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Vánoční advent v našem městě bude bohatý Světlo rozzáří vánoční čas

Každou adventní neděli je pro vás v našem městě připraven vánoční program. První
adventní neděle je za námi a druhou neděli
4. prosince se opět jako každý rok od 9 do 16
hodin budou v muzeu malovat a prodávat klasické baňky, péct cukroví, plést vánočky a smažit tradiční vánoční hnízda. Na náměstí se můžete těšit od 9 do 17 hodin na tradiční vánoční
jarmark. Ve Fabrice si mohou děti připravovat
vánoční ozdoby a svíčky ve vánočních dílnách.
Nebude chybět ani bleší trh a non stop promítání pohádek pro nejmenší v klubu Tyjátr. V Mu-

Vážení a milí Svitavané,

zeu esperanta se budou vyrábět marcipánové
figurky a prodávat marcipánové těsto.
V městském muzeu můžete 6. a 7. prosince využít vánoční program vhodný především
pro školní skupiny, kam je nutné se předem
objednat na e-mail: lektor@muzeum.svitavy.cz.
V muzeu je připraven program i na 11. prosince
na 3. adventní neděli. Těšit se můžete na krásu
patchworku od 13 do 17 hodin. Můžete se přijít
jen podívat, nakoupit si drobné dárky, nebo si
je sami vyrobit za pomoci členek Spolku patchworku ze Svitav.
Pokračování na str. 2
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v letošním roce jsme průběžně oslavovali 760. výročí města a myslím,
že se nemáme za co stydět. Prožili jsme krásný a rušný rok, přinesli jsme vám
spoustu kulturních i společenských akcí, ocenili práci svitavských občanů
a jejich význam pro město. Věřím, že i jeho zakončení bude příjemné
a všichni se v klidu a pohodě sejdeme na silvestrovské polévce a ohňostroji
(letos v 18 hodin) na náměstí Míru a osobně si popřejeme do nového roku.

			

David Šimek, starosta města

Do našich domovů a ulic města přichází
vánoční čas. Mnozí si představí světýlka ve výlohách, fronty v obchodech, stres. Ale vánoční
čas by měl být o něčem jiném – o pohodě, tradici, symbolech, radosti a společném setkání.
Pro mnoho spoluobčanů má tento čas hlubší
význam, křesťanskou myšlenku, ale ať už naše
duchovní myšlenky směřují kamkoliv, tak právě společná setkání, radost a otevřená srdce
jsou tím skutečným světlem Vánoc, které nás
v tomto čase spojuje a je tím nejdůležitějším.
Jedním ze symbolů vzájemného spojení je Betlémské světlo, které putuje mezi lidmi i národy,
jeho plamínku neubývá, naopak sílí, překračuje
hranice států, měst a našich domovů.
Pro skauty je Betlémské světlo symbolem
přátelství a míru a stejně jako v minulých letech
vám chceme tento symbol předat. Světlo do
Svitav přivezou vlakem skauti z Brna v sobotu
17. prosince (přesný čas na: www.betlemskesvetlo.cz).
Pokračování na str. 2
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Mohlo by vás zajímat

Bohoslužby
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Knihy pod stromeček

Vánoční setkání

V letošním roce vydalo muzeum dvě publikace, které jistě potěší všechny svitavské obyvatele. Výpravnou publikaci Svitavské imprese
(590 Kč) fotografa Miroslava Sychry s mnoha
ještě nepublikovanými záběry Svitav a uměleckými snímky tohoto profesionálního fotografa
a pokračování publikace o historii Svitav za
posledních deset let Kronika města Svitavy
2006 - 2015 (250 Kč). Možná by někomu
z vašeho okolí právě jedna z těchto knih udělala pod stromečkem radost. A pokud si někdo
z vás v průběhu měsíce prosince rozhodne zakoupit obě knihy - získá je v pokladně muzea
či v informačním centru symbolicky za 760 Kč.
Blanka Čuhelová

I v letošním roce bude pořádat Středisko
sociálních služeb Salvia, z.ú. v úzké spolupráci
s městem Svitavy vánoční setkání osaměle žijících osob se zdravotním postižením a seniorů
ze Svitav. Naší akce se v pondělí 19. prosince
v 15 hodin ve velkém sále Fabriky zúčastní
starosta David Šimek a vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Šárka Řehořová.
V programu vystoupí Coutry klub Srdíčko.
K tanci a poslechu zahraje a zazpívá skupina
Paleta Band. Občerstvení je zajištěno.
Pozvání platí i pro ty osaměle žijící, kteří od
nás neobdrželi pozvánku. Není v našich silách
zjistit všechny osaměle žijící občany ve Svitavách, protože zákon o osobních údajích nám
nedovoluje tyto informace zjišťovat.
Proto převážně obesíláme osoby, které
jsou u nás evidovány, jsou uživatelé služeb,
nebo nám daly během předchozích vánočních
setkáních svoji adresu. Prosíme ty, kteří obdrží
pozvánku, aby nám vrátili návratku. Ty, kteří
pozvánku neobdrží, prosíme o potvrzení účasti do 12. prosince na tel.: 461 723 728, nebo
osobně.
Pro osoby s omezením pohybu bude zajištěn odvoz zdarma, ale je nutné ho objednat
také do 12. prosince, buď telefonicky na výše
uvedeném telefonním čísle, nebo přímo ve
Středisku sociálních služeb Salvia, z.ú. (Wolkerova alej 92/18, Svitavy 4. poschodí).
Ludmila Benešová

Vánoční bohoslužby jsou tradičně ve farním
kostele na náměstí: 24. 12. ve 24:00; následně
v neděli 25. 12. v 9:30 a na sv. Štěpána v 9:30,
31. 12. v 16:30.
Václav Dolák
Přijměte pozvání k setkání
v evangelické modlitebně (Poličská 3):
18. 12. / 9:30 Velké lidu sčítání – vánoční divadlo
18. 12. / 17:00 Velké lidu sčítání – repríza
25. 12. / 9:30 bohoslužby na Boží hod vánoční
31. 1. / 18:30 silvestrovské posezení
1. 1. / 9:30 novoroční bohoslužby
Filip Keller, evangelický farář

Advent v muzeu

Kronika

města Svitavy 2006–2015
Radoslav Fikejz – Vladimír Velešík
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Zapalme svíčku
Již podruhé se koná v neděli 11. prosince
v 16 hodin v kostele Navštívení Panny Marie
vzpomínková akce Zapalme svíčku na památku zesnulých dětí. Program zahájí a modlitbu
za zesnulé děti bude sloužit farář Václav Dolák,
slovem provede Draha Páleníková (autorka
veršů Drahuška Němečková). Žáci a studenti
ZUŠ Svitavy a Gymnázia Jevíčko vystoupí s hudebním představením. Děkujeme za příspěvky.
Draha Páleníková

Pro jednoho běžná věc,
pro druhého vzácnost

Pronájem
Město Svitavy nabízí k pronájmu prostory sloužící podnikání v objektu na náměstí Míru 104/22 ve Svitavách (stávající
cukrárna) v prvním nadzemním podlaží
budovy. Bližší informace obdržíte na odboru rozvoje města, oddělení majetkovém,
tel.: 461 550 322.
Ivana Samuelová
Pokračování ze str. 1
Na stejném místě o týden později,
18. prosince si za pomoci řezbářů dokážete
sami vyrobit jednoduchou betlémovou figurku jako základ rodinného budoucího betléma.
Třetí a čtvrtou adventní neděli se na náměstí
budou konat adventní trhy. Přijďte se od 13
do 17 hodin pobavit, setkat se s přáteli a zahřát se horkým vánočním punčem. Přijměte
pozvání do muzea i na Štědrý den od 22:00
do 24:00 hodin. Zahrát a společně s návštěvníky zazpívat koledy přijdou svitavští muzikanti.
A naposledy v tomto roce se můžeme setkat
31. prosince v 18 hodin na náměstí. Užijte si
ohňostroj a ochutnejte tradiční čočkovou polévku z rukou starosty. Alice Štrajtová Štefková

Světlo rozzáří vánoční čas
Pokračování ze str. 1
Od neděle 18. prosince bude k dispozici
v kostele Navštívení Panny Marie na náměstí. Na Štědrý den ráno jej skauti donesou do
Domu s pečovatelskou službou v Lánech a od
11 do 12 hodin si jej kdokoli může přijít odpálit
pod vánoční strom na náměstí.
Každý z nás alespoň něčemu věří, ve
spoustu věcí můžeme věřit společně. Sdílejme společný příběh, symbolické pouto Světla.
Krásné prožití svátků vánočních a radostný
nový rok přejí všem čtenářům svitavští skauti.
Antonín Benc

Toto motto provázelo 12. listopadu již čtvrtou Národní potravinovou sbírku. Zúčastnili se
jí také dobrovolníci z Českého červeného kříže
ve Svitavách a po celý den ve svitavském Kauflandu vybírali potřebné potraviny, které občané vkládali do označených košíků. Celkem se
podařilo nashromáždit 725 kg potravin, které
budou postupně vydávány klientkám v Azylovém domě pro matky s dětmi ve Svitavách. OS
ČČK tímto děkuje všem dárcům za jejich štědrost a vyjádření solidarity s potřebnými spoluobčany.
Miloslava Burešová
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Svitavská průmyslová zóna je nejlepší

Návštěva z Ukrajiny
Pracovní návštěva delegace zástupců obcí
zakarpatské oblasti se konala koncem října ve
Svitavách. Ukrajinští starostové obcí pobývali v Pardubickém kraji na pracovní návštěvě
od 24. do 26. října. Ivan Pohorilyak, starosta
města Perečín, Ivan Cubyna, starosta obce
Vilšinky/Turyčky (oba z Perečínského okresu)
a Ihor Badyda, starosta Korytňan (Užhorodský
okres) mimo jiné navštívili i Svitavy, kde jednali
se zástupci města o spolupráci škol. Sešli se
ve velké zasedací místnosti Městského úřadu
Svitavy, kde je přivítal vedoucí odboru školství a kultury Jiří Petr, ředitelé svitavských škol
Leoš Říha, Radoslava Renzová a další. Diskuze se odvíjela v přátelském duchu a jednalo se
o možnostech spolupráce na úrovni škol. Každý z přítomných nejprve představil své město,
školy v něm a záměry na spolupráci. Ivan Phorilyak pozval nové české přátele na oslavu No-

vého roku, který v jeho kraji slaví 7. a 8. ledna.
Nebyla by to příliš velká vzdálenost, protože
všechny lokality starostů se nalézají několik kilometrů za hranicemi Slovenska.
Poté hosté navštívili gymnázium, střední
odborné učiliště a ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov.
Zuzana Pustinová

Výstavba nového závodu Schaeffler Svitavy ve svitavské průmyslové zóně Paprsek byla
vyhlášena jako největší investice roku 2015.
V úterý 25. října cenu v Praze převzal starosta
města David Šimek.
Zástupci Agentury pro podporu podnikání
a investic CzechInvest a Sdružení pro zahraniční investice – AFI předali na slavnostním
večeru, kde se konalo vyhlášení vítězů soutěže Investor a podnikatelská nemovitost roku
2015, první cenu do rukou starosty města Svitavy Davida Šimka a místostarosty Pavla Čížka.
Jako největší investice roku byla oceněna
výstavba závodu Schaeffler Svitavy, kterou ve
svitavské průmyslové zóně Paprsek vybudovala firma INA Lanškroun ze skupiny Schaeffler
Group. Skupina pod sebe zahrnuje značky
INA, LuK a FAG a je celosvětově předním
dodavatelem valivých ložisek a dílů pro automobilový průmysl. Svitavská pobočka bude

Zlatou svatbu oslavili manželé Přichystalovi

vyrábět plastové díly ložisek, komponenty do
automobilového průmyslu a zejména se zaměří na výrobu nejnovějšího produktu WMM
Modulu - regulačního ventilu pro optimální
rozvod média v chladícím systému vozidel.
Postupně zde na ploše 4,5 ha vyroste třípodlažní výrobní hala na vstřikování plastů
a administrativní budovy celkem za cca 2,5 miliardy korun.
Závod zahájil zkušební provoz od října
2016 a stále nabírá pracovníky pro nové provozy. Do konce roku 2019 počítá s téměř tisícem pracovních míst. Nabídne práci i dalším
firmám v regionu a spolupracuje také se svitavským středním odborným učilištěm.
Galavečer se konal 25. října ve Slovanském domě v Praze. Akci udělil záštitu ministr
průmyslu a obchodu Jan Mládek.
Zuzana Pustinová

Poradna ČOI
Manželé Jana a Josef Přichystalovi si dne 4. listopadu symbolicky obnovili na svitavské radnici svůj
manželský slib, který si před padesáti lety dali. Přejeme pevné zdraví a spoustu dalších krásných
společných let.
Eva Moravcová

Poradna České obchodní inspekce
pro spotřebitele i podnikatele tentokrát
připadne na čtvrtek 1. prosince od 9 do
13:30 hodin.
Anežka Kovářová
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Městská policie informuje
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Rekonstrukce infrastruktury na ulici Pražská

Na lince 156
Maření úředního rozhodnutí
Dne 20. 10. při kontrolní činnosti (dodržování zákazu vjezdu) na ul. Dobrovského zastavila hlídka vozidlo, jehož řidič porušil zákaz
vjezdu. Při řešení přestupku vyšlo najevo, že
řidič nevlastní řidičský průkaz, protože mu byl
příslušným úřadem „zadržen“. Pro podezření
z trestného činu „maření výkonu úředního
rozhodnutí“ byl případ na místě předán PČR
k dalšímu šetření.

Poděkování nálezcům peněženek,
platebních karet, dokladů
Dne 9. 11. městští strážníci převzali od
nálezkyně peněženku s doklady a finanční hotovostí, nález následně předali majitelce. Při
této příležitosti si dovolím poděkovat obecně všem poctivým nálezcům všeho cenného
a konstatuji, že nálezy tohoto typu jsou poměrně časté.

Pomoc
Na ul. Wolkerova alej provedli městští
strážníci asistenci posádce RZP u ošetření
a následnému převozu psychicky narušené
ženy do nemocnice. Společně s hlídkou PČR
strážníci provedli zákrok v budově rehabilitace na ul. Polní, kde se nacházel muž, který se
sebepoškozoval (řezné rány na ruce). Muži
bylo zabráněno v dalším sebepoškozování, na
místo byla přivolána posádka RZP, která po
nezbytném ošetření muže převezla na psychiatrické oddělení.

Na co se čeká u těchto lidí?
Dne 10. 11. v 02:48 hodin na žádost OO
PČR vyjela ověřit oznámení, že na ul. 5. května měl nějaký mladík prohodit přenosnou
dopravní značku oknem u „domku hrobníka“,
který se v zimním období využívá jako azyl
pro bezdomovce. Strážníci mladíka na místě již nezastihli. Od muže konajícího službu
na DH však strážníci zjistili totožnost mladíka, který se krátce před tím snažil do domku
dostat, ale pro svoji silnou podnapilost nebyl
vpuštěn. Získané informace strážníci předali
na místě přítomné hlídce PČR, která si celou
věc převzala k dalšímu šetření. Hozenou značkou byl zraněn zaměstnanec města.
Na místě byl poznán člověk, který je z činu
podezřelý a má za sebou řadu nebezpečných
výtržnictví, krádeží i ublížení na zdraví. V rámci ochrany osob a majetku mě napadá otázka,
jak to udělat, aby se právě tito lidé nějakým
způsobem v jejich jednání „omezili“? Pomůže
občanům v této věci stát, který disponuje represivním i preventivním aparátem?
Karel Čupr

Na základě spolupráce města Svitavy
a Pardubického kraje se na začátku letošního
roku podařilo dohodnout na realizaci kompletní rekonstrukce povrchů komunikace na ul.
Pražská a Sokolovská ve Svitavách. V rámci přípravy této akce bylo ze strany města nutné ještě
před zahájením prací na komunikaci zajistit rekonstrukci vodovodních a kanalizačních řadů.
Koordinaci těchto akcí významně pomohlo, že
pro rekonstrukci kanalizace na ul. Pražská byla
zpracována realizační projektová dokumentace. Pro rekonstrukci vodovodu na této ulici
bylo nutné zajistit vydání stavebního povolení
a zpracování realizační projektové dokumentace. Složitější situace byla s přípravou rekonstrukce vodovodů a kanalizací na ul. Sokolovská. Zde bylo nutné zajistit územní rozhodnutí
a stavební povolení a zpracování všech stupňů
projektových dokumentací, což bylo náročné
především z časového hlediska. Po zajištění příslušných dokumentací a povolení bylo následně
přistoupeno k výběru zhotovitele díla.
Práce na rekonstrukci splaškové kanalizace
na ul. Pražská byly zahájeny v polovině července, větší část byla provedena bezvýkopovou
technologií. V rámci akce bylo zrekonstruováno 1 003 m kanalizačních řadů, z toho 830 m
bezvýkopovou technologií, ostatní klasickým
výkopem. Investorem bylo město Svitavy a celkové náklady stavebních prací dosáhly částky
8 922 tis. Kč bez DPH. Práce byly ukončeny
na konci září. Koncem srpna byla zahájena rekonstrukce a výstavba vodovodů v ul. Pražská
a Sokolovská. V rámci této akce bylo zrekonstruováno a zbudováno 807 m vodovodních řadů
a 454 m vodovodních přípojek. Celkové náklady stavebních prací dosáhly částky 9 737 tis. Kč
bez DPH, investorem byl Skupinový vodovod
Svitavy. Práce byly ukončeny na začátku října.
Poslední částí pak byla rekonstrukce
splaškové kanalizace na ul. Sokolovská, která
proběhla od začátku září do poloviny října.
V rámci této akce bylo zrekonstruováno 135 m
kanalizačního řadu, a to opět bezvýkopovou
technologií. Celkové náklady stavebních prací
dosáhly 1 597 tis. Kč bez DPH a investorem
bylo město Svitavy.
Realizace rekonstrukcí se neobešla bez dílčích problémů, zaviněných především kolizemi
s ostatními inženýrskými sítěmi. Komplikace pro
obyvatele, především na ul. Pražská, naopak
představovaly uzavírky a omezení provozu na
komunikaci. Nepříznivý stav byl ještě umocněn
vysokým počtem projíždějících automobilů,
jejich řidiči mnohdy nerespektovali dopravní

omezení, včetně omezení rychlosti. Práce na
kompletní rekonstrukci povrchů komunikace
Pražská byly zahájeny počátkem října 2016
úsekem od železničního přejezdu po křižovatku
s ul. Dostojevského. Průběh prací se však
v tomto úseku bohužel komplikuje a nebude
je možné ukončit ještě v letošním roce tak, jak
bylo plánováno. Nový asfalt bude položen jen
v jednom jízdním pruhu.
V příštím roce bude rekonstrukce povrchů
probíhat na zbývající části ul. Pražská až po silniční přechod ke gymnáziu na ul. Sokolovská.
Investorem celého díla je Správa a údržba silnic
Pardubického kraje. Stavební práce by měly být
ukončeny v červnu 2017. Zda bude možné tento termín zkrátit, rozhodne především průběh
nadcházejícího zimního období. V rámci rekonstrukce povrchů se bohužel budou muset
obyvatelé i návštěvníci města vyrovnat s postupnou uzavírkou ul. Pražská a Sokolovská a vyšším
omezením provozu, než to bylo u rekonstrukce
vodovodů a kanalizací. Je to způsobeno tím, že
v rámci této akce dojde ke kompletní obnově
konstrukčních vrstev povrchu komunikace.
Na rekonstrukci povrchů naváže v příštím
roce zbudování manipulačních ploch, které
budou zřízeny v části krajnice komunikace
a stávajícího zeleného pásu (v pravé části při výjezdu ze Svitav). Tyto plochy umožní bezpečné
parkování vozidel. Investorem této části stavby
bude město Svitavy, termín dokončení je plánován na červenec 2017.
Marek Antoš

Svitavský ples

Je to několik měsíců, co jsme se příjemně
bavili na 10. svitavském plese a další, v pořadí již 11. ples, klepe na dveře. Bude se konat
10. února 2017 v 19:30 hodin v kulturním
centru Fabrika. Jste na něj srdečně zváni!
Zůstal tradiční pořadatelský tým i osvědčená skladba hudební produkce – LUCKY BAND
z Hradce Králové, DJ Jarda Marcal z Českých
Heřmanic a cimbálová muzika Slovácko mladší
z Mikulčic. Doprovodný program bude v režii
svitavských umělců a máme se na co těšit!
V ceně vstupenky (350 Kč) je opět uvítací drink, bohaté a rozmanité občerstvení.
Součástí plesu je i soutěž o zajímavé ceny.
Vstupenky lze zamluvit u Evy Huschkové (tel.:
461 550 223, mob.: 606 768 243, e-mail: eva.
huschkova@svitavy.cz), následně budou od
2. ledna k zakoupení v Městském informačním
centru Svitavy (náměstí Míru 48).
Eva Huschková, Rudolf Grim
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Ze zastupitelských lavic

Vánoční přání
ČSSD ve Svitavách přeje občanům města
krásné vánoční svátky a do nového roku 2017
hodně zdraví, štěstí a pohody.
Zastupitelé
MUDr. Pavel Havíř,
MUDr. Vítězslav Podivínský
a JUDr. Miloš Vízdal

Vážení spoluobčané,
za rok jsou zase tady, říká se. Ano, řeč je
o Vánocích. V někom vzbuzují štěstí, radost
a krásné vzpomínky. Někteří lidé mají smíšené
pocity, opět si zatěžují hlavu tím, kdy budou
mít čas nebo sílu pustit se do úklidu, nakoupit
dárky, upéct cukroví, a to bez toho aniž by to
překáželo vánočnímu času, který chtějí trávit
raději s rodinou. Dnešní doba je příliš rychlá na
to, abychom si všímali maličkostí, a přitom ony,
maličkosti, dělají ta největší kouzla. Vánoční
svátky jsou o rodině, dětech, přáních, klidu
a pradávných tradicích. Pozornost se soustřeďuje na ozdobené stromky a zářící svíčky, sváteční hudbu, dárky, tradiční jídlo, na chvíle, kdy
jsme pospolu – tedy na „idylu“, kterou oslava
Vánoc vykouzlí v lidských srdcích. Udělejme
si čas na obyčejné setkání a posezení s lidmi,
které máme rádi, dopřejeme si chvíli, která nás
zastaví v tom věčném spěchu, a tím nám „dá
čas“ k zamyšlení a prožitku Vánoc.
Za všechny zastupitele hnutí ANO vám
přeji Vánoce plné lásky, pohody a klidu, ať
máte kolem sebe své nejmilejší a nejbližší. Následné vykročení do nadcházejícího roku 2017
ať je optimistické a naplní vaše očekávání.
Lenka Jurenová, zastupitelka za hnutí ANO
Rubrika „Ze zastupitelských lavic“
je naplněním novely TZ č. 46/2000 Sb.
a slouží ke svobodnému vyjádření názorů
zastupitelů jednotlivých politických subjektů v aktuálním složení Zastupitelstva města
Svitavy. Texty příspěvků neprocházejí obsahovou ani jazykovou korekturou.
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Otevřeli jsme druhou část parku Patriotů
O víkendu 12. listopadu proběhlo v parku Patriotů slavnostní otevření druhé části
tohoto areálu. Celkové náklady města Svitavy
na prostor v této podobě činí 1 254 600 Kč.
Během mrazivého odpoledne si účastníci vyslechli nové vize představitelů města a mohli
se společně projít tímto nádherným parkem
s nejvyšší „horou“ ve Svitavách – kopcem Patriotů (453 m n. m.). Majitelům stromů, kteří
se zúčastnili výzvy o zakoupení vlastní zeleně
a tím podpořili vzhled a hlavní ideu parku, byly
předány drobné dary a mapa s vyznačením
místa svého stromu či keře.
Našim patriotům velmi děkujeme a vážíme si ochoty zúčastnit se společných svitavských projektů. Pevně věříme, že tento
park bude trvalým odkazem jejich osobnosti
a vzpomínkou, která bude stále krásně růst.
Jména hrdých majitelů nese deska upevněná
do kamene v části geoparku. Myslím, že se
nám daří budovat zcela unikátní místo, které
bude sloužit jako zóna aktivního odpočinku
a relaxace nejen pro místní občany, ale i návštěvníky z jiných měst a obcí. Můžeme být
právem na co hrdí.
Petr Šmerda

Seniorcentrum
• Seniorcentrum města Svitavy 14. prosince
od 13 do 17 hodin otevře dveře domova
pro seniory. Akce bude v pojetí svátečního
odpoledne. Ve 14 a v 16 hodin budou probíhat společné prohlídky zařízení. Věřím, že si
užijeme příjemnou atmosféru. Těšíme se na
setkání s vámi.
• Oznamuje vyhlášení výběrového řízení na
obsazení pracovní pozice staniční sestra.
Znění výběrového řízení najdete na: www.
seniorcentrum.svitavy.cz.
• Nabízíme v období od 27. do 30. prosince
zajištění obědů i těm seniorům města Svitavy, kteří se v průběhu roku stravují u jiných
dodavatelů a ti v době mezi svátky stravu
nezajišťují. Výběr ze tří jídel, menu 59 Kč,
s dovozem 72 Kč. Kontakt: Milena Čípová, vedoucí stravování, tel.: 461 534 406, mob.: 731
605 894, e-mail: milena.cipova@svitavy.cz.
Lenka Jurenová

Oprava zadního traktu AD pro matky s dětmi
Azylový dům pro matky s dětmi na Nerudově ulici využívá mimo jiných prostor i dvorní
část objektu, která se z jedné strany přimyká
k historické budově bašty a z druhé strany je
ohraničena soukromým pozemkem. Vzhled
dělicí plotové zdi dělá již ostudu území v části města, jež dotváří městskou památkovou
zónu, proto se město rozhodlo investovat do
nového oplocení.
Mimo oplocení budou provedeny i další
úpravy plochy ke zvýšení bezpečnosti. Náklady se odhadují na cca 150 tis. Kč. Město uvažuje i o další postupné opravě bašty, která přispěje ke zlepšení celkového vzhledu cenného
historického území.
Pavel Čížek

Zálesácký ples
Zveme vás na jubilejní X. Zálesácký ples,
který se uskuteční v sobotu 14. ledna 2017
od 20:00 ve Fabrice. Letošní ples se koná ve
stylu 30. - 50. let, tedy doby kabaretu, Chicaga,
mafiánů, gangsterů a krásných dam. Společně
se pobavíme s oblíbenou kapelou Frontmen.
Cena vstupného 200 Kč. Vstupenky je možné
rezervovat u Davida Šimka (mob.: 732 504
588), e-mail: david.simek@svitavy.cz
Ondřej Komůrka
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Státní zkoušky na OA Svitavy

Burza středních škol
na ZŠ Svitavy, Felberova 2
Začátkem listopadu v prostorách ZŠ Svitavy, Felberova 2 proběhla již tradiční Burza
středních škol. Tentokrát se jí zúčastnilo celkem
dvacet středních škol a odborných učilišť nejen
ze Svitav, ale i z širokého okolí – z Poličky, Litomyšle, Lanškrouna, Moravské Třebové, České
Třebové, Letovic, Boskovic, Jevíčka, Letohradu,
Ústí nad Orlicí, Chroustovic, Vysokého Mýta,
Holic a Pardubic. Každá škola měla vyhrazeno
vlastní stanoviště, kde její zástupci seznámili žáky
a jejich rodiče s možnostmi a podmínkami studia.
Jana Pazderová

Program ERASMUS+
na ZŠ a MŠ Sokolovská Svitavy

Na Obchodní akademii a Vyšší odborné
škole ekonomické ve Svitavách se začátkem
listopadu po několikaleté odmlce opět konaly
státní zkoušky z grafických disciplín.
Na zkoušky se může přihlásit zájemce prostřednictvím naší školy (minimální počet uchazečů je 8). Škola uchazeče přihlásí vyplněním
hromadné přihlášky ke státním zkouškám. Termín zkoušky si navrhuje škola sama.
Poplatky platné pro rok 2016 se platí těsně před zahájením zkoušky (více naleznete na
www.oa.svitavy.cz).
V případě potřeby a dostatečného počtu
můžeme zájemce ke státní zkoušce připravit.
Cena kurzu se odvíjí od počtu účastníků.
Libor Pavlík

Hodina pohybu navíc
na Sokolovské
Od září tohoto školního roku jsou žáci
a učitelé ze ZŠ Sokolovská po dobu následujících dvou let (tedy do konce srpna 2018) zapojeni do mezinárodního programu Erasmus+.
Na základě pozvání od naší bývalé partnerské
školy (z dřívějšího programu Comenius) ze
španělské Anglesoly jsme se stali účastníky
projektu nazvaného WE FEEL, WE LEARN, což
ve volném překladu znamená – Tím, že cítíme,
se také učíme.
Partnery ve zmíněném projektu se nám
staly školy z tureckého města Karsiyaka
a polského města Lodž. Jedním z cílů projektu
jsou čtyři vzájemná setkání – ve Španělsku (na
konci listopadu 2016), ve Svitavách (na jaře
2017), v Německu (na podzim 2017) a v Polsku (na jaře 2018).
Smyslem celé akce je zapojení učitelů, žáků
i rodičů z jednotlivých škol a výměna zkušeností na dané téma projektu. Získáme tím
nejen cenné informace, ale také nové přátele
a kamarády.
V současné době se připravujeme na
první setkání ve Španělsku, kde představíme
naši školu, město Svitavy i Českou republiku.
V rámci příprav probíhá také „soutěž“ mezi
žáky pátých až deváté třídy o návrh na logo
celého projektu. Čtyři nejzdařilejší výtvory budou vybrány a odvezeny do Španělska, kde se
„utkají“ s dalšími návrhy o konečné logo projektu. A kdo ví, třeba to vítězné bude právě
z naší školy!
Petra Janků

V tomto školním roce se naše škola zapojila do programu MŠMT Hodina pohybu
navíc, který si dává za cíl získat zájem žáků
o pohyb s využitím základních dovedností ze
šesti sportovních her (volejbal, fotbal, házená,
basketbal, ragby a lední hokej). Cílem není
naučit žáky daný sport, ale ukázat jim jeho
zábavnost, navodit příjemné zážitky, případně
žáky nasměrovat do sportovních oddílů. Tento
program je na naší škole pilotně ověřován ve
třech odděleních školní družiny pro žáky 1. – 3.
ročníků. Hodiny pohybu navíc ve všech odděleních probíhají pod mým vedením a s asistencí vychovatelek školní družiny. Přestože máme
za sebou pouze dva měsíce, už jsou patrné
některé pokroky a hlavně nadšení dětí.
Michal Luňáček

Základní škola Vendolí
Učení s úsměvem
Naše škola vám nabízí příjemné rodinné, klidné prostředí, laskavý a vstřícný přístup učitelů.
Vyučování probíhá v pěti ročnících. V naší škole
je nízký počet žáků. Máme dostatek času se věnovat také žákům se specifickými vzdělávacími
potřebami. Zveme vás na tyto krásné školní
akce: Živý betlém – 16. 12. od 17:30 hodin, následuje Vánoční koncert v kostele sv. Ondřeje
od 18:00 hodin, Den otevřených dveří – 19. 12.
od 8:00 do 12:00 hodin, od 13:00 do 17:00 hodin. Všechny vás srdečně zveme.
Zaměstnanci ZŠ Vendolí

Adventní čas na „Myšárně“
Klid, ale také přípravy na vánoční svátky,
to v sobě nese období adventu. Nejen v domácnostech se na tento čas velmi pečlivě připravují. Také naše škola by chtěla být svátečně
vyzdobena a již na první adventní neděli se
vše musí jenom blýskat. Ve škole se to hemží
perníčky, kam se kdo podívá. Jsou nejen na vánočním stromečku, ale i v jednotlivých patrech,
třídách, na oknech…
Nemáte ještě vánoční dárečky? Není nic
jednoduššího, než si je vyrobit na našich vánočních dílnách, které se každoročně na Myšárně velmi pečlivě připravují. Letos se na
návštěvníky těšíme v sobotu 3. prosince od
9 do 12 hodin.
5. prosince navštíví naše žáky Mikuláš se
svými pomocníky – čertem a anděly. Přinese
dětem dárečky a vypraví se i do naší partnerské
mateřské školy na Československé armádě.
A nakonec tu je naše vánoční zpívání ve
školní jídelně ve čtvrtek 22. prosince. I zde se
potkávají naši současní žáci s těmi minulými
a za zvuku vánočních koled se všichni cítí tak
nějak slavnostně naladěni. Vždyť už za chvíli
nastane nejštědřejší den v roce. A my všem
přejeme, aby nebyl štědrý jenom v tom hmotném slova smyslu.
Vlasta Kosková

Pocitové mapování
Poslední den měsíce září se příjemně vybarvil - babě-letní počasí a otevřené dvě poslední hodiny pátečního vyučování. Jak je co
nejlépe využít? Ideální kombinace, aby šesťáci vyrazili do města a spojili příjemné s užitečným - procházku a… pocitové mapování.
Cože takové mapování znamená, může být
užitečným? Žáci si rozdělili trasu od školy na
vlakové nádraží na několik úseků, aby postupně a na místě zhodnotili (zapsali) své dojmy
z rozličných částí Svitav, kterými procházeli
- přijde-li na (ne)bezpečnost, (ne)upravenost,
(ne)možnost odpočinku apod. Zpět ve škole
poté zanesli své komentáře nejen písmem ale
především graficky do mapové aplikace, jejíž
rozšíření v ČR nás k takovému mapování inspirovalo (www.pocitovemapy.cz). Odvisle
od svých pocitů žáci zároveň zanesli do mapy
libovolná místa v okolí školy i po celém městě. Těší nás, že jsme si mohli vyzkoušet, jak
jinak můžeme vnímat své město - také jsme
uvažovali nad tím, co by se v něm dalo změnit
a co nikoliv. Věříme, že mapová aplikace bude
v blízké budoucnosti otevřena všem občanům
Svitav. Petr Sedlák ZŠ Svitavy, T. G. Masaryka 27
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Barevná zeměkoule učí děti respektu a toleranci Předvánoční zpravodajství
Na ZŠ Lačnov ve Svitavách proběhl od 21.
do 25. 11. projektový týden Barevná zeměkoule. Děti se zábavnou formou učily tomu,
že naše zeměkoule je národnostně a kulturně
velmi pestrá, ale z odlišností mezi lidmi není
třeba mít předem strach. Týden byl zakončen
velkou řeckou svatbou, při které se všichni
dobře bavili!
Cílem projektového týdne Barevná zeměkoule bylo živou a zábavnou formou
seznamovat děti s odlišnostmi národností
a kultur, učit je respektovat rozdíly a bojovat
s předsudky. Každý den projektu si žáci vybrali
a vypracovali úlohu, která byla tematicky spjata s nějakým národem či etnikem. Pracovali
sami i ve skupinách a prostřednictvím her. Děti
se také podílely na výzdobě školy a připravily si
masky na středeční karneval národností. Ten
byl zakončen živým řetězem přátelství, který
před školou vytvořili všichni zúčastnění. Byl
na něj krásný pohled! Ve čtvrtek vyrazila škola
na výlet do Brna do herního centra světadílů – Bongo. Následovala návštěva romského

muzea s animační a literární dílnou a výstavou
Tajemství romského šperku. V pátek se tematický týden Barevné zeměkoule završil velkou
řeckou svatbou. Děti se podrobně seznámily
se svatebními zvyky a rituály v Řecku. Svatba se
zrealizovala a každý na ní mohl ochutnat také
řecké pokrmy. Vše se zakončilo řeckou diskotékou. Nejen děti a učitelé, ale také rodiče
a příznivci školy byli z týdne, ve kterém si všichni mohli upevnit svůj respektující přístup k odlišnostem, velmi nadšeni. Kateřina Václavů

Badatelé ze ZŠ Sokolovská ve školkách
Koncem října přišli za námi starší kamarádi
s paní učitelkou Jitkou Macenauerovou ze ZŠ
Sokolovská. Připravili si pro nás 12 stanovišť,
kde jsme zkoumali, měřili, ochutnávali, pozorovali, bádali a experimentovali. Bylo to super
a těšíme se na další setkání.
Marie Havířová (Zelená třída, Mateřská
škola Svitavy, Československé armády 9)

o účasti na programu. Moc děkujeme školákům i jejich učitelce za výborně vymyšlené
a zorganizované naučné dopoledne.
Lenka Trunečková (MŠ Úvoz, Svitavy - Lány)

ze základky na náměstí

Bohatý, veselý a událostmi nabitý život,
to je stručné shrnutí dosavadního průběhu
školního roku na Základní škole Svitavy, nám.
Míru 73.
Práce a činnosti spojené s vytvořením
Školního poradenského pracoviště na naší
škole se zdárně rozjíždějí. Celostátně podporované inkluzivní vzdělávání je tak u nás na
velmi dobré cestě. Se zvýšenou intenzitou se
věnujeme jak žákům se vzdělávacími handicapy, tak i žákům nadaným.
Škola také vstoupila do posledního ročníku udržitelnosti úspěšného projektu Žáci žákům. Díky němu se na škole neustále vyučují
počítačové obory na vysoké úrovni. Současně
pokračuje využívání výsledků zdařilého projektu Cesta objevování povolání, díky kterému
mají naši žáci možnost nahlédnout pod pokličku technickým a přírodovědným předmětům
velmi intenzivním způsobem. Naši žáci tak
pracují se stavebnicí Merkur, staví a programují roboty, animují v počítačích nebo vytváří
aplikace pro mobilní telefony.
Mimo to organizujeme pro naše děti dvacítku zájmových útvarů nejrůznějšího zaměření. Pro rodiče jsme uspořádali v říjnu ukázkové
vyučovací hodiny a v listopadu příznivě hodnocený Den otevřených dveří.
Velmi silným rysem na naší škole je spolupráce žáků mezi ročníky. Deváťáci uspořádají
pro děti ze školní družiny Mikulášskou besídku a mají v plánu i zorganizovat nocování
ve škole. Naši žáci se tak znají napříč školou
a rádi spolu tráví svůj čas. Tímto způsobem
se snažíme předcházet sociálně patogenním
jevům.
Na závěr nám dovolte pozvat vás na tradiční akci, kterou konáme každý rok před vánočními prázdninami. Náš školní pěvecký sbor pořádá tradiční Zpívání u stromečku - ve středu
21. prosince v 10:30 hodin. Přijďte si poslechnout vánoční melodie pod svitavský vánoční
strom. Srdečně zveme.
Jakub Velecký

Městský znak na budově základní školy

Badatelské dopoledne v MŠ Úvoz
Začátkem listopadu naši školku navštívili žáci 6. ročníku ZŠ Sokolovská s paní učitelkou Laškovou a připravili pro naše děti
badatelské dopoledne v rámci programu
„Když děti učí děti“. Školáci se rozdělili na
14 stanovišť, kde své malé kamarády hravou
formou seznamovali s různými jevy a „kouzly“
z oblasti přírodních věd (např. šíření zvuku,
míchání barev, magnetismus, proudění tekutin, chemické reakce...). Na každém stanovišti
děti dostaly razítko a po skončení akce si domů
odnášely nejen nové poznatky, ale i kartičku
se 14 razítky, vyrobené předměty a osvědčení

Budova základní školy na Riegrově ulici
byla slavnostně otevřena v roce 1886. Plány
na stavbu bývalého sirotčince a chudobince
se v průběhu příprav stavby několikrát měnily.
Výraznou dominantou čelní stěny budovy je
znak města Svitav s postavami bájných gryfů.
Výklad symboliky gryfů je složitá. Vzhled gryfů
spojuje řadu zvířat spolu se symbolikou jejich

vlastností. V původních návrzích ovšem nalezneme jinou podobu. Městský znak podpírají po
bocích ženy symbolizující múzy. Pod znakem
měl být umístěn nápis OSWALD OTTENDORFER. V dalším návrhu byla odstraněna chyba
v popisu budovy na nápis OSWALD OTTENDORFER – STIFTUNG (překlad nadace).
V projektech Johanna Biera (svitavského stavitele) byl nápis v projektu s upraveným nápisem WAISEN UND ARMENHAUS se znakem
a gryfy po bocích. Černý nápis bylo možné spatřit na budově ještě nedávno, než byla opravena
a natřena omítka budovy školy.
Jan Richtr

Drátování na Riegrovce
10. 12. / So / 10:00 - 12:00
Účast hlaste prosím předem na e-mail: prazanova@riegrovka.cz. Poplatek: 50 Kč na materiál.
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MC Krůček
Mikuláš v Krůčku
Při své pouti po zemi se Mikuláš jako již
tradičně zastaví i u nás v Krůčku. 5. prosince
od 16 do 18 hodin budeme v sále Fabriky
netrpělivě vyhlížet jeho příchod a doufat v bohatou nadílku. Jako každý rok budou pro děti
připravena stanoviště plná andělů (a nějakého
toho zatoulaného čertíka), veselý animační program v duchu hesla Nebe, peklo, s Krůčkem ráj!
a čekání na Mikuláše nám zpestří i další čekaní
- nečekaní hosté. Těšíme se na společně strávené chvíle plné smíchu a kouzla pro nejmenší
a trochu nostalgie pro ty větší. Vstupné 50 Kč /
dítě pro členy, 70 Kč / dítě pro nečleny MC Krůček, dospělý doprovod 10 Kč / osoba. V ceně
vstupenky je i mikulášský balíček pro děti, doporučujeme využít předprodej, který bude zahájen
16. listopadu. Vstupenky budou k dispozici na
recepci Fabriky, v Krůčku i BabyKrůčku (ulice
Pražská). Poskytujeme slevu KZP VZP.

Vánoční besídka
Srdečně zveme všechny příznivce sváteční
nálady na tradiční tvořivou vánoční besídku,
která proběhne v úterý od 14 do 18 hodin
(projekt Zelený Krůček). Výroba vánočních dekorací, cukroví, koledy, rozbalování dárků, dětský punč – zkrátka malé Vánoce nanečisto. Krůček pak pro vás bude otevřen do 16. prosince,
hlídací centrum BabyKrůček bude fungovat
v běžném provozu až do 23. prosince. Přejeme
vám klidné a radostné prožití vánočních svátků,
šťastný vstup do nového roku a již 2. ledna opět
na viděnou v Krůčku!

Adventní čas
Advent je čas příprav, v tomto duchu je připraveno i vzdělávání v MC Krůček. S psycholožkou Monikou Čuhelovou se pojďme zaměřit
na téma Sebevědomí, a to zejména při jednání
s úřady, při žádosti o práci, vyřizování reklamace a podobně. Na dvouhodinový praktický
seminář, který proběhne v pátek 2. prosince
od 16 hodin v MC Krůček je třeba se přihlásit
na e-mail: mckrucek@gmail.com nebo mob.:
737 236 152, vstup 80 Kč členi, 100 Kč nečleni
MC Krůček.
V pátek 9. prosince od 16:00 do 19:00 hodin nás seminář s názvem Žena a čas v předvánoční době naladí na leden, který mnoho z nás
pojímá jako měsíc změny. Zaměří se na time
management, tvorbu vize, práci s časem a slaďování rodiny a práce. Na seminář je třeba se
přihlásit na výše uvedených kontaktech, cena
tříhodinového semináře je 90 Kč členi, 120 Kč
nečleni MC Krůček.
Tým MC Kruček
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Vojta Petržela

Akce SVČ
3. / So / 11:00 / Retz - Rakousko

Vánční Retz
Zájezd do rakouského městečka Retz, kde
náplní programu bude návštěva místních adventních trhů a průvodu typických rakouských
čertů „Krampusů“. Městečko dává možnost
navštívit největší vinařský sklep v Rakousku,
který se rozkládá pod městem v délce 21 km.
Cena zájezdu bez cestovního pojištění a dalších výdajů je 380 Kč. Kontakt: Miroslav Skočovský, e-mail: skocovsky@svitavy.cz, mob.:
737 525 576
Mladý umělecký řezbář Vojta Petržela
opět reprezentoval nejen SOŠ a SOU Polička
a Czech-Slovak carving team, ale také město
Svitavy. Po triumfu na světové soutěži ve Stuttgartu, za který ho odměnil starosta, se mu na
konci října dařilo i na Kuchařské olympiádě
(IKA Culinary Olympics) v Erfurtu.
Vojta soutěžil ve dvou kategoriích: v live
carvingu (tedy vyřezávání ve tříhodinovém limitu) získal stříbrnou medaili a postoupil do
finále mezi 15 nejlepších řezbářů na světě.
Za předem připravenou kompozici pak získal
zlatou medaili, což je nejvyšší ocenění, které
může řezbář získat. Vojta si tak splnil svůj sen
reprezentovat ČR na Olympiádě. S vyřezáváním ovoce a zeleniny ale nekončí, hned dalším
cílem je obhájit titul Mistra ČR. Vojta si cení
všech, kteří ho podporují, a tímto by jim chtěl
poděkovat.
Eliška Vraspírová

4. / Ne / 9:00 / střelnice SVČ – IV. ZŠ

Střelecká soutěž
Mikulášská cena – 25. ročník. Vzduchová pistole 60, 40. Startovné: pro nečleny 50 Kč
11. / Ne / 9:00 / střelnice SVČ - IV. ZŠ

Střelecká soutěž
Podzimní cena města Svitavy - 25. ročník. Vzduchová puška 30 v leže, vzduchová puška 40, vzduchová pistole 40. Startovné: pro nečleny 50 Kč
Robert Snášil

Prosinec v klubu Díra
5. 12. Mikulášská dílna
7. 12. Zdobení stromečku
13. 12. Vánoční dílna
15. 12. Vánoční besídka od 15:00
21. 12. Turnaj ve fotbálku
22. 12. Filmové odpoledne
Od 23. prosince je klub ZAVŘENÝ.
Krásné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení do nového roku přejí za NK Díra Aneta Václavková a Iveta Vymětalová.

pf2017
Krásné Vánoce
a vždy správný
směr v novém
roce přeje
MIC Svitavy
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Kultura
1. Čt / 18:00 / čajovna Namasté
Vernisáž výstavy Lucie Ernestové:
Cesta k sobě životem
Přijměte pozvání na vernisáž výstavy obrázků
Lucie Ernestové. Výstava v čajovně potrvá do
konce ledna 2017. Vstup volný

2. Pá / 8:30, 10:15 / kino Vesmír
Divadlo Andromeda: Vánoční kabaret
Děti se přenesou do dřívějších dob, kdy ještě
v období adventu chodily po vesnicích různé
maškary - jako třeba: LUCKY, BARBORKY,
MIKULÁŠKA, AMBROŽ A PERECHTA. Dozví
se o starých zvycích, uvidí jmenované maškary
a poslechnou si o nich veselé písničky. Doporučeno pro MŠ a 1.stupeň ZŠ, veřejnost.
Vstupné: 40 Kč

dové obaly, kapesní kalendáře, sýrové etikety,
nálepky od sirek, ubrousků, Kinder, žvýkačkové
obaly atd. Informace: brontosvitavy@seznam.cz

 16:00 / Fabrika
Kurzy tance pro taneční páry
Pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé.
Vstupné: 300 Kč/pár

 18:00 / Divadlo Trám
Divadelní spolek ZAKLEP
Světová premiéra nové hry Veroniky Řechkové:
LIDOVKA - ochotníci sobě! Vstupné dobrovolné

 18:00 / čajovna Namasté
Michal Horák

Náměstí Míru: tradiční vánoční jarmark, městské muzeum: malování a prodej klasických baněk, pečení cukroví, pletení vánoček, smažení
tradičních vánočních hnízd a další vánoční zvyky, Fabrika: vánoční dílna pro děti, bleší trh,
nonstop promítání pohádek v Tyjáru, Ottendorferův dům: marcipánové Vánoce: výroba
marcipánových figurek, prodej již hotových či
prodej marcipánového těsta.

Vstupné: 180 Kč předprodej (od 1. 11. recepce
Fabrika a klub Tyjátr), 230 Kč na místě

3. So / 9:00 – 10:00 / Ottendorferův dům
– muzeum esperanta

SBĚRATELSKÁ BURZA
Výměnné setkání pro sběratele turistických
předmětů (vizitky, turistické známky), CWG,
pohlednic a sběratelů menšinových oborů,
např. čajové obaly, nálepky od ovoce, čokolá-

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

7. St / 8:00 / Fabrika

Pro zájemce se uskuteční preventivní vyšetření
metodou oční diagnostiky. Vstupné v předprodeji (čajovna) 100, na místě 150 Kč
			

 20:00 / klub Tyjátr
SKYLINE – JUNGLE TOUR 2016

a galerie

VÁNOCE V MUZEU

Neřež je volné pokračování skupiny Nerez.
V repertoáru kapely jsou zásadní písně Zuzany Navarové a Zdeňka Vřešťála pro Nerez.
Předprodej vstupenek od 14. 11. v klubu Tyjátr
a ve Fabrice. Vstupné: 200 Kč

4. Ne / 9:00 – 16:00 / náměstí Míru, městské

„To by byl biják! Jen ho natočit!“
Divadelní abonentní cyklus 2016 / 2017
Velvet Havel je autorský hudebně-divadelní projekt Miloše Orsona Štědroně, který po
svých předchozích oceňovaných divadelních
projektech věnujících se významným českým
osobnostem logicky dospěl k postavě Václava
Havla. Vstupné: 400 Kč, předprodej od 18. 11.
v recepci Fabrika

6., 7. Út, St / 8:00 – 15:00 / městské muzeum

 20:00 / klub Tyjátr		
NEŘEŽ

 18:00 – 19:30 / čajovna Namasté
Irisdiagnostika:
Přednáška Mgr. Ladislavy Štěpánkové

 19:00 / Fabrika
DIVADLO NA ZÁBRADLÍ
Miloš Orsoň Štědroň: Velvet Havel

kteří rádi tančí. Spoustu zábavy, her a muziky
na přání. Vstupné: 30 Kč

muzeum, muzeum esperanta, Fabrika

2. adventní neděle: Vánoce ve Svitavách

 17:00 – 18:30 / křesťanské centrum,
budova pensionu Fontána
Ježíš se narodil - a co jako?
O Vánocích si připomínáme narození Ježíše
Krista. Jak jeho život pokračoval? Proč se vůbec narodil? Duchovní program je doplněný
písněmi a diskusí. Hlídaní dětí zajištěno. Vstup
volný

5. Po / 16:00 – 18:00 / Fabrika
Mikulášská nadílka
Vstupné: pro děti s balíčkem – 50 Kč pro členy, 70 Kč pro nečleny, pro doprovod – 10 Kč.
Předprodej od 21. 11. v recepci Fabriky. Pořádá MC Krůček.

6. Út / 17:00 / klub Tyjátr
MIKULÁŠSKÁ PIŠKOTÉKA
Discotéka pro všechny holky a kluky od 8 let,

Okresní přebor družstev v šachu základních
škol a víceletých gymnázií

Srdečně vás zveme na koncert mladého písničkáře Michala Horáka, který sám o sobě říká:
Zpívám, hraju na klavír, kytaru a akordeon. Zpívám snad o všem, co mě napadne a v čem mám
alespoň kořeny inspirace - především taková
civilní, originální, ba dokonce humorná témata.
Vstupné: předprodej (čajovna) 100 Kč, na místě
150 Kč

8. Čt / 14:00 / bar u knihovny
Druhý život dětské knihy
Slavnostní ukončení projektu Klubu seniorů
a Městské knihovny ve Svitavách. Předání
shromážděných knih organizacím a rodinám
za účelem podpory čtenářství.

9. Pá / 18:30 / Fabrika
Kurz tance a společenské výchovy
- věneček
Hraje: Combo 2. Vstupné: 70 Kč

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

10. So/ 18:00/ klub Tyjátr
SVITAVSKÁ KLAPKA
Šestý ročník festivalu neprofesionálního filmu
a vyhlášení soutěže Svitavská klapka Junior
v doprovodu filmových pásem, hudebních vystoupení a výtvarných výstav.
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 18:00 / Divadlo Trám
Divadelní spolek ZAKLEP: České Vánoce
Inscenace se hraje pravidelně v tomto čase už
od roku 2004. Vstupné dobrovolné

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

11. Ne / 13:00 – 17:00 / městské muzeum,
náměstí Míru
3. adventní neděle – Vánoce ve Svitavách
náměstí Míru: adventní trhy, městské muzeum
a galerie: DÁREK Z PATCHWORKU. Šicí dílna
patchworku pro veřejnost. Můžete se přijít jen
podívat, nakoupit si drobné dárky, nebo si je
sami vyrobit za pomoci členek Spolku patchworku ze Svitav. Materiál bude připraven.

 15:00 / Divadlo Trám
Hra Já to jsem: Vánoční příběh
Také by se mohl jmenovat Cesta do Betléma
nebo Co se dělo o Vánocích či narození Ježíše
(Ježíška) Krista“. Je to víceméně tradiční zpracování této události, a to především podle Lukášova evangelia.
Vstupné: 80 Kč/rodinné pasy
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líkové se zaměří na nové metody a postupy
pro práci s knihou a na možnosti jak vzbudit
v dětech zájem o četbu, jak dětem přiblížit svět
knih, jak pracovat s dětmi, které nejsou čtenářsky vyspělé a nemají dostatečnou motivaci ke
čtenářství. Seminář je určen pro pedagogy
a širokou veřejnost (akce v rámci Týdne na
podporu čtenářské gramotnosti).

 18:00 / Fabrika
Duo Jamaha
Pořádá Akaka s.r.o. Zlín. Vstupné: 250 Kč,
předprodej v recepci Fabriky

 19:00 / čajovna Namasté
Bubnování s Andrejem Kolářem
Vstupné dobrovolné

15. Čt / 19:00 / Fabrika
Václav Neckář & Bacily
Vánoční koncert s Pueri Guadentes a smyčcovým kvartetem. Oblíbený český popový zpěvák a herec, člen legendárních Golden Kids.
Václava Neckáře doprovodí skupina Bacily. Na
unikátním vánočním koncertu jej bude doprovázet také smyčcový kvartet sboru Pueri gaudentes. Vstupné 390 Kč (pro členy KPH 200
Kč), předprodej v recepci Fabriky a MIC

16. Pá / 8:30 a 10:15 / Fabrika
Divadlo Drak: A do třetice všeho…

 17:00/ kostel sv. Josefa
Žehnání vitráže Blahoslavený Englemar
 18:00 – 20:00 / čajovna Namasté
ZEN Meditace v čajovně
Meditace povede mistr dharmy Jiří Hazlbauer,
který je dlouholetým členem zenové školy
Kwan Um. Vstupné dobrovolné

13. Út / 17:00 / klubovna oddílu Přeslička,
Svitap (Kijevská 8)

Z inscenace A do třetice všeho… se dozvíte,
že bez práce nejsou svatební koláče, že kdo
přespříliš rozmazluje svoje děti, ten riskuje,
že jimi bude sněden a že krást se opravdu,
ale opravdu nevyplácí. Doporučeno pro MŠ,
1. stupeň ZŠ, veřejnost.
Vstupné: 40 Kč

 18:00 / Divadlo Trám
Dramatická školička Svitavy: Farma
Hraje soubor Naopak. Vstupné: dobrovolné

VEČER SE SCRABBLE
Hledáte spoluhráče? Chcete si zahrát nebo naučit Scrabble? Určeno pro všechny věkové kategorie. Pokud máte Scrabble, tak ho vezměte
s sebou. Informace: brontosvitavy@seznam.cz

 19:00 / Fabrika
S tvojí dcerou ne

 18:00 – 21:00 / čajovna Namasté
Intuitivní večer pro ženy IV.
Životní poslání, jak si plnit své sny
Součástí večera bude prodejní výstava vlastních výrobků, které přinesete.
Vstupné 100 Kč

Je to příběh docela obyčejných manželských
párů (bankovní úředník s učitelkou a majitel
neprosperující umělecké agentury s knihovnicí), snažících se předejít možné manželské krizi. Způsobí nejprve lehkou zápletku, postupně
však doslova gejzír krkolomných situací, trapasů a slovního humoru.
Účinkují: Petr Nárožný, Naďa Konvalinková, Týna Průchová, Zuzana Slavíková a další.
Vstupné: 350 Kč, předprodej v recepci Fabriky

 18:30 / Ottendorferův dům
– muzeum esperanta

14. St / 16:00 / Fabrika, aula

Předvánoční MEJDAN s akcí na baru

Jak vyzrát na knihy: Klára Smolíková
Seminář spisovatelky a lektorky Kláry Smo-

17., 18. So, Ne / Fabrika
RoG Finals 11
populární herní show, kde proběhne vyvrcholení zimní sezóny národní ligy v PC hrách
portálu Hitpoint.cz. Utkají se zde nejlepší domácí týmy v nejhranějších titulech League of
Legends a Counter Strike. Předprodej vstupenek a další detaily najdete na stránkách organizátorů www.hitpoint.cz.

18. Ne / 13:00 – 17:00 / městské muzeum,
náměstí Míru
4. adventní neděle – Vánoce ve Svitavách
náměstí Míru: adventní trhy, městské muzeum
a galerie: ADVENT S ŘEZBÁŘI.
Za pomoci řezbářů si sami určitě dokážete
vyrobit jednoduchou betlémovou figurku
– základ rodinného budoucího betléma. Nebo
si můžete zakoupit drobné rukodělné dřevěné
dárečky.

19. Po / 15:00 / Fabrika
Vánoční setkání osaměle žijících osob
Pořádá Středisko sociálních služeb Salvia

21. St / 9:00 a 11:00 / Divadlo Trám
Divadlo DOMA: Ze života hmyzu
Svět motýlů, chrobáků a mravenců je odrazem
našeho světa - cynická satira na lásku, bohatství
a válku. Doporučeno: pro 2. st. ZŠ a SŠ.
Vstupné: 30 Kč

23. Pá / 8:00 – 16:00 / Fabrika
Vánoční turnaj dětí a mládeže v šachu

24.

So / 22:00 – 24:00 / městské muzeum
a galerie /

ŠTĚDRÝ VEČER V MUZEU
Vánoční společné setkání s přáteli před tradiční návštěvou půlnoční mše. Zahrát a společně
s návštěvníky zazpívat koledy přijdou svitavští
muzikanti, připraven bude horký čaj.

25. Ne / 19:00 / Fabrika
20. Vánoční bigbít
Chaotic Age, Syfon, Los Hongos, Kowalski,
Kulturní uderka Schizofren, Svitavy Ukulele
Ensemble, Točkolotoč, PO.O.L.S and R.N.D.
Vstupné do 19 hod. 170 Kč, po 19 hod. 200 Kč

26.

Po / 18:30 / kostel Navštívení Panny

Marie

167. cestovatelský večer Asociace Brontosaura

Vánoční koncert s Daliborem

PERU

Účinkuje PS Dalibor Svitavy a houslistka Jana
Báčová.

Vyprávění o cestách po překrásné zemi Inků
a jejích starodávných památkách, vysokých
pohořích, tropických pralesech a tajemném
jezeru Titicaca. Přednáší: P. Gregorová, M. Velešík a J. Vrána.

17. So / 20:00 / klub Tyjátr
Večer plný rockových a oldies hitů. Zahrajeme
na vaše přání české i zahraniční fláky.

28. St / 20:00 / klub Tyjátr
HAMBÁČ - KOKTEJL PÁRTY
Nejlepší párty s rockovými a oldies hity. Zahrajeme na vaše přání české i zahraniční fláky.

30. Pá / 17:00 / Fabrika
Na muzice ve Fabrice
K dobré náladě vám zahraje DO Astra Svita-
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vy pod vedením kapelníka Pavla Pospíšila se
zpěváky Liborem Cupalem a Janem Dvořákem.
Vstupné: 80 Kč / senioři 40 Kč, předprodej od
16. 12. v recepci Fabriky

31. So / 17:00 / klub Tyjátr
SILVESTR 2016
 18:00 / náměstí Míru
Silvestrovský ohňostroj

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

PŘÍBĚHY CUKRÁREN
ILUSTRACE VÁNOČNÍCH KOLED
Protože Vánoce jsou už pomalu za dveřmi, určitě vás potěší originální ilustrace koled, jejichž
autory jsou posluchači 3. ročníku Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti.
Grafiky na stěnách dotváří příjemnou voňavou
atmosféru předvánočních interiérů cukráren
konce 19. a počátku 20. století.
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 Fabrika
Foyer

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

Lucie Sunková: Zastavené obrazy
Výstava originálních maleb z krátkého animovaného filmu Strom výtvarnice a režisérky Lucie Sunkové. Pomocí speciálně podsvícených
rámů s malbami vytvořenými ve třech vrstvách
nad sebou poodhaluje unikátní animační technologii malby na skle a přibližuje způsob natáčení takovéhoto filmu. Výstava je doplněna
ukázkou knižní tvorby autorky.
3. podlaží a 4. podlaží

Pět třebíčských fotografů
Vladimír Brauner, Jaroslav Hedbávný, Drahomír Jeleček, Josef Němec a Josef Prodělal.
Jediným důvodem, pro který se před třinácti
lety sešlo těchto pět autorů, byl zájem o výtvarnou fotografii. Nevadí, že v důsledku svého
přesvědčení a názorů si každý z nich vytvořil na
okolní svět subjektivní pohled.

13. 11. 2016 – 10. 1. 2017

VÁŠEŇ JMÉNEM POHLEDICE
Svitavští sběratelé a muzejní sbírky.

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

Z HISTORIE PRANÍ
HLEDÁNÍ HVĚZDY DAVIDOVY
Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy

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

7. / St / 19:30

Kameny bolesti Francie 2016
Romantický příběh ženy, která hledala vášeň
a lásku. Inspirováno románem italské spisovatelky Mileny Agus. V hlavní roli: Marion Cotillard. Scénář a režie: Nicole Garcie
Vstupné: 100 Kč / od 15 let / titulky / 116 minut
8. / Čt / 19:30

Pařba o Vánocích USA 2016 PREMIÉRA!

9. / Pá / 19:30

Venkovní galerie u Alberta

Underworld: Krvavé války USA 2016
Další pokračování úspěšné filmové série. Osudy upíří smrtonošky, která se brání útokům.
Akční horor. Režie: Anna Foerster
Vstupné: 120 Kč / titulky

ÚSMĚV LEHČÍ VĚTRU,
OČI HLUBŠÍ MOŘÍ…
Výstava černobílých portrétních fotografií Zuzany Minxové Řebíčkové. Autorka bude ráda
za každé zpomalení kolemjdoucích a každý
úsměv, které děti na fotografiích pošlou dál.
Více na: www.muzeum.svitavy.cz/aktualne

 MUZEUM ESPERANTA
Ottendorferův dům

 KAVÁRNA V PARKU
FOTOKLUB VYSTAVUJE

Otevírací doba: Út - Pá s průvodcem z městského muzea, v jiném termínu po domluvě na
mob.: 604 377 616

2. - 4. / Pá, So, Ne / 17:00 a 19:30
Anděl Páně 2 ČR 2016 PREMIÉRA!
Volné pokračování úspěšné vánoční pohádky
s Ivanem Trojanem a Jiřím Dvořákem v hlavních rolích. Režie: Jiří Strach
Vstupné: 120 Kč / 90 minut

 ŽIVÁ ZEĎ

 ČAJOVNA NAMASTÉ
CESTA K SOBĚ ŽIVOTEM

Aktuální výstava:
S esperantem kolem světa

USA 2016
Hluboká osobní zpověď charismatického australského zpěváka, kterého zasáhla v roce 2015
tragická smrt jeho 15letého syna. Zároveň jde
o představení jeho nové desky Skeleton Tree.
Režie: Andrew Dominik
Vstupné: 200 Kč / od 18 let / titulky / 112 minut

 Divadlo Trám
Eva Chlubnová:
Lidé a jiné pohádky (kresby)

POZOR!
ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY V DOBĚ VÁNOC:
Út - Pá / 9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00,
So - Ne / 13:00 – 17:00,
Štědrý den / 13:00 – 17:00 a 22:00 – 24:00,
25. 12. 2016 – 1. 1. 2017 / 13:00 – 17:00

Jediná stálá expozice o historii i současnosti esperanta v ČR. V muzeu je umístěna knihovna
Českého esperantského svazu. Kromě vystavených knih je její větší část umístěna v depozitu.

1. / Čt / 19:30

Nick Cave: One ore Time With Feeling

Když hrozí zavření jedné firmy, rozhodne se
vedoucí zachránit situaci velkolepým vánočním večírkem, který se mu poněkud vymkne
z ruky… Komedie. Režie: Josh Gordon
Vstupné: 110 Kč / titulky

STÁLÉ EXPOZICE

LABYRINT SVITAVSKÝCH PŘÍBĚHŮ
PŘÍBĚH SVITAVSKÉHO BETLÉMA

Kino Vesmír

Výstava obrázků ilustrátorky Lucie Ernestové.
Vernisáž výstavy proběhne 1. 12. v 18:00.
Více na www.cajovnanamaste.cz

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.

 KAFÉ ROŠAMBO
Honza Vostřel
Výstava Kočka pálená.

10. / So / 18:00

Svitavská klapka
VI. ročník festivalu neprofesionálního filmu
Kino: filmové projekce, Tyjátr: hudební program, chodby: výstavy.
13. / Út / 19:30 hodin

Spravedlnost pro mou dceru
Francie, Německo 2016
Podivná smrt čtrnáctileté dívky. Otec 27 let
bojuje o usvědčení pachatele… Drama. Scénář
a režie: Vincent Garenq
Vstupné: 100 Kč / titulky / 87 minut
14. / St / 19:30

Santa je pořád úchyl USA 2016
Odpudlivě neodolatelný kasař Billy Bob Thornton je stále alkoholik, pořád děvkař a už zase
na dně. Pokračování vánočně nekorektní komedie. Režie: Mark Waters
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky / 92 minut
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15. - 18. / Čt, Pá, So, Ne / 17:00 a 19:30

SPORT

Rouge One: Star Wars Story
USA 2016 PREMIÉRA!
První z nové série samostatných filmů Lucasfilmu.
Příběh skupiny hrdinů, kteří mají za úkol ukrást
plány Hvězdy smrti. Režie: Gareth Edwards
Vstupné: 130 Kč / v 17:00 hodin dabovaná ver-

Basketbal: Kooperativa NBL		

3. So / 9:00 / hala Na Střelnici

Český pohár starších žáků – 1. osmička
Volejbal: starší žáci - turnaj

ze / v 19:30 hodin titulky / 133 minut

 9:00 / ZŠ Felberova
Basketbal TJ Svitavy – SKB Česká Třebová

21. / St / 19:30

Oblastní přebor U 11			

Inkarnace USA 2016
Víra nás opustila. Jedenáctiletého chlapce drží
démon v zajetí v imaginárním světě snů… Horor. Režie: Brad Peyton
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky / 86 minut
22. - 23. / Čt, Pá / 17:00

Zpívej USA 2016 PREMIÉRA!
Velkolepá talentová pěvecká soutěž, jakou svět
ještě neviděl! Pestré je složení soutěžících zvířat, pestrý i repertoár… Animovaná komedie
Scénář a režie: Garth Jenings

28. So / 18:00 / hala Na Střelnici
DEKSTONE Tuři Svitavy – USK Praha

 9:00 / gymnázium
Basketbal TJ Svitavy – BVK Holice
Nadregionální soutěž U 19		

 10:00 / gymnázium
Basketbal TJ Svitavy B
– TJ Sokol BK Darren Chrudim

Českomoravské
pomezí
Vysoké Mýto
4. prosince

Mikulášský vlak tažený parní lokomotivou
Bude jezdit na trase Choceň – Vysoké Mýto –
Litomyšl a zpět.
5. prosince / náměstí Přemysla Otakara II. před
Hejhalovou cukrárnou

Mikuláš, andělé a čerti se svým koňským
spřežením

Nadregionální soutěž U 15		

4. Ne / 9:00 / hala Na Střelnici

Český pohár starších žáků – 1. osmička
Volejbal: st. žáci - turnaj

18. prosince / náměstí Přemysla Otakara II.

Zlatý kujebácký jarmark
Moravská Třebová
3. 12. / 9:00 – 16:00 / budova muzea
a před muzeem

Vstupné: do 15 let 110 Kč / ostatní: 130 Kč

 15:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy C – Sokol Vysoké Mýto

22. - 23. / Čt, Pá / 19:30

VČL muži

Mikulášský jarmark

Manžel na hodinu ČR 2016 PREMIÉRA!

10. So / 10:00 / hala Na Střelnici

11. 12. / 19:00 / dvorana muzea

Volejbal: ženy – 2. liga

Adventní koncert
Františka Nedvěda

 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – TJ Mnichovo Hradiště

15. 12. / 19:00 / dvorana muzea

Pokračování mimořádně úspěšní komedie.
Osudy čtveřice hráčů vodního póla, kteří začali pracovat jako hodinoví manželé. Scénář
a režie: Tomáš Svoboda
Vstupné: 120 Kč / 105 minut
28. / St / 19:30

Collateral Beauty: Druhá šance USA 2016
Drastický plán, jak přinutit kolegu, který prožívá hlubokou osobní tragédii, aby se vyrovnal se
svým žalem… Hrají: Will Smith, Kate Winslet,
Keira Knightley, Helen Mirren, Edward Norton
Režie: David Frankel
Vstupné: 110 Kč / titulky / 93 minut

TJ Svitavy A – Sokol Česká Třebová

Volejbal: junioři – 1. liga

 18:00 / hala Na Střelnici
DEKSTONE Tuři Svitavy – MMCITÉ Brno
Basketbal: Kooperativa NBL

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

11. Ne / 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – Sokol Jehnice

29. / Čt / 19:30

Assassins Creed USA 2016 PREMIÉRA!
Osud ti koluje v žilách. Usvědčený vrah je nedobrovolně osvobozen jen proto, aby se stal
součástí staletého boje mezi asasíny, templáři
a inkvizitory v 15. století. Akční dobrodružný

Volejbal: juniorky – 1. liga

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

17. So / 9:00 / ZŠ Felberova

film. Režie: Justin Kurzel

Basketbal TJ Svitavy – SŠB Pardubice

Vstupné: 120 Kč / titulky / 102 minut

Oblastní přebor U 11		

30. / Pá / 19:30

18. Ne / 9:00 / hala Na Střelnici

Pasažéři USA 2016 PREMIÉRA!
Existuje důvod, proč se vzbudit. Cesta dvou
pasažérů na jinou planetu se změní v souboj

KP starších žáků - turnaj
Volejbal: starší žáci

Pratt v hlavních rolích. Režie: Morten Tyldum

 10:00 / gymnázium
Basketbal TJ Svitavy
– TJ Jiskra Havlíčkův Brod

Vstupné: 120 Kč / titulky

Nadregionální soutěž U 19		

o přežití… Sci-fi. Jennifer Lawrence a Chris

Vánoční koncert Swingového orchestru
Františka Zeleného a jeho hostů
Litomyšl
27. 11. – 18. 12. 2016

Andělské adventní neděle
na zámeckém návrší
v Litomyšli
Na zámecké návrší se vrátili andělé a přinášejí
čtyři adventní neděle plné koncertů, trhů, prohlídek, výstav a dílen.
Zámecké sklepení / 2. - 5. 12.

Zámecké sklepení
v moci pekelné 2016
Zveme vás na již proslulé hrůzyplné představení se šťastným koncem určené otrlým dětem
v doprovodu rodičů.
Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže / 10. 6.
2016 - 31. 12. 2016, So - Ne / 14:00-18:00

Tvář - Příběh ztracení
a touha znovunalézání
V kryptě litomyšlského kostela Nalezení sv. Kříže bude vystavena Madona z Osíka, nejstarší
dochovaná řezba na našem území. Od října do
prosince otevřeno o víkendech, státních svátcích a při zvláštních příležitostech.

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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Městský památkový okruh, 51

Muzejní rok zakončíme Vánocemi
Máme před sebou ukončení letošního roku,
krom jiného také roku oslav našeho města. K letošním oslavám přispěli velkou měrou také svitavští muzejníci – vždyť právě oni mají s historií
co do činění… A tak jsme slavili i v muzeu. Ať to
byly velkolepé oslavy železnice Svitavy – Polička
spojené s odborníky i laiky oceňovanou „letní“
výstavou na stejné téma, zahájení keramické
zdi „Klicperka“, dvě nové publikace o nedávné
historii i současnosti našeho města, či současná výstava o Svitavách na pohlednicích. Oslavy
končí, byl to dobrý rok. A před námi bilancování
a snad i zklidnění a příprava na Vánoce.
Ve Svitavách byly v minulých letech násilně
přerušeny tradice lidových zvyků, ale pomalu
se obnovují. Průvod Tří králů, masopust, majáles, pouť, jarmarky a také Vánoce. Tak vás,
stejně jako roky předešlé, zvu s koncem roku
do muzea.

Na všechny adventní neděle jsme pro
návštěvníky připravili předvánoční program,
na tu druhou (4. prosince) můžete v naší historické cukrárně ochutnat vánoční cukroví
v podání Odborného pracoviště gastro oboru
Integrované střední školy z Moravské Třebové. A moc rádi se s vámi potkáme i na Štědrý
večer od 22 hodin do půlnoci, kdy se v muzeu
můžete setkat s přáteli, popít dobrého čaje
a zazpívat si nejen koledy. Více se dozvíte v kalendáři akcí či na webu muzea.
A tak vám všem přeji, aby ty letošní Vánoce
byly krásně bílé, ale hlavně abyste měli kolem
sebe své blízké, rodinu, přátele. A moc děkuji všem, kteří nám byli v průběhu celého roku
2016 nápomocni – radou, morální či finanční
podporou i konkrétní prací. Věřte, nebylo jich
málo a my si jejich ochoty a vztahu k našemu
muzeu velmi ceníme.
Blanka Čuhelová

Poslední výstavy - cukroví a pohlednice
Koncem roku pro vás budou muzejní výstavy otevřeny po všechny dny, tedy od 25. prosince až do 1. ledna 2017, vždy odpoledne od
13 do 17 hodin. A co v muzeu naleznete?
Příběhy cukráren. Voňavou výstavou prvorepublikových cukráren vás provede historie
cukrářského rodu, nahlédnete do dobových
obchůdků s autentickým vybavením a zbožím
v podobě maket zákusků a dortů, originálních
obalů, strojů a přístrojů. Posedíte si u historických cukrárenských stolků či se začtete do
historie výroby čokolád, bonbónů, zmrzliny.
A možná, že se i nějaké to kafíčko najde…
Vášeň jménem pohlednice. Svitavy na více
než sedmi stech pohlednic z období více než sta
let. Minimálně se měnící náměstí, koupaliště naproti Tabačce, začátky nemocnice v 19. století,
Česká čtvrť, ale také velkolepé koupaliště (dnes
Rosnička), háj Hrdinů či svitavské hospody.
A také historické pohlednice obcí – Javorníka,
Vendolí, Hradce nad Svitavou a dalších 15 obcí

svitavského okolí. Vše doplněno autentickými
předměty svitavských měšťanů.
Pokud se rozhodnete do muzea zavítat,
určitě si na návštěvu vyčleňte dost času. Zvláště vystavené pohlednice svitavských sběratelů
Pavla Špačka, Pavla Dvořáka, Josefa Vondráčka, Pavla Grima a Mirky Samkové vás určitě
zaujmou.
Blanka Čuhelová

Svitavský historik Albert Tomala z Rausensteinu (tedy z Ostrého Kamene) ve své knize
o dějinách města z roku 1894 píše zajímavou
informaci o soše „Ecce Homo!“, která se nacházela na Severní, tedy dnešní Wolkerově, aleji.
Dokonce ji datuje rokem 1680 a touto notickou
nevědomky vytvořil historický problém, který
lze dnes už stěží vyřešit. Pro oporu tohoto tvrzení nemáme žádné zprávy, vyjma kolorované
mapy Svitav z roku 1848 Jiřího Stochlawetze.
Jenže...
Na dotčené malované mapě je v lokalitě
hradebního příkopu na Školní ulici patrná „jakási“ socha, u níž nejsme schopni rozlišit téměř
nic, snad pouze svatozář. Komplikace může být
i v tom, že nedaleko od tohoto místa stojí jiná
socha, svatojánská, snad z roku 1708. Protože
se zde nacházel i mostek přes řeku a cesta, po
níž směřovaly pohřební průvody z náměstí ke
kostelu sv. Jiljí, je problém mnohem zřetelnější.
Otázkou zůstane na věky: co je to na mapě za
sochu a v případě, že zde byly dvě, kde je tedy
socha druhá. Naše dnešní putování je obestřeno tajemstvím, proto zde zazní pouze hypotézy.
Opět se vrátíme do doby svitavského působení Johanna Sturmera, a to do doby jeho odchodu ze Svitav do Olomouce. Píše se rok 1712
a Sturmer se pustil do velkolepého díla. Sochal
evangelijní příběh, kdy Pilát ukazuje davu zmučeného, zbičovaného a trním korunovaného
Krista, ukazuje na něj a volá: Ejhle, člověk! (tedy
v latinském překladu Ecce homo!). Je pravdou,
že tato dramatická novozákonní scéna se stala
oblíbeným námětem umělců, malířů a sochařů, a každý z nich tu scénu viděl plasticky. Ježíš
s trnovou korunou je oblečen do splývavého
pláště, leckdy je ale bez něho, na jeho zbědovaném těle jsou patrné stopy po bičování, ale
nikdy po ranách po hřebech, někdy má spoutané ruce, ale málokdy sedí (dokončení příště).
Radoslav Fikejz a Mojmír Fadrný
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Druhý život dětské knihy
Městská knihovna ve Svitavách se společně
s Klubem seniorů zapojila do projektu Druhý
život dětské knihy. Pokud máte doma knihy,
které již nepotřebuje a jste ochotni je věnovat
těm, kterým pomohou, přineste je do knihovny. Knihy pomohou dětem z Azylového domu
pro matky s dětmi, z Centra J. J. Pestalozziho,
z MC Krůček a konkrétním rodinám, které
vytipuje odbor sociálních věcí. Slavnostní předání knih potřebným proběhne 8. prosince
ve 14 hodin v knihovně za účasti Kateřiny Adametzové z projektu SenSen, který Druhý život
dětské knihy zaštiťuje.
Marta Bauerová

Podpora čtenářské gramotnosti
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Výpůjční doba
během vánočních
prázdnin

Rok fotoklubu

dospělé
oddělení

dětské
oddělení

23. 12. / Po

9:00 – 14:00

9:00 – 14:00

27. 12. / Út

9:00 – 17:00

9:00 – 17:00

28. 12. / St

9:00 – 17:00

9:00 – 17:00

29. 12. / Čt

9:00 – 17:00

9:00 – 17:00

30. 12. / Pá

zavřeno

zavřeno

31. 12. / So

zavřeno

zavřeno

1. 1. / Ne

zavřeno

zavřeno

Pozvánka
na Svitavskou klapku
V týdnu od 12. do 16. prosince proběhne
v Městské knihovně ve Svitavách Týden čtenářské gramotnosti, a to ve spolupráci s realizátory projektu Místní akční plán vzdělávání ORP
Svitavy, v němž je čtenářská gramotnost jednou
z klíčových priorit. Celý týden budou v knihovně
probíhat vzdělávací akce pro školy. Cílovou skupinou jsou především žáci základních škol, a to
prvního i druhého stupně. Program bude uzpůsoben věku dětí (pro menší děti budou mít akce
zábavnější charakter, popř. budou aktivity spojeny s vánoční atmosférou, u starších žáků se zaměříme především na práci s knihou a informacemi). Během Týdne čtenářské gramotnosti se
uskuteční dva workshopy se spisovatelkou a ilustrátorkou Lucií Sunkovou. V průběhu prosince
bude v pasáži Fabriky k vidění výstava ilustrací
jejích knih, které bude možno zároveň zakoupit
v knihovně. Ve středu 14. prosince v 16 hodin
proběhne seminář s lektorkou a spisovatelkou
Klárou Smolíkovou nazvaný Jak vyzrát na knihy. Seminář se zaměří na nové metody a postupy pro práci s knihou a na možnosti, jak vzbudit
v dětech zájem o četbu a jak jim přiblížit svět
knih. Také budou představeny metody práce
s dětmi, které nejsou čtenářsky vyspělé a nemají
dostatečnou motivaci ke čtenářství. Pozornost
bude věnována i využití ostatních informačních
zdrojů mimo krásnou literaturu – komiksů, populárně naučné literatury a internetu, zdůrazněna bude propojenost čtenářské gramotnosti
s gramotností informační. Seminář je určen pro
pedagogy i širokou veřejnost.
Cílem akce je ukázat knihovnu jako vzdělávací organizaci, která může být partnerem pro
školy a má důležité postavení v rámci neformálního vzdělávání.
Marta Bauerová

Rádi bychom vás pozvali na šestý ročník
festivalu neprofesionálního filmu Svitavská
klapka, který se koná v sobotu 10. prosince od
18 hod. v kině Vesmír a alternativním klubu
Tyjátr. Během festivalu proběhne i vyhlášení
soutěže pro mladé filmaře Svitavská klapka
Junior. Kromě filmových pásem večer nabídne
také hudební program nebo výtvarnické výstavy. Více informací na Facebooku Svitavská
klapka.
Tereza Baráková

Předprodeje v prosinci
Předprodej od 16. 12. 2016
• 30. 12. 2016 / 15:00 / Na muzice
ve Fabrice / 80 Kč (senioři 40 Kč)
• 20. 2. 2017 – 19:00 – Jiří Suchý
a Jitka Molavcová (Fabrika)
• 21. 2. 2017 – 19:00 – Divadlo Palace Praha:
Miláček Anna - přízemí 370 Kč, balkon
(1 - 3 řada) 330 Kč, balkon (4 - 6 řada),
300 Kč (Fabrika)
• 7. 3. 2017 / 19:00 / Jiří Kolbaba
- Velký okruh jihem Afriky / 160 Kč
v předprodeji, 200 Kč na místě(Fabrika)
• 20. 4. 2017 / 19:00 / divadlo Ungelt:
Deštivé dny / 400 Kč (Fabrika)

Foto: Jaroslav Mareš
Svitavský fotoklub, jehož činnost byla
obnovena před 12 lety a který má od konce
roku 2015 nové vedení, má za sebou hektický
rok. Zorganizoval tři klubové výstavy, z toho
výstava OKNO byla dokonce dvakrát reprízovaná. Klub měl letos samostatnou výstavu
v rámci Národní soutěže a výstavy amatérské
fotografie. Jaroslav Mareš uspěl s profilovou
výstavou. Členové se zúčastnili fotografických
soutěží (včetně těch internetových), a to s několika úspěchy, např. Pavla Snohy, Josefa Sotony, Jaroslava Mareše nebo Klause Müllera.
Úspěchem je rozhodně 5. místo v Ratibořickém
mapovém okruhu. Jde o jakousi putující a soutěžící výstavu dvaceti fotoklubů z celé ČR. I zde
bodovali Pavel Snoha a Jaroslav Mareš. Letos
se svitavský fotoklub poprvé zapojil do grantového programu města Svitavy a získal finanční
prostředky na vytvoření výstavy Svitavy v roce
2016 – 760. výročí města. Ta prezentovala
v listopadu jen zlomek vytvořených snímků
města z akcí oslav, kulturních, sportovních, společenských akcí, různých známých i neznámých
zákoutí města a pohledů na Svitavy a jeho okolí. Fotoklub je nadále otevřený a vítá zájemce
o amatérské organizované fotografování,
ostatně během roku byl omlazen dvěma fotografkami. Bohužel se musel rozloučit s dlouholetým členem klubu Petrem Horákem, který
v září zesnul.
Milan Báča
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2. / Pá / 19:00 / Fabrika

15. / Čt / 19:00 / Fabrika

1. / Čt / čajovna Namasté

Divadlo Na zábradlí
Miloš Orsoň Štědroň: Velvet Havel

Václav Neckář – Vánoční koncert
s Pueri Gaudentes a smyčcovým kvartetem

Vernisáž: Lucie Ernestová
Cesta k sobě životem

To by byl biják! Jen ho natočit!
Divadelní abonentní cyklus 2016 / 2017. Velvet Havel je autorský hudebně-divadelní projekt Miloše Orsona Štědroně, který po svých
předchozích oceňovaných divadelních projektech věnujících se významným českým osobnostem (Ivan Blatný, Jaroslav Hašek, Antonín
Dvořák, Josef Gočár, Johann Gregor Mendel)
logicky dospěl k postavě Václava Havla. Orson
Štědroň se nechává volně inspirovat Havlovým
životem i tvorbou a s humorem a sobě vlastní
zkratkou pojednává o něm, jeho okolí i o nás
samotných. Forma představení vycházející
z hudby dává šanci uchopit toto nelehké
a ožehavé téma jedné z největších českých
osobností (a již za života legendy) s nadhledem a s vysokou mírou originality. Autor vychází z řady autentických dobových materiálů
a nejnovější faktografické literatury (Jiří Suk:
Politika jako absurdní drama. Václav Havel
v letech 1975-89; Krystyna Wanatowiczová:
Miloš Havel. Český filmový magnát ad.). Režie: Jan Frič. Hudba: Miloš Orson Štědroň.
Dramaturgie: Lucie Ferenzová. Scéna: David
Černý a Jan Frič Kostýmy: Lucia Škandíková.
Hrají: Miloš Havel: Petr Jeništa, Václav Havel:
Miloslav König, Olga Havlová: Dita Kaplanová.
Vstupné: 400 Kč

Výstava inspiračních obrázků pro malé i velké.
Zahrnuje vybrané obrázky ze souborů komunikačních karet CESTA K SOBĚ a CESTA ŽIVOTEM. Kresby odráží důležitá životní témata
jako Naděje, Přijetí, Vnitřní svoboda, Strach
a důvěra, Odvaha, Vyvážení, Soucit, Usmíření
a další. Obrázky nabízí prostor k přemýšlení,
sdílení zkušeností a důvěrnému rozhovoru. Vedou nás k porozumění sobě a světu kolem nás.
Poskytují příležitost nastavit zrcadlo vlastním
pocitům lépe než slova.
Pro potěchu návštěvníků výstavy a jejich inspiraci, jak odstartovat vlastní tvořivost, budou
k dispozici akvarelové Vymalovánky Cesta
k sobě a Cesta životem.
Vánoční koncert legendy naší pop scény
v netradičně akusticky laděném programu, za
účasti dětského sboru Pueri Gaudentes, jenž
se také představil ve spojitosti s natočením posledního Neckářova alba „Mezi svými“.
Právě písně ze stejnojmenného alba jsou součástí tohoto komorního koncertu, který spolu
s bratrem Janem připravili, a dalších (někdy
nově objevených) písní a balad ze zpěvákova
bohatého repertoáru. Nechybí samozřejmě
ani vánoční koledy. Pro rok 2016 je koncert
obohacen o nová aranžmá s doprovodem
smyčcového kvartetu. Vstupné: 390 Kč (pro
členy KPH 200 Kč)

Vánoční koncerty
Pěveckého sdružení Dalibor
Pěvecké sdružení Dalibor Svitavy vás srdečně
zve na vánoční koncerty, kterými se snaží pod
vedením sbormistryně Miroslavy Ducháčkové a za doprovodu Marcely Černé zpříjemnit
předvánoční i sváteční čas v našem městě
i v okolí. Naším milým hostem bude opět houslistka Jana Báčová.

16. / Pá / 18:00 / Divadlo Trám

Soubor Naopak
Farma

11. / Ne / 17:00 / kostel sv. Josefa

Žehnání vitráže Anděla z Dachau
Rok 2016 dal Svitavům nového světoobčana
s nezpochybnitelným morálním kreditem, tak
vzácným v současnosti plné neklidu a ne slušnosti, P. Huberta Engelmara Unzeitiga.
K Unzeitigově soše od Petra Štefana, známé
už v několika zemích světa, a zvonu Beatus
Engelmar Michala Votruby, který se rozezněl
z věže hřbitovního kostela sv. Jiljí nad městem
21. října, přibylo tiše třetí umělecké dílo s unzeitigovskou tematikou – vitráže ve věžním
okně kostela sv. Josefa, unikátně osvětlovaná
ve večerních a nočních hodinách zevnitř kostela. Je dílem Vítězslava Zilvara a Miloslava
Svitáka z Opočna.
V neděli 11. prosince ji při mši svaté
v 17 hodin slavnostně požehná spolu s věžními hodinami plzeňský biskup Monsignor Tomáš Holub. Všichni jste srdečně zváni.
Miloslav Štrych

Všichni jsme si rovni! Někteří jsme si ale rovnější. Ponaučíme se z minulosti nebo ji budeme
opakovat? Autorské zpracování známé alegorie Farma Zvířat Georga Orwella v podání
souboru Naopak Dramatické školičky ve Svitavách. Soubor funguje již 10 let. Na této inscenaci pracujeme dva roky a v průběhu zkoušení
jsme zjistili, že nás přesahuje nejen tématem,
ale i počtem postav. Byla nutná výpomoc z dalších souborů Dramatické školičky.
Hrají: Marcela Coufalová, Šimon Keller, Denisa Marková, Tomáš Mohr, Jan Šindelka. Hosté: Matěj Nárožný, Sarah Sleamanová, Vojtěch
Švihel. Loutky: Marcela Coufalová, Jana Mandlová, Denisa Marková. Hudba: Šimon Keller,
Tomáš Mohr, Vojtěch Švihel. Scénář, výtvarné
zpracování a režie: Jana Mandlová a soubor.

10. prosince
• 14:00 / Hrad Svojanov
• 18:00 / Křenov, kostel Narození svatého
Jana Křtitele
16. prosince
• 18:30 / Hradec nad Svitavou,
kostel sv. Kateřiny
18. prosince
• 15:30 / Mikuleč / kostel sv. Jiří
• 18:30 / Opatovec, kostel Narození
Panny Marie
26. prosince
• 15:30 / Březová nad Svitavou,
kostel sv. Bartoloměje
• 18:30 / Svitavy, kostel Navštívení
Panny Marie
27. prosince
• 18:00 / Opatov, kostel sv. Antonína,
opata
28. prosince
• 17:00 / Koclířov, kostel sv. Filomény
a sv. Jakuba staršího
Zuzana Pustinová

Ohlédnutí za 3. vrcholem oslav, Svitavy společně :)

Hrdí patrioté přicházejí na otevření parku.

Žádné počasí není dost mrazivé, aby to hřejivá svitavská srdce nesnesla :)

453 m n. m.

Jsme tam všichni, máme radost :)

Tak tady bude ještě rybník a tady druhý...

Jdeme za svým stromem, keřem... Foto: Milan Báča

Děkujeme za podporu myšlenky našeho parku.

Nejvyšší „hora“ ve Svitavách (kopec Patriotů)

Vernisáž výstavy Vášeň jménem pohlednice v prostorách městského muzea a galerie.

Pohlednice Svitav se prostě líbí :)

Autoři Kroniky města Svitavy 2006 - 2015

Návštěvníci se dobře bavili.

Úvodní slovo a poděkování ředitelky muzea.

Děkujeme za zapůjčení soukromých pohlednic.

Slavnostní křest kroniky našeho města.

Na zdraví a na dalších báječných 10 let.

Čestné občanství pro Jiřího Brýdla.

Foto: MIC

...navíc Cena města Svitavy.

Foto: MIC

Slavnostní předávání Ceny města Svitavy.

Svitavavné Svitavanům.

Přítomni byli i výtvarníci a autoři cen.

Nechyběli představitelé města.

Ceny města Svitavy.

Pěvecké sdružení Dalibor.

Syxtet Svitavy.

Oceněný Vilém Stich.

Oceněný Václav Koukal.

Oceněný Vlastibor Zvinger.

Kreativní dílnička ve Fabrice.

Čekáme na sv. Martina na bílém koni :)

Děti se s lampiony dobře bavily.

Světlonoši v čele průvodu.

Martin už jede...

Ohnivá show v parku Jana Palacha.

Fotografie: Jiří Marek
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Děje se ve městě
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Kardiaci stále aktivní

Víte, že...
...v prosinci bude otevřena nová podniková prodejna masa a uzenin firmy František
Šutera?

7. / St / 14:00 / Fabrika, předsálí

Mikulášské posezení s vánočním punčem
8. / Čt / 14:00 / Fabrika, internetová kavárna
u městské knihovny

Druhý život dětské knihy
– slavnostní předání knih
Máte doma nepoškozené a obsahově kvalitní dětské knihy, které již nepotřebujete a jste
ochotni je věnovat těm, kterým pomohou,
přineste je do městské knihovny. Knihy můžete přinést nejpozději do středy 7. prosince.
Slavnostní předání proběhne za účasti zástupce projektu SenSen (senzační senioři) Konta
Bariéry.
13. / Út / 13:00 / Bowling-Squasch centrum

Bowlingový turnaj
22. / Čt / 14:00 / Fabrika, předsálí

Soutěž o nejlepší vánoční cukroví
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
6. / Út / 14:30 / Fabrika

Výroční členská schůze
Zhodnotíme naši činnost za rok 2016. Představíme nové členy výboru naší ZO. Kulturní
program zajistí členky tanečního souboru
Srdíčko. Malé občerstvení zajištěno. Schůzi zakončíme Mikulášskou taneční zábavou až do
20:00 hodiny.
21. / St / 17:00 / svitavské náměstí

Vánoční vystoupení
Zazpíváme písně pod rozsvíceným vánočním
stromem.
Do nového roku 2017 přejeme všem příznivcům zdravého životního stylu hodně zdraví,
pohody a na shledanou při našich akcích pro
zdraví.
Za výbor ZO kardio Svitavy Jan Pokorný

Rozsvícení vánočního
stromu v Lačnově
Spolek Moravský Lačnov ve spolupráci
s Modrou školou vás zve v sobotu 3. prosince
v 17 hodin ke škole na historicky II. rozsvícení
vánočního stromu. Již od 16 hodin se podává punč pro děti i dospělé. Hrnečky a přátele
s sebou.
Pavla Oharková

Kardio klub Svitavy a Polička využil krásný
říjnový den k návštěvě Nasavrk. Okolí městečka
nabízí spoustu zajímavých aktivit. Zcela unikátní přírodní památkou v Nasavrkách je Kaštanka
- sad jedlých kaštanů. V nasavrtském zámku se
nachází stálá expozice Po stopách Keltů. Život
Keltů nás zaujal vysokou kulturou keltského
osídlení, jejich řemesly, úrovní zemědělství, náboženstvím a ukázkami bydlení. A protože místní jsou na tuhle raritu náležitě pyšní, připravili na
sobotu 22. října slavnostní kaštanobraní. V sadu
jedlých kaštanů bylo plno sběratelů, hrála hudba
a trhovci nabízeli své zboží. Nenechali jsme si
ujít jedinečnou šanci ochutnat kaštanové delikatesy z místní úrody. Navštívili jsme také včelařské arboretum a seznámili jsme se s životem
včel, hmyzu a s podmínkami pro jejich život.
Krásný den končil s dobrým pocitem, že jsme
udělali mnoho dobrého pro zdraví. Vycházku
připravila Marcela Pokorná. Jaromír Lahodný

Čertovská dražba
Od 1. do 4. prosince proběhne již pátý
ročník benefiční internetové aukce, kterou pořádá obecně prospěšná společnost
Rytmus Východní Čechy. Patronem aukce
s názvem Čertovská dražba je držitel stříbrné
medaile z olympijských her v cyklistice Jaroslav
Kulhavý. Na webové stránce www.aukce.rytmusvychod.cz se může do dražby zapojit kdokoli, kdo má přístup k internetu a chuť podpořit
Rytmus Východní Čechy o.p.s. Výtěžek letošní
aukce bude použit na pořízení druhého osobního automobilu, který zefektivní poskytnutí služeb v okresech Svitavy a Ústí nad Orlicí.

Na prodejně (Milady Horákové 484/40)
budeme prodávat čerstvé výsekové maso hovězí, vepřové a drůbeží, dále salámy, párky
a klobásy, uzená masa, speciality a speciality
vařené výroby. Veškeré námi prodávané maso
je pouze z českých chovů , ve výrobcích nepoužíváme žádné sojové doplňky, stále vyrábíme
klasickým způsobem.

...se bude opět točit pivo Oswald?
Tentokrát od 16. do 18. 12. ve Fabrice a v restauraci Maják.

...byla otevřena nová autorská galerie?
Od 1. listopadu byla otevřena nová autorská prodejní galerie s keramikou Ilony Ambrožové. Navazuje na původní malý obchůdek,
kam už se vzájemně nevešli zákazníci a výrobky. Nyní si mohou návštěvníci ve větších prostorách v klidu prohlédnout ucelenou řadu od
malých drobností, kachlů, andělů, mandal až
po velké mozaikové obrazy. Keramiku vyrábí Ilona Ambrožová již řadu let a jezdí s ní po
celé republice, kde její výrobky s otiskem lidské
ruky ze šamotové hlíny a skla budí pozornost
a rozdávají radost. Pro svoji originalitu jsou
i častým dárkem z „českých“ Svitav do zahraničí.
Přijďte se podívat i vy. Galerie je v přízemí
na náměstí Míru 65/33. A jedno speciální pozvání – během prosince bude opět uvařen pravý
vánoční punč a každý, kdo bude mít chuť, ho
může zdarma ochutnat.
Vlastimil Ambrož
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Naši nejlepší tenisté Rouchal, Vrtěna a Krejčí
žebříček z turnajů staršího žactva, kde figuruje
mezi chlapci o 2 roky staršími na 242. pozici.
Jakubu Vrtěnovi patří 105. místo českého
žebříčku. Kuba ve své první sezóně mezi mladšími žáky uhrál několik kvalitních výsledků, což
jej posunulo na vynikající 7. místo v republice
mezi ročníky 2006 a bude tak o něj velký zájem
z předních českých klubů.

Silový trojboj
Na konci října se ve Svitavách uskutečnilo 3. mistrovství východních Čech v klasickém
(RAW) silovém trojboji, kterého se celkem
zúčastnilo 58 závodníků z celé České republiky. Svitavský oddíl dle výkonnosti obsadil
z 11 oddílů bronzovou pozici. V kategorii ženy
do 57 kg získala 2. místo Karolína Adamová
(dřep – 85 kg NR, benchpres – 55 kg, mrtvý
tah – 117,5 Kg NR), 3. místo Barbora Plíhalová
(dřep – 90 kg, benchpress – 45 kg, mrtvý tah
– 110 kg) a na 4. místě se rovněž umístila naše
členka oddílu Kristýna Nováková (dřep – 60
kg, benchpres – 42,5 kg, mrtvý tah – 110 kg).
V kategorii ženy do 72 kg Jolana Moravcová
vybojovala 1. místo s výkony (dřep – 115 kg
NR, benchpres – 55 kg, mrtvý tah – 135 kg),
1. příčku rovněž získala v kategorii ženy nad 84
kg Veronika Hrochová (dřep – 105 kg, benchpres 55 kg, mrtvý tah 135 kg). Výše uvedeným
svitavským trojbojařkám patří velké poděkování za skvěle odvedené výkony a pokoření
dosavadních národních rekordů. Za svitavské
trojbojaře ve váhové kategorii do 59 kg vybojoval zlatou medaili Milan Pokorný (dřep – 70
kg, benchpres 47,5 kg, mrtvý tah 130 kg), stříbrnou medaili získal Daniel Křepelka v kategorii muži do 66 kg (dřep – 125 kg, benchpres
– 97,5 kg, mrtvý tah – 170 kg), zlatou medaili
v kategorii muži do 74 kg získal Luboš Doležel
(dřep – 152,5 kg, benchpres – 110 kg, mrtvý
tah – 222,5 kg), stříbrnou příčku obsadil v kategorii muži do 83 kg Libor Novák (dřep – 160
kg, benchpres – 130 kg, mrtvý tah – 200 kg),
v kategorii muži do 105 kg Patrik Krušina obdržel zlatou medaili (dřep – 205 kg, benchpres
– 110 kg, mrtvý tah – 275 kg) a Jakub Ješko zlatou
medaili v kategorii muži do 120 kg (dřep – 210
kg, benchpres – 145 kg, mrtvý tah – 210 kg).

Dominik Rouchal.
Začátkem října 2016 byly vydány celostátní a oblastní žebříčky pro rok 2016, které
hodnotí výsledky zimní a letní sezóny letošního
roku. Zimní sezóna začíná v prosinci předchozího roku a končí v dubnu aktuálního roku. Letní sezóna začíná dubnem a končí posledním
zářím. Do žebříčku se započítává 8 nejlepších
turnajů jednotlivců (dvouhra a čtyřhra) za celý
rok a jako jeden turnaj jsou započítány i výsledky jednotlivce v soutěži družstev.
Velmi zajímavě dopadla pro svitavský tenis
kategorie mladšího žactva, ročníky narození
2004, 2005 a 2006.
Ze svitavských tenistů dosáhl nejlepšího
umístění Dominik Rouchal hrající však za oddíl TK Agrofert Prostějov, který je na 27. místě.
Mezi tenisty ročníku 2005 je však na vynikajícím 4. místě v republice. Dominikovi jen těsně
unikla nejlepší trojka, která by jej posunula do
reprezentace. Potěšující však je, že pokud by se
bral žebříček výsledků pouze z dvouhry, byl by
s přehledem třetí.
Na 42. místě v republice se umístil Jan
Krejčí, kterému ale patří 1. místo v žebříčku
východních Čech. Honza v této kategorii končí
a příští rok jej čekají zápasy mezi staršími žáky
(13-14 let). V této kategorii se sestavuje jiný

Jakub Vrtěna.
Republikové žebříčky tak ukázaly, že výkonnost svitavských tenistů má rostoucí úroveň. Po skvělých výsledcích minitenistů a babytenistů na MČR v letošním roce jsou v popředí
republikových žebříčků i jejich starší kolegové.
Martin Lipenský

Jan Krejčí.

Úspěšný podzim pro svitavské gymnastky

Velké poděkování patří Liborovi Novákovi,
Pavlíně Novákové, nakladačům, IT týmu, celému zázemí, které se podílelo na uskutečnění
a živém přenosu silového klání, a všem příznivcům powerliftingu, kteří nás přišli podpořit
a pomohli ke skvělé atmosféře a navození příjemného zázemí našim reprezentantům.
Podrobné informace včetně videozáznamu
soutěže ze Svitav, z Lukova kde jsme se účastnili 3. mistrovství ČR v silovém trojboji družstev,
a z Ostravy z 3. mistrovství Moravy v silovém trojboji družstev naleznete na www.powerlifter.cz.
Vladěna Janků

Trenérky sportovní gymnastiky mají od září
velmi napilno. Na každý trénink se dvakrát týdně sejde v malé tělocvičně na Felberce až čtyřicet zapálených gymnastek. Zatímco ty mladší
se s gymnastikou teprve seznamují, ty starší už
pilují sestavy. V říjnu jsme se zúčastnily závodu
v Třebíči a odvezly jsme si zlaté medaile. Poté
následovalo soustředění ve specializované tělocvičně v Šumperku, kde jsme zkoušely nové
prvky. Celé naše snažení vyvrcholilo v sobotu
12. listopadu, když jsme se zúčastnily mistrovství ČR v teamgymu v Trutnově. Na závod
se sjelo rekordních 16 družstev a naše děvčata se neztratila. Obsadily jsme úžasné, i když
trochu nepopulární 4. místo. Skvělý výsledek
a povzbuzení do dalších závodů. Před námi se
umístily jen týmy, které se na teamgym specializují a trénují v trošku jiných podmínkách.

V prosinci nás čeká další závod v Brně, kterého se zúčastní i některé nejmladší gymnastky, a již tradiční oddílový vánoční závod. Tak
nám držte palce.
Pavla Koudelková
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Charitativní běh pro Marušku byl úspěšný
Nebylo účelem jednotlivé umístění v běhu, ale
symbolicky podpořit dobrou věc.
Běhu se nakonec zúčastnilo 64 účastníků
a bylo vybráno na pohybové pomůcky pro Marušku 6 050 Kč. Výtěžek této akce bude sloužit
jako příspěvek na zakoupení pomůcky MOTOmed, která pomáhá při léčbě.
Poděkování patří všem, kteří nelitovali svého času a peněz v sobotním odpoledni a zúčastnili se tohoto charitativního běhu. Budeme
pokračovat i v budoucnu v této akci a budeme
se těšit na vaši účast.
Robert Snášil
Koncem října byl Střediskem volného času
Tramtáryje Svitavy a oddílem atletiky TJ Svitavy
zorganizován 1. ročník „Charitativního běhu“
pro Marušku Samkovou.
Nápad uspořádat charitativní běh vznikl ve středisku volného času a po konzultaci
s Lucií Patočkovou z rehabilitace jsme se rozhodli pomoct finančně holčičce, která má problémy s pohybovým aparátem.
Běh probíhal na Atletickém stadionu ve
Svitavách a ve Vodárenském lese za pěkného
počasí a běhu se zúčastnily jak celé rodiny, tak
i jednotlivci, dokonce i maminky s kočárky.

Na Štěpána běhám z rána

Bike club Svitavy a Atletika Svitavy zvou
všechny, kdo chtějí druhé sváteční dopoledne
strávit aktivním pohybem. V pondělí 26. prosince v 11:00 startujeme již III. ročník svitavského Štěpánského krosu, tentokráte při změně trasy na 8,9 km. Trasa běhu je směřována
na in-line okruh, poté na novou cyklostezku
a do lokality Vodárenského lesa s využitím naučné stezky. Start je hromadný pro všechny
kategorie.
Prezentace závodníků bude od 9:30 do
10:30 h. v prostorách tribuny fotbalového stadionu na ulici U Stadionu, kde budou k dispozici šatny a sprchy. Bližší podrobnosti najdete
v propozicích závodu na stránkách Bike clubu
Svitavy www.bikesvitavy.cz Čestmír Nakládal

Plavání na krytém bazénu
23. 12.

Pá

5:00–11:00, 13:00–21:00

24. 12.

So

zavřeno

25. 12.

Ne zavřeno

26. 12.

Po

9:00–20:00

27. 12.

Út

9:00–20:00

28. 12.

St

9:00–20:00

29. 12.

Čt

9:00–20:00

30. 12.

Pá

9:00–20:00

31. 12.

So

9:00–16:00

1. 1.

Ne zavřeno

Veřejné bruslení
23. 12.

Pá

10:00–12:00; 14:00–16:00

24. 12.

So

14:00–16:00

25. 12.

Ne 14:00–16:00

26. 12.

Po

18:00–20:00

27. 12.

Út

10:00–12:00; 14:00–16:00

28. 12.

St

10:00–12:00; 14:00–16:00,
16:30–17:30 brus. s hokejkou

29. 12.

Čt

10:00–12:00; 14:00–16:00

30. 12.

Pá

10:00–12:00; 14:00–16:00,
16:30–17:30 brus. s hokejkou
10:00–12:00; 14:00–16:00

31. 12.

So

1. 1.

Ne 10:00–12:00; 14:00–16:00

2. 1.

Po

10:00–12:00; 14:00–16:00

Předvánoční čas v pohybu
Přijďte si zpříjemnit předvánoční čas cvičením a tancem s Aerobik klubem Svitavy,
v neděli 11. prosince v 17 hodin do malé tělocvičny ZŠ Felberova. Čeká vás hodina zumby
a double aerobiku, která bude určena pro širokou veřejnost, tzn. i pro ty z vás, které/ří jste
naše hodiny ještě nikdy nenavštívili. Vstupným
je ochutnávka vašeho cukroví či drobného pohoštění, jehož se ujmeme na závěr při společném posezení. Přijďte se odreagovat a „odpočinout“ pohybem a chvíli se „zastavit“ s přáteli
v předvánočním shonu.Srdečně zvou cvičitelky
Aerobik klubu Svitavy.
Jana Fiedlerová

Makáme o sto šest

I přesně takhle by se dala vystihnout každodenní dřina svitavských plavců pod dohledem
trenéra Josefa Kopeckého. Od pondělí do pátku
se jim trenér poctivě věnuje, a tak se jeho svěřenci po prázdninovém odpočinku zúčastnili
v říjnu dvou závodů. Své síly změřili na závodech
ve Vyškově (Vyškovský hrošík) 15. října a o týden
později se zúčastnili městského přeboru žactva
v Brně. Dřinu a úsilí dokázali řádně zúročit. Ve
velké konkurenci dokázali vybojovat celkem
21 medailí. Kvalitní výkony na závodech předvedl Daniel Letý, který dokázal pětkrát zvítězit
(Vyškov 50 m VZ, Brno 50 m Z, 50 m VZ, 50 m
P a 50 m M). Na 50 m Z ve Vyškově na jednoho plavce o kousek nestačil, ale i tak z toho bylo
krásné druhé místo. Pavlína Dvořáková vylovila
z vyškovského bazénu zlatou medaili na 50 m P
a bronzovou medaili na 50 m VZ. Lépe se jí vedlo
v Brně, kde v závodě na 100 m PZ a 50 m P vybojovala zlaté medaile a na 50 m VZ a 50 m M získala stříbrné příčky. Další dobrou plavkyní je i Charlene Crhová, které to na závodech také „cinkalo“.
Z Vyškova dovezla stříbrnou příčku na 50 m VZ
a v Brně tuto příčku obsadila hned dvakrát (100
m PZ a 50 m P) a sbírku ještě obohatila o bronzovou medaili na 50 m VZ. Další plavkyní klubu
je Barbora Kuncová, která na znakové trati na
50 m ve Vyškově vybojovala druhé místo. Tento
úspěch však dokázala ještě zlepšit a v Brně si na
této trati doplavala pro zlato. Svoji sbírku poté
ještě obohatila o 3. místo na 50 m M. Poslední
plavkyní, která v Brně vybojovala za jednotlivce
medailovou pozici, byla Sabina Bártová, která na
50 m Z obsadila 2. místo. Dívky ve Vyškově také
nastoupily ve štafetě 4 x 50 m polohový závod,
kde ve složení - Kuncová, Crhová, Bártová, Dvořáková obsadily 3. místo. Dalším členem výpravy,
který se zúčastnil plaveckých závodů v Brně, byl
Lukáš Marek. Ten podal v závodu dobré výkony
a dvakrát z toho byl vylepšený osobní rekord.
Nové osobáky zaplaval na tratích 50 m prsa
a 50 m volný způsob. Listopad věnují plavci velké
přípravě na závody, které proběhnou v prosinci
v domácím prostředí. Plavcům moc gratulujeme!
Pavlína Letá

Distribuci zajišťuje firma Lubomírek.cz.
S nesrovnalostmi v doručování se obracejte
na mob.: 608 024 585 (www.lubomirek.cz).
Příští číslo vyjde 30. prosince 2016
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