncert pěveckého sboru Dalibor / 4. září / kostel sv. Jiljí

Dechberoucí vystoupení v úžasných prostorách kostela sv. Jiljí předvedl svitavský sbor Dalibor.

Členové sboru.

Svitavané sobě 2 / Svitavské imprese / 31. srpna / Fabrika

Křest publikace Svitavské imprese.

Petr Beneš Quartet.

Miroslav Sychra podepisuje své dílo.

O knihu fotografií byl veliký zájem.

Franta Černý a přátelé.

Půvabná Jana Musilová.

Kmotr Jindřich Štreit.

Pouť ke svatému Jiljí / 4. září / náměstí

Vítězství! Za krále!

Návštěvníci místní i ze zahraničí - partnerská delegace v kostýmech.

Svitavské náměstí se chvělo pod dusotem kopyt koní a rytířských soubojů, které doplnily historický program oslav z doby Karla IV.

Nejen stateční muži, ale i dívka se předvedla v soubojích.

Kolbiště na náměstí :)

Bez autíček by to nešlo.

Pohodička ve Svitavách :)

Jízda zručnosti.

Představení se líbilo.

Tradiční pouť v našem městě.

Vyšlo i nádherné počasí.

Točilo se, houpalo...

Kdo bude asi nejlepší?

Svatováclavský košt / 24. září / náměstí

Slavnostní přípitek a zahájení.

Pestrá a lahodná nabídka.

O sobotním odpoledni se degustovalo ve velkém.

Ruch na svitavském náměstí.

Určitě chutnalo...

Návštěvníci.

Krásné počasí, pohodová hudba a lahodné víno, co víc si přát.

Burčáček :)

Kdo nepije víno, může si dát i pivo. Na pódiu se vystřídalo několik kapel, které zpříjemnily už tak pohodovou atmosféru na našem náměstí.

Engelmar Hubert Unzeitig - představení zvonu / 25. září / park Jana Palacha

Představení zvonu Beatus Engelmar.

Velké soustředění.

Mše a oficiální představení nového svitavského zvonu přilákalo mnoho lidí.

Beatus Engelmar.

Beatus Engelmar.

Princezničky...

Pohádkový les, hřiště Rosnička / 1. října / areál rybníku Rosnička, Brand

To je šmoulovačka :) Rodiny s dětmi si Pohádkový les užily.

Ahoj všem!

Zelený mužík a tečkovaná slečna.

Děti dorazily v maskách.

Pavouček.

Naši nejmenší.

Sněhurka radila...

Nové dětské hřiště Rosnička.

Děti se bavily, tancovaly...

Nové dětské hřiště Rosnička.
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Setkání po 47 letech s esperantistou

2., 16., 30. 11. / St / 9:30 / park Jana Palacha

Nordic Walking
Vycházka pro svitavské seniory (i nečleny klubu). Sraz účastníků před kavárnou z Dvořákovy ulice.
7. 11. / Po / 14:00 / Fabrika (hlavní sál)

Členská schůze
Ustavující schůze nového spolku.
23. 11. / Po / 13:00 / Fabrika (předsálí)

Tvoření zimních a vánočních dekorací
1. 12. / Čt / Olomouc

Výlet do Olomouce
V programu je návštěva vánočních trhů. Podrobné informace budou poskytnuty při podání přihlášky. Cena zájezdu je 150 Kč. Přihlášku
na zájezd včetně úhrady nutno podat osobně
ve čtvrtek 10. 11., 17. 11. a 24. 11. v době od
10 do 11:30 hodin v klubu seniorů – Fabrika,
místnost č. 301. Akce pouze pro členy klubu
seniorů.

Všechny aktivity klubu seniorů jsou zveřejňovány na nástěnkách ve Fabrice (přízemí
a 3. poschodí před místností č. 301) a jsou
dostupné v elektronické podobě na webových
stránkách www.ks.svitavy.cz nebo na facebooku www.facebook.com/kssvitavy.
Milena Brzoňová

ZO kardio Svitavy
Zveme příznivce kondičních vycházek
v sobotu 12. listopadu na podzimní výšlap
spadaným listím - nenáročný pochod v délce
4 km z Poličky na Jelínek po nové Křížové cestě. Odjezd ze svitavského vlakového nádraží
do Poličky v 10:00 hod. Vedoucími vycházky
jsou Pavel Brokl a Marta Janderová. Vypněte
televizi a pojďte s námi do přírody, barevný
podzim je krásný. Zveme všechny, co chtějí
pro své zdraví něco udělat.
Jan Pokorný

V roce 1967 přijel za svojí korespondentkou Marií Makovskou asi dvacetiletý esperantista Ronald March autem až z Anglie.
K esperantu jej přivedla jeho maminka, která si
dopisovala s paní Břeňkovou ze Svitav. Ronald
spolu s Marií a dalšími členkami klubu tehdy
navštívili Krkonoše, Moravský kras a Olomouc.
Za svojí korespondentkou se znovu vypravil v roce 1969 z Norska stopem. Řidič, kterého
si stopnul na našem území, ho zavezl do Brna
a koupil mu jízdenku na vlak. Do Svitav dorazil
ve večerních hodinách. Náhodně jej zahlédl
manžel Marie Makovské – Čumové, když šel
z práce. Všiml si totiž zelené hvězdy na batohu
turisty. Ihned ho napadlo, o koho jde, a přivedl
Ronalda domů. Ze Svitav pokračoval stopem

Pozvánka na pivo
Velkoobchod Kavalír zve širokou veřejnost
k prezentaci piva Oswald ve vybraných restauracích ve Svitavách.
• Restaurace sport bar Na Kurtech
4. až 6. listopadu
• Restaurace Národní dům
11. až 13. listopadu
• Herna bar Star arena
17. až 19. listopadu
První várka byla uvařena v minipivovaru v Litovli představiteli města Svitavy k oslavám výročí 760 let od první písemné zmínky o našem
městě. Název Oswald byl použit na počest
významného svitavského mecenáše Valentina
Oswalda Ottendorfera. Pivo bylo představeno
a prodáváno na Pouti ke svatému Jiljí. Proto,
kdo jste ho neochutnali na pouti, přijďte ho
ochutnat nyní. Na měsíc prosinec chystáme
prezentaci v dalších vybraných restauracích.
Srdečně zve Velkoobchod Kavalír
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přes Rakousko až na Cejlon. O své dobrodružné cestě sepsal a vydal knihu v rodné Anglii.
Během dlouhých let byla korespondence
přerušena. Proto se v letošním roce rozhodl
navštívit svá oblíbená místa a hlavně svoji korespondentku bez ohlášení. Sám netušil, jak
dopadne. Jeho první kroky vedly do prodejny,
kde tehdy měla Marie pracovat. Doba však vše
změnila. Obchod již neexistuje a v prodejně,
kam se vydal, nevěděli, co chce. Zašel tedy do
městského muzea, kde se domluvil anglicky
a pracovnice zatelefonovala Libuši Dvořákové z Muzea esperanta. Ronald se zaradoval,
když zjistil, že klub esperantistů pracuje dále
a hlavně, když se setkal téměř po padesáti letech
s Marií. Strávil tu příjemné tři dny mezi esperantisty a znovu se setkal s rodinou Marie.
Pokud sežene pomocníka s překladem,
rád vydá knihu o své cestě autostopem v esperantu. Dočkáme se tedy knihy, kde se píše
i o svitavském esperantu? Libuše Dvořáková

Jak to bylo s Oswaldem
Nedávno jsme zaznamenali určitá prohlášení ohledně výročního piva Oswald. Rádi bychom tyto informace upřesnili. Město Svitavy
neobdrželo žádnou oficiální nabídku ze strany
místního pivovaru ani sponzorské dary, jak bylo
prezentováno. Naopak, oficiální delegace města, které Pivovárek Na Kopečku navštěvují, jsou
důkazem naší spolupráce. Na tomto jsme se
společně shodli s vedením pivovaru.
Pivovar Litovel nabízí v rámci svých hygienických předpisů jedinečnou možnost se
osobně účastnit a přímo se podílet na vlastní
receptuře a procesu vaření, což je hlavní důvod
naší spolupráce. Místní ani okolní pivovary toto
neumožňují. Světlý ležák byl připraven v menším objemu, který jsme předpokládali, že jsme
schopni během top týdne oslav vytočit.
Pevně věříme, že dobrou myšlenku města - připravit pro Svitavany něco výjimečného
a originálního - se podařilo naplnit a všichni
jsme si jeden z vrcholů letošních oslav užili.
Petr Šmerda

autobaterie
pneuservis
pneuservis
Nekvinda – Zemědělská technika a.s.
Průmyslová 2157/4
568 02 Svitavy (areál za celnicí)
pneu tel.: 461 530 135
baterie tel.: 461 616 670

www.nekvinda.cz
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MC Krůček zve nejen na oslavy svých narozenin

Akce SVČ

Krůček slaví patnácté
narozeniny!

Střelecká soutěž

Hrozí nebezpečí na síti?
Může našim dětem (žákům, studentům,
svěřencům z kroužku) ublížit sdílení fotografií
na internetu? Jsou sociální sítě opravdu nějak
nebezpečné? Nebo je to jen mediální kampaň?
Beseda s diskusí s odborníky Mgr. Petrem Dřínovským a PhDr. Erichem Stündlem 28. listopadu od 15:30. Objednávejte se na e-mail:
mckrucek@gmail.com, mob.: 737 236 152.

Den otevřených dveří
a vánoční koncert

6. / Ne / 9:00 / střelnice SVČ - IV. ZŠ
Cena 17. listopadu - 25. ročník. Vzduchová pistole 60, 40. Startovné: pro nečleny 50 Kč
13. / Ne / 9:00 / střelnice SVČ - IV. ZŠ

Střelecká soutěž
Otevřené okresní finále O pohár 17. listopadu
- 45. ročník. Vzduchová puška mládež do 12,
14 a 16 let. Startovné: pro nečleny 50 Kč
20. / Ne / 9:00 / střelnice SVČ - IV. ZŠ

Střelecká soutěž
Cena SSK Pomezí – 37. ročník. Vzduchová pistole 60, 40. Startovné: pro nečleny 50 Kč
27. / Ne / 9:00 / střelnice SVČ - IV. ZŠ

Střelecká soutěž
Někdy stačí jen malý krůček a začnou se
dít velké věci. Z původní myšlenky dětského
klubu se díky úsilí úžasných lidí v roce 2001
narodilo Mateřské a rodinné centrum Krůček
– oficiálně zapsané občanské sdružení, které
tu pro rodiny s dětmi i mnohé další je pět dní
v týdnu od rána do večera. Letos to bude
15 let, co jsou tu pro rodiče s dětmi pravidelné
kluby, vzdělávací akce, možnost hlídání dětí,
zahraniční dobrovolníci a nově i ti svitavští.
Jako každé narozeniny – ty kulaté a půlkulaté zvlášť – je třeba pořádně oslavit! Srdečně
proto všechny zveme, abyste s námi strávili náš
narozeninový den – nebo alespoň jeho část.
V úterý 8. listopadu v 10:00 zahájíme
programem pro rodiče s mrňousky, dortem
a svíčkami, mezi 15 – 17:30 hodinami se pak těšíme na setkání i s těmi, kteří už Krůčku odrostli, nebo jsou dopoledne ve školce, škole, práci,
zkrátka se všemi, kdo kdy Krůček zažili a mají ho
rádi. Symbolicky v 15:15 pak společně pustíme
k nebi naše narozeninová přání v podobě barevných balonků.
Protože v patnácti už ani Krůček nechodí
spát po večerníčku, těšíme se na pokračování
oslav od 18 hodin v kavárně Rošambo. Společnost nám budou dělat dvě zahraniční dobrovolnice, které Krůček hostí v rámci Evropské
dobrovolné služby – Klara z Německa a Magda
z Polska. Kromě prezentace o své zemi, městě
či národních zvyklostech připraví občerstvení
v duchu polské a německé kuchyně a především si užijí setkání s vámi. Tak 8. listopadu na
viděnou!

Dokážete pomoci
svým blízkým?
Co dělat v případě úrazu, zlomeniny, krvácení, zástavy srdce či jiné nenadálé situace,
kterých se sice všichni děsíme, ale čas od času
se stávají, a to i našim nejbližším? Pomůže vám
Kurz první pomoci, který proběhne ve dvou setkáních po 3 hodinách 9. a 23. listopadu. Cena
kurzu je 250 Kč, pro členy MC Krůček 150 Kč,
vede zkušená zdravotnice a lektorka Mgr. Kateřina Krausová. Objednávejte se na e-mail:
mckrucek@gmail.com, mob.: 737 236 152.

Cena SSK Pomezí – 44 .ročník. Vzduchová puška mládež do 12, 14 a 16 let. Startovné: pro
nečleny 50 Kč
Robert Snášil

Knoflíkový den

Společnost pro podporu lidí s mentálním
postižením ČR pobočný spolek DNR Svitavy
a Domov na rozcestí Svitavy vás srdečně zvou
na 26. listopadu:
10:00, 11:00 – prohlídky zařízení
13:00 – zahájení vánočního koncertu v kapli DNR
13:05 – vánoční koncert hudební skupiny DNR
14:30 – vystoupí pěveckého sboru Svitaváček

Vánoční trhy v Domově na rozcestí
26. - 29. 11. / 9:00 – 17:00
V úterý 29. listopadu se budou konat vánoční trhy pouze do 13:00 hod. Během soboty
26. 11. pro vás bude připraveno občerstvení
z kavárny Café Rozcestí a vaše děti budou moci
navštívit Ježíškovy dílny.

Ve svitavských ulicích se ve středu 21. října
uskutečnila sbírka ve prospěch klientů Krizového centra J. J. Pestalozziho. Centrum poskytuje
služby všem lidem, kteří se ocitli v nelehké životní situaci, a to v oboru krizové intervence,
stejně jako v oblastech sociálního, právního
a psychologického poradenství. Jednodenní sbírková akce proběhla také v Chrudimi,
Pardubicích, Jihlavě a Havlíčkově Brodě, tedy
všude tam, kde má svoje služby Centrum J. J.
Pestalozziho. S radostí oznamujeme, že během
necelého dne se podařilo vybrat 51 158 Kč.
Výtěžek sbírky pomůže dětem, dospělým i seniorům v nelehké životní situaci prostřednictvím odborných služeb naší organizace.
Děkujeme všem občanům a dárcům za
podporu, studentům a školám za pomoc při
sbírce.
Irena Valtová

Prodloužení farmářských trhů
Farmářské trhy se ve Svitavách prodlužují
do 9. listopadu.
Rudolf Grim

nově otevřený

Kosmetický salon
Vendula Báčová
Dimitrovova 799/4, 568 02 Svitavy
(Albrechtova vila 2. patro)

Nabízím tyto služby:
—— úprava a barvení obočí, barvení řas
—— ošetření profesionální francouzskou
kosmetikou
—— ošetření kosmetickými přístroji
—— depilace cukrovou pastou celého těla
—— parafínové zábaly
—— kosmetika
k zakoupení
—— dárkové poukazy

Provozní doba / kontakt:
Po – So (podle tel. objednávek)
737 507 887, vendula.bacova@email.cz,
www.kosmeticky-salon-sy.cz

Těším se na Vaši návštěvu.
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Svatomartinský
lampionový průvod
Již tradičně proběhnou v pátek 11. listopadu Svatomartinské slavnosti, které organizuje
Středisko volného času Svitavy ve spolupráci
s OS Bonanzou, SKS a dobrovolníky.
Akce začíná v 15 hodin ve Fabrice, kde
bude pro děti připraveno tvoření a v 16 hodin
divadlo O svatém Martinovi, které představí
OS Bonanza. V 17 hodin se bude vycházet
v průvodu za koněm se sv. Martinem a v dlouhém lidském hadu, v rytmu bubnu a za doprovodu světlonošů se přemístíme do parku Jana
Palacha, kde na všechny přítomné bude čekat
vyzdobený park.
V parku bude připraveno bohaté občerstvení, ohňová show a drobná stanoviště pro
děti. Ve Fabrice bude vstup za 40 Kč, stanoviště v parku bude za 40 Kč. Zájemci, kteří
se zúčastní obou aktivit, budou mít jednotné
vstupné 60 Kč.
Hlavním organizátorem akce za SVČ je
Lenka „Krťa“ Waltová, která tento lampionový průvod organizuje již několik let a určitě je
zárukou úspěchu. Budeme se těšit na vaši návštěvu.
Robert Snášil
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Naše kultura ve Žiaru

V letošním roce oslavují obě dlouholetá
partnerská města – Svitavy a Žiar nad Hronom – kulatá výročí. Při této příležitosti jsme
v září přivítali ve Svitavách slovenské řemeslníky na naší pouti ke sv. Jiljí a také výtvarníky
na výstavě v muzeu. A naopak – šikovní řemeslníci, výtvarníci a hudebníci ze Svitav prezentovali své umění u příležitosti největší kulturní
akce v Žiaru – Žiarského jarmoku. Ve dvoře
Svätokrížského domu si druhý říjnový víkend
návštěvníci akce mohli zakoupit ruční výrobky
přivezené řemeslníky ze Svitav – patchwork,
keramiku, šité hračky, háčkované ozdoby
i dřevěné výrobky. Největší zájem však byl
o tradiční svitavská hnízda, která znáte
z muzejních Vánoc. Tentokráte je rozverné
Svitavanky smažily přímo pod širým nebem
a přitom stihly podávat informace o receptu, postupu výroby i historii speciální muzejní formy.
V městském kulturním centru se mezitím
připravovala výstava obrazů, kombinované
techniky a instalací Jiřího a Ley Sehnalových
a Radovana Selingra. Autoři výstavu chystali
dlouho a instalace je velmi originální a poutavá, zaujala nejen primátora města, ale také
místní výtvarníky a pedagogy. Připomeňme si,
že před deseti lety na Slovensku při podobné
příležitosti prezentovali své obrazy Petr Bilina,
Miloš Vaněk a Václav Novák. Svitavský kulturní
program ve Žiaru zakončily dvě svitavské muzikantské formace – Svitavská dvanáctka a kapela Do větru. Obě kapely to rozjely ve velkém
stylu a ukázaly, že svitavští muzikanti umí. Věřte, že jsme našemu městu na Slovensku ostudu
neudělali.
Blanka Čuhelová

Pomáháme „slaným“ dětem benefičním koncertem
Benefiční koncert na pomoc léčby onemocnění cystickou fibrózou a připomenutí
výročí dvaceti let od předčasného odchodu
skvělého svitavského muzikanta a divadelníka Jiřího Břenka, zvaného Čenda.
V pátek 18. listopadu v 18:00 hodin ve
Fabrice vystoupí Dechový orchestr ZUŠ Svitavy pod vedením Jaroslava Dvořáka, který
je zároveň uměleckým vedoucím dechového
orchestru Svitavská dvanáctka a muzikantem
několika dalších těles. Jiří „Monty” Motyčák je
písničkář, textař, skladatel a multiinstrumentalista, kterého doprovodí Nekapela. Po dlouhé
době uslyšíme svitavskou kapelu Točkolotoč,
která vznikla v roce 1984 jako rodinná kapela,
kterou založili bratři Peštové, jejich bratranci
a strýc. Jejich hudba čerpá z romských koře-

nů. A určitě vás nemusíme blíže seznamovat
s Františkem Černým a Karlem Holasem ze
skupiny Čechomor. Večerem provází Mario
Kučera. Cystická fibróza je dědičné nevyléčitelné onemocnění. Nemocný musí několikrát
denně zvládat inhalační léčbu, dechovou fyzioterapii a cvičení. Často užívá vysoké dávky
antibiotik i nitrožilně. Denně užívá spoustu
léků, vitamínů a minerálů. Dodržuje vysokokalorickou dietu a přísný hygienicko - epidemiologický režim. Klub nemocných cystickou
fibrózou vznikl v roce 1992 a jeho posláním
je zlepšovat kvality života nemocných a jejich
rodin. Vstupné je 50 Kč. Výtěžek ze vstupného
bude věnován Klubu nemocných cystickou fibrózou. Koncert se koná pod záštitou starosty
města Davida Šimka.
Soňa Kynclová

Záměr rozšíření
parku Patriotů
Území parku Patriotů jako přechodová
zóna mezi obytnou zástavbou a volnou přírodou má vysoký ekologický, krajinotvorný
a rekreační potenciál mimo jiné v tom, že jím
protéká Ostrý potok. Ten se rozvodňuje v přilehlém Vodárenském lese a po celý rok poskytuje velmi čistou vodu.
Záměr města je tento potenciál využít
ve prospěch obyvatel a návštěvníků města
v souladu s krajinou a přírodou. Město bude
usilovat o doplnění území parku Patriotů
mezi Svitavským stadionem a Vodárenským
lesem o dvě nové vodní hladiny. Na louce
mezi Ostrým potokem a Vodárenským lesem
by měl vzniknout přírodní rybník, jehož základní funkce bude ekologická, bude přispívat
k zadržování vody v přírodě a ke stabilizaci
hladiny podzemní vody. Rybník bude neprodukční, bez chovu ryb.
V území nad Ostrým potokem směrem
k dokončované části parku Patriotů město
plánuje vybudovat koupací biotop. Voda
v koupací nádrži bude čištěna přírodním
způsobem bez využití chemie. O odstranění
nežádoucích látek se postarají rostliny v oddělené čistící nádrži. Biotop bude doplněn
o nezbytné zázemí pro návštěvníky včetně
podpory volnočasových aktivit zaměřených na
rodiny s dětmi. Záměr biotopu má i významný ekonomický rozměr, zkušení provozovatelé
již existujících biotopů vykazují provozní zisk.
Zdrojem vody pro biotop může být kromě
Ostrého potoka také voda z blízkého vrtu
u Lánského rybníka. Pokud se podaří odstranit ekologickou zátěž z bývalé chemické
čistírny, čerpáním vody z tohoto vrtu dojde
postupně ke snížení hladiny kontaminujících
látek na úroveň pitné vody. Zatím je možné
tuto vodu využívat pouze k užitkovým účelům
a jejím rezervoárem bude nádrž připravená
v horní části parku Patriotů.
Ekologickou hodnotu čištění vody podtrhuje plán využít pro čerpání vody energii pouze z obnovitelných zdrojů. Záměr je
teprve na svém začátku, je nutné nejdříve
provést projekční práce pro stavební řízení,
které nebude jednoduché. Vynaložené úsilí se
však vyplatí, realizací záměru město získá na
svém okraji další prostor s vysokou rekreační
a přírodní hodnotou.
Břetislav Vévoda
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Informace ze sportu

Terénní duatlon

Pátým rokem uspořádal Bike klub Svitavy
u rybníka Rosnička terénní duatlon. Ve státní svátek 28. září odstartovalo do závodu za
velmi příznivého počasí 61 závodníků z celé
republiky. Vzhledem k velmi suché trati se daly
očekávat zajímavé celkové časy. První běžecký
okruh závodníky roztřídil do menších skupinek
a druhý oběh rybníka už vytvořil skoro pravidelnou řadu jednotlivců, kteří postupně vbíhali
do depa a vyráželi na cyklistickou část. Zatímco po úvodním běhu byl ve vedení Jan Havran
z ISCAREXU Česká Třebová, bajková trasa
pořadím zamíchala. Před závěrečným běžeckým okruhem přijeli k depu téměř současně
František Groulík, Lukáš Závodní a Martin Lidmila se slušným náskokem na další závodníky.
Diváci v cíli netrpělivě čekali, jak si borci poradí s necelými dvěma kilometry běhu. Cílovou
čáru nakonec jako první proťal Martin Lidmila
z Cyklo Ski klubu Polička v novém traťovém
rekordu 0:54:24. Se ztrátou 16 vteřin skončil
na druhém místě Lukáš Závodní z Cyklo Bendl a třetí František Groulík z SK Prima Polička
doběhl 24 vteřin za vítězem. Byl to pěkný souboj až do samého konce! V kategorii žen byla
nejrychlejší Kateřina Obstová z Lanškrouna
v čase 1:06:32. Mezi svitavskými závodníky byl
nejrychlejší Zdeněk Drábek (SCS Mirva) před
Romanem Pittnerem a Pavlem Stloukalem.
Je třeba také zmínit rekordní účast 44 dětí na
doprovodných závodech, které už po několikáté pořádalo SVČ Tramtáryje.
Děkujeme všem závodníkům za účast
i předvedené výkony a přihlížejícím za příjemnou diváckou kulisu.
Lenka Suchánková
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Volejbal - dlouhá a náročná sezóna
Volejbalový oddíl má aktuálně 441 členů, početnou armádu obětavých kvalifikovaných trenérů, vedoucích družstev, rozhodčích
a těch, kteří u jednotlivých družstev, zejména
žákovských a přípravkových, „jen tak“ pomáhají. Někde to jsou rodiče, jinde hráči starších věkových kategorií. A ve školních kroužcích jsou
to učitelé, kteří začínají „sportovat“ s dětmi
1. – 2. tříd. Rozhodně považujeme za úspěch,
že každé družstvo, které je zapojené do soutěží, každá tréninková skupina má svého kvalifikovaného trenéra.
A družstev máme v krajských a celostátních soutěžích celkem 32, kromě toho pak
ještě zhruba 140 dětí je zapojeno v turnajích
barevného minivolejbalu. Upřímně řečeno,
ani ukočírovat činnost takového oddílu a zabezpečit ho, to není vůbec jednoduché. Zatím
ale „jedeme“, i když naši „bafuňáři“ toho mají
někdy doslova plné zuby.

A jaká tedy letošní dlouhá sezóna je
a bude? Poprvé v historii oddílu máme družstvo v nejvyšší soutěži – v extralize kadetů.
Soutěž se hraje turnajově a naše vyhlídky zatím těžko odhadujeme. Je to křest ohněm jak
pro hráče, tak i pro trenéry. V 1. ligách máme
jak juniorky, tak i juniory. A dá se říci, že v posledních letech jsou stabilními účastníky těchto
soutěží.
Hoši se umísťují ve středu tabulky
a doufáme, že ani letos nepůjdou níž. To děvčata mívala ve výkonnosti větší výkyvy. Někdy
bojovala o záchranu, jindy byla na špici. Např.
vloni, to měla veleúspěšnou sezónu, 1. ligu
vyhrála a dostala se až do kvalifikace o extraligu. Jak to bude letos, to uvidíme. Zatím se
děvčatům daří, tak věřme, že to tak vydrží.
V lize pak máme ještě družstvo žen. Jsem přesvědčená, že liga dospělých má pro náš oddíl
velký význam, zvláště když máme tak vysoký
počet dorosteneckých a žákovských družstev.
Naše ženy vloni „spadly“ do baráže, tu však
zvládly dobře, takže jsme si oddechli a 2. liga
nám pro stávající sezónu zůstala. Poprvé jsou
Svitavy nalosované v české skupině, takže
místo směrem na Ostravu a na jižní Moravu
budou letos jezdit do Prahy a na severovýchod Čech. Tady však žádné družstvo neznáme, takže nás jistě čekají mnohá překvapení.
Konec však předpokládáme rozhodně dobrý.
V krajských přeborech máme opravdu bohatě zastoupená jak družstva žáků, tak i žákyň

– starších i mladších. Cíle máme nemalé – ve
všech kategoriích umístění na špici tabulek.
Přejeme si, aby se starší žactvo kvalifikovalo na MČR, stejně jako mladší žáci, kteří byli
vloni bronzoví. Kvalifikacemi do Českého poháru už úspěšně prošli žáci – začnou soutěž
v 1. osmičce družstev, i žákyně – těm 1. osmička o fous utekla a začnou ve 2. skupině. Juniorky kvalifikace teprve čeká, ale věříme, že i ony
budou úspěšné.
O přípravkách, školních kroužcích, barevném minivolejbalu, tedy o volejbalové „drobotině“ zase někdy jindy, tam jsou naše přání,
představy, metody i cíle rozhodně jiné.
Marcela Sezemská
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MČR družstev – výraznou stopu zde zanechal svitavský tenis
Svitavy nedalo šanci vítězi severočeské oblasti
LTC Panorama Teplice a zvítězilo 7:1. TO TJ
tak obsadil konečné na MČR v Praze výborné
5. místo. O tento skvělý výsledek se zasloužili
Erik Růžička, Tomáš Přemyslovský, Ema Šejnohová, Adéla Kolísková a Jolana Šimková.
Celkové pořadí XII. mistrovství ČR
v minitenise:
1. TK Agrofert Prostějov – jižní Morava
2. TK Sparta Praha - Praha
3. SK JC Sport Opava – severní Morava
4. Lokomotiva Plzeň – západní Čechy
Svitavští tenisté dosáhli během září několik
významných úspěchů v týmových soutěžích.
Minitenisté TO TJ Svitavy (do 7 let) nejprve 10. září ve Dvoře Králové zvítězili v oblastním finále před TC Dvůr Králové a Lokomotivou
Trutnov a postoupili tak již potřetí v řadě jako
zástupci východních Čech na XII. mistrovství
ČR družstev, které se konalo koncem září na
pražské Spartě. V prvním kole nás čekal těžký
soupeř - domácí Sparta Praha. Prohra v poměru 0:8 na zápasy byla pro naše hráče vzhledem
k vyrovnanosti jednotlivých zápasů příliš krutá.
V pavouku o 5. - 8. místo však Svitavy nejprve
porazily vítěze středočeské oblasti LTC Roudná 5:3 a v posledním zápase družstvo TO TJ

5. TO TJ Svitavy – východní Čechy
6. LTC Panorama Teplice – severní Čechy
7. LTC Roudná – střední Čechy
8. LTC Humpolec – jižní Čechy
Ještě lepšího výsledku dosáhli jejich starší kamarádi babytenisté TO TJ Svitavy (do
9 let). Nejprve jednoznačně vyhráli oblastní finále začátkem září před TK Perštýn Pardubice
a TK Kvasiny a postoupili na XI. MČR družstev v babytenisu, které se konalo v Prostějově
16. - 18. září. V prvním kole Svitavy narazily na
vítěze oblasti západní Čechy Lokomotivu Plzeň
a po vítězství 4:2 na zápasy postoupily do čtvrtfinále, kde je čekal nasazený tým, družstvo TK

SC Ostrava. Po remíze 3:3 na zápasy rozhodl
o vítězství Svitav jeden game díky skóre 30:29.
V semifinále narazil oddíl na obhájce titulu TK
Agrofert Prostějov. Zápasy s hráči absolutní
republikové špičky i prostředí prostějovského
„centru“ byly pro naše hráče obrovskou zkušeností, ale soupeř byl bohužel nad naše síly.
Prohra 0:6 nás posunula do boje o 3. místo.
V utkání o bronz svitavští tenisté nestačili na
TC MJ Brno, vítěze jihomoravské oblasti. Prohra 1:5 na zápasy rozhodně neodpovídala
vyrovnanosti jednotlivých zápasů. Přes závěrečnou prohru TO TJ Svitavy obsadil na MČR
v babytenisu družstev vynikající 4. místo, které
znamená jistou účast na MČR v příštím roce.
Za tým Svitav nastupovali Daniel Drápela, Jan
Růžička, František Hloušek, Kateřina Rakoušová, Karolína Kaplanová, Erik Růžička, Nikola
Snášilová, Michal Rakouš a Samuel Šejnoha.

Fotbalový nábor pro nejmenší se soutěžemi
Fotbalový klub TJ Svitavy uspořádal
v rámci celostátní kampaně náborové dopoledne pro nejmenší děti ze svitavských MŠ
a prvních tříd ZŠ.
Všechny děti si vyzkoušely fotbalové dovednosti, jako jsou slalomy s vedením míče,
střelba na kužely a každé dítě vstřelilo minimálně jeden svůj, často první gól. Na několika
minifotbalových hřištích si minitýmy zahrály
krátký fotbalý zápas. Trenéři fotbalových pří-

pravek také připravili pro děti soutěže pro
rozvoj všeobecné obratnosti, štafety se sběrem met či tenisových míčků, s přeskokem
překážek a balančních podložek.
Děti si odnesly malý dárek od FAČRu
a omalovánku s fotbalistou TJ Svitavy a rozpisem tréninků školičky a přípravek na zadní
straně. A jak nám samy děti potvrdily, tak také
krásný fotbalový zážitek. A bylo jich celkem
320....
Luděk Hnát, foto JP

Výsledky XI. MČR družstev v babytenise:
1. TK Sparta Praha
2. TK Agrofert Prostějov
3. TC MJ Brno Líšeň
4. TO TJ Svitavy
5. TK Precheza Přerov
6. 1. ČLTK Praha
7. TK SC Ostrava
8. Olymp Praha
9. LTK Liberec
10. Lokomotiva Zdice
11. Lokomotiva Plzeň
12. TK Pelhřimov
Svitavy se tak zařadily do absolutní republikové špičky, protože mezi 8 nejlepšími kluby
v kategoriích do 7 a 9 let mají zastoupení pouze tři kluby TK Agrofert Prostějov, TK Sparta
Praha a TO TJ Svitavy.
Martin Lipenský

Distribuci zajišťuje firma Lubomírek.cz.
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