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TOP týden ve Svitavách znamená končící léto Sportovní hala Šapito

Konec prázdnin je už několik let ve Svitavách spojen s týdnem plným kulturních akcí,
který zakončuje pouť ke sv. Jiljí. Už v pondělí
28. srpna se na svitavském stadionu rozezvučí
pily řezbářů, aby z neforemných klád vyrobili
cosi krásného… V podvečer zde v průběhu týdne
můžete posedět při poslechu svitavských kapel
a těšit se na víkend. Od pátku vás postupně čeká

vernisáž nových obrazů do Venkovky, velký
koncert Ewy Farné a Svitavy Ukulele Ensemble,
slavnost dechových hudeb, vernisáž memoriálu A. Petruse a v neděli tradiční pouť. Tentokráte se vrátíme do doby Marie Terezie. Víte, že
od jejího narození letos uplynulo již 300 let?
Celý program najdete na straně 2 a v Kalendáři akcí.
Blanka Čuhelová

Pohádkový les zavede do světa Mimoňů
Kulturní maraton v měsíci září zakončí
tradiční Pohádkový les. Letošní 23. ročník pochodu nejen pro mladé se uskuteční v sobotu
30. září 2017 a zavede všechny návštěvníky do
světa Mimoňů. Start bude od 13:30 do 15:30
hodin na pláži u rybníka Rosnička. Startovné
je jednotné 40 Kč, účastníci v maskách budou mít vstup volný. Účastníci pochodu získají
v cíli diplom a na trase od pohádkových postav
spoustu sladkostí a drobných dárečků. V rámci
této akce se u chaty Rosnička v 16:30 hodin
představí pražské Divadlo 100 opic s úspěšným divadelním představením Zajíček a velká
mrkvová záhada a v 17:30 skupina Generace.
Pochod se koná za každého počasí. Neseďte
doma a přijďte prožít sobotní odpoledne do
příjemného prostředí Brandu. Těšíme se na vás.
David Šimek

V pátek 22. září proběhne slavnostní otevření nové centrální haly na Svitavském stadionu.
Stavba nahrazuje původní textilní halu
v dožilém stavu s obrovskou energetickou náročností. Nová hala se svými sportovními plochami bude v dopoledních, ale i odpoledních
hodinách využívána svitavskými základními
a středními školami a v dalších volných hodinách sportovními kluby a oddíly. Využití tohoto
sportoviště s atletickým oválem a víceúčelovým
hřištěm uprostřed bude pro atletiku, volejbal,
florbal, futsal, ale i pro badminton.
V rámci otevření se dopoledne uskuteční závod základních škol ve švédské štafetě. Odpoledne proběhne v 16:00 slavnostní otevření, při
kterém přestřihnou pásku Tomáš Dvořák a Radek Juška společně se starostou Davidem Šimkem. Tomáš Dvořák je trojnásobný mistr světa
v desetiboji a v současnosti šéftrenér české reprezentace. Radek Juška je stříbrný medailista
ve skoku dalekém z halového mistrovství Evropy
a finalista letošního mistrovství světa.
Poté se odstartuje závod dětí z atletických
oddílů Svitav, Litomyšle, Poličky a Moravské
Třebové, a to ve štafetách na 4 x 1 kolečko
v nové hale. Veřejnost se může na závod podívat z prostoru hrací plochy v hale, která
bude tento den přístupná. Slavnostní ceremoniál ukončí autogramiáda Tomáše Dvořáka
s Radkem Juškou a pravidelné tréninky atletů
a fotbalistů. Tréninku atletů se v dálkařském sektoru zúčastní i Radek Juška a několik svitavských
svěřenců bude mít tu čest potkat se v sektoru
s dálkařem, jehož osobní rekord je 829 cm. Na
akci srdečně zve město Svitavy ve spolupráci
s atletickým oddílem TJ Svitavy.
Pavel Čížek, Miroslav Vaculík
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Svatováclavský košt
a setkání hasičských
praporů
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Celý program pouti ke sv. Jiljí na náměstí
V neděli 3. září se můžete těšit na setkání
se svými přáteli, spousty stánků s řemeslnými
výrobky, atrakce pro děti i dospělé, dobrou
hudbu a bohaté občerstvení.

Dolní část náměstí:
9:30, 11:30 a 13:30 hodin
Dechová hudba z polského Strzelina
10:30, 12:30 a 15:00 hodin
Cimbálová muzika Aleše Smutného
s Karlem Hegnerem

Horní část náměstí:

Jako každý rok i letos se příjemně rozloučíme s létem na náměstí Míru ve Svitavách
vinnými slavnostmi v sobotu 23. září.

9:00 hodin
Zahájení dobového života v historickém ležení
s dobovými stany, stylovým jarmarkem s historizujícím zbožím a řemesly. Dobové občerstvení. Jízdy na konících, dřevěný kolotoč, vojáci
Marie Terezie.

9:30 Průvod pěších a na koni po jarmarku
10:00 Yufiho sny (žonglér a kejklíř)
10:30 A možná přijde i Marie Terezie…
(móda 18. století)
11:00 Commedia Capa di espada
(šerm Exulis)
13:00 hudební skupina CODEX
14:00 Rivalové (šerm Exulis)
14:30 Harlekýn a Colombína (kejklíři)
15:00 Duel (šerm Exulis)
15:30 Třírohý klobouk (soutěž pro děti)
16:00 hudební skupina CODEX
19:00 / kostel sv. Jiljí

Vocatus Ecumenicus
Komorní mužský pěvecký sbor
městyse Jimramova.
Vstupné dobrovolné

Setkání hasičských praporů

TOP AKCE MĚSÍCE

V sobotu dopoledne jsme si pro vás připravili historicky první setkání hasičských
praporů nejen Pardubického kraje. V 11:15
půjde průvod hasičských praporů a sborů na
náměstí. Od 11 do 15 hodin bude možné si
prohlédnout přistavenou hasičskou novou
i historickou techniku před Albertem.

řezbářský memoriál Aloise Petruse

Svatováclavský košt

VERNISÁŽ VENKOVNÍ GALERIE VENKOVKA

Svatováclavský košt bude zahájen v sobotu přípitkem v horní části náměstí Míru ve 14
hodin. Zveme vás na setkání s vinaři a jejich
víny. Ochutnávat můžete různé druhy vína od
několika vinařů, sýrové speciality, slané pečivo
i steaky. Součástí slavností bude také bleší trh.
K degustaci vám od 14:10 zahraje cimbálová
muzika Májek. Pro návštěvníky jsou již připraveny vinné sklenice. Doufáme, že již podzimní počasí bude ke všem návštěvníkům přívětivé.
Alice Štrajtová Štefková

Program:
10:00–10:45 Příjezd sborů, praporů a techniky
11:00
Nástup sborů a praporů u Fabriky
11:15
Průvod praporů a sborů
na náměstí Míru, požehnání
praporům, proslovy, předání
pamětních listů, šerpování praporů
14:00–14:10 Zahájení Svatováclavského koštu
14:10–14:45 Cimbálová muzika Májek (1. blok)
15:00–15:35 Cimbálová muzika Májek (2. blok)
16:00–16:45 Banda Americano
17:30–18:20 Pohřební kapela
20:45–21:45 Docuku

28. srpna - 2. září 2017 / svitavský stadion
2. září - vernisáž a předání soch starostovi města
1. září 2017 / 19:00
náměstí míru

koncert ewa farna + Sue ukulele ensemble
1. září 2017 / 20:00
náměstí míru

Slavnost dechových hudeb
2. září 2017 / 12:00
náměstí míru

Pouť ke svatému Jiljí
3. září 2017 / 9:00–17:00
náměstí míru (+Vocatus Ecumenicus - KOSTEL SV. JILJÍ)

OTEVŘENÍ SPORTOVNÍ HALY ŠAPITO
22. září 2017 / 9:00–18:30
SVITAVSKÝ STADION

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
22. září 2017 / 15:00
MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE

SVATOVÁCLAVSKÝ KOŠT a setkání
hasičských praporů
23. září 2017 / 9:00 / náměstí míru

POHÁDKOVÝ LES
30. září 2017 / 13:30
AREÁL RYBNÍKU ROSNIČKA

užijte si
BÁJEČNOU
SVITAVSKOU
ZÁBAVU
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Poldr na ulici Pražská ochrání před stoletou vodou

Ze zastupitelstva
Zastupitelstvo města Svitavy na svém zasedání 28. června schválilo:
• zprávu o hospodaření s majetkem města
v roce 2016
• zvýšení neinvestičního příspěvku:
−−MŠ Lány o 60 tis. Kč na opravu po havárii
kanalizace
−−ZŠ T. G. Masaryka o 240 tis. Kč na opravu po havárii kanalizace a o 217 tis. Kč na
opravu oken v tělocvičně
• poskytnutí investičního příspěvku 1,79 mil. Kč
SKS města Svitavy na rozšíření vzduchotechnického zařízení varny kuchyně ve Fabrice
• poskytnutí dotace 635 tis. Kč společnosti
SPORTES Svitavy na opravy sportovních zařízení v roce 2017
• poskytnutí neinvestiční dotace 1,2 mil. Kč
společnosti SVITAVSKÝ BASKET na zajištění
sezóny 2017 – 2018
• změnu rozpočtu města Svitavy pro rok 2017
na celkovou částku 589,93 mil. Kč
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• zprávu o bytové politice města
• zprávu o výsledku kontroly hospodaření
a závěrečný účet dobrovolného svazku obcí
Skupinový vodovod Svitavy za rok 2016
• záznam z jednání ze dne 15. 6. 2017 se zástupci společnosti BOSQ Svitavy.
−− Zastupitelstvo vydalo obecně závaznou vyhlášku města Svitavy č. 3/2017 o nočním
klidu.
−− Zastupitelstvo zrušilo fond rozvoje bydlení
města Svitavy.
−− Na mimořádném zasedání zastupitelstva
26. července byl projednán souhlas s podáním žádosti na MŠMT na zastřešení zimního
stadionu.
Příští zasedání se koná 6. září v 16 hodin.
Zuzana Pustinová

Co se to zde staví? Otázka, která napadne
každého, kdo vidí čilý stavební ruch s rozsáhlými terénními úpravami v prostoru mezi Schindlerovým hájem a železniční tratí na Poličku.

Není to žádné logistické nebo skladovací centrum či výrobní závod, jedná se o protipovodňovou ochranu města. Suchá retenční nádrž
na transformaci stoleté vody řeší protipovodňovou a protierozní ochranu města v povodí
Studeného potoka. Součástí stavby je přeložka části koryta Studeného potoka, ozelenění
s výsadbou 84 ks stromů a 54 ks keřů a vybudování obslužné polní cesty o délce 708 m.
Cena celé realizace díla je 12,6 mil. Kč.
Investorem je Státní pozemkový úřad, pobočka Svitavy a stavba je financována ze státního rozpočtu. Stavbu dokončí nejpozději do
30. listopadu 2017 a následně bude bezúplatně převedena na město Svitavy, které bude
zajišťovat provoz a údržbu celého zařízení.
Pavel Čížek

Skvělá spolupráce při čištění podloubí
a materiální balíčky, které město Svitavy získává na základě spolupráce s Potravinovou
bankou Pardubice. Klienti celé dopoledne za
pomoci vody, smetáků a čisticích prostředků
umývali náměstí. Obchodníci vycházeli před
své prodejny a zapojovali se společně s našimi
klienty do úklidu. Utvořila se tak nádherná spolupráce. Chtěli bychom takto občanům města
ukázat, že ne každá osoba, která se dostane na
okraj společnosti a je bez domova, je stejná.
Jsou také ti, kteří pracovat a pomáhat chtějí.
S čištěním počítáme i nadále.
Sandra Pařízková

Vítání občánků
Sociální služby města Svitavy již podruhé
v letních měsících zorganizovaly čištění podloubí na náměstí Míru. Čistění se ujaly osoby
bez přístřeší, na které dohlížel terénní pracovník města. V sociální práci s těmito uživateli je
to velký úspěch. Klienti práci odváděli dobrovolně a odměnou jim za to byly potravinové

Dopravní omezení - buďme trpěliví
Musíme to opravit. S tímto sloganem se
v letních dnech často setkáváme nejen ve Svitavách, ale po celé republice. Opravují se komunikace v souvislosti s rekonstrukcí vozovky,
vedením plynu či kanalizací a k tomu přistupují i protipovodňová opatření, oprava lávek

a zatrubnění toků. Nejrůznějších důvodů je
mnoho, ale vždy vedou k omezení v dopravě.
Letos jsme proto na webu města zveřejnili ucelený přehled všech oprav a omezení ve městě
(menu na pravé části na www.svitavy.cz).
Dopravní omezení:
• ul. Hradební - stavební práce na silnici I/34
- oprava okružní křižovatky a obnova živičného krytu od 17. 7. do 17. 9. 2017.
Uzavírky:
• ul. U Stadionu - rekonstrukce kanalizace od
24. 7. do 31. 10. 2017
• ul. U Tří dvorů - zvýšení kapacity koryta III.
etapa od 21. 6. do 31. 12. 2017
• ul. Lanškrounská - zvýšení kapacity koryta
II. etapa - stavba mostu od 1. 7. do 27. 10.
2017.
Musíme to opravit, a tak vás prosíme o trpělivost a pochopení. Výsledek bude stát zato.
Zuzana Pustinová, Radek Dirr

V rámci pravidelného vítání občánků byly
v sobotu 5. srpna zapsány do pamětní knihy
města tyto děti:
Jakub Gutveis, Václav Makara, Olívie Danišová, Natálie Cachová, Matyas Kašpar, Thobias
Hyrák, Valerie Smolová, Nella Moravcová, Radek Moravec, Ema Obhlídalová, Denisa Vrbasová a Antonín Gazda.
Starosta města David Šimek popřál všem
dětem i jejich rodičům mnoho štěstí, zdraví
a spokojený život v našem městě.
Renata Johanidesová
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Nejlepší žák a student roku

Městská policie informuje

Tísňové volání 156
Informace o projektu Malý strážník
V letních měsících proběhla schůzka mezi
zástupci městské policie a Střediska volného
času Svitavy a z jednání vzešel projekt kroužku Malého strážníka. Bude ho pořádat SVČ
a lektory budou dva strážníci městské policie.
Jde o zábavné zapojení dětí do běžné profese strážníka a jejich motivaci k vnímání všech
rizik, která je v běžném životě obklopují. Více
informací najdete na webu SVČ Svitavy.

Dozvuky festivalu Rosnička

Každoroční vyhodnocení a ocenění žáka a studenta roku se letos konalo 28. června v obřadní
síni městského úřadu za přítomnosti starosty města Davida Šimka, místostarosty Pavla Čížka,
radního Jaroslava Kytýra, ředitelů, rodičů a dalších hostů.
Zuzana Pustinová

Poznámky k tříděnému sběru odpadu ve městě
Třídění odpadu má smysl pouze tehdy,
když vytříděné komoditě dokážeme nalézt
smysluplné využití. Efektivita tříděného sběru
je dána čistotou vstupní suroviny, tedy obsahem nádob na tříděný sběr. Nádoby na třídění
sběr mají své specifické využití, slouží pouze
pro určité druhy odpadu. Někteří nezodpovědní a bezohlední občané si tyto kontejnery
pletou s nádobami na komunální, stavební
a někdy i na nebezpečný odpad. Tito lidé by
si možná měli zkusit jeden pracovní den na
třídící lince, pak by se podobných způsobů
vyvarovali.
Častým jevem je také to, že přestože
v kontejnerech je místo, hromadí se odpady
na zemi kolem kontejnerů. Většina kontejnerů
se ve Svitavách sváží dvakrát týdně, nejméně
však jednou za týden. Město ve spolupráci se
společností SPORTES zajišťuje úklid shromažďovacích míst. V některých lokalitách přesto
přetrvávají problémy s nepořádkem.
Důležité je si uvědomit, že kontejnery pro
tříděný sběr jsou ve Svitavách určeny pouze
pro občany. Podnikatelé si tuto službu musí
objednat u svozové firmy (LIKO SVITAVY a.s.)
a vybavit se vlastními nádobami. Běžné však je,
že v kontejnerech na tříděný odpad, nejlépe na
plasty, končí odpad pocházející například ze
stavebních nebo instalatérských firem, z různých obchodů a skladů, s oblibou zneužívají
kontejnerů na tříděný sběr některé restaurace
(kdyby nám tam posledně jmenovaní alespoň
dávali, co tam patří, a nevylévali sem zbytky
jídel …).
Při odkládání tříděného odpadu je důležité
také zmenšit jeho objem. Velká část např. PET
lahví je v kontejnerech nesešlápnuta, což zbytečně zvyšuje nároky na četnost odvozu. Pou-

hým sešlápnutím odevzdávaného odpadu, ať
už se jedná o papírovou krabici, nebo plastový
obal, ušetříme v kontejnerech spoustu místa.
Na třídění odpadu jsme si už zvykli a chápeme jeho smysl. Existují soutěže v produktivitě tříděného sběru. Málo se už ale hovoří
o tom, že ještě důležitější než umění třídit své
odpady je umění jejich vzniku předcházet. Ne
vždy je to možné, ale někdy to jde. Stačí se jen
zamyslet, jestli například při nákupu v pekárně
skutečně potřebujeme mít každý druh pečiva
zabalený zvlášť. Jestli je nutné vybavovat domácnost litry balené vody, když nám z kohoutků teče dobrá „svitavská“ voda… Takových jestli by se našlo mnoho. Někdo si možná řekne,
že se jedná o velmi malá a tím i nevýznamná
množství materiálu. Jeden jediný člověk toho
skutečně zachrání málo, jenže vynásobte to
tisícem, najednou jsou z kil tuny, a to už zajímavé je. Závěrem dovolte upřímné poděkování všem, kteří svým zodpovědným přístupem
k tříděnému sběru pomáhají šetřit naše životní
prostředí.
Za společnost LIKO SVITAVY a. s.,
Josef Gestinger

Ve dnech 28. - 30. 7. proběhl v areálu rybníka Rosnička hudební festival. V souvislosti
s ním strážníci řešili několik událostí. Jednalo
se zejména o stížnosti na hluk, ztrátu či krádež
věcí, volný pohyb psa v okolí pláže a v neposlední řadě stížnosti na nepořádek a „sklizení“
úrody na několika zahrádkách.

Vzájemný střet skončil napadením
Dne 7. 8. kolem 23:30 bylo oznámeno, že
na ul. 5. května došlo k fyzickému napadení
mezi mužem a ženou. Hlídka strážníků zjistila, že obě osoby jsou ve značně podnapilém
stavu a aktuálně jsou již v klidu. Poškozená
měla drobné oděrky na rukou a sdělila, že byla
napadena svým sousedem. Nabídnutou možnost ošetření v nemocnici odmítla. Podezřelý
naopak tvrdil, že po něm žena hodila láhev
a byl napaden on. Obě osoby byly poučeny
o dalším postupu ve věci.

Rychlá pomoc strážníků
Dne 8. 8. ve večerních hodinách bylo oznámeno, že na ul. Hradební (v prostoru přechodu pro chodce přes hlavní silnici) spadl muž na
invalidním vozíku na silnici. Ihned byla vyslána
hlídka a místo bylo zaměřeno a monitorováno kamerovým systémem. Po příjezdu hlídky
nebylo s mužem možné navázat odpovídající
komunikaci. Hlídka dotyčnému poskytla první
pomoc a přivolala RZS, která muže odvezla do
nemocnice. Nebylo zjištěno, že by za pádem
muže bylo cizí zavinění, šlo o nešťastnou náhodu s dobrým koncem.

Skončilo to záchytkou…
Dne 9. 8. v pozdních večerních hodinách
vyjížděla hlídka k oznámení nepřiměřeného
hluku, který vychází opakovaně z jednoho
z bytů téměř každý den. Šlo o střet bývalých
partnerů, vzájemnou hádku a slovní napadení,
kdy zjevně podnapilý expřítel se snažil přes odpor ženy zůstat v jejím bytě. Po zásahu hlídky
se zdálo, že je situace zklidněna, ale opak byl
pravdou. Již po půlnoci 10. 8. hlídka znovu vyjela na stejné oznámení. Dotyčný nereagoval
na výzvy strážníků, a proto, po společném zákroku s hlídkou PČR, následovalo jeho předvedení a eskorta na PZS. Věc si k šetření převzala
Policie ČR.
Rostislav Bednář
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Ze zastupitelských lavic

Vážení spoluobčané,
na začátku léta jsem do Svitav pozval členy
Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny. V Městském muzeu
a galerii jsme je s Blankou Čuhelovou provedli expozicí o Oskaru Schindlerovi. Důležitým
tématem této schůzky byla záchrana Velkého
mechanického svitavského betléma, který je od
roku 2015 kulturní památkou. Hostům jsme jej
představili a seznámili je s jeho historickou hodnotou a se záměrem jeho rekonstrukce. Osobně jsem už před časem hovořil o této problematice s ministrem kultury Danielem Hermanem,
který přislíbil pomoci. Budu rád, když se městu
podaří brzy získat potřebné peníze, abychom
jej mohli rekonstruovat. Město Svitavy je připraveno se finančně podílet na záchraně betléma.
Dobrou zprávu mám i pro řidiče, kteří cestují mezi Svitavami a Poličkou a projíždějí úsekem s častou nehodovostí na této silnici první
třídy č. 34. Jedním z rizikových míst je průjezd
„Vendolákem“ a dalším je křižovatka s odbočkami na obce Vendolí a Karle. Jednal jsem s ředitelem Ředitelství silnic a dálnic ČR v Pardubicích
Bohumilem Veberem, který si na mou intervenci vyžádal bezpečnostní audit. S jeho výsledkem
jsme byli spolu se starostou Vendolí Vladimírem
Buchtou již seznámeni. Ředitelství silnic a dálnic
zde vybuduje opatření, která zajistí bezpečnější
průjezdnost křižovatky, mezi nimi zlepšení odbočovacích nájezdů a snížení rychlosti. To vše
v součinnosti se státní policií, která bude rychlost na tomto úseku monitorovat.
Pavel Havíř, radní a poslanec PS PČR

Vážení spoluobčané,
na komunální úrovni vaši zastupitelé za
Hnutí ANO 2011 pracují již déle jak dva roky.
Díky vaší vyjádřené podpoře, důvěře a hlavně
díky vašim hlasům, máme možnost se podílet
na rozvoji města Svitavy. Procházíme se po městě a vidíme opravené kino, rostoucí novou halu
na Svitavském stadionu, opravené chodníky či
komunikace. Se zájmem diskutujeme o rekonstrukci krytého plaveckého bazénu či připravovaném rozšíření Seniorcentra. Zamýšlíme se
nad budoucí podobou koupaliště. Jsme rádi, že
se na těchto změnách podílíme. V loňském roce
jsme získali vaši podporu i pro krajské působení, protože společně s vámi věříme, že umíme
ovlivňovat mnohá rozhodnutí, která zasahují do
zdravotnictví, školství, dopravy a dalších oblastí našeho regionu. Jestliže jsme v komunálních
volbách šli do politiky v zájmu zlepšování podmínek života našich spoluobčanů, pak tento náš
závazek platí na všech úrovních našeho politického působení.
Ing. Jaroslav Kytýr,
zastupitel za Hnutí ANO 2011

Letní život ve Svitavách
Tak nám končí léto. Mělo své teplotní vrtochy, ale vcelku dostálo svému jménu. Lákalo
k cestování, posezení pod širým nebem a účasti na různých kulturních a sportovních akcích
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u nás i v zahraničí. I já jsem profesně „postižená“, a tak jsem na svých cestách po naší republice sledovala, kde se co děje, jaké nabídky jsou
pro místní i turisty. A musím říct, že se nám
ve Svitavách žije příjemně. Okolí láká nejen
k vycházkám, ale i k aktivnímu vyžití, tolik herních prvků, hřišť pro děti, venkovního posezení moc srovnatelných měst nemá. V okolních
lesích jsem potkávala spokojené lidi na kolech
i s hůlkami, na teráskách restaurací, Rosničce,
Plechárně či na Žabce v Hradci nad Svitavou si
často nebylo pro nával lidí kam sednout… Každý páteční večer jsme si mohli v parku zajít na
české filmy, v sobotu na koncerty nejen do parku, ale také k některým ze svitavských restaurací, v neděli park obsadily rodiny s dětmi při
sledování pravidelných pohádek. K tomu pivní
slavnosti, velký festival Rosnička, řezbáři…. Jen
nesedět doma a vyjít ven, mezi lidi. Bylo to moc
prima. Opět jsem si ale uvědomila, že tu chybí přírodní koupaliště, ve kterém se člověk ve
vedru kdykoliv zchladí (ale už se prý blýská na
lepší časy), záviděla jsem jiným městům jejich
bufety – rychlé občerstvení se sezením a výběrem z několika polévek a „hotovek“. Třeba se
i toho dočkáme. Přeji vám krásný zbytek letních dní.
Blanka Čuhelová, zastupitelka za SPMS
www.sdruzenipromestosvitavy.cz

se o první místo podělil s časopisem Škrob, ale
i toto umístění je pozvánkou do Brna, v případě Riegrováku už devátou. Jak dopadneme
v celorepublikové konkurenci, to se dozvíme
na konci listopadu. Všem, kteří se na úspěších
novin podílejí, patří náš velký dík.
Fi & Pr

Sobotní drátování
9. září / So / 10:00 - 12:00
Účast hlaste prosím předem
na e-mail: prazanova@riegrovka.cz
Poplatek: 50 Kč na materiál.

Noví ředitelé základních škol

Jiřinková slavnost
V předvečer pouti ke sv. Jiljí, v sobotu 2. září
2017 v 16:30 hod, se uskuteční tradiční Jiřinková slavnost v prostorách farní stodoly v areálu
římskokatolické fary. K tanci i poslechu zahraje
skupina MOKA Band, vstupné je dobrovolné.
Srdečně zvou pořadatelé: KDU–ČSL Svitavy a Římskokatolická farnost Svitavy.
Iva Štrychová
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.

Informace ze škol
ZŠ Riegrova
Jízdenky do Brna máme v kapse
Dost těžko bychom spočítali, kolik žáků
prošlo redakcemi našich školních novin, kolik
podob a názvů už noviny měly, kolikrát jsme
se umístili na předních (postupových) místech
v krajském kole a kolikrát jsme jeli do Brna,
kde se každoročně scházejí zástupci vítězných
redakcí z celé republiky na vyhlášení výsledků
celostátní soutěže Školní časopis roku.
Letos se nám opět podařilo „zabodovat“
a dostat se tak na pomyslnou bednu v krajském
kole. Riegrováček obsadil první místo a tím si
zajistil svůj druhý postup do Brna, Riegrovák

Ve středu 28. června se u příležitosti ukončení své aktivní pedagogické práce zapsaly dvě
ředitelky našich základních škol do pamětní
knihy města Svitavy:
Mgr. Věra Hanusová dlouhá léta vedla
základní školu na náměstí Míru a Ing. Jana
Pernicová zase základní školu v ulici Riegrova
(poslední léta byla uvolněnou členkou Rady
Pardubického kraje). Obě obdržely na památku drobné dary. Ve funkcích je nahradili noví
ředitelé, kteří vzešli z konkurzního řízení a které
den před tím jmenovala do funkce rada města.
Mgr. Hanusovou vystřídá Mgr. Jakub Velecký
a Ing. Pernicovou Mgr. Milena Baťková. Odcházejícím ředitelkám děkujeme za práci pro
svitavské školství a novým pak hodně elánu
a nových myšlenek.
Jiří Petr
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Školní rok
Období školního vyučování ve školním roce
2017/2018 začne ve všech základních školách,
středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2017.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno
ve středu 31. ledna 2018. Období školního
vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno
v pátek 29. června 2018. Podzimní prázdniny
připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října
2017. Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna
2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na
pátek 2. února 2018. Jarní prázdniny v okrese
Svitavy budou 12. 3. – 18. 3. 2018.
Jiří Petr
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Obchodní akademie
Na pravdě záleží

ZŠ Felberova
Moderní technologie
Ve využívání technologií se naše škola začíná již od roku 2015 přibližovat k několika
málo školám v republice, které ke vzdělávání
používají jedny z nejmodernějších přístrojů
a nástrojů, jimiž jsou bezesporu iPady s aplikacemi Apple. V současné době již mají všichni naši
učitelé iPady vybavené nejrůznějšími aplikacemi, které usnadňují činnosti ve vzdělávání žáků.
V mnoha třídách máme prostřednictvím Apple
TV s iPady propojené interaktivní tabule a ve sborovně je pro učitele k dispozici Apple Mac.
V srpnu absolvovala ředitelka školy
Jana Pazderová spolu s učitelem Jiřím Petrem vzdělávací akci nazvanou Letní škola
– Tvoříme s iPadem a pro iPad v Malé Morávce v Jeseníkách, kterou pořádala společnost
iŠkolství.cz. Při této příležitosti se nejen naučili
pracovat s mnoha aplikacemi, ale především
zde sdíleli vzájemné zkušenosti s téměř 60
účastníky z České i Slovenské republiky. V letošním školním roce bude spolupráce s touto
společností pokračovat, zejména ve vzdělávání
pedagogů v mnoha oblastech, kde bude společným motem vzdělávání s iPady, ale i práce
s žáky v naší interaktivní tabletové učebně. Pokud by měl kdokoli zájem nakouknout pod pokličku moderních technologii ve vzdělávání, je
u nás srdečně vítán.
Jana Pazderová

ZŠ speciální
Vážení rodiče,
dovolujeme si vás informovat o tom, že
Speciální základní škola Svitavy od 1. září
otvřela přípravný stupeň základní školy speciální. Budou zde připravovány na vzdělávání
děti s mentálním postižením, souběžným postižením více vadami nebo s autismem. Do této
třídy lze zařadit dítě od školního roku, v němž
dosáhne 5 let věku.
Více informací můžete získat již během školních prázdnin. V dopoledních hodinách osobně
ve Speciální základní škole Svitavy, na telefonu
461 532 645 nebo e-mailem: specialni.skola@
svitavy.cz. Více o škole najdete na internetových
stránkách www.zsspecialni.svitavy.cz.
Milena Svobodová

V rámci Týdnů mediálního vzdělávání,
který uspořádala organizace Člověk v tísni
v programu Jeden svět na školách, se na
Obchodní akademii ve Svitavách 26. června
uskutečnila přednáška šéfredaktora zpravodajského serveru Aktuálně.cz Pavla Tomáška
a projekce filmu Nic než lži, který se věnuje
aktuálnímu problému šíření dezinformací
a falešných zpráv.
Během přednášky, nebo spíš besedy se
žáky objasnil P. Tomášek čtyři otázky, které
si máme položit při čtení a před sdílením informací šířených po sociálních sítích, a také
základní etická pravidla pro práci novináře.
Všichni naši žáci pak sami vyzkoušeli napsat
pravdivou zprávu, nebo fake news a následně posuzovali pravdivost, nebo nepravdivost
zprávy, kterou si vylosovali. Shodli se na tom,
že je mnohem snazší napsat lež než pravdu.
Na závěr měli naši žáci vyjádřit své pocity
z celého dopoledne pomocí metody Pětilístek
( jde v podstatě o krátký text vyjadřující předem daným počtem slov pocity a postoje).
Tady je na ukázku alespoň jeden:
LEŽ
KORUPČNÍ - MANIPULAČNÍ
OVLIVŇUJE - MATE - MANIPULUJE
VELKÝ STRACH Z DŮSLEDKU
NEPRAVDA
Iva Štrychová

Přehlídka
zaměstnavatelů
2017
Kontaktní pracoviště Úřadu práce ve
Svitavách pořádá za účasti vybraných zaměstnavatelů okresu Svitavy ve Fabrice
Přehlídku zaměstnavatelů 2017 v úterý
19. září 2017, pro veřejnost v době od
10:00 do 17:00 hod.
Srdečně zveme uchazeče a zájemce
o zaměstnání, žáky, rodiče a všechny, kteří
chtějí získat přehled o aktuální situaci na
trhu práce a nabídce zaměstnání v našem
regionu.

Gymnázium
Aktuální informace
• v projektu Kyselý déšť jednoduchou orientační metodou určovalo 12 studentů pH
dešťových srážek ve Svitavách a v okolních
obcích, pH se většinou pohybovalo na hodnotě pod 5, což už je klasifikováno jako
oblast mírně až středně postižená kyselými
dešti,
• na konci školního roku se několik studentů
dějepisného semináře zúčastnilo poznávací
exkurze do oblasti Zakarpatí a Haliče, kterou pro studenty několika gymnázií pořádal
Pardubický kraj,
• v polovině června absolvovali studenti poznávací zájezd Po stopách Robina Hooda do
severní Anglie, prohlédli si anglický venkov,
Nottingham, York a Londýn,
• školní cenu Osobnost roku získal kvartán
Daniel Severa, a to za úspěchy v soutěžích,
včetně vítězství v celostátním kole soutěže
EUROREBUS. Převzal také ocenění v rámci
ankety Žák města Svitavy za školní rok 20162017,
• tradiční závěrečný koncert studentů hudební výchovy byl v červnu zaměřen na průřez
dějinami hudby a připravili ho sextáni,
• Rada Pardubického kraje schválila provedení rekonstrukce školní jídelny gymnázia. Ta
by měla vyvrcholit na jaře roku 2018.

Univerzita třetího věku
Vstupuje do dalšího roku
Svitavská univerzita třetího věku vznikla
v roce 2002 a absolvovaly ji více než 200 stovky absolventů, osob v důchodovém věku nebo
blízko důchodového věku. Studium, které organizuje Gymnázium ve Svitavách ve spolupráci s městem Svitavy, Městskou knihovnou
a Městským muzeem a galerií ve Svitavách,
je organizováno po semestrech (pololetích),
kterých je během tříletého studia cekem šest.
Každý semestr je odborně zaměřen, takže posluchači se např. v prvním semestru zabývají
regionálními dějinami, v jiných semestrech
např. dějinami umění, základy přírodních věd
a ekologií, politologií, sociologií a základy
práva, psychologií a problematikou člověka
ve zdraví a nemoci, absolvují také seznámení
s prací na počítači apod. Posluchači docházejí
do „školy“ (nejčastěji na svitavské gymnázium)
jedenkrát za měsíc na 2-3 hodinové přednášky
nebo semináře. Na konci studia na posluchače
čeká slavnostní „promoce“ a získání osvědčení
o absolvování studia. Vyučujícími v U3V jsou učitelé ze středních a vysokých škol a další odborníci na danou problematiku. Univerzitu třetího
věku finančně podporuje město Svitavy, proto je
roční studijní poplatek pouze symbolický.
Gymnázium Svitavy přijímá přihlášky ke
studiu do 15. září (zájemce škola přihlašuje podle pořadí došlých přihlášek, kapacita omezena
28 posluchači). Více o studiu najdete na
www.gy.svitavy.cz nebo na mob.: 603 511 743.
Milan Báča
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Děje se ve městě
Pravidelný program
MC Krůček
Opět tu pro vás budeme pět dní v týdnu!
Oblíbené kluby rodičů, vzdělávání, poradenství a mnoho dalšího. Aktuální informace najdete na www.mc-krucek.cz, www.facebook.
com/mckrucek (veřejná stránka, nemusíte být
na facebooku), mob.: 737 236 152, e-mailu:
mckrucek@gmail.com.
Hlídání a vzdělávání vašich dětí pro vás zajišťuje Hlídací centrum BabyKrůček – od září
nová volná místa. Kontakt: mob.: 604 509 421,
e-mail: hlidani.krucek@seznam.cz, web Krůčku, www.facebook.com/hlidacek.svitavy.

Znáte Krůček?
Seznamte se s námi, ale i mezi sebou na
tradičním happeningu, který letos pořádáme
ve čtvrtek 7. září od 15:30 do 17:30 v parku
Jana Palacha. Zveme vás na neformální setkání při pozdně letním pikniku, kde si budeme
moci příjemně popovídat, ochutnat něco dobrého, zatančit, zazpívat, zacvičit či jinak ochutnat aktivity, které jsou náplní klubů nebo odborných poraden. Součástí odpoledne bude
také akce Kojíme spolu, která navazuje na
celonárodní kampaň podporující kojení. Těšit
se můžete na miniworkshopy o nošení dětí
a mnoho dalšího.
Propojíte se nejen s námi, ale také mezi
sebou navzájem! Na happeningu odstartujeme velkou síťovací akci, díky níž možná konečně poznáte maminku (tatínka, babičku,
dědečka) s podobnými zájmy nebo z nedalekého místa, a to i kdyby si v programu vybral
jiný den než vy! Těšíme se na setkání s vámi!
(V případě výrazně nepříznivého počasí proběhne akce v Krůčku, aktuální informace na
výše uvedených kontaktech).

Pro budoucí rodiče
Inovovaný kurz předporodní přípravy nabízí ještě několik volných míst. Začínat bude
v pátek 22. září tématem Homeopatie a doplňky
stravy, naváže Porod, Šestinedělí, Kojení, Péče
o novorozence a bonding, Psychologie dítěte a jeho rozvoj, Masáže, rehabilitace a První
pomoc dětem. 10. listopadu cyklus uzavře
Sociálně právní stránka těhotenství a návštěva svitavské porodnice. Každá lekce je vedena odborníkem na dané téma, je interaktivní,
můžete získat odpovědi na své otázky i cennou
inspiraci od ostatních. Účastnice kurzu mohou
také zdarma navštěvovat těhotenské cvičení
a mnohé lekce přímo vybízejí k účasti tatínky.
Cena kurzu je 1100 Kč pro členy, 1400 Kč
pro nečleny MC Krůček, objednávat se můžete na e-mail: brezinovamarket@gmail.com,
mob.: 773 584 851.
Piště si do diářů:
Termíny, na které se často ptáte:
• Podzimní a zimní bazárek / 2. – 4. října
• Kurz respektujícího rodičovství / začátek
16. října
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Akce SVČ

Příměstské tábory s NK Díra

2. 9. / So / Rakousko

Family Park v Rakousku
Zde se dětské sny stávají skutečností! Čeká
na vás přes 70 atrakcí - adrenalinové horské
dráhy, různé dráhové atrakce, možnosti lezení,
setkání se zvířátky i oddychové zóny... odjezd
ze Svitav. Cena: 1 190 Kč. V ceně: doprava autobusem, vstupné do parku, průvodce.
Více informací Pavlína Šmerdová, e-mail:
psmerdova@svitavy.cz, mob.: 734 287 284

V období letních prázdnin jsme pořádali již
tradičně dva příměstské tábory. V termínech
17. – 21. července a 7. – 11. srpna byl pro děti
připravený pestrý program.
Pondělí jsme využili ke vzájemnému sezná4. 9. / Po / 15:00 - 19:00 / koupaliště
mení formou her a naplnění volného času aktivitami v klubu i jeho okolí. Po vydatném obědě
Family Day
jsme načerpali síly u kreslené pohádky, kterou
První školní den oslavte se SVČ. Zábavné
jsme si v klubu pustili přes dataprojektor na
odpoledne pro rodiče s dětmi na koupališti ve
velké plátno. Úterý patřilo městu Litomyšl,
Svitavách. Přichystáno bude 7 nafukovacích
jeho hřišti u řeky a Regionálnímu muzeu, ve
atrakcí (na souši i ve vodě). V případě nepříkterém probíhala výstava Imaginátorium. Ve
znivého počasí bude akce přesunuta do sporstředu jsme ze sebe vyskákali spoustu energie
tovní haly Na Střelnici! Cena 160 Kč na osobu
v trampolínovém parku JumpPark Brno. Čtvrpři vstupu na skákací atrakce. Více informací
tek byl den, kdy se jednotlivé tábory od sebe
Pavlína Šmerdová, e-mail: psmerdova@svitališily. Zatímco v červenci jsme si vyšlápli po
vy.cz, mob.: 734 287 284. Veškeré informace
naučné stezce z Boršova na Hřebeč, v srpnu
ke kroužkům ve školním roce 2017/2018 byly
nám plány překazila noční bouřka a z nejistoty
aktualizovány v průběhu letních měsíců na naterénu, který by nás mohl čekat, jsme zvolili
šich webových stránkách www.svc.svitavy.cz.
klidnější variantu. Tou byla návštěva Moravské
Po aktualizaci je možno přihlašování on-line na:
Třebové a jejího zámku. Pátek jsme si opět odwww.svc.svitavy.cz
SVČ Tramtáryje
dechově trávili v klubu. V červenci nám pobyt
Výstava drobného zvířectva v klubu ozvláštnila dovážka pizzy a v srpnu pro
Základní organizace Českého svazu chozměnu bylo potřeba, abychom si oběd uvařili
vatelů ve Vendolí pořádá v sobotu 9. září od
sami. Z našeho kulinářského umění vznikl vy8 do 16 hodin na místním hřišti výstavu drobnikající těstovinový salát. Tábor jsme si moc
ného zvířectva (různých plemen králíků, holuužili, jsme rádi, že se k nám některé děti stále
bů, slepic, kachen i několik druhů papoušků).
vracejí, ale také rády poznáváme nové tváře. Již
Areál se nachází nedaleko cyklostesky Svitavyteď můžeme prozradit, že příští rok bude tábor
-Vendolí. Všechny návštěvníky srdečně zveme.
trošku jiný, a to zaměřený na Svitavy a jejich
HRG_inzerce_Nase_mesto_125x80 16. 8. 2017 15:09 Stránka 1
ZO ČSCH Vendolí
krásné okolí.
Pracovnice NK Díra

přední český dodavatel komerčních
tiskovin se sídlem v Litomyšli

přijme tiskaře

Na plný úvazek, třísměnný provoz Po–Pá
Co vás čeká:
tisk na nejmodernějších ofsetových strojích Heidelberg a Komori
Co očekáváme: pečlivost, manuální zručnost, fyzickou zdatnost, chuť učit se novým věcem.
Předchozí zkušenosti s tiskem nebo polygraﬁí výhodou. Neznalé zaučíme.
Kontakt:
Ondřej Lukáš – lukas@hrg.cz, mobil: 602 648 780
Nabízíme velmi pestrou práci (jsme zakázková výroba – každá zakázka je jiná!) v moderní
rodinné tiskárně, čisté a pěkné pracovní prostředí, ﬁremní beneﬁty, individuální přístup
ke každému zaměstnanci.
Příklady z ﬁremních beneﬁtů: stravenky v hodnotě 80 Kč/den, příplatky za odpolední
a noční směnu nad rámec zákona (odpolední +10 Kč/hod., noční +20%/hod.), výkonostní
prémie, prémie za splnění plánu ﬁrmy, možnost domácí práce, různé ﬁremní akce atd.

Přijďte se podívat. Za návštěvu nic nedáte!:)

www.hrg.cz
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Den otevřených dveří v Charitě

20. 9. / St / 14:00 / Fabrika - bar u knihovny
(2. podlaží)

Odpoledne společenských her
Příležitost strávit příjemné odpoledne hraním
společenských a vědomostních her.
21. 9. / Čt / 14:00 / kostel Navštívení Panny
Marie

Putování s městským historikem
po nejzajímavějších svitavských zákoutích
Druhé putování s městským historikem, tentokrát po městské památkové zóně.
28. 9. / Čt / 14:00 / stanice HZS Svitavy, ul.
Olbrachtova

Návštěva požární stanice
Prohlídka technického vybavení s odborným
komentářem zástupce hasičského sboru.
Provozní doba klubu seniorů: každé pondělí
14 – 17 hod. a čtvrtek 10 – 11:30 hod.
Všechny aktivity klubu seniorů jsou zveřejňovány na nástěnkách ve Fabrice (přízemí
a 3. podlaží před místností č. 301), v elektronické podobě na webových stránkách
www.ks.svitavy.cz a na facebooku.
Milena Brzoňová

Srdečně vás zveme na Den otevřených dveří,
který se koná ve středu 27. září.
Program:
• 9:00 mše svatá v (červeném) kostele sv. Josefa
• 10:00 slavnostní zahájení provozu nové budovy na Polní ulici
• 11:00 – 16:00 prohlídka dispečinku Charitní
pečovatelské služby a ateliéru a dílen Světlanky – centra denních služeb (Polní 2), prohlídka
Světlanky – centra denních služeb (Jungmannova 6). Těšíme se na vaši návštěvu.
David Šmída

Bylo požehnáno nové vozidlo

Akce ZO kardio
Dne 15. července zavítal klub Kardio na letiště v Poličce. Zúčastnilo se 41 členů. Výletem
nás provázelo pěkné počasí a letečtí instruktoři. Dozvěděli jsme se zajímavé informace
o sportovních letadlech a jejich historii. Dokonce dvě členky klubu se proletěly v letadle.
Bylo to jak poučné, tak i zábavné. Akce se jako
vždy povedla.

Na závěr školního roku bylo na zahradě
Světlanky – centra denních služeb (CDS) požehnáno nové vozidlo, které je využíváno ke
svozu klientů, při programu CDS, převozu lůžek v rámci půjčovny kompenzačních pomůcek.
Speciálně upravený automobil pro převoz osob
na vozíku byl pořízen díky výtěžku Tříkrálové
sbírky 2016, dotace města Svitavy, dotace Pardubického kraje a dalších donátorů v rámci Burzy filantropie a dalších organizací a soukromých
dárců. Vůz požehnal jáhen Ondřej Poštulka za
účasti klientů a zaměstnanců Charity Svitavy,
několika dárců, zástupců organizací, farářů
a krajského radního Pavla Šotoly. David Šmída

S malou pomocí k velké radosti
Ve středu 6. září uskutečníme zájezd na
Dolní Moravu a vycházku po Stezce v oblacích.
Cena 400 Kč. Odjezd v 7:20 z autobusového
nádraží ve Svitavách. Přihlášky přijímá paní
Korábová.
V úterý 10. října pořádáme jednodenní zájezd: Velké Losiny, koupání v termálech včetně
sauny máme zajištěno na 3 hodiny. Odjezd
z autobusového nádraží ve Svitavách v 10 hodin. Cena 210 Kč. Přihlášky přijímá paní Korábová, mob.: 733 380 598.
V sobotu 14. října se uskuteční pochod
kolem svitavských rybníků. Délka trasy bude
4 až 5 km. Jsou zváni i nadšenci pochodů, kteří
nepatří do klubu Kardio. Sraz v 10 hodin na
vlakové zastávce ve Svitavách. Eva Rejentová

S touto větou jste se mohli setkávat v období od 9. 2. do 19. 4. 2017, kdy 1 % z ceny
nákupů produktů Procter & Gamble putovalo prostřednictvím Českého červeného kříže
k dětem. Akce probíhala ve spolupráci Procter
& Gamble, Červeného kříže a Globusu. Z výše
zmiňované akce obdržel finanční i nefinanční
pomoc také Azylový dům pro matky s dětmi
ve Svitavách. Za finanční dar 125 000 Kč byl
zakoupen nábytek, hračky, lůžkoviny a interaktivní vláček, který zdobí zeď dvorku azylového
domu. V rámci nefinanční pomoci byly pro
matky a děti dodány jednorázové pleny, vlhčené
ubrousky, prací gely, jary a šampony. Děkujeme
všem zúčastněným organizacím za podporu.
Miloslava Burešová

Projekt Zázemí
pro sociální služby
Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú. uspělo s projektem, který podalo na Nadaci ČEZ
v rámci programu Pomáhej pohybem.
Předmětem projektu je vybavení místnosti,
která bude sloužit jako zázemí pro sociální služby. Realizací projektu nám vznikne zázemí pro
vzdělávání osobních asistentů, setkávání osobních asistentů s odborníky, vzájemné předávání
dobré praxe. Setkávání rodinných příslušníků
s odborníky. Místo pro poskytování psychologické podpory osobním asistentům, která je pro
pomáhající profese, vzhledem k náročnosti práce, velice důležitá a slouží jako prevence před
syndromem vyhoření.
Ludmila Benešová

Asociace Brontosaura
Svitavy
Zájemci o pěstování exotických rostlin
mohou se účastnit pravidelných schůzek ve
skleníku na ulici U stadionu (Svitap), každé
pondělí od 18 hodin. Vhodné pro starší děti
a dospělé.
Jan Richtr
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Posvěcení pravoslavné kaple ve Svitavách

V neděli 6. srpna se uskutečnilo vysvěcení
letos dokončené kaple sv. Jiří, kterou svitavská
pravoslavná církevní obec budovala od roku
2008.
Obřad svěcení kaple vykonal biskup Izaiáš, vikář olomoucko – brněnské pravoslavné
eparchie (diecéze) s místními duchovními Jiřím Kolářem, Mojmírem Křížem a s kněžími

olomouckého děkanátu za účasti hostů z městského úřadu a křesťanských církví ve Svitavách.
Podmanivým liturgickým zpěvem doprovázel
obřad mužský chorální sbor Schola Angelorum pod vedením Jakuba Dobeše.
Úmysl vybudovat svůj svatostánek se datuje od roku 1999, ale až v roce 2007 dostal díky
daru stavebního pozemku od města Svitavy
konkrétní obrysy. Stavba byla financována ze
sbírek a darů. Původně skromný návrh jednoduché kaple se postupně v architektonickém
zpracování Ing. arch. Josefa Lopoura změnil
v moderní multifunkční stavbu rozdělenou na
sakrální a komunitní část, která plně vyhovuje
aktivitám farnosti.
Kaple sv. Jiří architektonicky navazuje na
prvorepublikové pravoslavné chrámy z oblasti
Hané. Připomíná tak několikagenerační úsilí
pravoslavných věřících mít v našem regionu
svůj chrám.
Jiří Kolář

Charitativní akce Svitavské tenisové srdce
Dne 8. září proběhne v tenisovém areálu
Na kurtech jubilejní 5. ročník charitativní akce
Svitavské tenisové srdce. Uskuteční se tenisový
turnaj ve čtyřhře, při kterém však nejsou sportovní výsledky tím nejdůležitějším. Stejně jako
v minulých letech, stěžejní myšlenkou zůstává
podpora handicapovaných spoluobčanů, zejména dětí, kterým naši sponzoři přispějí na
důležité pomůcky a zařízení.
S potěšením můžeme oznámit, že v letošním roce rozdělíme čtyřem organizacím a sedmi
dětem částku v celkové výši cca 200 000 Kč.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem
dárcům z řad firem i fyzických osob za podporu
a finanční příspěvky, bez kterých by celý projekt
nemohl existovat. Se sponzory a podporovateli
se můžete seznámit osobně během akce, nebo
budou od září zveřejněni na novém webu www.
svitavsketenisovesrdce.cz.
Turnaj samotný probíhá od ranních hodin.
V 17 hodin dojde k jeho přerušení a všichni

účastníci budou svědky předávání vybraných
prostředků obdarovaným.
Pokud chcete zažít jedinečnou atmosféru
sounáležitosti a pomoci, která tento okamžik
provází, srdečně vás všechny zveme k účasti na
této akci. Za spolek Svitavské tenisové srdce:
Jan Krejčí, Pavel Ducháček, Lenka Karlíková

Lékařské pohotovosti na měsíc září
Zubní pohotovostní služba
2.-3.9.
MUDr. Slouka Lubomír / Svitavy, Dimitrovova 799/4
9.-10.9.
MUDr. Školařová Ludmila / Mor. Třebová, Piaristická 6b
16.-17.9. MUDr. Škorpík Jan / Svitavy, Soudní 1391/3		
23.-24.9. MUDr. Štefková Zdeňka / Opatov 317		
28.9.
MDDr. Veselý Petr / Březová n. Svitavou, Brněnská 48
30.9.-1.10. MUDr. Bisová Iva / Moravská Třebová,Svitavská 325/36

606 452 936
461 316 172
461 531 144
461 593 907
608 981 868
461 352 210

Lékařská pohotovostní služba ORL pro děti a dospělé
Svitavská nemocnice, budova D - lůžkové ORL oddělení, 461 569 345,
všední dny 15:30 - 19:30 / So, Ne a svátky 8:00 - 14:00
Lékařská služba první pomoci pro dospělé
Kollárova 22, Svitavy, přízemí polikliniky, v místnosti ambulance LSPP/LPS, 461 569 239,
Pátek 18:00 - 21:00 / So, Ne, svátky 9:00 - 17:00 hodin
Lékařská služba první pomoci pro děti a dorost
Kollárova 22, Svitavy, přízemí polikliniky, v místnosti dětské ambulance,
vchod na levé straně, 461 569 270, So, Ne, svátky 8:00 - 18:00 hodin.

Společenská rubrika
Ve společenské rubrice uvádíme jména
osob na základě písemného souhlasu.
Noví občánci města Svitavy, kteří
se narodili v červnu a červenci:
• Tomáš Bureš
• Radim Hajro
• Isabela Ducháčková
• Ella Švermová
• Milan Meisl
• Nela Skoumalová
• Jana Balabánová
• Jakub Chaloupka
• Bára Vránová
• Karolína Eisnerová
• Michal Bílý
• Vojtěch Čechal
• Matyáš Čejka
• Emma Smolejová
• Adam Houser
• Patrik Palla
• Jiří Zelenda
• Marie Šánová
• Daniel Petrasz
• Tibor Absolon
• Vojtěch Kopecký
• Petr Pešina
• Jakub Jílek
• Adéla Benešová
• Martin Schulz
• Denis Kudláček
• Adina Luisa Vaňková
• Mikuláš Maděra
• Eliška Kodytková
• Pavlína Králová
• Tadeáš Kolář
V měsíci červnu uzavřeli manželství:
• Josef Dostalík, Ilona Slouková
• Jaroslav Šťastný, Lenka Patrasová
• Jozef Král, Věra Navrátilová
• Martin Nunvář, Barbora Součková
• Lukáš Kvapil, Lucie Štiková
• Michal Unčovský, Viola Šedá
• Martin Buchta, Anděla Ovadová
• Bohuslav Branda, Kateřina Kolesová
• Lubomír Láska, Jana Nováková
• Zdeněk Kincl, Barbora Štiková
V měsíci červenci uzavřeli manželství:
• Milan Beneš, Pavla Velová
• Roman Jirásek, Veronika Marková
• Ondřej Šauer, Barbora Hicklová
• Tomáš Kodytek, Veronika Dudová
• Petr Bobek, Barbora Hávová
• Tomáš Hikade, Veronika Vondrová
• Bohumil Makovský, Klára Zatloukalová
• Igor Pukaj, Kateřina Diana Janů
• Milan Rakaš, Iva Matoušová
• Jiří Rejman, Kristýna Dvořáková
• Josef Mayer, Dominika Stolárová
• David Teplý, Silvie Rybnikářová
• Miroslav Houdek, Jana Čecháčková
• Daniel Plevák, Iva Pospíšilová
• Tomáš Zezula, Marcela Jedličková
Navždy nás opustili:
• Ladislav Kysilka (72 let)
• Marie Rattmannová (91 let)
• Milada Benešová (67 let)
• Eugenie Franková (83 let)

Prázdninové ohlédnutí z našeho města :)

Během Pivních slavností se představily historické motocykly, automobily i jízdní kola.

Slavnostní naražení sudu.

Domácí tým radnice.

Návštvěníci akce se mohli zúčastnit několika soutěží o zajímavé ceny.

„Gulášoví“ vítězové :)

Spousta spokojených účastníků.

Vojta Kotek s kapelou pobavili.

Pivovárek Na Kopečku vítězí.

Zahrála kapela Do Větru.

Prázdninové pohádky v parku přilákaly spoustu natěšených dětí.

Pobytové tábory v přírodě pořádal pro děti i lesní klub Napísek.

Dva prázdninové příměstské muzejní tábory děti hodně pobavily.

Na akci Písničkáři v parku vystoupili Pavla Boučková a Jiří Michálek.

Tenisový kemp na našich kurtech.

Florbalový trénink mládeže.

Hudební festival Rosnička přilákal fanoušky dobré muziky z celé republiky.

Úvodní zápas TJ Svitavy.

Rybářské závody na Rosničce.

Setkání nadšenců PC her ve Fabrice během Hitpoint Finals 12.

společně :)
Kultura

 17:00 / Svitavský stadion
VERNISÁŽ ŘEZBÁŘSKÉHO MEMORIÁLU
A. PETRUSE
Představení řezbářů a předání vzniklých soch
starostovi města Svitavy.

Srpen

28. 8. - 2. 9. Po - So / 8:00–18:00 /
Svitavský stadion

ŘEZBÁŘSKÝ MEMORIÁL ALOISE PETRUSE
Memoriálu se zúčastní devět řezbářů, téma
HRAVÉ LAVIČKY. Můžeme sledovat řezbáře
při práci a v podvečer si posedět na koncertech
s občerstvením v místě konání plenéru.
Více na str. 15

28. 8. Po / 18:00 / Svitavský stadion

KONCERT KOPJAM

Kapela se začala scházet v Jevíčku na podzim
roku 2010. Repertoárově se odrazila od cover
verzí zásadních bigbítových skladeb a přes
nové úpravy původních autorských věcí skládá a vytváří skladby vlastní, rockové s českými
texty.

30. 8. St / 18:00 / Svitavský stadion

KONCERT KOWALSKI

Svitavské rytmicky přesné, někdy taneční a občas funkové seskupení se svou skvělou show!
Kapela vznikla koncem minulého století.

Září

1. Pá / 19:00 / náměstí Míru

Vernisáž galerie Venkovka
Vernisáž obrazů mladých svitavských výtvarníků vzniklých v netradičním prostředí a umístěných ve venkovní galerii.

 20:00 / náměstí Míru
EWA FARNA + KAPELA S.U.E.
Vstupenky na koncert se budou prodávat pouze na místě. V případě nepříznivého počasí se
koncert uskuteční ve Fabrice.
Vstupné: 100 Kč

2. So / 12:30 / náměstí Míru

25. SLAVNOST DECHOVÝCH HUDEB
12:30
12:40
13:10
14:35
15:20
16:25
17:10
18:15
19:00
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slavnostní zahájení
ŽDO Pivoňka ZUŠ Svitavy
DH Bludověnka z Bludova
DO Jarda Gang Svitavy
DH Pohoranka Sebranice
DO Svitavská dvanáctka
Dechová hudba z polského Strzelina
DO Astra Svitavy
DH Záhorienka ze Stupavy

 16:00 / kostel sv. Jiljí
Poutní bohoslužba

3. Ne / 7:30, 9:30 / kostel sv. Jiljí

Poutní bohoslužba

 8:30–17:00 / náměstí Míru
POUŤ KE SV. JILJÍ
dolní část náměstí:
9:30, 11:30, 13:30 - Dechová hudba
z polského Strzelina
10:30, 12:30, 15:00 - Cimbálová muzika
Aleše Smutného s Karlem Hegnerem
horní část náměstí:
9:00 Zahájení dobového života v historickém
ležení s dobovými stany, stylovým jarmarkem
s historizujícím zbožím a řemesly. Dobové občerstvení. Jízdy na konících, dřevěný kolotoč,
vojáci Marie Terezie.
9:30 Průvod pěších a na koni po jarmarku
10:00 Yufiho sny - žonglér a kejklíř
10:30 A možná přijde i Marie Terezie…
(móda 18. století)
11:00 Commedia Capa di espada - šerm Exulis
13:00 CODEX - hudební skupina
14:00 Rivalové - šerm Exulis
14:30 Harlekýn a Colombína - kejklíři
15:00 Duel - šerm Exulis
15:30 Třírohý klobouk - soutěž pro děti
16:00 CODEX - hudební skupina
17:00 Závěr

 19:00 / kostel sv. Jiljí
Vocatus Ecumenicus
Komorní mužský pěvecký sbor městyse Jimramova. Vstupné dobrovolné

7. Čt / 15:30–17:30 / park Jana Palacha

Znáte Krůček?

Zábavný program pro malé i velké představující činnosti MC Krůček, součástí je také happening Kojíme spolu. Více v článku na str. 7 nebo
na www.mckrucek.cz

 18:00 / Fabrika
Kurzy tance a společenské výchovy 2017
První lekce.

8. Pá / 20:00 / klub Tyjátr

ROCKOTÉKA

Rockové hity minulosti i současnosti. Hrajeme
na vaše přání s akcí na baru. Vstupné: dobrovolné u obsluhy na baru

13. St / 19:00 / klub Tyjátr

CHYTRÝ KVÍZ

Tužka, papír, žádný mobil a neveřejné týmové
odpovědi. Pojď se bavit a vyzkoušet si, na kolik
otázek umíte vymyslet odpověď. Vyrazíš s přáteli na pivo, strávíte spolu fajn večer a můžete
u toho vyhrát jednu ze skvělých cen! Odměňujeme vítěze, nejlépe tipující tým i další hráče.
Bavte se chytře. Zápisné 50 Kč na hráče. 2 až
8 hráčů v týmu. Další termíny a místa na: www.
chytrykviz.cz. Registrace přímo v Tyjátru nebo
pište na www.tyjatrklub.cz nebo facebook Tyjátru. Chytrý kvíz bude pravidelně každou středu.

14. Čt / 10:00 / Fabrika

MIME FEST: ROBO ERECTUS (SK)
„Nekouřím, nepiju, nestárnu, nevyžaduji pozornost, nemám city. Jsem robot. A nukleární
bomba mi změnila život…“
Všude jen prach, trosky a holá krajina. Okolí
nejeví žádné známky života. V továrně na roboty jsou dva poslední přeživší, které čeká dlouhá
cesta bez cíle. Vydávají se na místa, kde nikdy
nebyli a jejich putování je nutí k objevům, poznání i přemýšlení. Robo Erectus je komická
pantomima o dvou robotech, kteří už nemůžou
nikomu posloužit, a tak radši baví sami sebe.
Doporučeno pro: 2. stupeň ZŠ, SŠ, SOU a veřejnost. Vstupné: 60 Kč

 18:00/ klub Tyjátr
Kaleidoskop Jana Rejžka
Poslechový večer hudebního kritika a publicisty. Novinky z alternativní české a zahraniční
hudební scény, glosy, komentáře.
Více na str. 16. Vstupné: 50 Kč

 19:00–20:30 / kostelní věž
Večerní návštěva kostelní věže
Pohled na noční Svitavy z vyhlídky. Baterku
s sebou. Vstupné: 10 Kč

15. Pá / 19:00 / Divadlo Trám, klub Tyjátr

III. večer MAC

MALÝ ABONENTNÍ CYKLUS
• Divadlo Vosto5: Teatromat
• Kapela Puss‘ O‘Liquor
• ...a něco navíc!
Vstupné pro studenty 80 Kč, pro ostatní 110 Kč,
více na str. 19

16. So / 20:00 / klub Tyjátr

ARCHEONIC + SILVERHEADS COMA
+ DRACO HYPNALIS
Vstupné: 120 Kč předprodej, 150 Kč na místě

 10:00 / Vendolí
Slavnosti burčáku, Vendolský jarmark
10:00 jarmark, 13:00 burčákové slavnosti

str. 12

17. Ne / 20:00 / klub Tyjátr

Listování: Zvíře (za účasti Torey Hayden!)
Další představení z cyklu scénického čtení, kterého se osobně zúčastní americká psychoterapeutka a autorka knih z prostředí školy pro děti
s poruchami chování Torey Hayden. Součástí
akce bude diskuze s autorkou, autogramiáda
a prodej knih. Hrají: Věra Hollá a Pavel Oubram.
Vstupné: 80 Kč (předprodej v knihovně).
Více na str. 16

19. Út / 10:00–17:00 / Fabrika

Přehlídka zaměstnavatelů 2017
 17:00 / Divadlo Trám
Pod Lucernou s Josefem Čápem
Autor knihy pověstí. Více na str. 19.
Vstupné dobrovolné

21. Čt / 17:00 / Fabrika, aula

Dyslexie v praxi

Přednáška předsedkyně Dys-centra v Praze
PhDr. Lenky Krejčové, PhD a prezentace projektu Pohádek pro společné čtení, jehož autorkou je Mgr. Alena Vorlíčková. Pohádky jsou
upraveny pro děti s poruchami čtení a vznikaly
ve spolupráci s Dys-centrem. Více na str. 16.

 18:30 / Ottendorferův dům,
muzeum esperanta
187. cestovatelský večer Asociace Brontosaura

ARMÉNIE - JEREVAN A OKOLÍ
Vyprávění o klášterech, kultuře, přírodě a lidech Arménie v podání Jana Richtra, Milana
Janouška a Matěje Richtra.

22. Pá / 15:00 / městské muzeum a galerie,
kostel sv. Jiljí, hřbitov

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
15:00 - Vernisáž výstavy Svědkové lidskosti, jejíž
součástí jsou i informace a fotografie ze života
P. Engelmara Unzeitiga, rodáka z Hradce nad
Svitavou, který byl blahořečen ve Würzburgu
v roce 2016.
16:30 - Divadelní hra misijního klubka ve Svitavách o životě P. Engelmara Unzeitiga.
17:00 - Komentovaná prohlídka starého svitavského hřbitova s jeho významnými hrobkami.
Více na str. 15

 15:00–17:00 / MC Krůček
Předporodní kurz
První z osmi lekcí předporodního kurzu, více informací v článku na str. 7 a na www.mckrucek.cz

 15:30 / Svitavský stadion
Slavnostní otevření centrální
tělocvičny Šapito a den otevřených dveří
Více na str. 1

 19:00 / kostelní věž na náměstí
Dobrodružství ve věži
Vyprávění o hvězdách a souhvězdí z kostelní
věže. Možnost si vzít dalekohled. Vstupné: 10 Kč

22. Pá / 20:00 / klub Tyjátr

GAZDINA ROBA (Brno)
Externí koncert SKS
Historie kapely sahá až do 90. let minulého

naše město / září 2017 / www.svitavy.cz

století, kdy se většina dnešních členů potkávala v brněnských regionálních kapelách. Proto
se dnes prezentuje také jako „setkání starých
přátel“. Zásadní zlom nastává až po deseti letech existence, završené v roce 2014 vydáním
prvního „regulérního“ alba s příznačným názvem Deset let jsme se neviděli, na kterém se
producentsky podílel bubeník kapely Zbyněk
Raušer (Portless, Animé, Tibet).
Vstupné: 150 Kč

23. So / 16:00 / Fabrika

Oslava obchodní akademie
Oslava 70. výročí založení OA a 22. výročí založení VOŠE. Vstupné: 92 Kč v předprodeji,
150 Kč na místě

 10:00 a 14:00/ náměstí Míru
SVATOVÁCLAVSKÝ KOŠT
a setkání hasičských praporů nejen PK
Tradiční slavnost vína a dobré nálady. Zahrají
a zazpívají: Cimbálová muzika Májek, Paraplet,
Banda Americano, Pohřební kapela, Docuku.
Vstup volný, více na str. 2

24. Ne / 15:00 / městské muzeum a galerie

DERNIÉRA VÝSTAVY PAVLA ČECHA

Setkání se spisovatelem, malířem, ilustrátorem
a skvělým člověkem Pavlem Čechem u příležitosti ukončení jeho úspěšné výstavy ve Svitavách. Součástí bude i autogramiáda jeho knih.

26. Út / 19:00 / Fabrika
Divadelní spolek Šembera (Vysoké Mýto):
LIMONÁDOVÝ JOE
Předprodej vstupenek od 28. 8. v recepci Fabriky. Vstupné: 110 Kč

27. St / 9:00 / kostel sv. Josefa, Světlanka,
(Polní 2 a Jungmannova 6)

Den otevřených dveří – Charita
Více na str. 8

29. Pá / 19:00 / Fabrika

Hornový ansámbl Za Rohem Brno
Koncert souboru, který má netradiční obsazení (6-8 lesních rohů a 1 tuba) a velmi specifický repertoár. Uslyšíte hudbu filmovou, ale
i swingovou a samozřejmě soubor neopomene
zdůraznit historickou podstavu svých nástrojů.
V aranžích psaných na míru ansámblu přiblíží
posluchačům krásu lesního rohu.
Vstupné 150 Kč

 20:00 / klub Tyjátr
MORČATA NA ÚTĚKU + support
Morčata na útěku je brněnská hudební skupina
která vznikla v roce 2004. Populární seskupení
nejen parodující známé hity v metalovém kabátě. Silnou stránkou kapely jsou právě živá vystoupení, která pokaždé nabídnou jedinečnou
show pod vedením frontmanaYettyho.
Vstupné: 180 Kč v předprodeji (od 1. 9. ve Fabrice a klubu Tyjátr). 220 Kč na místě

30. So / 12:00 / Ottendoferův dům

Alenka Pastelka

Přednáška o přijímání poselství andělů.
Vstupné: 484 Kč

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

Výstavy
 Městské muzeum a galerie
10. 6. – 17. 9.

PEKELNĚ SE SOUSTŘEĎ
První velká výstava PEXESA v České republice.
Na výstavě najdete několik set souborů kartiček
s různými motivy, různých vydavatelů, různých
velikostí a forem. A také několik herních stolů
pro cvičení postřehu a hlavně kuriozity (pexesa
„s hvězdičkou“ jen pro dospělé, pexesa perníková, zvuková, hmatová, na tabletech…
10. 6. – 24. 9.

TAJEMNÉ PŘÍBĚHY PAVLA ČECHA
Výstava plná překvapení a tajemství vás zavede do stínadelských uliček, tajemných zahrad,
svých dětských let. Dílo malíře, ilustrátora
a spisovatele Pavla Čecha si nachází čím dál
více obdivovatelů i uznání odborníků.
23. 9. – 13. 10

SVĚDKOVÉ LIDSKOSTI
Výstava představuje osudy deseti lidí, kteří se
z křesťanského přesvědčení postavili proti nacismu a padli za oběť tomuto režimu. Jedním
z nich byl i rodák z blízkého Hradce nad Svitavou P. Engelmar Unzeitig.
STÁLÉ EXPOZICE

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

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

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

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.
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OTEVÍRACÍ DOBA:
Út - Pá / 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
So - Ne / 13:00 - 17:00
První neděli v měsíci je vstup pro obyvatele
Svitav volný

 Muzeum esperanta
Ottendorferův dům
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6. / St / 19:30

Loganovi Parťáci USA 2017
Nemají styl, ale mají plán. Bratři Loganové jsou
smolaři a loosři. Přesto se rozhodnou ukrást
10 milionů dolarů. Komedie. Režie: Steven
Soderbergh
Vstupné: 110 Kč / titulky / 119 minut

Jediná stálá expozice o historii i současnosti esperanta v ČR. V muzeu je umístěna knihovna
Českého esperantského svazu. Kromě vystavených knih je její větší část umístěna v depozitu.
Aktuální výstava: ČLOVĚK PROTI BABYLONU
Otevírací doba: Út - Pá s průvodcem z městského muzea, v jiném termínu po domluvě na
mob.: 604 377 616

7. - 8. / Čt, Pá / 19:30
Dunkerk USA 2017
Válečné drama. Evakuace obklíčených francouzských, britských a belgických vojáků z pláží
severofrancouzského Dunkerku a na jaře 1940.
Tom Hardy, Kenneth Branagh a další. Scénář
a režie: Christopher Nolan
Vstupné: 110 Kč / titulky / 107 minut

 Fabrika

8. - 9. / Pá, So / 17:00

Foyer
Jiří Kočí a Oluše Kočí, Ústí n. Orl.:

Neobvyklé příběhy ve fotografii a kresbě
Inspirací pro fotografie byly pověsti z Podorlicka, zánik textilní výroby a mezilidské vztahy.
V kresbě jsou znázorněny pocity a vlastnosti
lidí jednoduchými ornamenty.
2. podlaží

ZUŠ Svitavy: Malby, kresby...
Ukázka prací a projektů, které během školního
roku 2016/2017 vytvořili žáci výtvarného oboru ZUŠ pod vedením učitelů Pavla Fialy a Ivany
Fenikové-Fialové.
3. podlaží

Miky Klobouk, Mladějov: Krásy těla a očí
Portréty, ženské tělo, krása lidských očí, fantazie, to jsou témata autora.
4. podlaží

Miroslav Roubínek, Trutnov: Ádr
Obrazové vyprávění o největším pískovcovém
skalním městě ve střední Evropě, Adršpašsko-teplických skal a o jeho okolí. Krajina, krásná
příroda a pohnutá historie obyvatel a návštěvníků tohoto kraje, to vše je Ádr viděný mýma
očima. Velkoformátové fotografie.

 Areál kina Vesmír a Divadlo Trám
Ivana Fialová, Svitavy: Dar Života
Portréty a obrazy s figurální tématikou - olejomalby a pastely.

 ŽIVÁ ZEĎ / Venkovní galerie u Alberta
PORTRÉTY KARLA MÁCALA
 Kavárna Rošambo
Výstava Renaty Šplíchalové
Černomodré ticho - suchý pastel.

Kino Vesmír
5. / Út / 19:30

Svět podle Daliborka ČR 2017
Filmový portrét autentického českého muže
z Prostějova, který štáb režiséra Víta Klusáka
sledoval po dobu dvou let. Dokument o obyčejném neonacistovi s uměleckými ambicemi.
Vstupné: 100 Kč / 105 minut

Hurvínek a kouzelné muzeum ČR, Belgie,
Rusko 2017
Je čas se odvázat! Legendární hrdinové v novém dobrodružství. Animovaná komedie. Režie: Martin Kotík, Inna Evlannikova
Vstupné: 130 Kč / 85 minut
9. / So / 19:30
To USA 2017 PREMIÉRA!
Budeš se taky vznášet! Hororový thriller na
motivy stejnojmenného románu Stephena
Kinga, který již celá desetiletí naplňuje čtenáře
hrůzou. Režie: Andrés Muschietti
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky / 135 minut
12. / Út / 19:30

Červená ČR 2017
Celovečerní dokument Olgy Sommerové o světově proslulé pěvkyni a herečce Soně Červené
je příběhem ženy, jejíž malé dějiny byly ovlivněny velkými dějinami 20. století.
Vstupné: 80 Kč / 80 minut
13. / St / 19:30

Tulipánová horečka UK, USA 2017
V 17. století zachvátila celé Holandsko „tulipánová horečka“. Jedna cibulka měla obrovskou
cenu. A může zachránit jednu zakázanou lásku… Historické drama. Režie: Justin Chadwick
Vstupné: 110 Kč / od 15 let titulky 107 minut
14. / Čt / 19:30

Neruda Chile, Argentina, Španělsko, Francie
USA 2016
Chile 1948. Oslavován pro svoje dílo, pronásledován za svoje postoje. Životopisný film
o chilském básníkovi Pablo Nerudovi. Režie:
Pablo Larraín
Vstupné: 100 Kč / titulky / 108 minut
15. - 16. / Pá, So / 17:00

Já padouch 3 USA 2017
Největší světový padouch a jeho žlutí mimoni
pomocníčci se vracejí v novém dobrodružství!
Animovaná komedie.
Vstupné: do 15 let 90 Kč, ostatní 110 Kč / dabováno / 90 minut
15. / Pá / 19:30

Nejsledovanější ČR 2017 PREMIÉRA!
Hvězdy internetu odhalí svůj skutečný život.

Šest youtuberů v jedinečném dokumentárním
vlogu na filmovém plátně! Režie: Jiří Sládek
Vstupné: 110 Kč
16. / So / 19:30

Americký zabiják USA 2017 PREMIÉRA!
Akční thriller podle špionážního románu American Assassin známého amerického spisovatele Vince Flynna. V hlavní roli: Michael Keaton.
Režie: Michael Cuesta
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky / 112 minut
19. / Út / 19:30

Víno nás spojuje Francie 2017
Tři sourozenci od vinobraní do vinobraní upevňují nejen vztah k vinohradu, ale i vztahy mezi
sebou samými. Drama.
Vstupné: 110 Kč / titulky / 113 minut
20. / St / 19:30

Který je ten pravý? USA 2017
Nový začátek není pro začátečníky. Reese Witherspoon v hlavní roli romantické komedie o hledání
nového partnera… Režie: Hallie Meyers-Shyers
Vstupné: 110 Kč / titulky / 131 minut
21. / Čt / 19:30

Projekt 100: Planeta opic USA 1968
Rok 1972 – posádka kosmické lodi se ukládá
k hibernaci. Zatímco na planetě Zemi uplynulo 700 let, posádka lodi nezestárla ani o rok…
Probouzí se v roce 3978 – ztroskotají na planetě, kterou ovládají inteligentní opice… Slavné
sci-fi. V hlavní roli: Charlton Heston. Režie:
Franklin J. Schaffner
Vstupné: 70 Kč / titulky / 119 minut
22. - 23. / Pá, So / 17:00

Lego Ninjago Film USA 2017 PREMIÉRA!
Objev v sobě Nindžu. Animovaná akční komedie. Režie: Charlie Bean
Vstupné: 110 Kč / dabováno / 97 minut
22. / Pá / 19:30
Dobrý časy USA 2017 PREMIÉRA!
Robert Pattison během jedné šílené noci závodí s časem, aby získal peníze na kauci pro bratra, který je ve vězení. Zoufalá cesta městským
podsvětím. Hit letošního festivalu v Cannes.
Režie: Ben Safdie, Joshua Safdie
Vstupné: 100 Kč / titulky / 100 minut
23. / So / 19:30

Kingsman: Zlatý kruh USA 2017
Mezinárodní špionážní agentura bojuje, aby zachránila svět… Colin Firth, Juliane Moore, Elton
John a další v akční komedii. Režie: Matthew
Vaughn
Vstupné: 130 Kč / od 15 let / titulky / 141 minut
26. / Út / 19:30
Temná věž USA 2017
Existují i jiné světy než tyto. Akční dobrodužný
film podle stejnojmenného románu Stephena
Kinga. Boj o Temnou věž, která drží pohromadě celý vesmír… Režie: Nikolaj Arcel
Vstupné: 100 Kč / titulky / 91 minut
27. / St / 19:30

Po strništi bos ČR, Slovensko, Dánsko 2017
Nový film Zdeňka a Jana Svěrákových! Drama
i komedie čerpá ze vzpomínek na dětství, které prožil Zdeněk Svěrák za války na venkově.
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Eda přichází z města a nachází cestu k místní
bukovské partě, ke své rodině a rovněž k vlastní
odvaze… Ondřej Vetchý, Tereza Voříšková, Jan
Tříska, Oldřich Kaiser a další
Vstupné: 110 Kč / 111 minut
28. 9. – 1. 10. / Čt, Pá, So, Ne / 19:30
Zahradnictví: Dezertér ČR 2017 PREMIÉRA!
Druhá kapitola rodinné kroniky zahradnictví
se odehrává v letech 1947 -1953. Velký sen
rodinné firmě ukončí komunistický puč… Jiří
Macháček, Gabriela Míčová, Aňa Geislerová,
Martin Finger a další. Režie: Jan Hřebejk
Vstupné: 120 Kč / 116 minut
29. - 30. / Pá, So / 17:00
Emoji ve filmu USA 2017
Emoji vás zavedou do tajného světa uvnitř vašeho mobilu. Zde se ukrývá tajemná metropole
Textopolis… Rodinný animovaný film. Režie:
Tony Leondis
Vstupné: 100 Kč / dabováno / 91 minut

SPORT
2. So / 9:00 / hala Na Střelnici

Memoriál manželů Vymětalových

16. So / 9:00 / hala Na Střelnici

Českomoravské
pomezí

Svitavský škopeček - turnaj
Volejbal: juniorky - 1. liga

 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy - Sokol Drásov
Volejbal: junioři - 1. liga

 10:00 / hřiště za Národním domem
TJ Svitavy - Spartak Polička
Volejbal: muži - KP II. tř.

 10:00 st. a 11:45 ml / Svitavský stadion
TJ SY - Polička
Kopaná: KP žáci, 14:00 turnaj OP starších přípravek

17. Ne / 14:00 / kynologická základna
- Lačnov
Závody v poslušnosti a v obraně

22. Pá / 10:00 / Svitavský stadion

Vysoké Mýto
8. 9.

GYMJAM
Studentský festival Gymnázia Vysoké Mýto
8. – 9. 9.

MĚSTSKÉ SLAVNOSTI
9. 9.

MĚSTSKÝ KUJEBÁCKÝ JARMARK
Litomyšl
30. 9. / 8:00 - 16:00 / Vranice - Toulovcovy
maštale

Pochod rytíře Toulovce
Každý účastník si může vybrat jednu ze tří možných tras: 8 - 16 - 30 km v oblasti budislavských
skal a lesů.

Závod ZŠ

29. 9. - 2. 10. / různá místa v Litomyšli

K příležitosti slavnostního otevření centrální
tělocvičny Šapito a dne otevřených dveří.

ArchiMyšl 2017

23. So / 10:00 / hřiště za Národním domem

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

TJ Svitavy - Spartak Choceň B

Volejbal: starší žákyně

Volejbal: muži - KP II. tř.

7. – 10. 9. / různá místa v Litomyšli

 17:00 / UMT v Lánech
TJ SY B – Pardubičky

 17:00 / UMT v Lánech
TJ SY B - Luže

Kopaná: I. A tř. muži, 10:00 st., 11:45 ml. / Svitavský stadion / TJ SY – Holice (KP žáci)

Kopaná: I. A tř. muži, 10:00 st. a 12:00 ml. /
Svitavský stadion / TJ SY – Vlašim, ČDD
		

V rámci Dnů otevřených dveří památek bude
otevřeno i mnoho dvorků v historickém jádru
Litomyšle – doplněny budou hudbou, výtvarným i divadelním uměním

3. Ne / 10:00 / hřiště za Národním domem

24. Ne / 17:00 / Svitavský stadion

TJ Svitavy - TJ Vysoké Mýto

TJ SY A - Slatiňany

Volejbal: muži - KP II. tř.

Kopaná: KP muži

 17:00 / Svitavský stadion
TJ SY A - Chrudim B
Kopaná: KP muži, 9:00 turnaj OP starších přípravek

9. So / 6:00 / Rosnička

Senior CUP

28. Čt / 9:00 / pláž rybníka Rosnička

MTB duatlon Rosna

Běh kolem rybníka a jízda na kole v přilehlém
lese. Bližší informace:
www.mtbduatlonrosna.cz

Rybářské závody.

 14:00 / Cihelna
Přebor ČR jednotlivců

 9:00 / kynologická základna ZKO
- Lačnov
Voříškiáda a sranda závod

Plochá dráha

 10:00 st. a 12:00 ml. / Svitavský stadion
TJ SY – Tempo Praha
Kopaná: ČDD

 18:00 / hala Na Střelnici
FbK TJ Svitavy - Ostrava

 18:00 / hala Na Střelnici
FbK TJ Svitavy - Havířov
Florbal: zápas 1. liga muži

30. So / 9:00 - 18:00 / hala Na Střelnici

Turnaj 3. liga juniorů

Florbal: skupina 4, 9:00 - FBC Hvězdy Česká
Skalice, 16:30 FBC Dobruška

Florbal: zápas 1. liga muži

10. Ne / 9:00 / Svitavský stadion

Turnaj KP přípravek
Kopaná

 10:00 st. a 11:45 ml. / Svitavský stadion
TJ SY - Choceň
Kopaná: KP žáci, 14:00 turnaj OP mladších
přípravek

Litomyšlské dvorky

Moravská Třebová
2. 9. / 15:00 / park za muzeem

Holzmaister fest
15:00 Yellow Sisters
16:00 PNS band
17:30 Golden Stars Acoustic
19:00 Karel Gott Revival
20:30 Werglův Pjos
14. 9. / 18:30 / kinosál muzea

Přednáška v rámci 760 let města
s významnými rodáky
Krkolomná cesta na západ, aneb od skautky
z Moravské Třebové profesorkou fyziky v Kanadě. Magdaléna Carter Bazalová přednáší
o svých cestách po světě.
15. 9. / 17:00 / výstavní prostory muzea

Pátek v muzeu
Muzejní přednáška o době bronzové na Moravskotřebovsku. Vernisáž výstavy - Výběr
z díla Jiřího Hadlače
26. 9. / 17:00 / výstavní prostor zámku Moravská Třebová

Vernisáž výstavy Vesmír na zámku
Olejomalby Jiřího Ondry s tématikou vesmírných pohledů. Výstava potrvá do 29. 10. 2017

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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Dny evropského dědictví

Informace z kultury

Pexeso a kouzelná zahrada tento měsíc končí
Listuji muzejní knihou návštěv. ...Uchvatná výstava, nejlepší co jsem kdy viděla. Zuzka… Já jsem Josífek. Moc se mi tu líbilo a někdy se sem vrátím, moc rád… Já jsem babička
Josífka. Už jsme tu 90 minut a nemůžeme se
od té krásy nesmírné odtrhnout... Kluky zaujala nádherně koncipovaná interaktivní hra,
já zase postávala před krásnými obrazy...
Úžasná interaktivní výstava plná dobrodružství a tajemna stejně jako Čechovy obrazy nás
překvapila svou hravostí... Takových zápisů
přibylo za letošní léto v knize mnoho. Nadšených, vtipných, mě a mé kolegy těšících.
A návštěvníci pochází opravdu z celé republiky i zahraničí. Fandové pexesa, obdivovatelé díla spisovatele, malíře a ilustrátora Pavla
Čecha. A že jich není málo! Však si letos děti
i jejich rodiče v muzeu pohráli. Celé rodiny tu

bojovaly s různými typy pexesových kartiček,
obdivovaly jejich množství a rozmanitost, stavěly města, lodě, vyráběly motýly, procházely
tajemným domem do krásné zahrady plné
ptačího zpěvu… A také odpovídaly na záludné otázky a řešily kvízy. A z muzea si odnášely
některou z knih Pavla Čecha, které tu jsou po
celu dobu trvání výstavy v prodeji.
Velká výstava o společenské hře zvané
Pexeso končí v muzeu již 17. září, o týden
později, tedy 24. září ukončíme společně
s autorem také výstavu o kouzelné zahradě.
Pokud jste je ještě nestihli navštívit, máte na
to posledních pár dní.

Derniéra a autogramiáda
Pavla Čecha
V neděli 24. září do Svitav přijede spisovatel, malíř a ilustrátor Pavel Čech osobně.
Od 15 hodin se s ním můžete setkat uprostřed
jeho výstavy, donést si jeho knihy či si některé zakoupit přímo v muzeu a nechat si je na
památku podepsat. A po zkušenostech ze zahájení výstavy už vím, že neodejdete jen s podpisem, ale také s kresbou, která vám setkání
s autorem bude připomínat, kdykoliv jeho knihy otevřete.
Blanka Čuhelová

Řezbáři 2017 - lavičky k posezení i ke hře
Konec prázdnin je od roku 2010 spojen ve
Svitavách s memoriálem Aloise Petruse na Svitavském stadionu. Každý rok nabízí jiné téma
a přibývají nové dřevěné sochy. Do letošního
léta byste mohli napočítat v různých místech
města – na Svitavském stadionu, parku Patriotů, Vodárenském lese, ale také v parku Jana
Palacha, před budovou bazénu, v parčíku na
Wolkerově aleji, před sportovní halou či v areálu nemocnice celkem 54 skulptur. V minulých
dvou letech zaujaly obyvatele našeho města
i turisty umělecké lavičky. Krásné a praktické.
A tak jsme se rozhodli do třetice vyhlásit podobné téma a doplnit o „lavičky s příběhem“
prostor od parku Patriotů k Vendolí. A abychom se stále neopakovali a abychom práci
řezbářům trochu zkomplikovali, budou to lavičky interaktivní, hravé. Sochy, které budou
oku příjemné, na kterých si může unavený
poutník odpočinout a navíc osvěžit ducha nějakou jednoduchou hrou.

Pokud budete chtít sledovat, jak taková
socha postupně vzniká, máte možnost každý
den v týdnu od 28. srpna do 1. září na betonové ploše vedle kurtů Svitavského stadionu
sledovat řezbáře při práci. Své sochy představí a předají řezbáři starostovi města v sobotu
2. září v 17 hodin. Srdečně vás všechny zveme.
Blanka Čuhelová

Výstava Svědkové lidskosti

Primice Huberta Ungeitiga 15. srpna 1939.
Mladý kněz vedle maminky a primiční nevěsty.
K letošnímu zářijovému cyklu této celoevropské akce se přihlásily i Svitavy. Jednotný název národních dnů, jejichž zahájení připravilo
město Chrudim, je Česká inspirace. A protože
jsou dny zaměřeny mj. na historii, památky
a tradice, Svitavy připojí svůj kamínek do mozaiky výstavou, divadlem a komentovanou
prohlídkou. Naše inspirace začala totiž loni
v německém městě Würzburg.
Přesně před rokem, 24. září, byl blahořečen
Anděl z Dachau, tedy hradecký rodák Hubert
Engelmar Unzeitig, katolický kněz a mučedník blíženské lásky. Vězeň KT Dachau podlehl
tyfové epidemii den po svých čtyřiatřicátých
narozeninách, a to při ošetřování sovětských
vojáků. Stal se jedním ze Svědků lidskosti. To
je také název výstavy, kterou připravila společnost Ackermann Gemeinde a která měla svou
premiéru na radnici ve Würzburgu v den blahořečení. Výstavu zaštítil český premiér a slavnostní vernisáži byl přítomen ministr kultury
ČR. My jsme očekávali, že výstava doputuje
k nám, a to v české mutaci a po její cestě po
našich velkých městech ji uvidíte v našem muzeu. Symbolicky, rok poté. Jedná se o výstavu
deseti příběhů osobností, které svůj život žily
v českých zemích, ale v kolonce národnost měly
slovo německá. Jejich život ukončily popravčí
čety, gilotiny, nebo epidemie v děsivé době nacionálního socialismu. Není to pouze Engelmar
Unzeitig, ale i Hans Georg Heitschel, Richard
Henkes, Maria Restituta Kafková, Barbara Pritzlová, Eduard Schlusche, Roman Karl Scholz,
Karl Schrammel, Franz Schubert a Josef Tippelt.
Těmto osobnostem budeme moci pohlédnout
do očí, což je i záměrem autorů výstavy. Ale katalog výstavy zná ještě stovky dalších jmen lidí,
kteří svůj hlas pozvedli proti bezpráví a kteří na
zpracování osudů čekají. Zahájení výstavy se
uskuteční v muzeu v pátek 22. září v 15 hodin.
Program bude pokračovat ve hřbitovním
kostele sv. Jiljí v 16:30 hod. divadelní hrou dětí
o životě bl. P. Engelmara Unzeitiga a společným setkáním představitelů svitavských církví
a společnou modlitbou a vzpomínkou. Zapálíme svíce u hrobů významných Svitavanů
a v doprovodu historiků Milana Štrycha a Radoslava Fikejze bude krátká komentovaná procházka hřbitovem. Součástí programu bude
instalace orientačních a informačních tabulí
s místy nejvýznamnějších hrobů na hřbitově.
Radoslav Fikejz
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Virtuální Univerzita třetího věku
– zájmové studium pro seniory
Kaleidoskop Jana Rejžka

Městská knihovna ve Svitavách vás srdečně
zve na klubový pořad s hudebním, divadelním,
filmovým i literárním kritikem a publicistou Janem Rejžkem. Těšit se můžete nejen na novinky z české i zahraniční alternativní hudební scény, ale také na glosy a komentáře Jana Rejžka.
Poslechový večer se koná ve čtvrtek 14. září
v 17:30 hodin v klubu Tyjátr. Vstupné 50 Kč.

LiStOVáNí za účasti Torey
Hayden: ZVÍŘE

Městská knihovna ve Svitavách bude od října provozovat tzv. konzultační středisko Virtuální Univerzity třetího věku (VU3V). Garantem
studijního programu je Provozně ekonomická
fakulta České zemědělské univerzity v Praze.
VU3V je určena seniorům, kteří mají zájem o celoživotní vzdělávání. Systém výuky je
založen na videopřednáškách vysokoškolských
lektorů. Lektoři tedy nejsou fyzicky přítomni, ale
záznam přednášky je promítán prostřednictvím
internetu.
Po každé přednášce se vyplní společný test.
Na následné samostatné studium se předpokládá doba 14 dnů. Studenti by měli ovládat základy e-mailové komunikace.

Probíhají dva kurzy za rok ( jeden v zimním
a druhý v letním semestru). Po ukončení každého semestru obdrží senior Pamětní list. Pokud
senior absolvuje celé studium, tj. 6 kurzů, může
se zúčastnit slavnostní promoce v Praze. Cena
jednoho kurzu je 200 - 300 Kč. První přednáška podzimního kurzu na téma Čínská medicína
v naší zahrádce a informativní schůzka proběhne v úterý 3. října v 10 hodin. Kdo se po
zhlédnutí přednášky rozhodne VU3V navštěvovat, vyzvedne si přihlášku a uhradí poplatek.
Téma dalšího kurzu v jarním semestru si studenti zvolí sami. Bližší informace poskytne Jitka
Kopečná (ko@booksy.cz nebo Marta Bauerová
(ba@booksy.cz, 461 533 295).

Dyslexie v praxi - přednáška Lenky Krejčové
V rámci projektu Učíme se s Tobiášem,
který realizujeme již po čtvrté, reagujeme
na zvyšující se počet dětí s poruchou čtení
a učení a snažíme se pomoci nejen dětem, ale
i rodičům. Knihovní fond neustále rozšiřujeme
o knihy a pomůcky s logopedickou tematikou
a tematikou pro děti s SPU a zveme odborníky
na danou problematiku. „Dyslexie není vidět
– proto ji okolí někdy nechápe, nebo odmítá
přijmout. Ze stejných důvodů se z ní ovšem
může stát „výmluva“ pro nedostatečnou domácí přípravu, celkově horší vývoj dítěte, nezájem o školu apod. Právě proto, že se jedná

o celoživotní zátěž, jediným řešením situace je
intenzivní práce s dětmi – doma i ve škole. Je
třeba hledat postupy, jak se s nimi učit a cvičit
dovednosti, které se ve škole nedaří a které se
čtením a psaním úzce souvisejí,“ říká PhDr.
Lenka Krejčová, PhD., předsedkyně DysCentra v Praze, která bude naším hostem společně
s Mgr. Alenou Vorlíčkovou, autorkou Pohádek
pro společné čtení. Ty jsou zpracovány tak, aby
probudily zájem o čtení u dětí s dyslexií. Přednáška proběhne ve čtvrtek 21. září v 17 hodin
v aule Fabriky.
Marta Bauerová

Prázdninové pátrání s knihovnou zaujalo
„Doma jsem tam, kde mám knihovnu“.
Citát filozofa Erasma Rotterdamského odstartoval a zároveň uzavře prázdninové pátrání s
knihovnou určené menším dětem, do něhož se
zapojilo mnoho soutěžících, jejichž zájem nás
překvapil a velmi nás těší. Stanoviště s úkoly
jsou hojně navštěvována rodiči a dětmi, které
hledají obrázky včelích medvídků a plní další
úkoly. Vzhledem k tomu, že se nám do uzávěrky zářijového čísla Našeho města vrátil velký

počet vyplněných úkolů a slepených obrázků, zvýšíme úměrně tomu i počet losovaných
odměn. Každý zúčastněný si může přijít do
knihovny v Týdnu knihoven, tedy od 2. do 6.
října, pro kovovou placku speciálně vydanou
k prázdninovým aktivitám. Zde bude zároveň
zveřejněn seznam výherců knižní odměny.
Děkujeme všem za jejich zájem o hru a těšíme se na další spolupráci s rodiči a dětmi.
Jindřiška Soudková

Vilém Stich oslavil významné životní jubileum
Další představení z cyklu Listování bude
výjimečné tím, že se ho osobně zúčastní americká psychoterapeutka a autorka několika knih
z prostředí školy pro děti s poruchami chování
Torey Hayden. Kniha Zvíře je o teenagerovi
Kevinovi, který odmítá komunikovat a nikdo si
s ním neví rady. Jeho lékařská anamnéza není
k nalezení, není jasné, co se mu přihodilo a kdo
mu ublížil. Torey L. Hayden krok za krokem
rozplétá složitý případ dětské úzkosti, která
u Kevina vedla k neřízené agresivitě. Srdečně
zveme v neděli 17. září ve 20 hodin do klubu
Tyjátr. Součástí akce bude diskuze s autorkou,
autogramiáda a prodej knih.
Účinkují: Věra Hollá a Pavel Oubram.
Vstupné 80 Kč (předprodej v knihovně).

Dne 5. srpna oslavil osmdesáté narozeniny
Ing. Vilém Stich, zakládající člen a dlouholetý
předseda svitavské turistiky. Pod jeho vedením
zorganizovali svitavští turisté pro členy odboru,
ale i další své příznivce nespočet různých výletů,
pochodů, přednášek, plesů a zájezdů. Zasloužil
se také o vznik turistických oddílů mládeže Zelenáči a Zálesáci, pro které zorganizoval několik
letních táborů. Turistický oddíl mládeže Zálesáci funguje dosud.
Kromě turistiky bylo jeho velkým koníčkem
cestování. Řadu let působil jako externí průvodce CK Čedok. Své bohaté zkušenosti využíval
také pro organizaci a průvodcovství zájezdů pro
jiné organizace. Řadu zájezdů připravil pro Svaz
zahrádkářů Lačnov, n. p. TOS nebo Svitavskou
nemocnici. Za svou práci pro svitavskou veřejnost získal v roce 2013 jako patnáctý občan

města Výroční cenu Svitavského klubu Laurus.
V minulém roce mu byla udělena Cena města
Svitavy za významný přínos pro město.
Blahopřejeme k tomuto významnému životnímu jubileu a do dalších let přejeme všechno
nejlepší, hlavně hodně zdraví, spokojenosti, elánu a pohody v rodině i mezi přáteli.
Klub českých turistů Svitavy
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Divadelní abonentní cyklus podzim/zima 2017-2018 Klub přátel hudby
31. 10. / Út / 19:00 / Fabrika
DIVADLO VOSTO5 (Praha) – PROTON!

3. 9. / 19:00 / kostel sv. Jiljí

Komorní mužský pěvecký sbor Vocatus
Ecumenicus městyse Jimramova

A kolaps popmusic se točí dál!
Režie: Ondřej Cihlář, námět a scénář: Ondřej
Cihlář a Petr Marek. Hrají: Ondřej Bauer, Ondřej Cihlář, Jiří Havelka/Robert Mikluš, Tomina
Jeřábek, Petr Marek, Petr Prokop a Bára Mišíková. Délka představení: 75 minut

19. 10. / 19:00 / Ottendorferův dům

Musica Dolce Vita: Galakoncert 10 let
8. 11. / 19:00 / Ottendorferův dům

Escualo Quintet

15. 11. / St / 19:00 / Fabrika
DIVADLO NA JEZERCE (Divadelní společnost
Jana Hrušínského, Praha)

TIMUR VERMES - UŽ JE TADY ZAS!
Hitler už je tady zas, zatím naštěstí jen v divadelní komedii.
Režie a dramatizace: Matěj Balcar, překlad
románu: Michaela Škultéty, scéna: Jan Balcar.
Hrají: Ondřej Kavan, Kristýna Hrušínská, Zdeněk Hruška, Michal Kern, Miluše Šplechtová,
Martin Sitta, Tereza Němcová, speciální hosté
z video-záznamu: Daniela Drtinová, Lea Surovcová, Václav Kopta. Délka představení: 140 minut (včetně přestávky)
4. 12. / Po / 19:00 / Fabrika

PANTHEON PRODUCTION (Praha):
LIZ LOCHHEADOVÁ – PERFECT DAYS
Pro ženy, které chtějí být šťastné, a muže, kteří
se toho nebojí.
Režie a scénografie: Petr Kracik, překlad: David
Drozd. Hrají: Lenka Vlasáková, Petra Jungmanová, Dana Syslová, Jan Dolanský, Vilém Udatný, Jan Hofman. Délka představení: 120 minut
(včetně přestávky)

Kurzy tance a společenské
výchovy - podzim 2017
•
•
•
•

10 lekcí po 3 vyučovacích hodinách
2x prodloužená (4 hodiny)
ukázky stolování s rautem
1x věneček s kapelou

7. září / 18:30 / Fabrika
- kurz začíná ve čtvrtek
- vyučuje Taneční klub STYLE
Cena celého kurzu je 1 400 Kč, včetně DPH.
Cena rautu pro jednotlivce 150 Kč (vybírá se
zvlášť). Hlásit se mohou páry (bez nároku na
to, že budou tančit jen spolu!) i jednotlivci.
Podmínkou je dovršení 16 let účastníků!
Naučíte se základům standardních a latinsko-amerických tanců a pravidlům společenského chování. Získáte nové přátele a stanete se
osobnostmi schopnými dobře se chovat při
každé příležitosti!
Zápis do kurzu proběhne po platbě v hotovosti 1. 9. - 7. 9. v recepci Fabriky, (po-pá: 6-17
h) info tel: 461 535 220, mob.: 604 226 348,
www.kultura-svitavy.cz
Předběžné termíny:
čtvrtky 7. 9., 14. 9., 21. 9., 5. 10., prodlouž.
- 12. 10., (úterý) 17.10., (úterý) 24.10., prodlouž.
- 2. 11., 9. 11., 16. 11., 23.11., 30.11., a pátek
8. 12. (věneček).

1. 12. / 19:00 / Fabrika

Vánoční koncert mezzosopranistky
Dagmar Peckové a komorního souboru
Barocco sempre giovane

29. 1. 2018 / Po / 19:00 / Fabrika
DIVADELNÍ SPOLEK KAŠPAR (Praha)

JIŘÍ SUCHÝ, JIŘÍ ŠLITR:
JONÁŠ A TINGL – TANGL
Uctivý remake. „Přál bych si to poznat, vidět
zblízka. Zažít! …Tedy vyvěste fangle! V úctě
a s radostí.“ Jakub Špalek
Režie: Jakub Špalek, výprava: Radka Josková,
choreografie: Michaela Váňová, dramaturgie:
Lenka Bočková, grafické návrhy: Lucie Valerová. Hrají: Petr Lněnička, Zdeněk Dočekal, Adéla Petřeková, Veronika Němcová, Pavel Husa,
Klára Böhmová. Délka představení: 70 minut
Pořádá Středisko kulturních služeb města
Svitavy. Změna programu vyhrazena. Vstupné na jednotlivá představení: 400 Kč. Abonentní vstupenka / sezóna: 900 Kč. Stávající
abonenti - výměna abonentek: od 25. září do
13. října 2017. Předprodej abonentek od
17. 10. v recepci Fabriky (Po - Pá / 6:00 - 17:00).

14. 1. 2018 / 19:00 / Ottendorferův dům

Moravské klavírní trio: Novoroční koncert
30. 1. 2018 / 19:00 / Fabrika

Czech Virtuosi
7. 2. 2018 / 19:00 / Ottendorferův dům

Kristina Stepasjuková
27. 3. / 19:00 / Fabrika

Pražský komorní balet
duben / Ottendorferův dům

Keller & Keller
16. 5. 2018 / 19:00 / Ottendorferův dům
Jan Rokyta (cimbál)
Liselotte Rokyta (Panova flétna)

STOLETÁ ELEGANCE “A LA CARTE”
aneb BUDAPEŠŤ – PAŘÍŽ – BUKUREŠŤ
1910-1935 NA PÓDIU I V KAVÁRNÁCH…
Změna programu vyhrazena.
Milovníkům dobré hudby nabízíme členství
v Kruhu přátel hudby. Členové KPH mají 50%
slevu na vstupném jednotlivých koncertů.
Průkazku si můžete zakoupit v recepci Fabriky
od 1. 9. 2017 (Po – Pá, 6:00 – 17:00)

Posilujeme tým
Příležitost ke změně zaměstnání
Co Vám můžeme nabídnout ?
- Fyzicky nenáročnou práci
- Zaškolení pro všechny pozice samozřejmostí
- Zajímavé a perspektivní zaměstnání v dynamické české společnosti
- Práci na moderních technologiích
- Zajímavé platové ohodnocení
- Možnost zkráceného úvazku

Dělnické pozice
- Montér nábytku
- Truhlář
- Skladník
- Lakýrník

- Obsluha CNC strojů
- Údržbář strojní
- Brusič
- Pomocné práce

Chcete se dozvědět více? Kontaktujte nás:
Pavla Kovářová, MBA
HR Manager
mobil: + 420 778 468 608
e-mail: hr@drevojas.cz
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25 let dechových slavností 1992 – 2017

Vše začalo před čtvrt stoletím, když v roce
1992 vystoupily na svitavském náměstí společně tři místní dechovky. Promenádní koncerty zde pořádaly orchestry už dříve, ale každá
pod svou taktovkou. Svitavanka pod vedením
Františka Hrabala (bývalá Houserova dechovka), Svitavská dvanáctka v čele s Ottou
Vaisem a dětský orchestr ZUŠ, který vedl pan
učitel Jaroslav Dvořák. Ten byl současně všem
orchestrům uměleckým vedoucím a v jeho hlavě se právě zrodil nápad – Slavnost dechových
hudeb. Další rok ještě vystoupily jen svitavské
orchestry, ale hned v roce 1994 byla Slavnost
obohacena o hosta – DH z Maršova. Díky pomoci Aleny Mauerové a později Dáši Schulzové
ze Střediska kulturních služeb následovali další
hosté – Miločanka, Rolland muzik ze Stendalu
a muzikanti z holandského Weespu, Žadovjáci,
Keramička, Vlkošáci, Šohajka, Libkovanka, Hulíňané, Křídlovanka...z hvězd to byla Veselka
L. Kubeše, Tufaranka, Jižani, Stříbrňanka, Kameníkovi muzikanti, speciální host Cimbálová
muzika Aleše Smutného se zpěvákem Karlem
Hegnerem a mnoho dalších. Za těch 25 let to
bylo na padesát kapel z celé republiky, které si
zahrály na svitavském náměstí.
Stále bylo co vylepšovat, proto se k nám
přidaly i mažoretky, které k dechovce patří,
dvakrát přispěly k nádherné atmosféře se svým
programem krojované tanečnice z Lužánek,
jednou dětský folklorní soubor Iskerka, Svitavská dvanáctka přišla s nastudovaným muzikálem Noc na Karlštejně. Obrovským počinem
k jednomu z výročí byl zrealizovaný nápad
Jardy Dvořáka vytvořit velký orchestr všech
muzikantů, kteří prošli svitavskou LŠU a současní muzikanti, děti i dospělí, ti zkoušeli od
Vánoc v sále Bílého domu a výsledkem bylo
jejich úžasné a neopakovatelné vystoupení na
náměstí – stovka muzikantů na dvojitém pódiu
(nemohli se vejít) pod taktovkou právě Jardy.
Dvacátou Slavnost moderoval spřízněný
Karel Hegner, ale musíme připomenout, že
první roky byl moderátorem Jan Janíček a Slavnosti posledních let si neumíme představit bez
moderace Pavla Pospíšila (kapelník DO Astra).
Svitavské dechovkové slavnosti konané
v den před svitavskou poutí jsou dnes vyhlášené i daleko za hranicemi okresu. Nevystupovaly tady jen profesionální kapely, ale i ty
z blízkého okolí – Poličky, Litomyšle, Letovic,
Sebranic, Moravské Chrastové, Jevíčka, Řetové
i Boskovic.

Zpočátku nebylo jednoduché ozvučení
celé akce, každoročně ho řešil hlavně kapelník
Svitavské dvanáctky Roman Kalvoda. Teprve
po dohodě s SKS a profesionálním Tonstudiem Jaromíra Rajchmana z Dolních Bojanovic
je zvuk, jak má být. Jsou spokojeni muzikanti
i posluchači!
Přejeme této akci, aby ještě dlouhá léta
měla své příznivce, aktéry a podporu. Podíl
na jejím úspěchu mají hlavně kapelníci našich
orchestrů – Roman Kalvoda (Svitavská dvanáctka), Pavel Pospíšil (Astra Svitavy) a Jaroslav Dvořák (Pivoňka, Jarda Gang, též uměl.
vedoucí ostatních). Jim i všem muzikantům
patří velký dík za jejich dobrý počin!
Kronikář Svitavské dvanáctky Milan Flek

Víte, že...
…od 1. června působí na Svitavsku první
agentura domácí zdravotní péče?
Jde o agenturu GERIA, která má s péčí
o pacienty dlouholeté zkušenosti. Služby pacientům poskytují kvalifikované zdravotní sestry
7 dní v týdnu na základě doporučení praktického lékaře. Tuto službu může předepsat na
omezenou dobu 14 dní i ošetřující lékař, který
má pacienta v péči v průběhu hospitalizace.
Domácí péče je bezplatná, je plně hrazena
ze zdravotního pojištění. Poskytujeme široké
spektrum odborných výkonů – od ošetřovatelské rehabilitace po úrazech a operacích, přes
převazy ran, aplikaci injekcí, infuzí a odběrů
krve, po komplexní péči o pacienty dlouhodobě upoutané na lůžko,“ vysvětluje vrchní sestra
Bc. Kateřina Karpíšková.
Služby jsou dostupné pro pacienty v těchto
lokalitách: Svitavy, Hradec nad Svitavou, Radiměř, Javorník, Vendolí, Mikuleč, Karle, Kukle,
Ostrý Kámen a Sklené.
Pro více informací se můžete obrátit na
vrchní sestru Bc. Kateřinu Karpíškovou na
mob.: 736 764 148
… je v bývalých prostorách restaurace Pohoda nově otevřená restaurace U Filipa?
Dobrou zprávou pro gurmány je, že restaurace U Filipa nabízí domácí kuchyni z čerstvých
potravin. K pití si můžete nabídnout z mnoha
oblíbených domácích limonád. Majitel by rád
návštěvníky pohostil vynikající kuchyní a slíbil,
že každé tři měsíce bude měnit jídelníček dle
čerstvých sezónních potravin. V pondělí je zavřeno, ostatní dny je otevřeno od 11 hodin. Rezervovat místo si můžete na mob.: 774 568 323.

Z redakční pošty
Svitavským dechovkám
Pohoda, úsměv, kamarádské srdce a především velká pokora, to vše je součástí několika lidských srdcí, které již 25 let bijí pro
společnou věc – Slavnost dechových hudeb.
Tou jsou muzikanti svitavských dechových
orchestrů! V životě si mnohokráte říkáte,
kdybych měl štěstí, kéž bych měl štěstí, kdy
mě potká štěstí... Já jsem to štěstí měl před
více jak dvaceti lety, kdy jsem se seznámil
s tou skvělou svitavskou „bandou“ , která byla
naladěna na stejnou strunu jako já. Nedílnou
součástí této zvláštní společnosti je po mnoho let Alenka Mauerová a její pozdější kolegyně Dáša Schulzová. Těchto žen si nesmírně
vážím pro jejich vrozenou skromnost a čistý
způsob jednání. Při naší spolupráci jsme se
vždy dokázali na všem, co bylo potřeba, dohodnout a s úsměvem.
Setkávání se je jednou z hlavních náplní života. Ta setkání mohou být různá, jak negativní, tak samozřejmě i pozitivní. Ve společnosti
svitavských muzikantů se budete určitě cítit
skvěle i vy, kteří jste do těchto dní setkat se
s nimi to štěstí neměli, přijďte na náměstí
2. září! Věřím a doufám, že se jim podaří skvěle
oslavit to 25té výročí a slibuji, že na Svitavské
pouti jim s cimbálovou muzikou Aleše Smutného věnujeme nejednu písničku a také velké poděkování za dlouholeté přátelství. Tak chlapci
a děvčata – velké živijó.
S úctou Karel Hegner
PODĚKOVÁNÍ!
Chtěl bych touto cestou poděkovat Heleně Sobolové, několika náhodným svědkům
a všem zdravotníkům, kteří se v sobotním podvečeru 5. srpna na rybníku Rosnička a následně na oddělení ARO v nemocnici ve Svitavách
s vypětím všech sil pokoušeli zachránit (byť
neúspěšně) život naší milované maminky Jitky
Tomšů.
Jménem zarmoucené rodiny
syn Petr Tomšů

AMBULANCE
KLINICKÉ
LOGOPEDIE
je od 1. 8. 2017 nově otevřena ve
Svitavách na Raisově ul. 1750/20.
Odborná logopedická péče
je zaměřena na diagnostiku
a terapii poruch komunikace
pro děti a dospělé.
Provoz ambulance je pouze na
objednávku na tel.: 604 839 345
Mgr. Marie Mrázková,
klinický logoped
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MAC v září pokračuje!

Docela MAlé divadlo v Soulu mělo velký úspěch

Přijďte si s námi zpříjemnit nový školní rok s
dalším MACem. Již III. večer Malého abonentního cyklu proběhne tentokrát v pátek 15. září
od 19 hodin v Trámu a v klubu Tyjátr. Poznáte
nové divadlo, kapelu, ale hlavně prožijete skvělý
večer!
A co vás vlastně čeká? Jako první se nám
představí pražský soubor Vosto5 s představením Teatromat, ve kterém si sami diváci hlasují o osudu hlavní hrdinky Aleny. Následuje
hudební skupina Puss‘ o‘liquor se zálibou pro
irskou lidovou tvorbu. A nakonec si schováme
malé překvapení, na které vás včas upozorníme.
V průběhu večera bude ke koupi limitovaná edice plátěných tašek MAC vyrobených samotným
#MACtýmem.
Zvýhodněné vstupné pro studenty je 80 Kč,
pro ostatní 110 Kč. Už se na vás moc těšíme!
#MACtým

Pětadvacátý červenec se zapsal do historie svitavského hereckého uskupení vedeného
Radkou Obloukovou jako den, který přinesl
mladým divadelníkům premiérové vystoupení
na území Asie. DOcela MAlé divadlo v červenci reprezentovalo Svitavy i Českou republiku
na Světovém kongresu esperanta, který letos
hostil jihokorejský Soul. Reprezentanti Pardubického kraje nabídli sympatizantům umělého
jazyka hru bratří Čapků Ze života hmyzu nastudovanou v esperantu a nutno poznamenat,
že stovky diváků z různých koutů světa odměnily svitavské divadelníky bouřlivým potleskem. Mimo pracovních povinností měli herci
v jihokorejské metropoli možnost navštívit také
královský palác, budhistické chrámy či absolvovat túru v národním parku Bukhansan. Podrobnější informace o zahraniční cestě DOcela
MAlého divadla pro vás budou připraveny na

PS Dalibor natočil nové CD a bude slavit 50. výročí

V rámci příprav na oslavu 50. výročí trvání svitavského pěveckého sboru DALIBOR bylo během dvou víkendů v květnu a červnu v nahrávacím studiu v Dolních Bojanovicích natočeno dvojité
CD s průřezem tvorby sboru. Výběr skladeb je různorodý - klasiku střídají písně lidové, africké
spirituály, hudba současná a nechybí ani vánoční koledy. Písně, které si vybral celý sbor a dramaturgicky zpracovala sbormistryně Miroslava Ducháčková, natáčeli všichni s velkým nasazením
a leckdy si „sáhli až na dno“. Bylo to nejen náročné, ale i poučné. Křest CD bude součástí slavnostního koncertu k 50. výročí založení sboru, který se koná 7. října ve svitavské Fabrice. Slovem
bude provázet Alfréd Strejček. Všichni jste srdečně zváni.
Zuzana Pustinová

Večer pod lucernou … křest knížky SVITaVY
19. 9. / Út / 17:00 / Divadlo Trám
Křest apokryfních pověstí svitavského
lékaře Josefa Čápa SVITaVY bude spojen
s četbou ukázek z knihy. Ta přináší beletristicky
a z trochu jiného pohledu zpracovaná některá
známá svitavská témata, např. Svitavy, původ
názvu a vznik osady, Heraldické zvíře města
Svitavy aneb O polepšení erbu města o hlavu vola se zlatými rohy nebo Poslední závod
Oskara Schindlera. Knihu ilustroval akademický malíř Jan Měšťan. Pořad z cyklu Večer
pod lucernou připravilo svitavské gymnázium
a SKS Svitavy. Součástí akce bude prodej knih
a autogramiáda. Vstupné dobrovolné.
Milan Báča

podzim letošního roku v rámci divadelně-cestovatelského večera, který proběhne v Divadle
Trám. Realizace celého zahraničního projektu
by se nemohla uskutečnit bez podpory města
Svitavy, Pardubického kraje a dalších sponzorů. Patří jim velký dík!
Přemysl Dvořák

Prázdninové muzeum
esperanta
Na počátku prázdnin zavítal do Svitav
dvacetiletý esperantista Donovan Downes
z kanadské Ottawy, který byl na studijní stáži
v Německu. Od dětství studuje cizí jazyky nejen ve škole, ale i na webu Duolingo. Umí anglicky, francouzsky, německy, italsky a esperanto. Využil služeb Pasporta Servo a zavítal do
Brna a do Svitav. Svitavami jej provázela Marie
Minářová a Ing. Ján Bobrik, členové Klubu přátel esperanta ve Svitavách. Seznámili jej s novou výstavou na téma Člověk proti Babylonu
a s historií muzea a města. Donovan byl pozván na besedu mezi žáky ZŠ Riegrova, kteří
po celou hodinu kladli otázky všeho druhu.
Ochotně odpovídal a žáky určitě zaujal.
Zanedlouho po Donovanovi zavítal do
Svitav na několik dnů maďarský esperantista
Thomas Halasz. Protože v Česku studoval,
bez problémů si sám vše zařídil. Pobesedoval s členy klubu a účastnil se kurzu esperanta. Nebyl ve Svitavách poprvé a doufáme,
že ne naposledy. Koncem července u nás
pobýval několik dnů i esperantista Shayash
Ayache, který se narodil v Africe, ale dlouho
již žije střídavě ve španělské Granadě a v Paříži. Rovněž Shayah nás navštívil již podruhé
a vše si dobře pamatoval. Protože zná 6 jazyků,
nemá problém se domluvit kdekoliv. Pracoval
jako režisér krátkých filmů, nyní chystá celovečerní film a zabývá se přírodní medicínou.
Koncem srpna přijel do Svitav autobus esperantistů z polských Duszniki-Zdrój, kde se konalo mezinárodní setkání. Určitě k návštěvám
přibudou i další. Také my budeme v září pořádat týdenní mezinárodní setkání.
Libuše Dvořáková
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120. výročí trati Polička – Žďárec u Skutče

V letošním roce uplyne již 120 let od zahájení provozu na místní dráze mezi Poličkou
a Žďárcem u Skutče, tedy pokračováním trati,
kterou jsme v loňském roce ve velkém oslavili ve Svitavách. Letošní oslavy proběhnou
v sobotu 2. září a hlavním bodem programu
budou sobotní jízdy zvláštních vlaků sestavených z historických vozů vedených parní loko-

TOM Zálesáci Svitavy zdraví
všechny dobrodruhy!
Letošní léto pomalu končí a s ním i táborová sezóna. Čeká nás teď celý rok, než se zase
všichni sejdeme a vyrazíme na nějaký čas do
mimoreality plné sluníčka, her, soutěží a smíchu. Abychom si ale čekání zkrátili, všechny vás
srdečně zveme na oddílové schůzky, které se
konají ve čtvrtek 16:30 – 18:00 a pátek 14:30
– 16:00 nebo 16:00 – 17:30. Sraz je vždy deset
minut předem u sportovní haly Na Střelnici.
Oddíly máme uzpůsobené věku, pro více informací sledujte naše oddílové stránky www.
zalesaci.net nebo kontaktujte Jana Ruska na
mob.: 739 584 332. Všechny oddílové schůzky
se konají v areálu ZŠ a MŠ Sokolovká v naší
klubovně, kterou neustále vylepšujeme a přizpůsobujeme dětem, kterých je každý rok víc
a víc. Naše náplň je různorodá. Na schůzkách
hrajeme spoustu her, ale také se zdokonalujeme v tábornických dovednostech. Uzlování,
šifrování ani práce s mapou nám není cizí.
Pravidelně jezdíme na víkendové akce spojené
s celoroční hrou a podnikáme jednodenní akce
pro členy oddílu, jako je např. bruslení, zdobení vánočního stromečku nebo výlet za bledulemi. Pro veřejnost pak organizujeme Pohádkový les nebo Zálesácky ples. Nejdůležitější ale
je, že jsme parta príma lidí, kteří se v dnešním
světě rozhodli strávit svůj volný čas smysluplnou činností. Pokud se chcete přidat, přijďte
v září mezi nás! Začínáme ve čtvrtek 14. září.
Moc se těšíme na nejen nové, ale i známé
tváře.
Kateřina Mašlánová

motivou „Skaličák“ z roku 1948. V soupravě,
doprovázené vlakovým personálem ve stejnokrojích ze třicátých let minulého století, bude
zařazen i historický služební vůz s prodejem
upomínkových předmětů s tématikou železnice a s možností přepravy dětských kočárků.
Zvláštní vlaky s parní lokomotivou doplní ještě
několik dalších zvláštních motorových vlaků
s historickými motorovými vozy „Singrovka“,
„Krokodýl“ a „Hurvínek“. Odbavení cestujících
ve všech zvláštních vlacích zajistí jejich personál v historických uniformách ze šedesátých
let minulého století lepenkovými jízdenkami,
k dispozici bude pamětní razítko, prodej upomínkových předmětů s železniční tématikou.
Téměř všechny historické vlaky budou
zastavovat i na svitavském nádraží, v Poličce,
Borové i Skutči. Je připraven celodenní bohatý program. Jízdní řády a podrobný program
akce naleznete na www.120letzeleznice.cz.
Josef Vendolský

Voříškiáda a sranda závod

Žehnání zvonu sv. Josefa
V neděli 23. července při poutní mši svaté
otec Radek Sedlák požehnal zvon sv. Josefa,
který byl následně instalován ve věži kaple svaté Anny.

Svitavsko-lačnovský speciál
O pohár starosty města
Srdečně si vás dovolujeme pozvat na první
ročník oficiálních závodů, a to nejen v poslušnosti, ale i v obraně. Tento závod se bude konat na našem cvičišti v neděli 17. září a budou
ho posuzovat rozhodčí I. třídy. Těšit se můžete
na krásné ceny a tu nejhlavnější pro celkového
vítěze nám zakoupil a daroval přímo starosta
našeho města.
Propozice, přihlášky a více o akcích na
www.zkosvitavy-lacnov.cz.
Petra Makovská

V sobotu 9. září zveme všechny majitele
psích mazlíčků na den plný zábavy a soutěží
nejen pro vaše psí kamarády. V sobotních dopoledních hodinách předvedete eleganci se
svými chlupáči na Voříškiádě a po obědě vás
čeká sranda závod se psem Máš na to. Pochvaly
a pamlsky nakázány! Můžete se těšit na občerstvení, pohodu, zábavu, klidné prostředí i dílničky
pro vás i dětičky. Celá naše kynologická základna se už na vás těší!
Petra Makovská

Společnost DŘEVOJAS v.d. Vás zve na:

DEN
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ S
MICHALEM
Pro Vás a Vaše děti bude připraven zajímavý program,
jehož součástí kromě komentované prohlídky výrobního
závodu bude i 40 minutové vystoupení oblíbeného herce,
pana MICHALA NESVADBY z pořadu KOUZELNÁ ŠKOLKA.

9.9.2017 od 9:30 hodin
9:30 otevření brány areálu
9:45 začátek prohlídek výrobních prostor
10:30 vystoupení MICHALA z KOUZELNÉ ŠKOLKY
12:30 ukončení programu
OBČERSTVENÍ I PARKOVÁNÍ ZAJIŠTĚNO

Dřevojas v.d., Pražská 2060/50, Svitavy 568 02
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Soustředění talentované mládeže
České republiky – upoutané modely

Slovakman
V sobotu 5. 8. 2017 jsem se vrátila do Piešťan, kde jsem si poprvé v roce 2015 vyzkoušela,
co obnáší kompletní ironmanské tratě: 3,8 km
plavání, 180 km cyklistiky a 42 km běhu. Na
závod Slovakman jsem se moc těšila, protože
organizátoři tento triatlon mají vždy perfektně
připravený a zajištěný po všech stránkách. Jela
jsem sem s cílem vylepšit si zajetý čas a zlepšit
osobní rekord na této trati. Vše nasvědčovalo
tomu, že by se to mělo podařit. Testovací závody na polovičních tratích, které jsem absolvovala začátkem léta v rámci polského TT série
TRITOUR ve Štětíně se vydařily. Posunula jsem
si zajetý čas skoro o 15 minut a vyhrála kategorii
žen 35-39 let a celkově jsem mezi ženami dojela
na 4. místě.
Sobotní závod odstartoval v 7 hodin ráno
výstřel z děla a já společně s dalšími asi 300
závodníky jsem si ve Váhu odplavala první část
závodu. Plavalo se ve třech okruzích s výběhem
z vody, aby to bylo atraktivní pro diváky. Po plavání jsme ze sebe svlékli neopreny a vzali si vše
potřebné na cyklistickou část, která se jela v šesti
okruzích po 30 km. V tomto závodě je zakázána
jízda v háku, je potřeba udržovat si odstup od
dalšího cyklisty minimálně 10 metrů, takže si to
celé jedete pěkně za své. Po absolvování větrné

cyklistiky jsem si nazula boty na běh a vydala se
na trať maratonu. Ten byl také rozdělen na šest
okruhů po 7 km. Kombinace tepla, únavy a gelů
mi přivodila asi na 7 km nepříjemné křeče do
břicha a další kolo jsem jen lehce poklusávala
a přemýšlela, co bude dál. Naštěstí se tělo umoudřilo a dovolilo pokračovat v závodě, křeče přešly
a já se konečně rozběhla a zbytek maratonu běžela
už stabilním tempem. Závod jsem dokončila na
1. místě v kategorii žen 35-39 let a na 3. místě
v kategorii ženy elite (1. a 2. žena jsou Ironmanky s velkým I, obě mají vyjeté sloty/nominace na MS na Havaji). Celkový čas jsem si
vylepšila proti předloňskému výsledku skoro
o hodinu, 11 hod 26 min (1:04 plavání, 6:00
kolo, 4:18 běh a zbytek jsou depa na převléknutí). Veliký podíl na tomto výsledku má můj
manžel a rodina, kteří mě maximálně podporují a pomáhají mi, dále MUDr. Pozdíšek
svými pravidelnými konzultacemi tréninku.
Chtěla bych jim velice poděkovat, stejně tak
i městu Svitavy za podporu a všem ostatním,
kteří na mě při závodě mysleli, kteří mi fandí
a přejí úspěch.
Ladislava Marková

Mezi tradiční akce, které Modelklub Svitavy pořádá ve spolupráci se Svazem modelářů
České republiky, patří týdenní soustředění talentované mládeže, které se koná na modelářském stadionu Cihelna ve Svitavách.
Letos se soustředění konalo od 17. do 22.
července. Zúčastnilo se 14 žáků převážně ze
Svitav, ale mezi účastníky byli i mladí modeláři z Nymburka, Miroslavi, Poděbrad, Telnice
a Dolenice. Vedoucí Tomáš Weis, Jaroslav Paleček, Ing. Vladimír Tomek a Ing. Kamil Meisl
vzorně opatrovali své svěřence a připravovali
je ke sportovní modelářské kariéře, která je
v budoucnu určitě očekává.
V pondělí 17. července se účastníci postupně scházeli. Připravovala se sportovní plocha.
Zasedací místnost v klubovně se proměnila na
modelářskou dílnu, kde se praktikovaly drobné úpravy a dobíjení modelů, ale také opravy
modelů, které ve cvičných letech havarovaly.
Setkání mladých modelářů je zaměřeno
hlavně na zdokonalení pilotáže, seznámení se
se soutěžními a stavebními pravidly, bezpečností a ochranou zdraví a informací o činnosti
Svazu modelářů ČR i Klubu leteckých modelářů Svitavy. V horkém dni byla zorganizována
návštěva bazénu a nechyběla ani noční hra,
kde si děti prověřily orientaci v potemnělé krajině.
Počasí účastníkům po celou dobu pobytu
přálo, bylo slunečno, teploty se pohybovaly
mezi 26 až 30o C a vítr vál mezi 1 -3 m/s.
Létalo se s modely kategorie upoutaných
modelů UŠ, F2B, UR20 a pro začínající modeláře s takzvanými vozembouchy. Někteří při
nástupu na soustředění nedrželi „účko“ v ruce,
ale v sobotu se již zúčastnili soutěže.
Během celého týdne navštěvovali soustředění i dospělí modeláři a zpestřili tak pobyt
praktickou ukázkou i v jiných modelářských
kategoriích.
Dvakrát k nám zavítal i člen předsednictva
SMČR Ing. Jiří Pavlíček z Hradce Králové.

Již tradičně bylo soustředění ukončeno
veřejnou soutěží kategorií UŠ a UR.
Zvítězil Jakub Týma z Nymburka výkonem
283 b., druhé místo obsadil Daniel Hlávka
s 252 b. a třetí byl Martin Čepelka s 245,5 b,
oba ze Svitav.
V kategorii juniorů z dvanácti soutěžících
první místo obsadila Lenka Weisová výkonem
264,5 b. také ze Svitav.
Zdeněk Uher, předseda klubu

Krytý plavecký bazén
Pondělí

-

14:00–20:00

Úterý

5:00–7:45

13:00–17:00

Středa

-

14:00–20:00

Čtvrtek

-

10:00–17:00

5:00–7:45

15:30–21:00

Sobota

10:00–12:00

13:00–19:00

Neděle

-

13:00–20:00

Pátek

Děti do 6 let
Veřejnost
ZTP
ZŠ SY
ZŠ SY
Rodinné pasy
Klub seniorů SY
Permanentky
Ranní plavání

25 Kč
70 Kč
55 Kč
35 Kč
45 Kč
50 + 15 Kč
49 Kč
600 Kč
60 Kč

90 min.
90 min.
90 min.
60 min.
90 min.
90 min.
90 min.
15 hod.
90 min.
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Mladší tenisté mají za sebou
dva vrcholy sezóny
Mladší žáci mají za sebou dva vrcholy sezóny. Prvním byla Olympiáda dětí a mládeže
v Brně koncem června, kam se kvalifikovalo
28 nejlepších hráčů republiky. Pardubický kraj
reprezentovali dva svitavští tenisté Dominik
Rouchal a Jakub Vrtěna. Dominik vybojoval
ve dvouhře bronzovou medaili a nebýt úpalu
v semifinále, mohl dosáhnout ještě výše. Dvojice Rouchal – Vrtěna obsadila výborné 5. místo.
Tenisté tak získali pro Pardubický kraj velkou
porci bodů do celkové tabulky krajů.
Začátkem srpna proběhlo v Liberci mistrovství republiky mladšího žactva, kde Dominik
Rouchal získal stříbrnou medaili a je tedy druhým nejlepším tenistou v republice. Ve čtyřhře
se spoluhráčem Vinterou uhráli 3. místo. Pěkné
9. místo ve čtyřhře získal druhý svitavský zástupce na MČR Jakub Vrtěna, který má však ještě příští rok republiku před sebou. Martin Lipenský

Fotbaloví veteráni v republikovém finále osmí
Poprvé v historii se fotbalová stará garda
TJ Svitavy zúčastnila republikového finále veteránského fotbalu. To se konalo na stadionu
v Lázních Bohdaneč a svitavský výběr se do
něho kvalifikoval díky druhému místu v krajském kole právě za Bohdančí, když Ota Daněk
tam byl zvolen nejlepším brankářem turnaje.
V celorepublikovém finále, jehož se zúčastnilo patnáct družstev, byly Svitavy nalosovány
do „skupiny smrti“ mj. s obhájcem titulu z loňska Havlíčkovým Brodem a pozdějšími vítězi
z Plumlova. Turnaj zahájily remízou 0:0 s FK
Bosonohy, když přes výraznou převahu nedokázaly skórovat.
Potom podlehly Havlíčkovu Brodu 2:4
(branky: P. Brandejs, O. Jelínek), přesvědčivě
zdolaly Plumlov 3:0 (M. Aberle 2, O. Jelínek)
a k postupu ze druhé pozice a výhodnějšímu
nasazení do play off potřebovaly nutně vyhrát
svoje závěrečné utkání ve skupině. Bohužel
remíza se Sokolovem 0:0 je odsoudila k čekání
na výsledek zápasu Žatec – Ostrava a teprve
vítězství Žatce je posunulo do čtvrtfinále. Tam
jim Havlíčkův Brod vystavil stop (0:3) a vzešlo
z toho i tak krásné 8. místo.

„V celorepublikovém žebříčku považujeme
toto umístění za dobrý počin našeho týmu.
Zase se ukázalo, jak tenká je hranice mezi
úspěchem a neúspěchem. Jsme přesvědčeni,
že jedna výhra ve skupině navíc by nás dostala
výše,“ řekl vedoucí týmu Jaroslav Kabát.
O reprezentaci svitavského veteránského
fotbalu se postarali: Ivo Holas, Daniel Veselský, Pavel Brandejs, Petr Hnát, Tomáš Zatočil,
Karel Horský, Martin Aberle, Martin Bubela,
Stanislav Štěpánek, Zdeněk Fric, Emil Drábík
a Ondřej Jelínek. Nehrajícími členy mužstva
byli Jaroslav Kabát, Pavel Marvan, Radim Jelínek a Richard Jukl. -sd- / foto Aleš Vladyka

Tuři vstoupí do nové sezóny v nejvyšší soutěži

Plavecká škola Svitavy
Po pohodových prázdninách děti opět
usednou do školních lavic, rodiče budou mít na
sebe více času a kolotoč nového školního roku
se zase rozjede na plné obrátky. A i v letošním
školním roce plavecká škola bude zajišťovat plavecký výcvik pro základní školy a předplavecký
výcvik pro mateřské školy. Samozřejmě nezapomeneme ani na plavecký výcvik studentů středních škol. Od 10. října bychom vás rádi přivítali
v odpoledních kurzech plavání pro děti malé
i velké. V těchto kurzech ti nejmenší budou
využívat množství pomůcek při seznamování
s vodou, naučíme vás základní plavecký styl
prsa, pokročilé plavce seznámíme s technikou
stylu kraul, znak, delfín, zdokonalíme váš plavecký styl, pomůžeme vám vylepšit si fyzickou
kondici a sportovním plavcům zdokonalíme
startovní skok a plavecké obrátky.
Pro dospělé jsme připravili kurz plavání od
12. října. V tomto kurzu zařazujeme jak výcvik
dospělých neplavců, tak zdokonalujeme plavecké styly pokročilých plavců. Najdete nás na webu
www.plaveckaskola.info nebo facebook: Plavecká škola Svitavy. V případě zájmu nás kontaktujte na e-mail: kocourek@plaveckaskola.info nebo
mob.: 731 197 708.
Luboš Kocourek

Nováčkovská daň jako by již zmizela. Letošní sezónu myslí svitavští Tuři velmi vážně,
a proto si také dávají velké cíle, dostat se do
semifinále Kooperativa NBL. K tomu by měl
přispět kvalitní hráčský kádr, který tvoří zkušená americká trojice Roseboro-Smithson
a nováček Kerr, zkušení čeští hráči a dravé české mládí. Pod hlavním trenérem Lubomírem
Růžičkou se tak buduje ambiciózní tým. Pro
svitavské Tury začala letní příprava 8. srpna,
během které se zúčastní dvou přípravných turnajů. Jeden odehrají v maďarské Pakši a druhý
budou sami pořádat v domovské hale Na Střelnici. Permanentky lze již zakoupit v IC Svitavy.
Program přátelských utkání:
7. 9. / Čt / 15:30 / hala Na Střelnici

Inter Bratislava
8. 9. / Pá / 13:00 / hala Na Střelnici

Patrioti Levice
12. 9. / Út / 18:00 / hala Na Střelnici

Iskra Svit
16. - 17. 9. / So - Ne / Pakš

Mezinárodní turnaj v Maďarsku
22. - 23. 9. / Pá - So / hala Na Střelnici

Mezinárodní turnaj ve Svitavách
28. 9. / Čt / 18:30 / Opava

BK Opava
Tuři vstoupí do nového ročníku KNBL
8. října, kdy zajíždí na palubovku Děčína. Domácí premiéru odehrají 12. října, ve které přivítají mistrovský Nymburk.
Milan Stehura

Distribuci zajišťuje
firma Lubomírek.cz.
S nesrovnalostmi v doručování
se obracejte na mob.: 608 024 585, (www.
lubomirek.cz).
Příští číslo zpravodaje Naše město
vyjde 1. října 2017.
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