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Svitavský tradiční Tříkrálový průvod
Po kolikáté už? Po osmadvacáté vjedou
na svitavské náměstí a přitáhnou otěže svých
koní u vánočního stromu, abychom je mohli
přivítat. A koho? No přece svaté Tři krále, kteří
uviděli Hvězdu a vydali se za ní, aby našli naději – Krále králů.
Zveme vás, milí přátelé, na svitavské náměstí v neděli 8. ledna 2017 v 16:30 hod
a potom k putování v průvodu za hvězdou do
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BESEDA
SE ZBIGNIEWEM
CZENDLIKEM
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Karneval na ledě

červeného kostela sv. Josefa na krátký program
zakončený živým betlémem, tentokrát pod
názvem Obdarování. Účinkují: Jezdecký klub
M. Bártové z Kamenné Horky, jezdectvo Šumových z Hradce, trubači J. Dvořáka ze Svitav,
farní Misijní klubko a žáci ZŠ Felberova. Srdečně zvou pořadatelé - Římskokatolická farnost
Svitavy a Muzejní historický klub Záviš.
Miloslav Štrych

Na zimním stadionu ve Svitavách se uskuteční v sobotu 28. ledna 2017 již tradiční
akce Střediska volného času Tramtáryje Karneval na ledě. Celý program bude zaměřený
na soutěže pro děti. Akce je plánována od 14
do 16 hodin.
Budou připraveny různé hry jak pro děti
předškolního věku, tak pro školáky. Užijeme si
plno legrace a celý karneval zakončíme společným bruslením ve „vláčku“ a rozdáváním
drobných dárků každému soutěžícímu. Menším dětem doporučujeme v rámci bezpečnosti, aby si přinesly přilbu na hlavu (cyklistickou,
lyžařskou).
Děti v maskách budou mít vstup volný,
děti bez masek v doprovodu dospělých 20 Kč,
bruslaři bez masek a dospělí 25 Kč.
Těšíme se na vaši návštěvu. Robert Snášil

Tříkrálová sbírka pomáhá potřebným
Začátek nového roku patří v naší zemi již
tradičně Třem králům. Letos je můžeme potkat nejdříve 1. 1. 2017 a naposledy 15. ledna
2017.
Na Svitavsku, a tedy i v Olomoucké diecézi, probíhá letos již 18. ročník. Tedy o rok více,
než se počítá ve zbytku republiky. Pokud byste
rádi přispěli, přestože vás koledníci nezastihli doma, můžete tak učinit buď ve Světlance
- CDS v Jungmannově ulici 1558/6, nebo přímo v sídle Charity Svitavy, Hřbitovní 2257/1.
Pro uživatele mobilních telefonů platí
i nadále možnost přispět formou DMS, a to
v podobě: DMS – KOLEDA (dms mezera
koleda) na číslo 87 777. DMS stojí 30 Kč,
z každé z nich dostane Charita ČR 28,50 Kč.

Koledníkům bude uděleno požehnání na mši
svaté v neděli 1. ledna 2017 v 9:30 ve farním
kostele Navštívení Panny Marie ve Svitavách.
Potom se již vydají do ulic přinášet lidem radost nejen zpěvem koledy, ale i přáním dobra. Přinášejí ještě něco víc než přání. Přinášejí
požehnání. Písmena K+M+B+2017 ve svém
původním významu totiž znamenají „Kristus
mansionem benedicat“, to je latinsky, česky to
znamená „ať Kristus požehná tento dům (byt,
místnost)“ v roce 2017. Přát dobro mohou
druhým všichni. Teprve potom přichází na scénu kasička. Dává lidem příležitost k tomu, aby
i oni byli dobří. Koledováním společně všichni
pomáhají lidem, kteří pomoc potřebují, a šíří
tak dobro a radost.
Pokračování na str. 2
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Česko polské projekty v kultuře
Oživení historie měst Svitavy a Strzelin
Začátkem prosince byl schválen projekt,
který zavazuje dvě města k tomu, že se během
dvou následujících let velmi sblíží a dobře poznají: české Svitavy a polský Strzelin. A mám
z toho opravdu velkou radost! Město Strzelin
leží na hranici Krkonošsko – jesenického podhůří, 37 kilometrů od Vratislavi, protéká jím řeka
Olawa. Zdejší žulový lom patří mezi největší
v Evropě. Žije zde asi 13 000 obyvatel. První
písemná zmínka o městě pochází z 12. století.
V polovině 18. století byl Strzelin centrem české
nekatolické menšiny, vystěhovalců pro víru. Svitavy a Strzelin tedy spojuje historie spjatá s útěkem českých bratří do exilu. Mnoho evangelíků
ze Svitavska uteklo do Strzelinu a dodnes tam
žijí jejich potomci. Proto přichází náš projekt,
který naváže na přetrhané vazby a představí
místní amatérskou kulturu obou měst.
Projekt naplňuje myšlenku setkávání amatérů v oborech: hudba, divadlo, výtvarné umění.
Setkávat se budou amatérští umělci (pěvecké
sbory, žáci základních uměleckých škol, dechové orchestry, kapely, divadelníci, fotografové,
výtvarní umělci) střídavě ve Svitavách a Strzelině. Součástí projektu je i materiální vybavení.
Tak nás čekají dva roky plné setkávání a společných chvil s velmi milými přáteli z polského
města Strzelin – vzdáleného 162 kilometrů od
nás. Těšme se. Budou to setkávání radostná
a vzájemně obohacující!
Petr Mohr
Společné dědictví - jeden cíl
Loňský rok byl pro městské muzeum spojen
s návratem historického betléma zpět do Svitav.
Tedy – „Velký svitavský betlém“ se do Svitav stěhoval už v roce 2012, jeho část byla vystavena
ve stálé expozici Labyrint svitavských příběhů,
ale byl stále v majetku Pardubického kraje a do
Svitav byl pouze zapůjčen. Až v loňském roce
se stal majetkem Města Svitavy a byl zapsán do
registru památek České republiky. Vystavena
je pouze jeho část, ale postupně se nám daří
získávat peníze na jeho restaurování. Nejedná se o malou částku, přesto věřím, že se nám
podaří svitavský betlém zrestaurovat, opravit
a zprovoznit pohybový mechanismus a soubor
se stane opravdovým unikátem, jakých není na
světě mnoho. Nicméně právě Česká republika
a také sousední Polsko jsou pohyblivými betlémy známé. A tak jsme se v létě loňského roku
spojili s Muzeem betlémů v Třebechovicích pod
Orebem a ve spolupráci s muzeem v Kudowe
Zdroji připravili společný projekt, který přiblíží
tento jedinečný fenomén betlémářství veřejnosti.
Cílem bude záchrana a zpřístupnění unikátního společného kulturního dědictví – betlemářství občanům a turistům. Součástí projektu
bude dokumentační film o betlémech v příhraničí, kterým představíme jedinečný postup
restaurování pohyblivých betlémů. Součástí
projektu bude také společná výstava, publikace o betlémech a herní prvky pro děti. Věřím,
že spolupráce Svitav, Třebechovic a Kudowe
Zdroji bude přínosná a zvýší zájem veřejnosti
o jedinečné kulturní dědictví našich předků.

Kruhový objezd

Celý projekt bude probíhat od března 2017
do dubna 2018 a o jeho průběhu vás budeme
průběžně informovat.
Blanka Čuhelová

Rekonstrukce
a rozšíření objektu
krytého bazénu
Vedení města Svitavy a společnost SPORTES Svitavy pracují na realizaci rekonstrukce
a rozšíření objektu krytého bazénu ve Svitavách. V roce 2015 byla zpracována provozní
a architektonická studie ateliérem Romana
Svojanovského a tato studie prošla 15. prosince 2015 veřejným projednáváním. Připomínky
vzešlé z veřejného projednání se zakomponovaly do navržené studie a vytvořily základ pro
zadávací řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, pro stavební
povolení a pro výběr zhotovitele stavby. Hodnotící komise 4. února vybrala nabídku společnosti ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ za vhodnou s nabídkovou cenou 2,93 mil. Kč bez DPH.
S touto společností byla 4. března 2016 podepsána smlouva o dílo.

V průběhu roku 2016 byla dokončena
projektová dokumentace k žádosti o územní
rozhodnutí a žádostí o stavební povolení. Společnost SPORTES Svitavy získala pravomocné
územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení dne 9. 11. 2016. Dokončení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele je
stanoven na 15. prosince 2016. Vedení města
Svitavy a společnost SPORTES Svitavy plánují
zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby 1. 2. 2017 s dokončením procesu
do 13. 5. 2017. Termín zahájení rekonstrukce
a rozšíření objektu krytého bazénu k 1. červenci 2017 je stále reálný.
Jaroslav Kytýr

Největší městský kruhový objezd proti
Ottendorferově domu stáčí kolem svého středu dopravu z příjezdů od Brna, Olomouce
a Šumperka. Je to první identifikační bod
městského centra. Stalo se zvykem kruhové
objezdy výtvarně pojednávat, přiblížit na nich
město symbolikou a dělat z nich důstojná vítací
a loučící místa. Ve jménu našeho města je světlo
a voda a v jeho historii tkaní textilií. Světlo
a voda jsou základní podstatou života a tuto
podstatu provází číslo fí, jehož nejznámějším
geometrickým vyjádřením je pentagram. Do
kruhového objezdu směřuje pět cest, přímo
se tu tedy nabízí myšlenka utkat vlákno z vody
přiváděné pěti rotujícími spirálami. Jedna
z možností, jak to udělat, je vytvořit vysoký kuželový násyp (2,1 m), v jehož středu je kruh
a pět kamenných žeber - koryt, stočených
spirálově k vnitřnímu kruhu ve směru pohybu
aut. Zakončující horní hrany těchto ploch jsou
vzepjaté křivky, které jsou vzájemně propojené
konci žeber. Tato struktura vytváří při objíždění
dokola dojem nekonečné sinusoidy nebo v případě vody kapilární elevace a deprese. Směrem k patě svahu se všech pět vlnících ploch
a pět spirálových žeber mění v klidný kruh.
Nad vnitřním kruhem, kde je ukryta technologie celého díla, se vznáší rozdvojené nerezové
trubice tvořící pokračování kamenných žeber.
Konce trubic jsou opatřeny rotujícími tryskami, které z vodního proudu vytvářejí spřádanou vodní nit. Všech deset paprsků se potkává
a společně spadá do středu kruhu. Kamenná
žebra směrem k okraji přecházejí do štěrkových ploch. Každá z ploch by měla být pokrytá
jiným druhem půdopokryvných rostlin s různými odstíny zeleně nebo květů. Všechny plochy
spolu s umělým svahem vytvářejí brzdicí retardér pro případ, že by některé z aut pokračovalo v cestě rovně.
Roman Svojanovský

Tříkrálová sbírka pomáhá potřebným
Pokračování ze str. 1
Tříkrálová sbírka 2017
Získanou částku použijeme k pomoci konkrétním rodinám, dále bychom rádi přispěli
k vyřešení bezbariérového přístupu v nové budově v Polní ulici, která bude sloužit klientům
jako tvůrčí dílny.
Tříkrálová sbírka 2016
Ročník 2016 přinesl skvělý výsledek
- 413 493 Kč. Samotné Svitavy vykoledovaly
214 027 Kč. V ostatních obcích se podařilo nashromáždit 199 466 Kč.

Kromě materiální pomoci konkrétním rodinám byl z prostředků Tříkrálové sbírky částečně financován i nový svozový automobil pro
Charitu Svitavy. Slouží klientům ze Svitav a obcí
v územní působnosti Charity Svitavy k dovozu
do Centra denních služeb Svitavy a zpět. Fotografie z koledování let minulých, přehled výtěžků dle jednotlivých vedoucích skupin a obcí
naleznete na našich internetových stránkách
http://svitavy.charita.cz/trikralova-sbirka/.
Děkujeme všem, kdo přispějí finančně, či svým
časem jako koledníci.
Miriam Holubcová
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Kam s vánočními stromky? Granty v roce 2017

Informace z úřadu
Poplatek za komunální
odpad
Zastupitelstvo města na svém zasedání
14. prosince projednalo návrh vyhlášky o poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu
v roce 2017. Pro nadcházející rok se počítá se
zachováním stávající výše poplatku, který činí
600 Kč na osobu za kalendářní rok.
Rozdíl mezi skutečnými náklady za nakládání s odpady, které město Svitavy hradí
společnosti LIKO SVITAVY a poplatkem za komunální odpad činí celkem 425,1 tis. Kč. Tato
částka bude kryta z příjmů města, které získává
od společnosti EKO-KOM za vytříděné složky
komunálního odpadu (papír, plasty, sklo, nápojový karton), které občané v průběhu roku
odložili do kontejnerů na separovaný sběr.
Poplatek lze zaplatit pouze jednorázově na
celý rok v období od 2. ledna do 30. června
2017 v hotovosti, bankovním převodem, případně platební kartou na podatelně městského úřadu.
Michal Nedoma

Odstrojené vánoční stromky prosím ukládejte vedle kontejnerů na komunální odpad
(nádoby o objemu 1100 litrů, nikoliv vedle popelnic) tak, aby byl možný jejich samostatný
odvoz společností SPORTES. Stejně jako v minulém roce bude opět ve vybraných lokalitách,
zejména na sídlištích a více obydlených městských částech, možnost likvidace odstrojených
vánočních stromků prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů (zelené kontejnery s označením BIO odpad). Děkujeme všem občanům
za dodržení pořádku kolem kontejnerů.
Michal Nedoma, zdroj SPORTES Svitavy

Fond regenerace památek

Cena vodného a stočného
Cena vodného a stočného v roce 2017
vzroste o částku 1,46 Kč vč. DPH.
O navýšení ceny vodného rozhodla členská schůze Skupinového vodovodu Svitavy
na svém jednání dne 25. 11. 2016. Důvodem
pro zvýšení ceny je zájem o navýšení objemu
finančních prostředků z nájemného od provozovatele vodovodu, které slouží pro financování rekonstrukce stávajících vodovodních řadů.
Současné zvýšení není způsobeno zvýšením
provozních výdajů.
Cena stočného zůstává pro rok 2017 zachována ve stejné výši, jako je cena v roce letošním. V následující tabulce je uveden návrh
výše ceny vodného a stočného na rok 2017
a jeho srovnání s cenou roku 2016:
2016
(cena
vč. 15%
DPH)

2017
(cena
vč. 15%
DPH)

navýšení

vodné

34,04

35,50

1,46

stočné

41,58

41,58

0

77,08

1,46

cena

vodné
+ stočné

75,62

Pro úplnost uvádíme, že průměrná roční
spotřeba na jednoho obyvatele je přibližně
32 m3 . Při zvýšení o 1,46 Kč/m3 tak každý
občan zaplatí za vodné a stočné v roce 2017
průměrně částku ve výši cca 2 467 Kč (77,08
Kč/m3 x 32 m3 ), proti výdajům cca 2 420 Kč
v roce 2016 (75,62 Kč/m3 x 32 m3 ). Meziroční
navýšení ceny vody tak bude v průměru činit
47 Kč/rok na jednoho obyvatele Svitav.
Marek Antoš

Město Svitavy každoročně vyhlašuje Grantový program, jehož cílem je finančně podpořit
nestátní neziskové organizace, právnické osoby, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby,
které provozují veřejně prospěšnou činnost
a volnočasové aktivity pro děti a mládež na
území města Svitavy v určených oblastech.
Těmi budou i pro rok 2017:
a) sociální služby a humanitární pomoc
b) kultura
c) sport a turistika
d) životní prostředí
Rada města na svém posledním letošním
zasedání 13. 12. 2016 vyhlásila program pro
následující rok s obecným zaměřením na činnost s mládeží ve všech uvedených oblastech.
Program bude s ohledem na přípravu a schvalování rozpočtu města Svitavy oficiálně vyhlášen prostřednictvím odboru školství a kultury
na úřední desce MěÚ, na webových stránkách
města 26. 1. 2017. Písemné žádosti pak lze
podávat od 27. 2. 2017 do 31. 3. 2017. Podrobnosti jsou na webu města: www.svitavy.
cz/cs/m-19-grantovy-program/
Pardubický kraj vyhlásil grantové programy
na rok 2017

V letošním roce podpořilo město Svitavy
obnovu fasád čtyřem majitelům domů na náměstí. Ti celkem investovali 1,74 mil. Kč a město jim přispělo dohromady částkou 734 tis. Kč.
V současné době dostávají vlastníci domů
na náměstí Míru do svých schránek informační dopis společně s výzvou ke zlepšení stavu
fasády a podloubí i s možností získání finanční
podpory z FRPMS.
V roce 2017 předpokládáme větší zapojení
vlastníků domů, žádosti lze podávat na odboru
školství v průběhu celého roku. Zde jsou připraveni poskytnout žadatelům podklady stavebně
technického průzkumu pro konkrétní objekt.
Všechny informace jsou na webu města.
Jiří Petr

1) Podpora v oblasti sportu a volnočasových
aktivit, program:
• B1: Podpora pravidelné činnosti
sportovních organizací
• B2: Podpora handicapovaných sportovců
• B3: Podpora sportu pro všechny
• B4: Podpora sportovní reprezentace kraje
• B5: Podpora významných sportovních akcí
• F1: Podpora volnočasových aktivit
• C1: Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav
sportovních zařízení, pořízení investičního
movitého majetku sportovních zařízení
a organizací
2) Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro
rok 2017
3) Program podpory Kultury a památkové
péče v Pardubickém kraji na rok 2017, podprogram:
• 1: Podpora kulturních aktivit
• 2: Podpora preventivní péče o sbírky muzeí
a galerií v Pardubickém kraji
• 3: Podpora stavební obnovy a restaurování
kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji
• 4: Podpora subjektů činných v oblasti
kultury

Poradna ČOI
Poradna České obchodní inspekce připadne tentokrát na čtvrtek 5. ledna 2017
od 9 do 13:30 hodin.
Anežka Kovářová

4) Podpora sociálního podnikání - podpora
fundraisingu
Další podrobnosti jsou k nahlédnutí na
webové stránce: www.pardubickykraj.cz/probihajici-grantove-programy
Jiří Petr
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Městská policie informuje
Nešikovný zloděj

Na lince 156

Noční služba řešila krádež v OD Albert,
kde se muž z Poličky pokusil odcizit tři lahve
dražšího alkoholu. Jednu rozbil při snaze schovat ji pod bundou ještě v prodejně. Druhou láhev rozbil po pronesení „lupu“ za pokladnu.
Třetí láhev sice nerozbil, ale po odhalení ji musel vrátit zpět do prodejny. Strážníci dotyčnému udělili vyšší blokovou pokutu.

Nezabezpečené vozidlo
Dne 24. 11. v 6:18 hod. strážníci přijali
oznámení, že na náměstí Míru se samovolně
rozjelo vozidlo a nabouralo do jiného automobilu. Strážníci místo zajistili, kontaktovali
majitele a přivolali PČR – skupinu dopravních
nehod, která záležitost dále řešila.

Máme dost vlastních

Ztratili jste...?
Ztratili jste klíče, peněženku, mobilní telefon, brýle?
Podle současné právní úpravy občanského zákoníku pokud nálezce z nalezené věci
identifikuje majitele, není již možné předat
věc obci, ale je povinen věc majiteli vrátit sám.
V případě, že nelze poznat, komu má být věc
vrácena, oznámí nálezce takovýto nález obci,
na jejímž území byla nalezena.
Město Svitavy vyhlásí nález obvyklým způsobem, a to na úřední desce (zde jsou zveřejněny nálezy větší hodnoty) nebo prostřednictvím
facebookového profilu Městské policie Svitavy
(klíče, mobily, brýle). Informace o nalezených
věcech podají pracovnice podatelny na ulici
T. G. Masaryka 40/25 (tel.: 461 550 211 nebo
e-mail: radnice@svitavy.cz). Ilona Kociánová

V konci listopadu na kamerovém systému
byl stálou službou zaregistrován muž, který ve
20:52 hod. v pasáži u Alberta na náměstí Míru
vzteky mrštil láhví s pivem o zem (ta se rozbila) a odešel pryč. Později hlídka na základě
popisu dotyčného muže na náměstí identifikovala a vyzvala ho k podání vysvětlení. Tento
jednání nejprve popřel, ale posléze v průběhu
noci se dostavil na služebnu, kde po zhlédnutí
záznamu jednání přiznal s tím, že si to pro podnapilost nepamatoval. Přestupek byl vyřešen
blokovou pokutou.

Úmrtí
Dne 5. 12. strážníci přijali oznámení muže,
že jeho soused několik dní nevybírá poštu a ani
ho neviděl a má obavu, jestli se mu něco nestalo. Na místě hlídka zvenčí dům zkontrolovala
a jelikož vzniklo podezření, že se v domě nachází zemřelý, přivolala na místo PČR. Následně ve spolupráci s HZS byt byl otevřen. Muž
byl již po smrti.

BESIP
Pozor na alkohol. Během poměrně krátké
doby v listopadu a prosinci policisté a strážníci odhalili několik řidičů pod vlivem alkoholu.
Na druhé straně musíme konstatovat zlepšení
viditelnosti cyklistů.
Všem partnerům i občanům přejeme do
nového roku vše nejlepší, zvláště zdraví, štěstí
a spokojenost. Nenechte se ničím otrávit!
Karel Čupr

Napříč koncernem probíhá postupná přestavba a modernizace autobusových nádraží
tak, aby po vzhledové i funkční stránce splňovala trendy 21. století. Po zrekonstruovaném
autobusovém nádraží v Dačicích jsou na řadě
Svitavy. Slavnostní otevření vstupní haly se
bude konat ve čtvrtek 19. ledna 2017. „Rozsáhlé investice do opravy a modernizace budovy na svitavském autobusovém nádraží se
pohybují v řádech milionů korun. Vynaložené
finanční prostředky přinesou cestujícím komfortnější a příjemnější čekárnu,“ sdělila Kateřina Kratochvílová, předsedkyně představenstva
ICOM transport. Cestující se mohou těšit na
moderní autobusové nádraží, které je pro veřejnost přehledné a komfortní se sjednocenými
designovými prvky. Kateřina Kratochvílová

Pěstounská péče pro děti v náhradních rodinách
péče. V letošním roce byly podány dvě žádosti o osvojení, tři o dlouhodobou pěstounskou
péči a jedna o přechodnou pěstounskou péči.
V posledních letech počet pěstounů stoupá,
přesto jsou stále děti, které by mohly vyrůstat
v náhradních rodinách, ale z důvodu nedostatku dlouhodobých pěstounů zůstávají v ústavních zařízeních.
Šárka Řehořová

Dne 24. 11. strážníci vyjeli na ul. Školní,
kde se podle oznámení nacházel bezdomovec, který se měl údajně svléknout „do naha“
a následně zase obléknout. Bylo zjištěno, že
dotyčný není zcela duševně zdráv. Strážníci
následně kontaktovali jeho matku v Brně a ve
spolupráci se sociálním odborem MěÚ dotyčnému zajistili peníze na nákup jízdenky domů
a dohlédli, aby se tam i vydal (nasedl do vlaku). Jiný takový turista si ustlal v kontejneru
na separovaný odpad a vyděsil pořádkumilovného občana, který chtěl kontejner využít, se
žádostí, ať odpad vysype vedle.

Poznal se na záznamu

Nové autobusové nádraží

Poděkování

Pěstounská péče je jednou z forem náhradní rodinné výchovy. O svěření do pěstounské péče rozhoduje soud v případech, kdy se
o dítě vlastní rodiče nemohou nebo nechtějí
starat. Dítě v péči pěstounů neztrácí kontakt
se svou „biologickou“ rodinou. Pěstoun vykonává přiměřeně práva a povinnosti rodičů
a o dítě je povinen celodenně pečovat. Nemá však
k dítěti vyživovací povinnost a právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti má jen
v běžných věcech.
Ve správním obvodu MěÚ Svitavy žije 43
pěstounských rodin, které se starají celkem
o 65 dětí. Ve 21 rodinách jde o pěstounskou
péči prarodičů, v 7 rodinách se o děti starají
členové širší biologické rodiny, v 15 rodinách
jde o nepříbuzenskou pěstounskou péči. Pro
25 pěstounských rodin, které mají sepsanou
Dohodu o výkonu pěstounské péče s orgánem sociálně-právní ochrany dětí ( je povinná)
zprostředkováváme odborné služby, zajišťujeme vzdělávání pěstounů a po dohodě s pěstouny hradíme respitní pobyty dětí. V letošním
roce vzdělávání pěstounů realizovaly lektorky
z MC Krůček a ze vzdělávací organizace Děti
patří domů. Pěstouni mají možnost vyslechnout nejen odbornou přednášku, ale také
konzultovat problémy, které se svěřenými dětmi řeší. Nedílnou součástí je tzv. sdílení a předávání zkušeností mezi samotnými pěstouny.
Oddělení sociálně právní ochrany přijímá
žádosti o zprostředkování náhradní rodinné

Je milé, a určitě záslužné, že se u nás najdou
lidé, kteří chtějí a mohou pomáhat. Za mnou
řízenou společnost Seniorcentrum města Svitavy s. r. o. chci touto cestou poděkovat všem
sponzorům a dobrovolníkům, neboť jejich
pomoc je pro nás přínosem při zkvalitňování
péče o seniory. Dále chci poděkovat i zakladateli společnosti, zastupitelům a všem dalším
osobám, kteří se nás snaží podporovat v naší
činnosti. Obnos darů v letošním roce dosáhl
výše 290 tis. Kč. Za tyto peníze jsme zakoupili pomůcky, které slouží uživatelům domova
a zároveň ulehčují práci ošetřujícímu personálu. Nejen finanční pomoci si velice ceníme.
Lenka Jurenová

Mateřská školka PAPERÁČEK Vás zve na

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
24 - 25. ledna 2017 od 15-18 hodin

Jana Skácela 15, 568 02 Svitavy
Mobil: 735 152 006, paperacek@papera.cz
www.paperacek.cz
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Ze zastupitelských lavic

Novoroční přání
Vážení občané, věříme, že jste si v klidu
užili vánoční pohody v kruhu svých blízkých.
Dovolte, abychom Vám touto cestou popřáli
štěstím, pohodou, úsměvy a úspěchy naplněný
celý nadcházející rok 2017. Věříme, že pokud
nebude lepší, bude alespoň tak dobrý, jako ten
uplynulý. Pokud můžeme být nápomocni při
řešení jakýchkoliv Vašich podnětů a připomínek, s důvěrou se na nás můžete po celý rok
obracet. Budeme velmi potěšeni, pokud se
konečně podaří v tomto roce zrealizovat tolik
diskutovaný chodník v Lačnově, který přispěje zásadním způsobem k bezpečnosti chodců
v této části Svitav a další investice pro Váš spokojený život, pohodlí a bezpečnost. Pokusíme
se pro to udělat maximum. Naším cílem pro
rok 2017 je také další posun v transparentnosti práce zastupitelstva a maximální otevřenost
v poskytování informací veřejnosti.
Vážení spoluobčané, přejeme Vám hodně
štěstí a především pevné zdraví po celý rok
2017.
Miroslav Sedlák, Libuše Vévodová,
Antonín Pavelka zastupitelé za Naše Svitavy
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Víte, že...
...Tauer elektro a.s. slavnostně otevřela
zrekonstruovanou prodejnu elektro, nové
třípatrové vstupní átrium, parkoviště a nové
obchodní prostory v 1. NP včetně kuchyňského studia ORESI? Přestavba byla zahájena
letos na jaře zpracováním studie, jejímž cílem
bylo navrhnout komplexní řešení revitalizace
objektu a zajistit tím optimální využití původně
výrobního a skladovacího areálu.
Čtvrté a páté podlaží bylo již rekonstruováno v minulých letech a je nyní využíváno pro
kancelářské prostory a služby. První tři patra
jsem se rozhodl využít jako prodejní plochy.
První etapa obnášela výstavbu nového skladu
pro prodejnu elektro, výstavbu proskleného
vstupního atria, rekonstrukce prodejny elektro v přízemí, vytvoření interiéru a prodejních
ploch v 1. patře, včetně nového kuchyňského
studia Oresi. Do první etapy bylo začleněno
také parkoviště pro 20 vozidel. Do druhé etapy byla zařazena nová komunikace, kanaliza-

Milí spoluobčané,
s novým rokem Vám přejeme šťastný Nový
začátek, pro který zase bude platit, že „láska
znásobuje síly, činí důmyslným, vnitřně osvobozuje a rozradostňuje“. Tak to napsal v jednom ze
svých posledních dopisů před smrtí z koncentračního tábora Dachau nový místní světoobčan
P. Hubert Engelmar Unzeitig.
Nebál se, tak proč bychom se báli my.
B. Homolová a I. Štrychová (KDU-ČSL)
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.

Organizace kardio
První akcí v novém roce 2017 bude v sobotu 7. ledna kondiční vycházka po zimní Poličce s návštěvou hrobu skladatele Bohuslava
Martinů, zakončená v restauraci Novohradská,
kde se uskuteční zajímavá přednáška Dagmary Ostatkové Pálené na téma O životním stylu.
Vycházku připravují poličští členové naší ZO
pod vedením Evy Navrátilové. Odjezd z vlakového nádraží ze Svitav v 10:00 hod. do Poličky.
Neseďte doma, pohyb ve zdravém prostředí
je vaše zdraví. Všem dobrým lidem přejeme
v novém roce pevné zdraví a dobrou náladu.
Za výbor ZO kardio Jan Pokorný

Výroční schůze ZO Kardio
Kardio klub ZO Svitavy a Polička na výroční schůzi 6. 12. hodnotil činnost práce klubu za
rok 2016. Předseda klubu Jan Pokorný oznámil
změny ve výboru a dosavadní práci členů výboru zhodnotil jako dobrou a všem poděkoval.
Vycházky měly vysokou hodnotu po stránce prospěšnosti zdraví. Byly zaměřeny na pohyb v přírodě, cesty za kulturou a nezapomnělo se na historické památky.
Klub se zúčastňoval na akcích města,
např. osázení Památníku včelích matek a podobně. Pro členy, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou aktivně účastnit výšlapů, byl
věnován den hudby, zpěvu a veselí. Následovala volba nových členů do výboru klubu.
Za Janu Hikádeovou nastupuje Eva Rejentová, za Marcelku Pokornou Jana Svatoňová,
za Zdenu Chvojsíkovou nastupuje do funkce
místostarostky Olga Korábová. Za předsedu
Jana Pokorného nastupuje poličský předseda
Pavel Brokl. Přítomní členové výroční schůze
jednohlasně nové členy schválili a děkují manželům Pokorným za vynikající vedení klubu
a za organizaci vycházek. O kvalitě akcí Kardio
klubu svědčí narustající počet lidí na výšlapech
a činnostech. Motto pro r. 2017: Chceš-li mladý a zdravý býti, musíš do přírody s námi jíti!

ce, parkovací plochy pro personál a výsadba
zelených ploch a stromů v zadní části objektu.
V roce 2017 proběhne třetí etapa revitalizace objektu, a to dokončením interiéru a otevřením dalších prodejních prostor ve třetím
podlaží, které je přístupné také již z této přístavby, dále provedeme zateplení objektu, výměnu oken a montáž nové fasády. Ivan Tauer
...Andělská kavárna nad Albertem oslavila 2. prosince už 5 let od otevření?
Přijďte se přesvědčit, že právě v tomto zimním čase je atmosféra a výhled od nás jeden
z nejkrásnějších. Náměstí září a čas se zastaví…
Třeba to ještě stihnete!
Na začátku tohoto roku máme přislíbenu
návštěvu pana Alfréda Strejčka a Štěpána Raka
s jejich programem. Přesný termín zveřejníme.
Přejeme vám šťastný nový rok a poděkování
všem, kteří nás navštěvují.
Jana Soldánová
...bude zvovuotevřena kavárna V Parku?
Dovolte mi pozvat vás 9. ledna na „znovuotevření“ kavárny V Parku s novým týmem
lidí, menší změnou v sortimentu, službách, nenahraditelnou kávou Julius Meinl, výběrovými
druhy alkoholu, velkou porcí kulturních, vzdělávacích akcí a soutěží. Chuťové pohárky zaplesají nad výbornými dezerty, domácími svačinkovými polévkami. Chystáme rozšíření nabídky
o zdravé saláty, svačinky s sebou a mlsky nejen
k pivu. Nadále pokračují oblíbené čtvrteční
KVÍZY. Nově Cestovatelské večery a turnaje
v deskových hrách. Věřte, o zábavu tu nebude
nouze! Proto prosím, přijměte naše pozvání
a přijďte se obdarovat dávkou kavárenské
atmosféry. Váš nově zrozený tým kavárny
V Parku.

Klub seniorů bude v pondělí 2. ledna 2017
uzavřen.
11. 1. / St / 14:00 / městské muzeum a galerie

Komentovaná prohlídka výstavy
Vášeň jménem pohlednice
18. 1. / St / 13:00 / kavárna u městské knihovny

Turnaj ve společenských hrách
Od 12. ledna 2017 rozšiřujeme provoz klubu seniorů o úřední hodiny, a to každý čtvrtek
od 10 do 11:30 hodin. V tyto dny budou vybírány členské příspěvky, žádosti o Senior Pas...
Všechny aktivity klubu seniorů budou nadále zveřejňovány na nástěnkách ve Fabrice
(přízemí a 3. poschodí před místností č. 301)
a v elektronické podobě na webových stránkách www.ks.svitavy.cz nebo na facebooku.
Samospráva KS Svitavy
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MC Krůček v lednu nabízí nejen babymasáže

Chráněné bydlení

Babyklub s Myškou

Transformace sociálních služeb v ČR představuje proces změny řízení, financování, vzdělávání, místa a formy poskytování sociálních
služeb tak, aby osoby se zdravotním postižením
měly možnost si zvolit místo pobytu, kde a s kým
budou žít a nebyly nuceny žít ve specifickém
prostředí „ústavů“. Dalším úkolem je, aby klienti
měli přístup ke službám poskytovaným v domácím prostředí, mohli využívat všech dostupných
služeb ve městě, což je nezbytné pro nezávislý
způsob života a začlenění do společnosti. S náležitou podporou mohou lidé s postižením žít
v běžných domácnostech, převzít odpovědnost
za svůj život a zvládat péči o sebe a domácnost.
Mohou chodit do zaměstnání, pěstovat své záliby nebo se stýkat s přáteli z okolí. Není důvod,
aby svůj život trávili ve velkokapacitní instituci,
která je v těchto činnostech omezuje.
V roce 2014 - 2015 bylo v rámci projektu
transformace podpořeno šest příspěvkových
organizací Pardubického kraje prostřednictvím
odborných konzultací, vzdělávání a supervize.
Cílem bylo zpracování transformačních plánů
zapojených zařízení. Partnerem projektu je
Krajský úřad Pardubického kraje. Transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb
přispívá k začlenění osob s postižením do
běžného života společnosti. Domov na rozcestí Svitavy má dlouhodobé a velmi dobré
zkušenosti s postupnými kroky v rozvolňování
pobytové sociální služby. Od roku 2007 existuje pobytová služba chráněné bydlení, která je v současné době poskytována 48 lidem.
V roce 2012 vznikla terénní služba podpora samostatného bydlení, která umožňuje 10 lidem
žít s minimální podporou v nájemních bytech.
Od roku 2014 poskytujeme pobytovou službu
domov pro osoby se zdravotním postižením ve
dvou malých domech rodinného typu. Zde je
ubytováno 16 klientů se středním až vysokým
stupněm postižení.
Ve spolupráci se zřizovatelem - Krajským
úřadem Pardubice - a s městem Svitavy vznikl
nový projekt, který bude znamenat opuštění
stávající hlavní budovy na ul. T. G. Masaryka.
Budovu využije město Svitavy pro rozšíření své
organizace Seniorcentrum. Pro naše klienty vybudujeme ve městě dva nové domky, kde bude
poskytována sociální služba klientům s vysokým a nejvyšším stupněm postižení. Bude zde
zajištěn nepřetržitý provoz a zdravotnická péče.
V každém domku budou dvě zcela samostatné
domácnosti pro 6 klientů s vysokou a nejvyšší
mírou podpory, proto budou domky řešeny
jako bezbariérové. Pokoje klientů budou maximálně dvoulůžkové. Klientům bude zajištěno
dostatek soukromí, garantujeme vysoce odbornou péči a individuální přístup ke klientům včetně samozřejmého využívání všech dostupných
služeb ve městě.
V areálu Domova na rozcestí (na adrese
T. G. Masaryka) zůstane pouze budova, kde
je v přízemí prádelna a v 1. NP malé oddělení, kde je v současné době poskytována služba
11 klientům. Tohoto oddělení se plánované
změny nedotknou.
Jaroslava Filipová

Každou středu patří Krůček těm nejmenším – rodičům s miminky od tří měsíců. Společný program od 10 hodin sestává z činností,
u nichž si mohou vychutnat společně strávený
čas. Při lehkém pohupování na míči za doprovodu říkanek a písniček se nejen posiluje
komunikace mezi rodičem a dítětem, ale také
pomáháme dětem rozvíjet radost z pohybu,
vzájemného doteku, smysl pro rytmus a krásno. Lektorkou klubu je kvalifikovaná zdravotní
sestra, vyškolená také v babymasážích podle
Jany Hašplové, která aktivity přizpůsobuje pohybovým i rozumovým schopnostem dětí a dokáže poradit i při případných odchylkách od
běžného psychomotorického vývoje.
Od devíti hodin je čas vyhrazen již zmíněným babymasážím, rodiče mají možnost
namasírovat si miminko a osvojit si správnou
techniku. Odpoledne je pak možné objednat
se na individuální masáž. Babymasáž byla
vyvinuta na míru dětem, stimuluje a zlepšuje
krevní oběh, ovlivňuje činnost všech orgánů
a rozvoj tkání včetně centrální nervové soustavy a imunitního systému. Těšíme se na radost
ze společného setkání.

Z činnosti
nízkoprahového
klubu Díra
Začátkem prosince se v prostorách nízkoprahového klubu Díra, v budově Základní školy Felberova, uskutečnila interaktivní beseda
pro žáky 8. tříd ze zmiňované školy na téma
návykové látky. Během dvou hodin plných aktivit jsme se dotkli spousty oblastí, které souvisejí s návykovými látkami. Mezi hlavní pravidlo
platilo respektování názorů ostatních, protože
beseda byla postavena na prezentaci názorů
žáků na dané téma. Jednou z aktivit bylo například i zamyšlení nad vlastním strachem, který nám zablokuje sebevědomí a člověk může
sklouznout k návykovým látkám. Abychom
tomu zabránili v následující aktivitě, nacvičili si
žáci umění říct ne. Na závěr si vytvořili žebříček
hodnot, který jim měl ukázat, o co by mohli přijít, kdyby se vydali na cestu závislosti. Z reakcí
žáků byla beseda povedená a přínosná, čehož
si vážíme, a to je pro nás největší odměna.
Pracovníci NK Díra Aneta a Iveta

Očkování v souvislostech
Očkování je žhavým tématem ve společnosti a otázka ne/očkování jistě rezonuje
mnohým z nás. Zveme laickou i odbornou veřejnost na seminář s Ing. et Ing. Hanou Špačkovou, která více než 13 let působila ve vývoji
výzkumu nových léčiv, nyní se věnuje jejich klinickému hodnocení. Seminář pro dospělé, který není ani „pro“ ani „proti“ očkování, ukazuje
rozpory v praxi a osvětluje vznik vyhrocených
situací mezi pediatry a rodiči. Přináší informace z pohledu státu, lékaře i rodiče, aktuální
informace o bezpečnosti vakcíny pro nejmenší, tzv. hexavakcíně, zda a jak je možné předcházet nežádoucím účinkům vakcín a mnoho
praktických a užitečných informací. Otázky, na
něž můžete získat odpovědi, jsou například:
Co znamená schéma hexavakcíny 3+1 versus
2+1? Stačí 2 dávky MMR proti epidemii příušnic? Jaká schémata povinných vakcín stačí
pro přijetí do školky? Bude zaveden plošný
screening na poruchy autistického spektra
v 18 měsících věku? Tříhodinový seminář proběhne v úterý 24. ledna od 15 do 18 hodin,
cena je 140 Kč pro členy, 160 Kč pro nečleny
MC Krůček. Hlaste se prosím do pátku 20. ledna na e-mail: mckrucek@gmail.com, mob.: 737
236 152. Informace o dalším programu naleznete na www.mckrucek.cz nebo výše uvedených kontaktech.
Tým MC Krůček

Akce SVČ
10. / Út / 8:00 / Fabrika

Krajský přebor družstev v šachu
kategorie SŠ a SOU
13. / Pá / 8:00 / hala Na Střelnici

Obvodní kolo v halové kopané žáků
IV. kategorie
28. / So / 14:00 / zimní stadion

Karneval na ledě
Top akce
Zvou zaměstnanci SVČ Tramtáryje

společně:)
Kultura
LEDEN 2017

5. Čt / 18:30 / muzeu esperanta
Těšínské Slezsko - Libor Lněnička
168. cestovatelský večer Asociace Brontosaura.

6. Pá / 20:00 / klub Tyjátr
OLDIES PARTY
Nejlepší párty s hity 60. až 80. let.
Vstupné: dobrovolné u obsluhy na baru

7. So / 19:00 / klub Tyjátr		
MAREK PARTIZÁN PRESENT

Rockový večírek

8. Ne / 16:30 / náměstí Míru, kostel sv. Josefa
Tříkrálový průvod
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 20:00 / klub Tyjátr		
ROCKOTÉKA

 18:00 / čajovna Namasté
Intuitivní večer pro ženy V.

Rockové hity minulosti i současnosti + hrajeme
na vaše přání. Vstupné: dobrovolné u obsluhy
na baru

S přednáškou na téma Dikša, přenos energie.
Vstupné 100 Kč

14. So / 10:00 – 12:00 / městské muzeum
a galerie
PORADENSKÝ DEN PRO VÝTVARNÍKY
Setkání výtvarníků - amatérů svitavského okresu
různých žánrů a věku a diskuze s odborným lektorem nad přinesenými díly. Součástí poradenského dne je i výběr prací na výstavu Přehlídka
2016. Pokud se ve svém volném čase aktivně
zabýváte jakýmkoliv výtvarným činěním, jste
srdečně zváni. Poradit a doporučit práce na výstavu přijede malíř, pedagog a spisovatel Petr
Kmošek.

Více na straně 1

 20:00 / Fabrika
Zálesácký ples

10. Út / 17:00 / studovna knihovny

Vstupné: 200 Kč,
předprodej na mob.: 732 504 588

Jak na půjčování e-knih
Informativní schůzka týkající se nové služby
knihovny – půjčování e-knih

 20:00 / klub Tyjátr		
PANGEA – THE BEATLES REVIVAL BAND

 17:00 / klub Tyjátr		
PIŠKOTÉKA

PANGEA - The Beatles Revival Band patří díky
svým dlouholetým zkušenostem a profesionálnímu přístupu ke špičce české revivalové scény.
Domovem skupiny je město Šumperk.
Vstupné: 150 Kč (předprodej od 12. 12. ve
Fabrice a klubu Tyjátr)

Discotéka pro všechny holky a kluky od 8 let,
kteří rádi tančí. Spoustu zábavy, her a muziky
na přání. Vstupné: 30 Kč

11. St / 16:00 / kino Vesmír
Večer pod lucernou
Beseda s farářem Zbigniewem Czendlikem
a představení jeho nové knihy POSTEL HOSPODA KOSTEL. Po besedě bude autogramiáda této knihy (možno zakoupit na místě).
Pořádá: gymnázium a SKS. Vstupné: 100 Kč,
předprodej od 2. 1. v recepci Fabriky, MIC
a kině Vesmír

 19:00 / čajovna Namasté
Bubnování s Andrejem Kolářem
Zveme vás na kurz hry na africké bubny. Zváni jsou jak začátečníci, tak i pokročilí. Kurzem
provází muzikoterapeut a lektor Andrej Kolář.
Vstupné dobrovolné

13. Pá / 19:00 / kavárna V Parku
Seznamovací večer s novým týmem kavárny
Hromadné debatování, představení náplně
a novinek v provozu, prostor pro vaše náměty, tombola z kapsy. Rezervace přijímáme na
mob.: 732 265 257

 19:00 / Fabrika
Maturitní ples obchodní Akademie. Vstupné:
100 Kč, na místě 110 Kč, předprodej na recepci ve Fabrice

15. Ne / 15:00 / Divadlo Trám
Divadlo Líšeň: Žabáci
Loutková groteska o samotě, snech a přátelství.
Příběh dvou slavných žabích kamarádů Kvaka
a Žbluňka. Vstupné: 80 Kč / rodinné pasy

17. Út / 10:00 / Fabrika
Burza zaměstnavatelů
Pořádá: Krajská hospodářská komora.

18. St / 18:00 / klub Tyjátr
Listování: Arnošt Lustig – Láska a tělo
Další představení z cyklu scénického čtení, které představuje knihy netradiční formou. Hrají:
Lukáš Hejlík, Bára Jánová, Zdeněk Čermín.
Vstupné 80 Kč (předprodej v knihovně)

19. Čt / 17:00 a 19:00 / bar u knihovny
Otevření prostoru knihovny pro mladé
Setkání s polskou a německou dobrovolnicí
z MC Krůček, prezentace jejich rodných měst,
národních zvyků a kultury. Poté DJ set M&M.

20. Pá / 19:00 / Fabrika
Maturitní ples SOU
Vstupné: 150 Kč, předprodej v SOU Svitavy

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

21. So / 19:00 / Fabrika
5. volejbalový ples
Vstupné: 200 Kč na sezení, 100 Kč na stání,
předprodej v TJ Svitavy, recepci Fabriky a MIC

 20:00 / klub Tyjátr		
EARS TERROR NIGHT
AbsoluteZero (nu-metal / Havlíčkův Brod)
Bad Victim (death-soul / Velké Meziříčí)
Mr.Dynaboom (metalcore-crossover / Brno)
Extinction (death-metalcore / Polička)
Through the Disaster (death-hardcore / Kolín)
Vstupné: 100 Kč

24. Út / 15:00 – 18:00 / MC Krůček
Očkování v souvislostech
Tříhodinový seminář na téma očkování – podrobnosti v článku na str. 8. Je nutné se objednat do 20. ledna na e-mail: mckrucek@gmail.
com nebo mob.:737 236 152.

26. Čt / 17:00 / Fabrika, aula
MUDr. Radkin Honzák
- Jak se dívat na psychosomatiku
Přednáška známého psychiatra, autora knih
Babičku potrkal jelen (2012), Jak přežít léčení
(2013) a Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření (2014) aj. Vstupné dobrovolné

 18:00 / kavárna Rafaelo
Práce s energií jednoduše
Na přednášce se dozvíte o energetickém systému člověka, co se děje, je-li v něm porucha
a jak ji odstranit. Naučíte se, jak si pomoci od
negativních emocí a somatických projevů denního stresu. Přednáší: David Bulva, terapeut,
mistr Reiki, www.terapie-svitavy.cz.
Vstupné: dobrovolné

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

LAPONSKO - NA KOLE ZA POLÁRNÍ ZÁŘÍ
V sedle snowbiku spolu s průkopníkem extrémní cyklistiky Janem Kopkou a přáteli po zamrzlých jezerech severního Laponska. Pozorování
nedozírných obzorů ztraceni přímo uprostřed
bílého ničeho. Nebo sledování polární záře na
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jevišti polárního ticha a tmy. Krásy zimní arktické přírody, kruté mrazy i zajímavá setkání
s lidmi žijícími za polárním kruhem ve vyprávění a fotografiích. Přednáší Ruda Růžička.

Upozornění: V představení se používá stroboskop. Vstupné: 400 Kč, předprodej od 17. 1.
v recepci Fabriky

27. Pá / 19:00 / čajovna Namasté

ÚNOR 2017

Přednáška:
Jak žít v souladu s duchovními zákony
Na přednášce bude možné zakoupit meditační CD, knihy, karty, terapeutické svíčky a další
produkty nakladatelství Ranka. Odpoledne
budou probíhat osobní výklady karet Ranky.
Objednávejte na mob.: 605 769 471.
Vstupné na přednášku: 150 Kč

1. St / 8:30 a 10:15 / Fabrika
Divadelní agentura Praha: Sůl nad zlato. Na námět B. Němcové volně zpracovala Božena Šimková. Příběh pohádky je asi všem dobře známý.
Aby autorka přiblížila příběh dnešním dětem,
polidštila poněkud strnulé postavy klasické pohádky a oblékla je do kabátů normálních lidí
s dobrými i špatnými vlastnostmi. Doporučeno
pro MŠ, 1. st. ZŠ a veřejnost. Vstupné: 40 Kč

 19:00 / Fabrika
Maturitní ples gymnázium 4.B

2.

Vstupné: 120 Kč, doprodej vstupenek na stání
v den konání plesu ve Fabrice

Agentura Travellers: Básně a blues

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

28. So / 14:00 / zimní stadion
Karneval na ledě
Více na straně 1

 19:00 / Fabrika
Jaromír Hnilička: Missa Jazz
Vystoupí: Big Band Lanškroun, Lanškrounský
smíšený sbor, PS Dalibor Svitavy.
Vstupné: 200 Kč (pro členy KPH 100 Kč),
předprodej od 13. 1. v recepci Fabriky a MIC

 20:00 / klub Tyjátr		
TANGO (M. Imrich)
Rocková formace Tango jako nezkrotný živel
pokračuje ve své ojedinělé show s novým programem nazvaným CO S TÍM SKLEM. Přijďte
si vychutnat tuto komunikativní show!
Vstupné: 150 Kč předprodej (od 12. 12. klub
Tyjátr a Fabrika), 180 Kč na místě

29. Ne / 14:00 / kavárna V Parku
Turnaj v oblíbené deskové hře Carcasonne
Ceny pro vítěze. Registrace do pondělí 23. 1.
Rezervace přijímáme na mob.:732 265 257.
Startovné 30 Kč

 15:00 / Divadlo Trám
Damúza Praha: Dešťová víla
Pohádka na motivy německého spisovatele
Theodora Storma. Pohádkový příběh o tom,
co všechno se může stát na opuštěném nočním
stolku. Vhodné pro děti od 4 let a jejich rodiče.
Projekt vznikl s podporou Hlavního města Praha a MKČR. Vstupné: 80 Kč / rodinné pasy

31. Út / 19:00 / Fabrika
SPOLEČNOST StageArtCz
Gene Brewer: K-PAX, Svět podle Prota.
Divadelní abonentní cyklus Podzim/Zima
2016/2017. Divadelní hra K-PAX laskavým humorem pojmenovává neduhy naší společnosti
a velmi často zamrazí svojí přesností. Během
představení se budeme mít možnost ponořit
do hlubin lidských duší a nenásilným způsobem se tak dozvíme mnohé o nás samých.

Čt / 9:00 a 11:00 / Divadlo Trám (kino
Vesmír)

Pásmo poezie Josefa Kainara a kytarové hudby. Byly to právě básně slavného přerovského
rodáka Josefa Kainara, které inspirovaly přerovského herce, básníka a divadelního režiséra
Čestmíra Beťáka ke spolupráci s dalším Přerovákem, kytaristou Ivanem Němečkem. Jejich
společným dílem je pásmo poezie a kytarové
hudby věnované stému výročí Kainarova narození (nar. 29. června 1917). Doporučeno pro
2. st. ZŠ.

Kino Vesmír
3. / Út / 19:30
V pasti Francie 2016
Dětská psycholožka přijde při autonehodě
o manžela, její syn zůstává ve vegetativním stavu upoután na lůžko… V domě uprostřed lesů
narůstá pocit samoty a úzkosti… Horor, thriller.
Režie: Farren Blackburn
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky/ 91 minut
4. / St / 19:30

Špinavej kšeft Francie 2016
Mafián si najme nezaměstnaného muže na
vraždu své ženy… A tak mladý muž získá zaměstnání… Kriminální komedie. Režie: Pascal
Chaumell
Vstupné: 120 Kč / tituky / 100 minut
5. / Čt / 19:30
Paterson USA 2016 PREMIÉRA!
Příběh vítězství a porážek všedního dne a krásy, která se skrývá v těch nejmenších detailech.
Drama řidiče autobusu a jeho ženy. Nejnovější
film Jima Jarmusche!
Vstupné: 80 Kč / titulky / 118 minut
6. - 7. / Pá, So / 17:00
Anděl Páně 2 ČR 2016
Volné pokračování úspěšné vánoční pohádky
s Ivanem Trojanem a Jiřím Dvořákem v hlavních rolích. Režie: Jiří Strach
Vstupné: 100 Kč / 90 minut
6. - 7. / Pá, So / 19:30
Velká čínská zeď USA, Čína 2016 PREMIÉRA!
Velkolepá dobrodružná fantasy, ve které nepůjde o nic menšího než o záchranu lidské
civilizace. Matt Damon jako žoldák, který má
na Dálném východě získat tajemství střelného
prachu. Režie: Čang Yimou
Vstupné: 120 Kč / pátek: titulky, sobota: dabováno / 94 minut

10. / Út / 19:30
La La Land USA 2016
Nebojte se snít! Moderní pojetí klasického hollywoodského milostného románu se skvělými
písničkami a velkolepými tanečními čísly. Scénář
a režie: Damien Chazelle
Vstupné: 110 Kč / titulky / 127 minut
11. / St / 16:00

Pod lucernou se Zbignewem Czendlikem,
římskokatolickým knězem a děkanem lanškrounským: beseda a představení jeho knihy
Postel hospoda kostel. Vstupné: 100 Kč
12. / Čt / 19:30

Pod rouškou noci USA 2016 PREMIÉRA!
20. léta minulého století, kdy ani prohibice
nezastavila tok kořalky v ilegální síti gangstery
provozovaných náleven. Scénář, režie a hlavní
role: Ben Affleck
Vstupné: 110 Kč/ od 15 let/ titulky/ 129 minut
13. / Pá / 18:00

Rammstein in America Německo 2015
Jeden den, jeden večer, v pátek třináctého
– jediné uvedení koncert a dokumentu! Vítejte
u RAMMSTEIN, vítejte IN AMERICA. Dokument o kapele RAMMSTEIN IN AMERICA
– 122 minut. A koncert LIVE FROM MADISON
SQUARE GARDEN – 101 minut. Vstupné: 160 Kč
14. / So / 17:00

Fantastická zvířata a kde je najít USA 2016
J. K. Rowningová vás zve do nové epochy kouzelnického světa. Co se může stát, když ze záhadného kufříku uniknou magičtí tvorové…?
Rodinná fantasy. Režie: David Yates
Vstupné: 110 Kč / dabováno / 133 minut
14. / So / 19:30

Všechno nebo nic ČR 2016
Romantická komedie o dvou majitelkách malého knihkupectví a jejich životních eskapádách
s muži. Táňa Pauholfová a Klára Issová v hlavních rolích. Režie: Marta Ferencová
Vstupné: 120 Kč / 107 minut
17. – 18. / Út , St / 19:30
Proč právě on? USA 2016
Mohla mít, koho chtěla. Komedie. Otec je
solidní muž ze staré školy, potencionální zeť
šílenec ze školy nové… Scénář a režie: John
Hamburg
Vstupné: 120 Kč / od 15 let / titulky / 110 minut
19. / Čt / 19:30

XXX: Návrat Xandera Cage
USA 2016 PREMIÉRA!
Vin Diesel – Xander Cage je naživu! V akční
komedii hrají: Samuel L. Jackson, brazilský fotbalista Neymar a další. Režie: D. J. Caruso
Vstupné: 120 Kč / titulky / 105 minut
20. - 21. / Pá, So / 17:00
Divoké vlny 2 USA 2017 PREMIÉRA!
Surfaři ve fraku jsou zpět. Velká jízda pokračuje. Animovaná rodinná komedie plná tučňáků!
Vstupné: 110 Kč / dabováno / 85 minut
20. - 21. / Pá, So / 19:30

Rozpolcený USA 2017 PREMIÉRA!
V Kevinovi se skrývá 23 různých osob. Každou
chvíli se má objevit osoba číslo 24… A takové
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monstrum potká tři studentky a místo toho,
aby je zavezl domů, tak… Thriller. Scénář a režie: M. Night Shyamalan
Vstupné: 120 Kč / titulky / 116 minut

myslové školy v Uherském Hradišti. Grafiky na
stěnách dotváří příjemnou voňavou atmosféru
předvánočních interiérů cukráren konce 19.
a počátku 20. století.

24. / Út / 19:30
Pirko ČR, SR 2016
Jsem pírko, neumím se bránit větru… Drama
o mladé dívce, kterou nezlomí ani pád na úplné
dno. Podle skutečných osudů zneužívaných dívek. Režie: Lucia a Petr Klein Svoboda
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / 92 minut

Do 22. 1. 2017

25. / St / 19:30

Strnadovi ČR 2017
Časosběrný dokument Heleny Třeštíkové. Během 35 let společného soužití jednoho páru se
odehraje mnohé: od chvíle absolutního porozumění až po dramatické propady. Manuál, jak
neprováhat život, ale hlavně žít!
Vstupné: 80 Kč / 102 minut
26. / Čt / 19:30

Resident Evil: Poslední kapitola
USA 2016 PREMIÉRA!
Závěrečný díl nejúspěšnější filmové série na motivy videoher Milla Jovovich v hlavní roli akčního
hororu. Scénář a režie: Paul W. S. Anderson
Vstupné: 120 Kč / titulky
27. / Pá / 19:30

Miluji tě modře ČR 2016 PREMIÉRA!
Romantická komedie o jednom zamilovaném
malíři, dívce z výlohy, žárlivém vrhači nožů…
a lásce v modrém. Scénář: Jaroslav Papoušek.
Hudba: Markéta Irglová. Režie: Miloslav Šmídmajer
Vstupné: 120 Kč 90 minut
27. - 28. / Pá, So / 17:00
Ozzy Španělsko 2016
Rychle a chlupatě. Animovaný rodinný film
o bíglovi, který nechce do luxusního psího hotelu… Režie. Alberto Rodriguez, Nacho La Casa
Vstupné: 110 Kč / dabováno / 91 minut

31. / Út / 19:30
Spojenci USA 2016
Válečné drama. Špion britské rozvědky – Brad
Pitt – se roku 1942 zamiluje v Casablance do
francouzské kolegyně, která je podezřelá ze
spolupráce s nacisty… Režie: Robert Zemeckis
Vstupné: 120 Kč / titulky

Výstavy
 Městské muzeum a galerie
Do 5. 1. 2017

PŘÍBĚHY CUKRÁREN
Návštěvníci mají možnost seznámit se s prostředím cukráren i prodejen cukrovinek za první republiky, nahlédnou do historie cukrářského řemesla a dozví se ledacos o historii výroby
čokolády, marcipánu, zmrzliny či dortů.

VÁŠEŇ JMÉNEM POHLEDICE
Svitavští sběratelé a muzejní sbírky
Na výstavě uvidíte několik set pohlednic našeho města tak, jak šly dějiny. Poděkování patří
sběratelům pohlednic Pavlu Špačkovi, Pavlu
Dvořákovi, Josefu Vondráčkovi, Pavlu Grimovi
a Mirce Samkové, kteří na výstavu nezištně poskytli své sbírky. Výstava je doplněna předměty
svitavských měšťanů ze sbírek muzea.
20. 1. – 26. 3.

RETROGAMING
Počátky osobních počítačů u nás
Výstava zachycuje historii výpočetní techniky
od jejích počátků po polovinu devadesátých
let 20. století. Největší pozornost je však věnována počítačovým hrám a domácím počítačům
a konzolím z 80. let – československým i zahraničním. Součástí výstavy je herna s historickými
počítači, herním automatem i s moderními PC
s emulátory.
STÁLÉ EXPOZICE

LABYRINT SVITAVSKÝCH PŘÍBĚHŮ
PŘÍBĚH SVITAVSKÉHO BETLÉMA
Z HISTORIE PRANÍ
HLEDÁNÍ HVĚZDY DAVIDOVY
Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy

SVITAVSKÉ VILY
Otevírací doba:
Út - Pá: 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00,
So - Ne: 13:00 - 17:00

jí. Vernisáž výstavy za účasti malých autorů je
18. 1. v 17 hodin v pasáži Fabriky.
do 5.1.

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

Impuls Hradec Králové: Premiéra 2016
Výstava oceněných fotografií XXVII. ročníku
soutěže. V letošním ročníku bylo porotě předloženo 589 fotografií od 68 autorů. Premiéra je
fotografická soutěž, kterou každoročně vyhlašuje Impuls Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit ve spolupráci s Volným
sdružením východočeských fotografů, z. s.
Hradec Králové. V soutěži jsou úspěšní i svitavští autoři!
4. PODLAŽÍ

Fotoklub OKO Ústí nad Orlicí:
Klobouky a kloboučky
Móda světem vládne! Svou podmanivou nápaditostí ovládla i třináct autorů a členů FK.
Vstupte s námi na promenádní přehlídku 43
fotografií s parádní ozdobou hlavy: květy ve
všech podobách, oblíbenými předměty tvůrců
i nositelek, ovocem počínaje a dalšími pochutinami konče. I zde o vtipné kreace není nouze. Zveme vás na návštěvu lázeňské kolonády,
Slovácka, karnevalu v Benátkách nebo kraje
Chorvatska.
do 13. 1.
3. a 4. PODLAŽÍ

5 třebíčských fotografů

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

Vladimír Brauner, Jaroslav Hedbávný, Drahomír Jeleček, Josef Němec, 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.

 Fabrika

 Areál kina Vesmír a Divadlo Trám

 Muzeum esperanta / Ottendorferův dům
S esperantem kolem světa

od 18. ledna
FOYER

Gymnázium Svitavy:
8. výstava výtvarného oboru
Studenti svitavského gymnázia představí kolekci maleb a kreseb, která vznikla pod vedením
profesorky výtvarné výchovy Mgr. Evy Bulvové.
do 15. 1.

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

od 18. ledna, vernisáž 21. ledna v 16:00 hodin

SvitARTy – výstava mladých svitavských
výtvarníků

V prostorách nové přístavby v areálu kina Vesmír Svitavy. Vystavují: Anna Bulvová, Tomáš
Mohr, Adam Sodomka, Barbora Samuelová,
Klára Šumberová, Zdeňka Kovářová, Simona
Švihelová, Jakub Ducháček. V Divadle Trám
zahraje kapela The Dozing Brothers
do 13. 1.

Ondřej Getzel, Svitavy: Mraky
Výstava fotografií.

2. PODLAŽÍ

Nadace J. Plívy - výtvarný kroužek:
Malování se Stáňou

 ŽIVÁ ZEĎ

ILUSTRACE VÁNOČNÍCH KOLED
Originální ilustrace koled, jejichž autory jsou
posluchači 3. ročníku Střední uměleckoprů-

Výtvarné práce s různou tématikou tentokrát
od nejmenších dětí, které teprve tvořit začína-

BÁSNĚNÍ DEVÍTILETÝCH

Venkovní galerie u Alberta
Básničky a krátké povídky, které složili a sepsali
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devítiletí žáci z ZŠ a MŠ Sokolovská. Texty jsou
doplněny kouzelnými kresbami Mirka Moučky.
Výstava potrvá od 4. 1. - 28. 2. 2017.
Více na www.muzeum.svitavy.cz/aktualne/
ziva-zed/504-1/

 ČAJOVNA NAMASTÉ
CESTA ŽIVOTEM, CESTA ZA DUHOU
Výstava obrázků ilustrátorky Lucie Ernestové.
Více na www.cajovnanamaste.cz

 KAVÁRNA V PARKU
V lince
Výstava autorky Natálie Sodomkové.

 16:30 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy B – Sokol Karviná
2. liga muži

Tříkrálový koncert Kaderus Blues

22. Ne / 9:00 / hala Na Střelnici

8. 1. / Ne / 18:00 / dvorana muzea

2. liga muži

LiStOVáNí
- Kniha Arnošta Lustiga Láska a tělo

28. So / 9:00 / hala Na Střelnici

27. 1. / Pá / 20:00 / dvorana muzea

Basketbal TJ Svitavy B – BK Hladnov

Český pohár starších žákyň - turnaj
Volejbal: st. žákyně – ČP

 9:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy B – Orel Letohrad
Volejbal: ženy B – KP I. tř.

SPORT
7. So / 10:00 / hala Na Střelnici

 19:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy C
– TJ Jiskra Havlíčkův Brod

TJ Svitavy – TJ Slávia Liberec

Východočeská liga muži		

Volejbal: junioři – 1. liga

29. Ne / 9:00 / hala Na Střelnici

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

Český pohár starších žákyň – turnaj

Oblastní přebor U 12

 9:00 / hala Na Střelnici
KP mladších žákyň – finálová skupina

Volejbal: st. žákyně – ČP

 15:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy C – Sokol BK Chrudim
Východočeská liga muži		

Volejbal: ml. žákyně – KP – 4 družstva

10. Út / 8:30 / Fabrika
Krajský přebor základních a středních škol
družstev v šachu
 10:00 / gymnázium
Basketbal TJ Svitavy – LOKO Trutnov

Českomoravské
pomezí
Vysoké Mýto
21. 1. / 20:00 / M-klub

MUCHA & ZÁVIŠ

Nadregionální soutěž U 19		

Jak to dopadne, když femina Mucha a kníže
pornofolku Záva zavítají na společné pódium?

 19:00 / hala Na Střelnici
DEKSTONE Tuři Svitavy – BK Opava

27. 1. / 20:00 / M-klub

Basketbal: Kooperativa NBL			

14. So / 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy A – VK Benešov
Volejbal: ženy A – 2. liga

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

15. Ne / 9:00 / hala Na Střelnici

Festival barevného minivolejbalu
– žlutý, oranžový
Volejbal: minipřípravky 5 – 8 let

21. So / 9:00 / ZŠ Felberova

ELIJAH FORD & THE BLOOM (USA)
ANDREW SYCHRA
Americký kytarista a zpěvák Elijah Ford s kapelou The Bloom na evropském turné! Support:
Andrew Sychra
Litomyšl
22. / Út - Pá / 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00,
So - Ne / 9:00 - 17:00 / regionální muzeum

Patchwork voní barvami
Výstava patchworkových dek, dekorací, quiltů,
polštářů, hraček a mnoho dalšího.
24. 1. / 19:00 / zámecká jízdárna

J. Kolbaba: Ostrov Bali, můj druhý domov
Diashow Jiřího Kolbaby.

Basketbal TJ Svitavy – SŠB Pardubice
Oblastní přebor U 12

do 28. 2. / Út - Ne: 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
/ Městská galerie Litomyšl - dům U Rytířů

 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – VSC Zlín

Vincenc Bittner: Království přírody

Volejbal: juniorky – 1. liga

Moravská Třebová
6. 1. / Pá/ 19:00 / dvorana muzea

Výstava nás zavede nejen do světa umění, ale
i přírodních věd.

Městský bál
Předprodej v lednu
13. 1. / 19:00 / Fabrika
Ples obchodní akademie (Hollywood) - předprodej 100 Kč, na místě 110 Kč (recepce Fabrika)
21. 1. / 19:00 / Fabrika
Ples Volejbal Svitavy – k sezení 200 Kč, stání
100 Kč (recepce Fabrika, TJ Svitavy oddíl,
MIC)
27. 1. / 19:00 / Fabrika
Ples gymnázium (Vesmír) - předprodej lístků
nebude / doprodej 27.1. 2017 ve Fabrice - stání 120 Kč
7. 2. / 19:00 / Fabrika
Léčivé divadlo Gabriely Filippi:
ANASTASIA - 280 Kč
9. - 15. 2. / 19:30 / kino Vesmír
Padesát odstínů temnoty – 130 Kč
20. 2. / 19:00 / Fabrika
JIŘÍ SUCHÝ, JITKA MOLAVCOVÁ & ORCHESTR DIVADLA SEMAFOR - 390 Kč
21. 2. / 19:00 / Fabrika
Divadlo Palace Praha: Miláček Anna - 370 Kč
přízemí, balkón 1.,2.,3. řada 330 Kč a 4.,5.,6.
řada 300 Kč
7. 3. / 19:00 / Fabrika
JIŘÍ KOLBABA
VELKÝ OKRUH JIHEM AFRIKY
– 160 Kč v předprodeji a 200 Kč na místě
(v den konání)
20. 4. / 19:00 / Fabrika
Divadlo Ungelt (Praha)
Keith Huff: Deštivé dny - 400 Kč
předprodej od 13. 1. 2017
28. 1. / 19:00 / Fabrika
Jaromír Hnilička: Missa Jazz
Big Band Lanškroun,
Lanškrounský smíšený sbor,
PS Dalibor Svitavy – 200 Kč
(pro členy KPH 100 Kč)
předprodej od 17. 1.
31. 1. / 19:00 / Fabrika
DAC Společnost StageArtCz K-Pax
Svět podle Prota – 400 Kč

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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Svitavské pohlednice do 22. ledna
Pokud jste si v průběhu loňského adventu nenašli čas navštívit výstavu Svitav na pohlednicích,
mám pro vás dobrou zprávu. Expozice bude ve
výstavních síních muzea k vidění ještě do 22. ledna. Určitě si ji nenechte ujít, vždyť díky místním

sběratelům se nám podařilo nashromáždit více
než 700 ks různých pohlednic našeho města od
konce 19. století po současnost. Přednost jsme
samozřejmě dali těm starším snímkům, ke kterým se už dnes tak lehce nedostaneme.

Nejznámější svitavská sběratelka pohlednic Miroslava Samková na výstavě s Davidem Šimkem.

Výstava Počátky osobních počítačů u nás
Ač se to nezdá, jsou už počátky počítačů historií. A tak od poloviny ledna můžete
v průběhu dvou měsíců navštívit ve svitavském
muzeu interaktivní – poučnou i zábavnou výstavu historických počítačů, kterou připravilo
Regionální muzeum v Litomyšli.
Počítače nebyly v domácnostech ještě
v osmdesátých letech minulého století takovou samozřejmostí, jako dnes. Lidé často
netušili, k čemu by jim mohly být. Navíc je
nebylo možné zakoupit v našich obchodech,
a tak se k nim dostal většinou jen ten, kdo
měl známé nebo příbuzné na Západě nebo
měl zdroj bonů na nákup v Tuzexu. První
domácí počítače tak byly určeny především
nadšencům. Jejich pozdějšímu rozšíření pomohla především obliba počítačových her.
Výstava zachycuje historii výpočetní techniky
od jejich počátků po polovinu devadesátých
let 20. století. Největší pozornost je však věnována počítačovým hrám a domácím počítačům a konzolím z 80. let – československým i zahraničním. Jednotlivé exponáty jsou
představovány přístupnou formou – nezbytné
technické informace doplňují různé zajímavosti. Návštěvník se seznámí s počítači, které
byly nejrozšířenější u nás, dozví se mnohé
o významných producentech počítačů, herních konzolích a počítačových her. A také
s velkými herními hity, s dobovými herními časopisy, s problematikou pirátství apod.
Součástí výstavy je „pařanské doupě“
– herna s historickými počítači, herním automatem i s moderními PC s emulátory. Pamětníci si mohou připomenout velké herní hity – od
Pac-Mana nebo Space Invaders přes Prince of

Persia po Cannon Fodder nebo Street Fighter
II. Řada her si zachovala svoji hratelnost dodnes, a tak si je i ti nejmladší návštěvníci, zvyklí
na dokonalou grafiku a zvuk, s chutí zahrají.
A ti starší zavzpomínají na svá první setkání
s počítačovou grafikou…

Poradenský den

Začátek roku v muzeu bývá už téměř půl
století spojen s místními výtvarníky. Začínajícími i těmi, kteří svá nová díla prezentují na
každoroční výstavě už po mnoho let. A tak vás
i letos zveme do muzea na poradenský den
s doc. Petrem Kmoškem. Petr Kmošek je člověk, který sám maluje, vyučuje výtvarné umění
na vysoké škole, je autorem uměleckých publikací. Snad právě proto rozumí neprofesionálním umělcům a umí poradit. Přineste si s sebou v sobotu 14. ledna do muzea na ukázku
své výtvarné práce, opřete je v muzeu o zeď
mezi ostatní a potom už poslouchejte názory
odborníka. Lektor je vlastně také spolukurátorem výstavy výtvarných prací výtvarníků našeho regionu, která bude zahájena ve výstavních
síních muzea 4. února.
Blanka Čuhelová

(dokončení z minulého čísla)
Vrátíme se ke Sturmerově soše sedícího
Krista Ecce homo. Ta scéna je koncipovaná tak,
že Ježíš je davu a kněžím ukazován na vyvýšeném místě, z balkónu mluví Pilát a vysmívá se
oběti. Sedící Kristus se ale přece jen objevil,
a to se stejnojmennou sochou na Svatém Kopečku u obce Samotíšky u Olomouce. Olomoucká socha z dílny Franze a Davida Zürna
ml. je datována rokem 1679 a kdo byl jedním
ze žáků Zürnovy dílny? Ano, tušíte správně
– Johann Sturmer. No, a protože se na autorská
práva v té době nehledělo, vznikaly grafické listy
„motivů“, které si zhotovovali umělci pro inspiraci. I Johann Sturmer nebyl výjimkou, a tak se
sedící Kristus dostal i do Svitav.
Svitavská socha zmučeného Krista v mírně
podživotní velikosti sedí na balvanu, levou rukou
si podpírá hlavu, pravou má volně položenu na
pravém koleni. Kristova tvář je skloněná k zemi
a vyjadřuje hluboké utrpení. Restaurátorský zásah poslední doby odhalil i původní polychromii. Ale zajímavé jsou informace na podstavci
sochy. Podstavec není původní a nese nápis
v růžencové kartuši ECCE/HOMO/1712/RENOVIRT/1866/T: I: B. Kartuš je doplněna rostlinnými ozdobami, ne nepodobnými těm, která
nejdeme u Sturmerových soch. Zbývá hledat
odpověď na tu základní otázku: jak se socha
dostala k zahrádkářské kolonii na Olomoucké
ulici, z níž byla teprve nedávno přesunuta do
parčíku u ulice U Tří dvorů? Nevíme a naše pátrání nabízí hypotézu: pakliže oprava sochy byla
realizována roku 1866, jak o tom svědčí nápis
na soklu, bylo to v době, kdy se Školní ulice začínala měnit. V roce 1861 začala demolice domu
před farou a roku 1862 zde byla otevřena velká
školní budova. Současně zde vyrostla továrna
bratří Ettlů a zmizel hradební příkop. Socha
mohla být v této době převezena ke staré cestě
ze Svitav. Mohla, ale nemusela. Kdo ví.
Radoslav Fikejz a Mojmír Fadrný
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Knihovna pro mladé
Nová služba
- půjčování e-knih
V prosinci jsme rozšířili a zatraktivnili
služby knihovny o půjčování e-knih. Služba
je poskytována ve spolupráci se společností
e-Reading.cz. Službu mohou zdarma využít
čtenáři knihovny s platnou registrací. E-knihy
lze číst na čtečkách eReading.cz, tabletech a telefonech s operačními systémy Android a iOS
pomocí aplikace eReading.cz. Délka výpůjčky
je 21 dní, po uplynutí této doby se e-kniha automaticky smaže. Najednou je možné vypůjčit
si maximálně 2 tituly. Podrobnější informace
najdete na našich webových stránkách.
Informativní schůzka pro zájemce o půjčování e-knih proběhne v úterý 10. ledna v 17 hodin
ve studovně knihovny.
Marta Bauerová

Listování: Arnošt Lustig
Další představení z cyklu scénického čtení je
věnováno nedožitým 90. narozeninám jednoho
z nejvýznamnějších českých spisovatelů. V knize
Láska a tělo se Arnošt Lustig pokusil o konečné
zúčtování s tématy, která poznamenávají celou jeho tvorbu – nepochopitelnost nacistické
myšlenky na vyhlazení Židů na straně jedné
a láska k životu a ke všemu tělesnému na straně
druhé. Představení se uskuteční ve středu 18.
ledna v 18 hodin v klubu Tyjátr. Hrají: Lukáš
Hejlík, Bára Jánová, Zdeněk Černín.
Vstupné 80 Kč (předprodej v knihovně)

V městské knihovně jsme v září k dispozici poskytli veřejnosti nově vybavené prostory (bývalá internetová kavárna u knihovny)
a uvítali bychom, kdyby si je pro sebe zabydleli
mladí lidé, žáci a studenti. Protože je prostor
rozdělen na dvě části, je možné, aby v jedné
probíhal v odpoledních hodinách program
Mentorská asistence (doučování žáků dobrovolníky z řad středoškoláků), ve druhém paralelně chceme nabídnout mladým lidem možnost trávení volného času. Chtěli bychom tak
představit knihovnu nejen jako půjčovnu knih,
ale jako místo, kde mohou aktivně pobývat ve
svém volném čase, vzdělávat se, odpočívat
a setkávat se.
Každé pondělí počínaje 23. lednem bude
probíhat v prostorách baru od 16 hodin anglická konverzace a neformální setkání s polskou a německou dobrovolnicí, které působí
v Mateřském centru Krůček v rámci Evropské
dobrovolné služby.
Oficiální otevření prostoru se uskuteční
ve čtvrtek 19. ledna v 17 hodin, kdy zahraniční dobrovolnice Klara z Německa a Magda
z Polska představí svou rodnou zemi, její zvyky
a kulturu. Program bude pokračovat v 19 hodin DJ setem M&M. V době konání akce bude
otevřen i bar. Veřejnost je srdečně zvána.
Marta Bauerová

Jak se dívat
na psychosomatiku
Psychiatr MUDr. Radkin Honzák (*1939)
 romoval na Fakultě všeobecného lékařství
p
v Praze. Po čtyřech letech v Psychiatrické léčebně v Kosmonosích nastoupil jako psychiatrický
konziliář v tehdejším Ústavu pro výzkum výživy
lidu v Krči, posléze integrovaného do IKEM, kde
stále pracuje v ambulanci a v transplantačním
programu. V souvislosti s ním byl devět let členem etické komise C
 AHBI ve Štrasburku.
Věnoval se pacientům s gastroenterologickými, kardiovaskulárními a nefrologickými problémy, což ho přivedlo k psychosomatice, tedy
bio-psycho-socio-spirituální koncepci člověka.
Po roce 1989 vedl deset let Oddělení lékařské
psychologie, psychoterapie a psychosomatiky
1. LF UK, další dekádu působil na Psychiatrické
katedře IPVZ, odkud přešel na částečný úvazek
do Psychiatrické nemocnice v Bohnicích. Jeho
publikační činnost se zaměřuje na psychosomatickou problematiku, jak dokazují i knihy, které
napsal pro laickou veřejnost. Z těch posledních
to jsou: Babičku potrkal jelen (2012), Jak přežít
léčení (2013) a Jak žít a vyhnout se syndromu
vyhoření (2014), Všichni žijem´v blázinci – Současnost očima psychiatra (2015). Na vaši účast
se těšíme ve čtvrtek 26. ledna v 17 hod v aule
Fabriky.
Kateřina Stündlová

Beseda s farářem
Zbigniewem Czendlikem

Beseda s farářem Zbigniewem Czendlikem
Svitavské gymnázium ve spolupráci s SKS
Svitavy a univerzitou třetího věku pořádá další
Večer pod lucernou, tentokrát s populárním
lanškrounským farářem Zbigniewem Czendlikem. Ten nedávno vydal knihu rozhovorů
„Postel – hospoda – kostel“. Během besedy
bude Z. Czendlik vyprávět příběhy ze života
osobního, kněžského i jiného…podané humorem jemu vlastním. V průběhu 90 minut se tak
dotkne mimo jiné problematiky současného
světa, o němž si rád podiskutuje také s diváky.
Součástí besedy bude autogramiáda uvedené knihy, kterou si veřejnost bude moci zakoupit na místě besedy. Z. Czendlik je mediálně známou osobností zejména díky přátelským
vztahům s řadou osobností z oblasti kultury,
šoubyznysu a sportu. Působí také jako moderátor, např. v pořadu České televize Uchem
jehly (2011) nebo Českého rozhlasu Jak to
vidí… (2015).
Beseda se uskuteční ve středu 11. ledna
2017 v 16 hodin v kině Vesmír ve Svitavách.
Vstupné je 100 Kč. Předprodej a možnost rezervace je od 2. ledna 2017 v recepci Fabriky,
v městském informačním centru a kině Vesmír.
Milan Báča

Pozvánka na
Hřebečský slunovrat
Sobota 17. června v areálu pod parkovištěm na Hřebči. Těšit se můžete na kapely
Mandrage, Stromboli, ZZ TOP Revival Czech Republic, SUE, Syfon a další...
Sledujte: www.hrebecskyslunovrat.cz

Druhý život dětské knihy
Svitavský Klub seniorů společně s městskou knihovnou se letos poprvé zapojily do
projektu „Druhý život dětské knihy“ vyhlášeného SenSen (senzační senioři) Nadace Konta
Bariéry.
Téměř 300 darovaných knih bylo rozděleno a předáno zástupcům MC Krůček, Krizového centra J. J. Pestalozziho, Azylového domu
pro matky a děti a vybraným sociálně potřebným rodinám. Slavnostního předání, které se
uskutečnilo ve čtvrtek 8. prosince 2016, se zúčastnila i koordinátorka projektu SenSen paní
Knotková a vedoucí odboru sociálních věcí
a zdravotnictví Šárka Řehořová.
Milena Brzoňová a Marta Bauerová
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28. / So / 19:00 / Fabrika

31. / Út / 19:00 / Fabrika

Jaromír Hnilička: Missa Jazz

Divadlo Líšeň: Žabáci
Loutková groteska o samotě,
snech a přátelství
Příběh dvou slavných žabích kamarádů
(Kvaka a Žbluňka z knihy Arnolda Lobela) je
rozšířen o postavu vypravěče – osamoceného
podivínského obyvatele starého domu. V jeho
zahradě přebývají kromě žabáků (velkých nohatých maňásků ze dřeva a kůže) i další bytosti
(dřevěná zvířátka, svítící papírové ryby), které si
vysnil, aby zaplašil svoji samotu.
Scéna je z kůry, dřeva a bambusu vypěstovaného na zahradě řezbáře Antonína Maloně.
Scénář: Pavla Dombrovská a kolektiv (na
motivy knihy Arnolda Lobela Kvak a Žbluňk
jsou kamarádi). Vhodné pro děti i dospělé.
od 18. / St / Fabrika

Móda světem vládne!

Svou podmanivou nápaditostí ovládla i třináct autorů - členů Fotoklubu OKO v Ústí nad
Orlicí, kteří se pokusili zachytit její nevyzpytatelnou podobu v průběhu 20. století. Byly to doby,
kdy korunou společenského, sportovního i pracovního oděvu byl klobouček či klobouk. Dnes
sice pokrývku hlavy nahradily kapuce bund,
v poslední době si však opět do šatníků začínají
razit cestu zdobené kloboučky. A tak ledaskdo
nad fotografií babičky zavzpomíná na slavnou
éru kloboukové módy.
Vstupte proto s námi na promenádu s přehlídkou 43 fotografií s parádní ozdobou hlavy
květy ve všech podobách, oblíbenými předměty tvůrců i nositelek, ovocem počínaje a dalšími
pochutinami konče. A jak jinak i zde o vtipné
kreace není nouze. Zveme vás proto na návštěvu lázeňské kolonády, Slovácka, karnevalu
v Benátkách a kraje Chorvatska.
Příjemnou a veselou cestu touto výstavou
vám všem přeje kolektiv autorů Fotoklubu OKO
v Ústí nad Orlicí.

Až nová československá realita po listopadu 1989 mohla nabídnout dílo, které čekalo na
své kompletní uvedení neuvěřitelných 20 let. Jazzová mše patří mezi vrcholná díla hudebního
skladatele a legendárního jazzového trumpetisty Jaromíra Hniličky, člena Orchestru Gustava
Broma. Je dokonalým spojením duchovní hudby a jazzu a nenásilně mísí staré církevní zpěvy
s do detailů promyšlenou jazzovou kompozicí
zdobenou improvizací skvělých sólistů. Jazzovou mši můžete takto slyšet v podání PS Dalibor
Svitavy, Big Bandu Lanškroun a Lanškrounského smíšeného sboru. Vstupné: 200 Kč (pro
členy KPH 100 Kč), předprodej od 13. 1. 2017
v recepci Fabriky a MIC.

29. / Ne / 15:00 / Divadlo Trám

Damúza Praha: Dešťová víla
Pohádka na motivy německého spisovatele
Theodora Storma.
Byl jednou jeden domeček
v tom domečku stoleček
na stolečku...
Na malém paloučku žije Dešťová víla, nedaleko od ní v Ohnivé říši Ohnivý muž. Voda
a oheň. Jde to vůbec dohromady? A co se přihodí s mladou láskou Huga a Lili, když mezi
ně zasáhnou dva znesvářené živly? Pohádkový
příběh o tom, co všechno se může stát na opuštěném nočním stolku. Vhodné pro děti od 4 let
a jejich rodiče, délka představení 40 minut. Projekt vznikl s podporou Hlavního města Praha
a MKČR. Vstupné: 80 Kč / rodinné pasy

Gene Brewer:
K-PAX, Svět podle Prota
Divadelní abonentní cyklus Podzim/Zima
2016/2017. Do moderní psychiatrické léčebny
je přijat záhadný pacient, který o sobě tvrdí, že
je mimozemšťan z planety K-PAX vzdálené od
Země několik tisíc světelných let. Jeho pobyt na
psychiatrii obrátí naruby životy nejen všech spolupacientů, ale i zdravotního personálu, včetně
ošetřujícího lékaře, který se snaží odhalit pravou totožnost záhadného cizince. Divadelní hra
K-PAX laskavým humorem pojmenovává neduhy naší společnosti a velmi často zamrazí svojí
přesností. Během představení se budeme mít
možnost ponořit do hlubin lidských duší a nenásilným způsobem se tak dozvíme mnohé o nás
samých. Inscenace K-PAX, možná o člověku,
možná o mimozemšťanovi, nás nenechá klidným
a překvapí nás naprosto nečekaným vyústěním
celého příběhu. Vstupné: 400 Kč, předprodej
od 17.1.2017 v recepci Fabriky

Z redakční pošty

Místo, kde je cítit láska
Kdo z nás si v tomto zrychleném světě uvědomuje, že součástí života je i čas umírání, ale
i situace, kdy přestaneme být soběstační. Ideální
představa je být mezi svými nejbližšími, doma.
Ale v dnešní době je to většinou nemožné. Materiální potřeby takového člověka mizí a nastává
potřeba lásky a porozumění. Znám místo, kde
je láska a porozumění opravdu cítit. Je to oddělení Svitavské nemocnice – LDN. Nesmírně
obdivuji všechen jeho zdravotnický personál.
Často vystaveni nepříjemným projevům pacientů i jejich příbuzných. Jejich tváře i přístup
k lidem je však stále milý, laskavý, profesionální.
A to v podmínkách velmi stísněných! Přesto se
snaží pacientům prostředí zútulňovat vánoční
výzdobou, obrázky apod. Nechápu, kde na to
berou čas. Vždyť jsou stále „v poklusu“, často
ty samé tváře několik dní za sebou. Jejich práce
je úctyhodná! Náročná nejen fyzicky, ale i psychicky. Jako by to nebyli ani lidé tohoto světa.
Děkuji nejen za jejich láskyplnou péči. Děkuji
i za to, že se ve mně - díky nim - zlomil pocit, že
jsme jen společností věčných reptalů a kritiků….
Nezapomínejme na čas umírání a bezmoci. Nezapomínejme na ty, kteří nás tímto obdobím
s láskou provázejí. Nejen do nového roku přeji
všem zdravotníkům LDN Svitavské nemocnice
laskavou a vstřícnou pozornost veřejnosti, lepší
prostředí pro ně i pacienty a stále mnoho sil!
S obrovskou úctou Eva Chlubnová
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Informace ze škol

Přípravná třída
Přípravná třída je určena dětem, které dostaly
odklad školní docházky. Nabízí:
• přípravu na první třídu ZŠ
• prostor pro seberealizaci
• rozšíření schopností a dovedností
• logopedickou průpravu
• rozvoj grafomotoriky
• místo pro rozvoj tolerance a respektu
• menší počet žáků ve třídě
Pokud budete mít zájem, přijďte se do přípravné třídy podívat. Speciální základní škola
a střední škola Svitavy, tel.: 461 532 645, 461
532 404.
Aneta Poláková
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Z bohaté činnosti našeho gymnázia
• studenti 3. B vyhráli v soutěži EUROSCOLA
zájezd do sídla Evropského parlamentu do
francouzského Štrasburku. Zájezd se uskutečnil v posledním listopadovém týdnu,
• Simona Petrů a Marie Doláková (obě oktáva) zvítězily v celostátním kole soutěže Staň
se na den tvůrcem evropské politiky, kterou
organizoval Úřad vlády ČR a Evropská komise - zastoupení v ČR,
• studenti semináře základů společenských
věd navštívili v listopadu Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR v Praze,
• studenti měli v listopadu možnost navštívit dvě vysoké školy, se kterými škola
spolupracuje v projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji: jedna skupina studentů navštívila Vysokou školu chemicko-technologickou
v Praze (studenti si prohlédli mj. i školní

Přehlídka regionálních
firem s technickým
zaměřením

Vaření bez lepku
na Felberce

17. 1. / Út / 10:00 – 17:00 / Fabrika
Propojíme firmy se vzdělávacími institucemi a potenciálními budoucími zaměstnanci.
Kdo hledá práci, může najít zaměstnavatele.
Určeno pro žáky, absolvetny, rodiče a širokou
veřejnost.
Přehlídku pořádá Krajská hospodářská
komora Pardubického kraje, Oblast Svitavy
s podporou Úřadu práce ČR, Kontaktním pracovištěm Svitavy a město Svitavy.

•

•

•

•

•

minipivovar), další skupina studentů absolvovala projektový den v botanické zahradě
Přírodovědecké fakulty UK,
studenti semináře z chemie absolvovali v listopadu den otevřených dveří Akademie věd
ČR v Praze,
tradiční „vánoční koledování“ připravili pro
spolužáky a učitele na konci adventu studenti hudební výchovy,
ukázky z horolezecké přípravy a přiměřený
praktický výcvik absolvovali studenti školy
v rámci kurzu netradičních sportů na konci
listopadu,
mladší plavkyně školy vyhrály v prosinci krajskou olympiádu dětí a mládeže, starší plavkyně školy obsadily 2. místo,
volejbalisté v kategorii středních škol postoupili v prosinci po vítězství v okresním
kole do krajského finále.
Milan Báča

Abilympiáda a olympijské hry
Na konci listopadu se ve Speciální základní škole a střední škole Svitavy konala
abilympiáda, což je tradiční celorepubliková
dovednostní soutěž určená dětem a mládeži
se zdravotním postižením. Cílem akce je všestranná podpora v dovednostech a schopnostech pro praktický život. Žáci vytvářeli nejrůznější dekorace z rozličných materiálů.
Druhou částí programu byly „olympijské hry“ v netradičním pojetí – soutěžními
disciplínami se stal kroket a finské kuželky
Mölkky. Akce proběhla pod záštitou Ing. Jany
Pernicové.
Vlastimil Bednář

Informace z Riegrovky a úspěch v soutěži

Věříte, že i děti dovedou připravit jídlo
a sladký dezert bez lepku a cukru? Přesvědčili
jsme se o tom na kurzu vaření s paní vychovatelkou Evou Vojtovou.
16. a 24. listopadu se v kuchyňce na Felberce sešlo ve dvou skupinách 24 malých
kuchařů ze školní družiny. Na začátku kurzu
se děti seznámily s bezlepkovými surovinami
a postupy při vaření.
A potom už samy míchaly, krájely, vařily
a nakonec ochutnávaly pokrm, který připravily. Tentokrát to byla dýně Hokkaidó s pórkem
a smažený tempeh. Jako přílohu jsme zvolili
jáhly.
Zábavné bylo také tvoření oblíbených bezlepkových kokosovo-jáhlových kuliček. Ty si
pak děti odnášely v krabičkách na ochutnávku
domů. Možná si je připraví i společně se svými
rodiči.
Jana Pazderová

Rozhodli jsme se tedy, že do letošního
ročníku přihlásíme oba naše časopisy - Riegrováčka i Riegrováka. V krajském kole jsme
se opět umístili na postupových místech a čekala nás už osmá cesta do Brna. Zástupci obou
redakcí se tam 1. prosince vydali s očekáváním
a obavami, jestli se nám podaří uspět a obhájit
loňský úspěch.
Po dopoledních workshopech jsme už
všichni netrpělivě čekali na vyhlášení. A dočkali jsme se. V konkurenci 489 časopisů jsme
v různých kategoriích získali jedno 6. místo, dvě
2. místa a jedno 1. místo. Z Brna jsme si kromě
malé finanční odměny odváželi čtyři významná
ocenění naší celoroční práce.
Všem, kteří se na tvorbě obou časopisů
podílejí, patří naše velké poděkování. Tvorbě
novin věnují část svého volného času, zajímají
se o dění ve škole a v neposlední řadě dělají
dobré jméno „své“ škole. Novináři, díky.
Eva Fialová
Sedmá cesta redakce školních novin do
Brna v roce 2015 na vyhlášení výsledků soutěže Školní časopis roku byla velmi úspěšná.
V naší kategorii jsme ze čtyř prvních míst obsadili 1. místo hned třikrát. Měli jsme nejlepší
noviny v republice. Uznání, které bylo pro nás
nanejvýš zavazující.

Sobotní drátování na Riegrovce
14. ledna 2017 od 10 do 12 hodin
Účast hlaste prosím předem na e-mail:
prazanova@riegrovka.cz
Poplatek: 50 Kč na materiál.
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Z adventního programu na Sokolovské
K adventnímu času u nás neodmyslitelně
patří putování za kulturou. Den po Mikuláši se
vydali žáci druhého stupně a týden poté děti
z prvního stupně na SUPERKALIFRADŽILISTIKEXPIJALIDÓZNÍ muzikál Mary Poppins
do Městského divadla v Brně. Jistě všem zněly
v uších známé melodie dlouho do noci.
Ne každý vydrží sedět v divadle. Ty živější
se snaží zabavit pan učitel Luňáček v tělocvičně a paní učitelka Lašková při bádání v mateřských školkách nazvaném Vánoční čarování.
Ve školce byly naše děti na oplátku pozvány
na andělskou výstavu.

Poletující sníh za okny, pozdní svítání,
brzké stmívání, vůně jehličí, vánoční melodie
a mnoho dalšího hlásí příchod zimy a jednoho
z nejkrásnějšího, mnohdy i uspěchaného, období v roce. Adventní čas nenechal lhostejnými
ani nás na ZŠ a MŠ Sokolovské. Stále se u nás
něco dělo.
Začalo to zimní výzdobou školy – všude
visí papírové rampouchy a vločky, chodbě
vévodí vánoční strom ozdobený anděly z keramické dílny paní učitelky Škraňkové. Děti
z keramického kroužku bydlí s čertíky a andílky, které si vyrobily. Také výzdoby ve třídách
napovídají, že přišel konečně ten čas, kterého
se mnozí z nás nemohli dočkat.

ZŠ a MŠ Svitavy, Sokolovská 1 přijme
speciálního pedagoga na plný úvazek, nástup možný ihned. Dále přijme školního asistenta od 1. 2. 2017. Od 1. 9. 2017 přijme
vychovatelku do ŠD a učitelku s aprobací
1. stupeň. Bližší informace na mob.: 733
735 788 u ředitelky školy Aleny Vašákové.

jedna do svitavské nemocnice na LDN, druhá
do kojeneckého ústavu a samozřejmě za dětmi
do naší MŠ a ZŠ. „Zlobivci“ skončili s tvářemi
umouněnými od sazí, ale nakonec i s lízátkem.

Společně s dětmi jsme se vydali na hranou prohlídku vánočně ozdobeného zámku
v Potštejně. Příběhem nás prováděla holčička Barunka, která pátrala po původu vánočních oslav. Cestou jsme se dozvěděli nejen
o vánočních tradicích, ale také o jednotlivých
postavách z Betlému, o andělovi, o ovčákovi,
o třech králích a pod. Společně jsme s touto
velkolepou družinou dorazili k narozenému
Ježíškovi, kterého jsme obdarovali vánoční koledou. Protože i píseň může být krásný dárek.
Milé přijetí, úžasný projev herců v dobových kostýmech, nádherně vyzdobený zámek,
zvuky koled a ochutnávka vánočního cukroví
v zámecké cukrárně nám zajistily nádherný
zážitek. Teď už toho o Vánocích víme spoustu
a můžeme se začít těšit na opravdového Ježíška.
Petra Jakubcová

Další krok k rozvoji
společnosti

Hledáme nové kolegy

Jednoho prosincového dne záhadně
zmizeli deváťáci. Kam se poděli? Vydali se na
pekelnickou misi – hledali a trestali hříšníky.
Doprovázeli je andělé s Mikulášem a ti odměňovali ty hodné a poslušné. Každá ze dvou pekelnických družin se vydala na svou výpravu,

Školní výlet
v zimě

Před lety jsme zavedli speciální vyučovací
předmět, který rozvíjí žáky pomocí metody
Feuersteinova instrumentálního obohacování
(FIE).
Nejprve jsme pracovali s dobrovolníky, po
roce jsme FIE nasadili do „provozu“ pro žáky
4. až 8. ročníku. V současné době také využíváme intervence metody pro individuální péči
o žáky. Protože metoda není určena výhradně
dětem, ale jde o komplexní rozvoj každého jedince, rozhodli jsme se jít ještě o kousek dál.
A proto bychom chtěli nabídnout zkušenosti našich lektorů široké veřejnosti a umožnit
vznik FIE skupin, které budou určeny zkrátka
všem. Od 1. ledna 2017 bude u nás z tohoto
důvodu sídlit svitavská pobočka renomovaného Autorizovaného tréninkového centra metod prof. Feuersteina (atc-feuerstein.cz).
Pokud budete mít zájem o konzultaci
ohledně využití této metody, pište na e-mail:
fie@tgm-svitavy.cz. Další informace naleznete
na zstgm.svitavy.cz v sekci FIE.
Jiří Sehnal
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Vrcholový žákovský volejbal v hale Na Střelnici

Veřejné bruslení v lednu
Pondělí

Pro veřejnost

Školy

15:00 – 17:00

na objednání

15:00 – 17:30
Úterý

18:00 – 19:00
s hokejkou

8:00 – 13:00

Středa

15:00 – 17:00

8:00 – 13:00

Čtvrtek

15:00 – 17:30

8:00 – 13:00

Pátek

15:00 – 17:00

na objednání

10:00 – 12:00
14:00 – 16:00
Sobota

16:30 – 17:30
s hokejkou
19:00 – 21:00
večerní
10:00 – 12:00

Neděle
14:00 – 16:00

Distribuci zajišťuje firma Lubomírek.cz.
S nesrovnalostmi v doručování se obracejte
na mob.: 608 024 585 (www.lubomirek.cz).
Příští číslo vyjde 29. ledna 2016

Horní řada zleva: P. Siekiera (trenér), J. Vyskočil, L. Lamač, Š. Maruš, D. Benko, J. Kočvara, V. Švihel,
M. Meluzín (trenér). Dolní řada zleva: J. Svojanovský, M. Toman, D. Maruš, Ant. Pelíšek, J. Žižka
První prosincový víkend patřila sportovní
hala žákovskému volejbalu nejvyšší úrovně.
Do našeho města se totiž sjelo osm nejlepších
týmů z východní poloviny republiky k dalšímu
kolu Českého poháru. A k naší velké radosti si
účast v této elitní skupině v předchozích podzimních kolech vybojoval i náš talentovaný výběr ročníků 2001-2002.
Příprava celé akce byla důkladná, tentokrát
vyšperkovaná přímými přenosy jednotlivých

Fotbalová škola spolupracuje s akademií

Fotbalový oddíl se věnuje ponejvíce mládeži. V uplynulém roce se těšila velkému zájmu Fotbalová školička, kde se ti nejmenší učí základům nejpopulárnější hry. Zkušení trenéři při tom
dbají také na všeobecnou pohybovou průpravu. Klubu se podařilo navázat úzkou spolupráci
s Fotbalovou akademií Pardubice, se kterou spolupracuje především na dalším zkvalitnění výchovy mladých fotbalistů. Ti nejlepší pak mají možnost zaujmout při společných akcích trenéry akademie a stát se třeba i jejím členem.
Jiří Petr, foto: E. Hromadník

zápasů. Všechno dění v hale bylo po oba dny
možné sledovat v komentované podobě na našem webu, nebo přes dva kanály youtube. Ale
vůbec nejlíp udělali ti, kteří do haly Na Střelnici
přišli a naše borce v konfrontaci s top týmy republiky neúnavně povzbuzovali.
A jak se našim borcům dařilo?
Hned v úvodním utkání jsme porazili Nový
Jičín 2:0, a znamenalo to vůbec první skalp
tohoto týmu. Krásnou ukázkou žákovského volejbalu bylo utkání s Brnem, ve kterém
jsme podlehli velkoměstu z jižní Moravy až po
nervy drásajícím tie-breaku 1:2. Jak prohlásili
naši trenéři, další dva zápasy s týmy Beskyd
a Ostravy byly pro naše borce ve srovnání
s předchozími procházkou růžovým sadem
a znamenaly dvě hladká vítězství 2:0. Sečteno
a podtrženo, po prvním dni jsme byli na krásném 2. místě s 10 body.
Prvním naším nedělním soupeřem byl
tým Kojetína, lídra turnaje. Zápas jsme ztratili
v koncovce tie-breaku a Kojetín si tak upevnil
pozici na čele tabulky. V regionálním derby
s Českou Třebovou jsme nezvládli především
příjem podání a našemu rivalovi jsme podlehli
0:2. Závěrečnou výhrou 2:1 nad Zlínem jsme
udělali tečku za krásným volejbalovým víkendem.
Celkově 3. místo je bezesporu velkým
úspěchem domácího týmu - hráčů, trenérů
a všech, kteří se o perfektní průběh turnaje
po celé dva dny starali. Bylo to parádní, velmi
vydatné, utrousil jeden z trenérů. A v 15:58 dodal: konečně je konec.
Konečné pořadí: 1. TJ Kojetín, 2. Sokol
Česká Třebová II, 3. TJ Svitavy, 4. Volejbal
Brno, 5. VSC Zlín, 6. TJ Nový Jičín, 7. VK Beskydy, 8. DHL Ostrava.
Marcela Sezemská
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