společně :)
Obec
přátelská
rodině
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služeb

4

Nejúspěšnější
informační
centrum v kraji

Halloweenské slavnosti

Strašidelná stezka a soutěž o nejlepší dýňovou polévku

Přijďte se s námi bát! V pondělí 30. října
mohou děti (i rodiče) vyzkoušet svou odvahu
na strašidelné stezce zakončené velkou halloweenskou párty. Účast přislíbili duchové, kostlivci, zombie, ale i valící se dýně. Odstartovat
svou cestu do světa duchů můžete mezi 17:00
– 17:30 u Fabriky. V cíli si pak užijete rej strašidel
s drobným občerstvením. Masky vítány! Starší
děti mohou absolvovat stezku samy. Akce se
koná i v nepříznivém počasí – v případě deště
bude náhradní program ve Fabrice. Rodinné

vstupné 50 Kč členi, 70 Kč nečleni MC Krůček. Součástí svitavského Halloweenu bude
i tradiční soutěž o nejlepší dýňovou polévku.
Co kuchař, co hospodyňka, to originální recept.
Jaká polévka z tykve získá titul Dýňovka 2017,
rozhodne odborná porota dne 26. října.
Do soutěže se mohou přihlásit jak kuchaři
profesionálové, tak i ti, pro koho je vaření jen
koníčkem. Informace na e-mail: horakova.sylva@gmail.com, mob.: 604 115 762.
Soňa Nádvorníková

10

kvalifikace
mistrovství
Evropy
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Týden knihoven
Každý rok začátkem října vyhlašuje Svaz
knihovníků a informačních pracovníků (SKIP)
Týden knihoven, jehož tématem je tento rok
předčtenářská gramotnost.

I my se snažíme pracovat s těmi nejmenšími a spolupracujeme se všemi školkami ve
městě. V dětském oddělení knihovny jsme
z projektu Místní akční plán vzdělávání zprovoznili čtenářský koutek. Byli bychom rádi,
kdyby tu děti trávily čas s knihou v ruce. Přijďte
se v pátek na Den otevřených dveří seznámit se
se službami knihovny a odpoledne vezměte své
děti na besedu s ilustrátorkou dětských knih
Vlastou Švejdovou. K Týdnu knihoven se každoročně připojujeme nejen bohatým programem. Celý týden budou čtenářům, kteří vrátí
všechny dokumenty, odpuštěny upomínky
a pro nové čtenáře bude umožněna registrace
na rok zdarma.
3. 10. / Út / 10:00 / bar u knihovny
Informativní schůzka a první přednáška na
téma Čínská medicína v naší zahrádce pro
zájemce o studium UV3V.
Pokračování na str. 20

Oslavíme svátek seniorů s českou spisovatelkou a italským zpěvákem
Stalo se již tradicí, že 1. říjen je věnován
Mezinárodnímu dni seniorů. Ve Svitavách oslavíme tento svátek ve středu 11. října (začátek
v 15 hodin).
Zveme všechny svitavské seniory do velkého sálu kulturního centra Fabrika na zábavné
povídání s „královnou české žurnalistiky“, spisovatelkou a novinářkou Marií Formáčkovou.
Italský zpěvák Andrea Andrei zazpívá nejen
své autorské skladby, ale i italské kantilény
a nejznámější italské hity.

PhDr. Marie Formáčková po studiu na
univerzitě pracovala 20 let v časopise Vlasta.
Od roku 2000 se věnovala publicistice a psaní
knih zejména o životních příbězích mediálně
známých osobností. Součástí programu bude
zábavná gastronomická show, kde sami diváci
si uvaří jedinečnou italskou specialitu.
Akce se koná pod záštitou radního Pardubického kraje Pavla Šotoly a starosty města
Davida Šimka. Milí senioři, připojte se a oslavte
s námi náš svátek!
Milena Brzoňová
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Mohlo by vás zajímat
Obec přátelská rodině
– Svitavy opět vítězem

Ministerstvo práce a sociálních věcí každoročně vyhlašuje soutěž měst, ve které hodnotí,
jak města realizují prorodinné aktivity na území
města. V žádosti se popisují jak prorodinné aktivity, tak různé analýzy či šetření a prorodinná
koncepce. Vzhledem k tomu, že ve Svitavách
již několik let pracuje pracovní skupina pro rodinu, měli jsme potřebné materiály k dispozici
a kvalitně zpracované. V žádosti byly zároveň
popsány aktivity a služby, které město podpoří,
pokud v soutěži zvítězí. V naší kategorii jsme
zvítězili a získali tak dotaci 1,5 mil. Kč. Z té budou financovány opatření, která kontinuálně
a komplexně rozvíjí prorodinné aktivity ve
městě ve třech stěžejních oblastech:
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Předseda okresního soudu odchází z funkce
S koncem září ukončí své dlouholeté
úspěšné působení ve funkci předsedy okresního soudu JUDr. Bohumil Kotala. Proto jsem
mu položila pár otázek.
Jak dlouho jste působil u svitavského soudu a jak dlouho jste jeho předsedou?
K Okresnímu soudu ve Svitavách jsem nastoupil 1. 8. 1981 na pozici justičního čekatele
a po absolvování čekatelské praxe a úspěšném
složení justiční zkoušky jsem byl 1. 1. 1984
ustanoven do funkce soudce. Celou dobu jsem
působil na trestním úseku a od 1. 1. 1990 jsem
byl nejdříve pověřen vedením okresního soudu
a od 1. 5. 1990 jsem byl ustanoven do funkce
předsedy Okresního soudu ve Svitavách.
Vybavujete si ještě své začátky? A co pro
vás bylo nejobtížnější?
Na žádné konkrétní zážitky ze začátku své
praxe si příliš nepamatuji, vždy se snažím dívat
se spíše do budoucna.
Nabízí se srovnání s dneškem.
Když jsem začínal, tak se např. používaly
mechanické psací stroje a soudce diktoval průběh trestního jednání zapisovatelce do protokolu. Dnes se již pořizuje z průběhu hlavního
líčení zvukový záznam a celé jednání je zaznamenáno na nosiči dat. Rovněž pracovní podmínky ve staré budově a v nynějších prostorách jsou výrazně jiné, změnilo se prostředí jak

Dobrý úřad - občané hodnotí úředníky a město

1. vzdělávání rodin
2. harmonizace rodiny a práce
3. aktivní život rodin v rámci komunity.
Uvedená opatření budou realizována
v průběhu roku 2017. Podílí se na nich spolky
a organizace, které ve městě a jeho okolí spolupracují a fungují.
Toto ocenění jsme získali již podruhé. Poprvé jsme zvítězili v roce 2011 a v roce 2012
realizovali projekt Svitavy pro rodiny, z nichž
byla financována například část prvků v Brandu, výlet pro seniory či vzdělávání pro rodiče.
O konkrétním využití financí vás budeme
podrobně informovat. Pokud máte chuť se do
realizace zapojit, či chcete vědět více, kontaktujte mě (e-mail: cuhelovamonika@gmail.com,
mob.: 739 085 457).
Monika Čuhelová

Přehlídka středních škol
Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště ve Svitavách, pořádá za účasti středních škol okresu
Svitavy a vybraných středních škol z jiných regionů v multifunkčním centru Fabrika ve Svitavách Přehlídku středních škol 2017.
Přehlídka pro veřejnost se koná ve čtvrtek
19. října 2017 v době od 9 do 17 hodin v přízemí Střediska kulturních služeb města Svitavy
(Fabrika). Srdečně zveme žáky, rodiče, pedagogické pracovníky, výchovné poradce a všechny,
kteří chtějí získat přehled o nabídce vzdělávání
v našem regionu.
Barbora Kabátová

pro účastníky řízení, tak pro pracovníky soudu.
Svitavský soud byl v posledních letech
vždy považován za rychlý a Svitavy za bezpečné město – čemu tyto skutečnosti přičítáte?
Při srovnání s ostatními soudy v ČR byl
zdejší soud z hlediska rychlosti řízení vždy
v popředí, v trestní agendě na jednom z prvních třech míst v republice. Vždy jsem se řídil
zásadou, že pro úspěšné fungování soudu je
nutný správný výběr pracovníků a dobrá organizace práce.
Že jsou Svitavy bezpečné město je, myslím,
dáno zejména tím, že tady bydlí slušní a poctiví
občané, kteří nemají potřebu páchat trestnou
činnost. Je však třeba dodat, že ve městě se
výrazně pozitivně projevuje široký program
prevence kriminality.
Proč tedy odcházíte z funkce a co bude
dál?
K 30. 9. 2017 vyprší mé sedmileté funkční
období předsedy soudu. Nynější právní úprava
říká, že předsedové a místopředsedové okresních a krajských soudů jsou ustanovováni do
funkce na dobu 7 let a nemohou být jmenováni
opakovaně. Budu tedy dál působit jako trestní
soudce a pracovní čas, který jsem věnoval řídící a organizační činnosti, budu věnovat rozhodovací činnosti v trestní agendě.
Děkuji za rozhovor.
Zuzana Pustinová

Městský úřad Svitavy byl jedním z prvních,
který se v roce 2014 zapojil do projektu DOBRÝ ÚŘAD, jehož předmětem je vnější hodnocení práce úředníků a kvality života ve městě.
Hodnocení provádějí občané, kteří navštívili
úřad a mají s prací úředníků osobní a čerstvou
zkušenost. Správcem a garantem projektu je
Akademie nevšedního vzdělávání z Brna. Do
projektu je v současné době zapojeno 32 městských úřadů z celé ČR. V prvním roce dosáhl
Městský úřad Svitavy 93% spokojenosti občanů v hodnocení práce úředníků a kvality života
ve městě, v následujících dvou letech to bylo
vždy 94%. Hodnocení provedlo více než 500
občanů ze Svitav a obcí, spadajících do správního obvodu města. Hlavním cílem projektu je
zlepšení komunikace mezi zaměstnanci města
a občany, zlepšení poskytovaných služeb, ale
také získání zpětné vazby. Hodnotí pouze občané, kteří z úřadu odcházejí s čerstvými poznatky
o přístupu úředníka, rychlosti, ochotě, zdvořilosti a odborné zdatnosti při poskytování informací. Dále jsou občané dotazováni na spokojenost s prostředím, ve kterém jednání probíhalo,
na kvalitu života ve městě, co očekávají od své-

ho úřadu, a jak jsou spokojeni s prezentací města na webové stránce apod. Proces hodnocení
je anonymní. Občan má možnost na více než
čtyřiceti pracovištích úřadu napsat na kartičku
svou e-mailovou adresu a vhodit ji do boxu
u východu z budovy i v informačním centru na
náměstí. Správce projektu obratem zašle na
e-mailové adresy dotazník a pokud jej občan
vyplní, je jeho hodnocení uveřejněno na webu:
www. dobry-urad.cz. Správce nikdy neposkytne úřadu informaci, ze které e-mailové adresy
bylo hodnocení zasláno. Na webu se nezobrazí
hodnocení konkrétního úředníka, ale oddělení,
nebo odboru úřadu.
Pro zajímavost: nejčastěji úřad ztrácí
(2 i 3 hvězdičky z pěti možných) na hodnocení
prostředí kanceláře. Často je občany poukazováno i na horší přehlednost webu města. Všemi
oblastmi, které občané označují jako ne zcela
uspokojivé, se vedení města a úřadu průběžné
zabývá a snaží se o zlepšení. Lubomír Dobeš

Zpoplatnění parkoviště
Parkoviště u Svitavské nemocnice je zpoplatněno již déle, ale nyní (účinnost od 2. října
2017) město přikročilo k zpoplatnění i parkoviště u polikliniky. Aby se uvolnil prostor zejména
pro pacienty přijíždějící na vyšetření, jsou první
tři hodiny parkování za sazbu 5 Kč / h a 20 Kč
za čtvrtou a každou další hodinu. Parkovné se
platí ve všední dny od 6 do 16 hodin, později
a v sobotu, v neděli a ve státem uznávaných
svátcích je parkování bezplatné. Věříme, že se
tímto opatřením zvýší pro pacienty komfort parkování.
Zuzana Pustinová
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky

Ze zastupitelstva
Zastupitelstvo města Svitavy na svém zasedání
6. září schválilo:
• poskytnutí investiční dotace ve výši
202 tis. Kč společnosti SPORTES Svitavy na
pořízení zařízení na demontáž postranních
košů (150.000) ve sportovní hale Na Střelnici a na pořízení WIFI zařízení (52.000) do
objektu tribuny Svitavského stadionu
• příspěvkové organizaci Základní škola Svitavy, Felberova 2 zvýšení neinvestičního
příspěvku o 328 tis. Kč na odstranění havárie části potrubí hlavního přívodu vody
(74.000 Kč) a na opravu havárie schodiště
k bočnímu vchodu tělovýchovného pavilonu
(254.000 Kč)
• rozpočtové opatření, kterým se provádí
změna rozpočtu města Svitavy pro rok 2017
na celkovou částku 600 302 100 Kč
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• zprávu o zajištění požární ochrany
ve městě Svitavy
• zprávu o životním prostředí
ve městě za rok 2016
• zprávu o plnění plánu a rozpočtu města
Svitavy a jím zřízených organizací
za I. pololetí roku 2017
• výroční zprávy kontrolního a finančního
výboru Zastupitelstva města Svitavy
Další zasedání zastupitelstva města se
koná 18. října v 16 hodin. Zuzana Pustinová

Rekonstrukce vodovodu
na Petrusově ulici
Koncem srpna byly zahájeny práce na
rekonstrukci vodovodu na ulici Petrusova ve
Svitavách. Investorem této akce je Skupinový
vodovod Svitavy a zhotovitelem je společnost
AKVASTAV Svitavy. Akce navazuje na provedenou rekonstrukci vodovodu na ulicích Pražská
a Sokolovská, která proběhla v minulém roce
a letos dokončené kompletní rekonstrukce komunikace v těchto ulicích, kterou zajišťovala
Správa a údržba silnic Pardubického kraje.
Práce na rekonstrukci vodovodu byly prováděny pouze za částečné uzavírky. Dílo bude
ukončeno v říjnu letošního roku. Marek Antoš

V pátek 20. října 2017 od 14:00 hodin
do 22:00 hodin a v sobotu 21. října 2017 od
8:00 hodin do 14:00 hodin proběhnou volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky.
V našem městě budeme volit poslance za
Pardubický kraj. Krajský úřad Pardubického
kraje zaregistroval 24 kandidátních listin, na
kterých je 407 kandidátů. Právo volit má každý občan České republiky, který alespoň druhý
den voleb, tj. 21. října dosáhne věku 18 let. Nemohou volit pouze ti občané, u kterých nastala
zákonem stanovená překážka volebního práva.
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději
3 dny přede dnem voleb, tj. do 17. října. Volič,
který nebude mít k dispozici hlasovací lístky, je
obdrží v den voleb přímo ve volební místnosti.
K dispozici budou také od 10. října 2017 na podatelnách Městského úřadu Svitavy.
Volič hlasuje ve „svém“ volebním okrsku
podle místa svého trvalého pobytu. Volič může
také hlasovat v jiném volebním okrsku za předpokladu, že požádal obecní úřad v místě svého
bydliště o vydání voličského průkazu. Obecní
úřady přijímají písemné žádosti do 13. října
a osobní žádosti do 18. října do 16 hodin.
Hlasování bude voliči umožněno poté,
kdy okrskové komisi prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky předložením platného občanského průkazu nebo
cestovního pasu ČR. V případě, že volič nemá
platný občanský průkaz, nebo cestovní pas
ČR a chce volit, má možnost ve dnech voleb

Uzavření přístupu a příjezdu k vile městského úřadu
Od 25. září 2017 je z důvodu rekonstrukce vodovodu a kanalizace uzavřen přístup
a příjezd k vile městského úřadu ve Svitavách
z ulice T. G. Masaryka. Přístup bude možný
přes budovu městského úřadu z ul. Dvořákova, kde bude možné i parkování. Přístup
z parku Jana Palacha bude zachován, v jeho
okolí bude možné parkovat na ul. Poličská
a Dvořákova.
V rámci stavebních prací dojde i k zásahu
do komunikace 1. třídy na ul. T. G. Masaryka
a následně budou postupovat od dočasně

demontované brány v přístupové komunikaci až po zadní vchod vily městského úřadu.
Z těchto důvodů nelze po dobu provádění
prací využívat parkoviště ve vnitrobloku budov úřadu. Ukončení prací je plánováno do
konce listopadu 2017.
Investorem díla je město Svitavy, přičemž
celkové náklady jsou smlouvou o dílo stanoveny na částku 2 365 665 Kč bez DPH. Zhotovitelem, který v rámci výběrového řízení předložil nejnižší nabídkovou cenu, je společnost
Merit Bau CZ a.s., Pardubice. Marek Antoš

(tj. 20. a 21. října 2017) po předložení potřebných dokladů požádat na odboru správních
činností Městského úřadu Svitavy, Dvořákova
3 o vydání občanského průkazu bez strojově
čitelných údajů.
Do úřední obálky, kterou obdrží ve volební
místnosti, vloží volič pouze 1 hlasovací lístek té
politické strany, politického hnutí nebo koalice,
pro niž se rozhodl hlasovat. Zároveň může na
tomto hlasovacím lístku zakroužkovat nejvýše
4 kandidáty, kterým dává přednost.
Volič může také ze závažných důvodů, zejména špatného zdravotního stavu, hlasovat
doma. O návštěvu členů okrskové volební komise může požádat do dne konání voleb na odboru správních činností Městského úřadu Svitavy
(telefon 461 550 415 – J. Burešová), ve dnech
konání voleb u okrskových volebních komisí.
Oznámení o době a místu konání voleb
bude zveřejněno na úřední desce městského
úřadu, na plakátovacích plochách a na internetových stránkách města.
Ve Svitavách budeme volit v 18 stálých volebních okrscích. Vymezení volebních okrsků
a umístění volebních místností zůstává od předcházejících voleb nezměněno.
Volební okrsek č. 1 - Multifunkční centrum
Fabrika, Wolkerova alej 92/18, Svitavy
Volební okrsek č. 2 - Základní škola Svitavy,
Riegrova 600/4
Volební okrsek č. 3 - Speciální škola Svitavy,
Milady Horákové 488/44
Volební okrsek č. 4 - Gymnázium Svitavy,
Sokolovská 1638/1
Volební okrsek č. 5 - Gymnázium Svitavy,
Sokolovská 1638/1
Volební okrsek č. 6 - Lesy České republiky,
Vančurova 1298/1, Svitavy
Volební okrsek č. 7 - Základní škola Svitavy,
T. G. Masaryka 35/27
Volební okrsek č. 8 - Regionální sdružení
sportů, Kapitána Nálepky 1544/39, Svitavy
Volební okrsek č. 9 - Střední zdravotnická
škola, Purkyňova 256/9, Svitavy
Volební okrsek č. 10 - Internát Středního
odborného učiliště, Brněnská 307/28, Svitavy
Volební okrsek č. 11 - Dům s pečovatelskou
službou města Svitavy, Felberova 715/31,
Svitavy
Volební okrsek č. 12 - Základní škola Svitavy,
Felberova 669/2, Svitavy
Volební okrsek č. 13 - Základní škola Svitavy,
Felberova 669/2, Svitavy
Volební okrsek č. 14 - Agrotechnika Svitavy,
Bezručova 1147/9A, Svitavy
Volební okrsek č. 15 - Základní škola Svitavy,
Zadní 125/50, Svitavy
Volební okrsek č. 16 - Mateřská škola Svitavy,
Marie Majerové 1910/13, Svitavy
Volební okrsek č. 17 - Základní škola Svitavy,
Felberova 669/2, Svitavy
Volební okrsek č. 18 - Městský úřad Svitavy,
Dvořákova 2176/3, Svitavy
Pavla Velecká
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Veletrh sociálních služeb - Prožijme Svitavy zdravě
V pondělí 9. října od 9:30 do 16:00 hodin
opět ožije Fabrika 3. ročníkem Veletrhu sociálních služeb, letos s motem Prožijme Svitavy
zdravě.
Cílem veletrhu je zvýšit povědomí široké
veřejnosti o poskytovaných sociálních a souvisejících službách ve městě Svitavy a prostřednictvím široké nabídky vystavovatelů zviditelnit
sociální služby, které jsou potřebnou součástí
života našeho města. Síť sociálních služeb ve
městě nabízí pomoc všem potřebným, ať se
jedná o seniory, děti a jejich rodiče, zdravotně
postižené, či osoby v krizové situaci.
Přijďte prožít do Fabriky příjemný den!
Přijďte se osobně přesvědčit o nabídce
a kvalitě sociálních služeb. Přijďte zhlédnout
vystoupení uživatelů služeb i žáků základních
škol. Přijďte nakoupit drobné dárky v podobě
výrobků uživatelů služeb. Přijďte nahlédnout
„pod pokličku zdravé výživy“, ochutnat jídlo
z Vedanty, bezlepkové výrobky z firmy Konipro, báječné sýry z farmy Květná zahrada,
kde pracují klienti Domu na půl cesty, či vypít
dobrou kávu z Kavárny Domova na rozcestí.
Přijďte se seznámit s tísňovým tlačítkem SOS,
canisterapií a první pomocí při drobných poraněních v domácnosti. Přijďte si od studentů
střední zdravotnické školy nechat změřit krevní tlak, či namasírovat unavená záda, šíji nebo
končetiny. Přijďte zhlédnout kompenzační
a rehabilitační pomůcky pro posilování motoriky vhodné po úrazech či operacích, i ty větší,
které usnadňují běžný život (nástavce na WC,
madla a sedačky do vany, toaletní vozíky).
Přijďte si vlastním prožitkem odzkoušet
pohybové aktivity (Nordic Walking, Heat
a Spinning).
Vstupné je zcela zdarma.
Věříme, že se akce stane místem nejenom
pro získání odborných informací, ale také místem vzájemného sdílení praktických zkušeností
mezi poskytovateli, místem prožitkového poznávání různých omezení z důvodu zdravotního handicapu, místem navazování spolupráce
i místem kulturního a sportovního vyžití. Město Svitavy a poskytovatelé sociálních služeb

Ročenka: Svitavy
– životní prostředí 2016
Rada a zastupitelstvo města se v září zabývaly stavem životního prostředí ve Svitavách.
Odbor životního prostředí MěÚ, ve spolupráci
s dalšími organizacemi a subjekty včetně nezávislých organizací, sestavil za tímto účelem
ročenku pod názvem Svitavy – životní prostředí 2016. Obsah ročenky je tradičně členěn
podle jednotlivých oblastí životního prostředí.
Součástí zprávy jsou vítězné kresby žáků svitavských škol ze soutěže
Ekoznámka 2017. Ročenka je veřejnosti
bezplatně k dispozici od poloviny září na podatelnách městského úřadu a v informačním
centru na náměstí Míru a v elektronické podobě na informačním portále města Svitavy.
Marek Antoš

Městská policie informuje

Tísňové volání 156
Informace o pultu centralizované
ochrany MP Svitavy

se akcí připojují k celostátní kampani Týden
v sociálních službách, kterou v říjnu každoročně vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních
věcí ČR spolu s Asociací poskytovatelů sociálních služeb České republiky.
Akce je pořádána pod záštitou starosty
města Davida Šimka.
Šárka Řehořová

Restaurování památek
Město Svitavy v letošním roce restauruje
tři památky. Na dvě z nich získala finanční příspěvek – na Sloup se sousoším Panny Marie na
náměstí Míru 400 tis. Kč od Ministerstva kultury ČR z programu Regenerace městských památkových rezervací a zón a na pilíř se sousoším Nejsvětější trojice v Lačnově 50 tis. Kč od
Pardubického kraje. Další akcí je restaurování
a oprava původní obruby záhonů okolo památníku Mateřská láska v parku Jana Palacha.
Největší akcí je zmíněné restaurování tzv.
morového sloupu na náměstí Míru. Jedná se
o jednu z nejvýznamnějších památek a dominantu svitavského náměstí. Ve výběrovém řízení uspěl Ateliér Jan Zrzavý z Prahy a jeho restaurátor Josef Petr se prací ujal pod dohledem
Krajského památkového ústavu Pardubice. Zatím je celý objekt ukrytý v lešení, ale do konce
listopadu by měl zazářit v obnovené kráse.
Takzvaná Lačnovská Trojice je v současné době přemístěna do ateliéru místního restaurátora Daniela Bartoše a po vybudování
nového základu pro sousoší bude v listopadu
instalována zpět na své místo.
Celkové náklady na všechny tři akce se blíží
2 mil. Kč.
Jiří Petr

Městská policie, již v podstatě od dob
svého vzniku v roce 1992, provozuje pult centralizované ochrany - PCO. Ve své základní
podstatě jde o ochranu celých objektů, domů,
kanceláří či jejich částí, ať již soukromých či
firemních.
Ochrana objektů je zajištěna nepřetržitě
24 hodin a v případě narušení hlídka městské
policie na místo narušení neprodleně vyjíždí.
V těchto měsících u nás probíhá celková revize systému PCO a chystané změny povedou
k dalšímu zkvalitnění našich služeb. Pokud
máte zájem chránit svůj majetek, dozvědět se
více o PCO, neváhejte nás kontaktovat, rádi se
vám budeme věnovat. Nabízíme vám naše bohaté zkušenosti s ochranou majetku, profesionalitu a spolehlivost (e-mail: mp@svitavy.cz,
mob.: 737 275 710).

Ujíždět se nevyplatilo
Dne 8. 9. kontrolovala hlídka strážníků na ul. Soudní dodržování zákazu vjezdu
směrem na náměstí Míru. Jeden z řidičů pokynů hlídky neuposlechl, na výzvu nezastavil
a ujížděl dál kolem kostela. Hlídka se ihned vydala vozidlo pronásledovat a po jeho zastavení
u výjezdu z náměstí se ukázalo, že řidič nejen
porušil zákaz vjezdu, ale nevlastní ani řidičský
průkaz a je pod vlivem návykových látek. Ve
věci byla vyrozuměna Policie ČR k převzetí
případu, kde následně bylo zjištěno, že se po
mladíkovi pátrá a je stíhán i pro jinou rozsáhlejší trestnou činnost.

Objasněná krádež pomocí kamer
Dne 8. 9. v odpoledních hodinách byla
na služebně městské policie oznámena krádež jízdního kola. Poškozený uvedl, že mu
bylo kolo odcizeno před jedním z obchodních
domů.
Ze strany strážníků a za přítomnosti poškozeného byl zhlédnut kamerový záznam,
kde se podařilo pachatele skutku odhalit a jeho
počínání bylo důkladně zdokumentováno.

Jízda pod vlivem alkoholu
Dne 9. 9. ve večerních hodinách bylo na
linku 156 oznámeno, že po vzájemné hádce
partnerů odešel muž z domu, kdy si pod vlivem alkoholu měl sednout do svého vozidla
a odjet na jednu z benzinek pro další alkohol.
Byla zjištěna registrační značka vozidla a identifikována dotčená osoba.
Mladíka se podařilo hlídce strážníků zastavit při řízení vozidla a provedená dechová
zkouška byla pozitivní s výsledkem 1,8 promile. Případ byl předán Policii ČR k dalšímu šetření pro podezření ze spáchání trestného činu.
Rostislav Bednář
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Proběhne výměna pouličního osvětlení

Nová stání pro odpady

V rámci dotačního programu MPO EFEKT
2017 je možnost získat dotaci na opatření
ke snížení energetické náročnosti veřejného
osvětlení (dále VO) ve městě.
Ve Svitavách byla po domluvě s provozovatelem veřejného osvětlení vybrána k obnově
oblast rozvaděčů, ve které bude možné v rámci programu osvětlení vyměnit. Město používá vesměs fyzicky i morálně zastaralá svítidla
se sodíkovými výbojkami s klasickým předřadníkem (tlumivkou). Výkonově se výbojky
pohybují v rozpětí 70-250W. Celkový příkon
rekonstruované části, kde se nachází celkem
257 svítidel, je cca 33,9 kW. V řešené části není
používán žádný systém regulace, soustava je
spínána soumrakovými spínači v jednotlivých
rozvaděčích. Rozvaděče a kabely veřejného
osvětlení jsou vesměs ve stavu, který nevyžaduje obnovu, jen některé rozvaděče je doporučené vyměnit a sloupy se budou vyměňovat
postupně podle potřeby. Z důvodu dostupného rozpočtu byla k rekonstrukci s využitím do-

tace vybrána svítidla na náměstí Míru a ve více
než dvaceti ulicích města. Pokud bude realizace úspěšná, je předpoklad postupné obnovy
svítidel v celém městě. Návrh uvažuje použít
na osvětlení komunikací všech tříd svítidla LED
s regulovatelným elektronickým předřadníkem. Očekávaný příkon nové soustavy je cca
16 kW.
Demontováno bude 257 svítidel a nově
namontováno pouze 254 svítidel - odstraní se
dvojvýložníky, které dnes již postrádají v daných lokalitách smysl, a naopak se doplní svítidla do míst, kde byly rozteče veliké (11 nových
světelných bodů). Demontováno bude celkem
24 stávajících výložníků.
Celkové náklady na stavbu jsou ve výši
4,27 mil. Kč včetně DPH. Dotace z MPO se
předpokládá ve výši cca 1,9 mil. Kč. Realizace díla, která je plánována částečně ještě v letošním roce a částečně v první polovině roku
2018, se ujme společnost SPORTES Svitavy.
Roman Poláček

Rozšíření počtu míst pro svoz bioodpadů
ve Svitavách.
Na konci září dojde k rozšíření počtu sběrných míst pro svoz biologicky rozložitelného
komunálního odpadu na území Svitav. Nově
budou umístěny čtyři velkoobjemové kontejnery určené pro bioodpad z údržby soukromých zahrad (tráva, listí, květiny, plevel, zbytky
rostlin, odřezky stromů a keřů, štěpka, spadané ovoce apod). Převoz biologického odpadu
ke zpracování v místní komunitní kompostárně
bude zajišťovat společnost SPORTES Svitavy,
která je správcem veřejné zeleně a zároveň
provozovatelem městské kompostárny. Ve
Svitavách tak bude kromě sběrného dvora
možnost likvidovat biologický odpad na následujících stanovištích:

Projekty města

Rekonstrukce kanalizace
na Hybešově ulici

• zahrádkářská kolonie Za Jatkami
(kolonie při výjezdu na Morav. Třebovou)

1. Rekonstrukce dětského hřiště
Na základě žádosti obyvatel v městské části
„Malá Evropa“ město znovuobnoví dětské hřiště
v blízkosti ulice Ruská. Původní nevyhovující vybavení hřiště již bylo odstraněno, nahradí je pět
nových herních prvků navržených v přírodním
stylu. Součástí hřiště budou i sadové úpravy,
nově budou vysázeny tři stromy a 293 keřů. Na
dodavatele hřiště již proběhlo výběrové řízení,
dodávka a výsadba hřiště bude stát 672 tis. Kč
včetně DPH. Termín předání dokončeného
hřiště je 13. října 2017.
2. Chodník parkem Patriotů
Záměr výstavby chodníku byl prezentován
na jedné z předchozích tiskových konferencí,
jedná se o šotolinový chodník napříč parkem
Patriotů od geoexpozice směrem k mostku
přes Ostrý potok. Chodník zkrátí cestu návštěvníků do Vodárenského lesa a sníží riziko střetu
chodců s uživateli cyklostezky. V příštím roce jej
bude provázet nová naučná stezka Věk Země.
Bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele
chodníku. Náklady na výstavbu činí 1 106 tis. Kč.
Dodavatel převzal staveniště, na vybudování
chodníku má lhůtu dva měsíce.
3. Rozšíření stezky ve Vodárenském lese
Někteří uživatelé cyklostezky Svitavy – Vendolí nevědí, že v jejich blízkosti existuje zajímavá
naučná stezka. Další nechtějí obcházet přístup
k naučné stezce po zpevněných komunikacích
a zkracují si cestu lesem. Na druhé straně návštěvníci naučné stezky nemají k dispozici odpočinkový krytý altán. Situaci řeší chodník propojující cyklostezku a naučnou stezku ve Vodárenském
lese. Bude dlouhý 134 m, jeho provedení bude
stejné, jako je na stávající naučné stezce. Součástí
akce bude zmíněný altán, stojan na kola a další
mobiliář. Akce byla zahájena, dílo bude dokončeno do konce září. Náklady na vybudování činí
580 tis. Kč s DPH.
Břetislav Vévoda

V průběhu října 2017 bude zahájena rekonstrukce kanalizace na Hybešově ulici.
S ohledem na skutečnost, že se stávající kanalizace nachází v hloubce až 3,5 m a v těsné
blízkosti řadových domů, budou stavební práce
provedeny bezvýkopovou technologií tak, aby
byly v maximální možné míře minimalizovány
dopady pro obyvatele. Část úseků a rekonstrukce kanalizačních šachet však bude nutné
kvůli špatnému technickému stavu přesto provést klasicky výkopem. Stavební práce zahrnují
výměnu stávajících kanalizačních řadů, které
vedou v krajnici komunikace v celkové délce
388 m. Investorem díla je město Svitavy. Celkové náklady jsou smlouvou o dílo stanoveny
na částku 7 583 209 Kč bez DPH. Zhotovitelem, který v rámci výběrového řízení předložil
nejnižší nabídkovou cenu, je společnost BMH
z Olomouce. Ukončení prací je plánováno na
prosinec 2017. Před zahájením prací proběhne
informační schůzka s majiteli rodinných domů.
Marek Antoš

• ulice Gruzínská
• parkoviště u hráze rybníka Rosnička
(u zahrádkářské kolonie U Stezky)
• parkoviště u restaurace Rosnička
(u zahrádkářské kolonie U Rosničky)

• křižovatka ulic Zadní a U Větrolamu
(Svitavy – Lačnov)
• ulice Zadní (za bývalou pivnicí U Milana)
• zahrádkářská kolonie Stará kolonie
(za kojeneckým ústavem)
• zahrádkářská kolonie U Langrova lesa
• parkoviště u zahrádkářské kolonie Na Pláži
(u rybníka Rosnička)
Rozšířením počtu míst pro likvidaci biologicky rozložitelného odpadu tak bude zvýšen
standart pro obyvatele, což se jistě projeví navýšením množství tohoto druhu odpadu, který
je následně kompostován.
Vzhledem k tomu, že tento druh odpadu
velmi často končí na černých skládkách, případně je vkládán do nádob na komunální odpad, rozšíření počtu sběrných míst přispěje ke
zlepšení vzhledu města, sníží náklady spojené
s likvidací černých skládek a současně napomůže snížit celkové roční množství vyprodukovaného komunálního odpadu.
Michal Nedoma

Šedé kontejnery pro sběr drobného kovového odpadu
Město Svitavy ve
spolupráci se společností LIKO SVITAVY
nově rozšiřuje sběrnou síť o kontejnery na
drobný kovový odpad.
Plechovky od potravin,
nápojové plechovky,
nádoby od kosmetiky a další kovové obaly
mohli do dnešní doby občané odkládat pouze
do sběrného dvora. V rámci zkušebního provozu nyní město Svitavy pořídilo pět šedých
zvonů určených pro sběr drobného kovového
odpadu, které budou umístěny na stávajících
kontejnerových stáních. Jedná se o následující
místa:

• kontejnerové stání v ulici Ruská
• kontejnerové stání na parkovišti
v ulici Jana Želivského
(parkoviště u restaurace Družba)
• kontejnerové stání v ulici Svitavská
(u bývalého Koloniálu)
• kontejnerové stání v ulici Gorkého
(naproti restaurace U Zubra)
• kontejnerové stání v ulici U Stadionu
(před budovou společnosti Svitap)
Věříme, že si k novým nádobám občané
najdou cestu a toto zintenzivnění systému třídění odpadů bude dalším krokem ke snížení
celkového ročního množství vyprodukovaného
komunálního odpadu.
Michal Nedoma
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Ze zastupitelských lavic

Vážení spoluobčané,
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Aktuální informace
• tradiční slavnostní beánie, tedy přijetí 59 nových žáků školy do stavu studentského, proběhla 11. 9. 2017 v Ottendorferově domě,

Mateřská školka ČSA
Sportujeme rádi

• do lavic zasedlo také 139 posluchačů jazykové školy – celkem je otevřeno 12 skupin kurzů anglického jazyka a Cambridge English,
• gymnázium se zapojilo do programu Mléko
do škol,

svoji prací zastupitele města Svitavy a působením v krajském Zastupitelstvu Pardubického
kraje, se snažím přesvědčit svitavské voliče, že
vloženou důvěru naplňuji. Na Zastupitelstvu
města Svitavy dne 6. 9. 2017 jsem odpovídal na
harmonogram rekonstrukce krytého bazénu.
Informaci, kterou uveřejňujeme a pravidelně
aktualizujeme na webu SPORTESu. Ano, rekonstrukce krytého bazénu pokračuje v zadávacím
řízení na výběr zhotovitele dle harmonogramu.
Zájemci prokázali kvalifikaci a budeme čekat na
podání nabídek v polovině října. Mám zájem na
řešení jakýchkoliv problémů, rád odpovídám
na dotazy občanů. Zrovna dneska mě potěšil
děkovný e-mail od občana, kde se podařilo mu
obratem opravit chodník. Podařilo se podpořit svépomocné opravy chodníků občany, a to
zajištěním stavebního materiálu zdarma. Jsou
to jen dva z mnoha případů, ale na začátku je
podnět a komunikace. Jsem tady pro svitavské
voliče, protože mám zájem na zlepšování podmínek života nás všech. A to se daří. Proto mám
chuť jít dál a pro svitavské voliče pracovat.
Ing. Jaroslav Kytýr,
zastupitel za Hnutí ANO 2011
Rubrika „Ze zastupitelských lavic“
je naplněním novely TZ č. 46/2000 Sb.
a slouží ke svobodnému vyjádření názorů
zastupitelů jednotlivých politických subjektů v aktuálním složení Zastupitelstva města Svitavy. Texty příspěvků neprocházejí
obsahovou ani jazykovou korekturou.

Informace ze škol
Gymnázium
Pozvánka na muzikál
Znáte světoznámý muzikál Pomáda?
Právě na motivy tohoto světoznámého muzikálu nastudovali studenti svitavského gymnázia pod vedením Věry Burešové a Dany
Krčmářové muzikál Letní láska. Veřejnou
generálku mají účinkující již od května za
sebou, premiéra je naplánovaná na neděli
8. října v 17 hodin v Divadle Trám. Další říjnové představení se uskuteční v sobotu 14. října v 17 hodin, opět v Divadle Trám. Počítá se
s dalšími reprízami. Vstupné je dobrovolné.
Věra Burešová

• téměř 20 let připravuje gymnázium ve spolupráci s SKS Večery pod lucernou, které navazují na původní Večery gymnázia.
Většinou jde o setkání se zajímavými lidmi
– umělci, spisovateli, vědci, sportovci atd.
Tím posledním Večerem pod lucernou byl
v září křest knížky Josefa Čápa SVITaVY.
Milan Báča

Úspěšní studenti získali certifikáty
Státní jazyková škola při svitavském gymnáziu organizuje pro veřejnost jazykové kurzy
od roku 2002. Absolvovaly je stovky zájemců
o cizí jazyky, zejména angličtinu. V roce 2015
začala škola organizovat přípravné kurzy ke
zkouškám Cambridge English. Vloni navštěvovalo kurzy 111 posluchačů, převážně studentů svitavského gymnázia, letos od září kurzy
navštěvuje 127 uchazečů o získání prestižního jazykového certifikátu. Protože zájemců
o jazykové kurzy výrazně přibylo, rozšířila škola pedagogický sbor o další 4 učitele angličtiny
a jednu rodilou mluvčí. Ti nejpokročilejší účastníci přípravných kurzů skládali v závěru minulého školního roku zkoušky v úrovni KET, PET,
FCE a CAE. A protože všichni uspěli, převzali
na začátku září v obřadní síni městského úřadu
z rukou pedagogů školy a starosty města certifikáty Cambridge English.
Milan Báča

Mateřská škola ČSA se zapojila do projektu PEZ – Sportujeme rádi. Projekt měl za cíl
pomoci školám s edukací rodičů a dětí v oblasti správného pohybu a přínosu sportovních
aktivit pro zdravý rozvoj dětí a motivovat děti
ke cvičení jako formě zábavy. Sportovní aktivity byly propojeny s výtvarnými, a protože
v naší školce máme šikovné sportovce i malíře,
vyhráli jsme Den se skákacím hradem PEZ.
Jana Fiedlerová

ZŠ T.G. Masaryka
Centrum kolegiální podpory

Evropský den jazyků na gymnáziu
Nejen pro vlastní studenty, ale také pro
žáky jiných škol a pro veřejnost připravilo svitavské gymnázium Evropský den jazyků 2017.
Cílem každoročního svátku, který vyhlásila
Rada Evropy v roce 2001, je propagovat jazykovou rozmanitost a studium jazyků v zemích
Evropy. Učitelé školy a studenti připravili na
čtvrtek 5. října více než 25 akcí - vědomostních soutěží, jazykových her, prezentací,
přednášek a besed, nebude chybět setkání
s rodilými mluvčími, hudební akce, ochutnávky národních jídel. Aktivity pro žáky základních
škol a pro veřejnost začínají v 10 hodin, přesný rozpis nabízených akcí bude zveřejněn na
webu školy www.gy.svitavy.cz, případně ho
škola na vyžádání zašle.
Milan Báča

ZŠ Riegrova
Sobotní drátování
7. října od 10 do 12 hodin
Účast hlaste prosím předem na e-mail:
prazanova@riegrovka.cz
Poplatek: 50 Kč na materiál. Věra Ducháčková

V září tohoto roku vzniklo na Základní
škole T. G. Masaryka 27 Centrum kolegiální
podpory, které bude napomáhat šíření metody
Feuersteinova instrumentálního obohacování.
Zkušenosti s FIE budou naši lektoři předávat
nejen dalším školám v rámci Pardubického
a Královéhradeckého kraje a kraje Vysočina,
ale i současným lektorům a zájemcům z řad
veřejnosti. Chceme metodu FIE co nejvíce podporovat a chceme také nabídnout kurzy pro
veřejnost. Pokud byste chtěli začít pracovat na
svém osobním rozvoji a chtěli byste metodu
FIE tak trochu „ochutnat“, přijďte se podívat na ukázkovou hodinu, která se uskuteční
ve čtvrtek 12. října v 16:30 v přízemí školy
a kterou povedou lektoři Renata Škeříková a Jiří
Sehnal. Pro zájemce budou od října otevřeny
kurzy pro dospělé. Výběr lektora i termíny schůzek budou dohodnuty po ukázkové hodině.
V případě zájmu kontaktujte garantku FIE Petru Judovou na e-mailové adrese: petra.judova@tgm-svitavy.cz. Už teď se těšíme na setkání
se všemi, které metoda FIE osloví.
Lektoři FIE ZŠ T.G. Masaryka
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SOU Svitavy
Aktuální novinky
Za účelem zvýšení kvality vzdělávání a zvýšení
kvality infrastruktury SOU
Svitavy jsme získali 23 mil.
Kč. V rámci projektu rozšíříme výukové prostory
formou přístavby ke stávajícím budovám asi za
6 mil. Kč. Vytvoříme podnětné prostředí pro
žáky i učitele, které pozitivně přispěje k rozvoji
klíčových kompetencí žáků v oblasti řemeslného, technického a digitálního vzdělávání, které
jsou žádoucí pro jejich dobré budoucí uplatnění
na trhu práce. Bude pořízeno strojní vybavení
pro žáky všech strojírenských oborů, tj. soustruhy, frézky, obráběcí centrum, vstřikovací lis, drátořez, elektroerozivní hloubení a 3D tiskárnu.
Další klíčovou aktivitou tohoto projektu bude zajištění vnitřní infrastruktury školy
a úprava zeleně a venkovního prostranství.
Alice Štrajtová Štefková

ZŠ Felberova
Tradiční vyjížďky do přírody

Stalo se již tradicí, že žáci šestých ročníků
vyjíždějí krátce po zahájení školního roku na
adaptačně-exkurzní pobyt, který se letos už
potřetí uskutečnil v krásné přírodě v blízkosti
přírodní rezervace Maštale, v Budislavi u Litomyšle. Náplň pobytu vychází zejména z obsahu
vyučovacích předmětů výchova ke zdraví, přírodopis a zeměpis a žáci během něj opravdu
nezahálí. Prostřednictvím turistických výletů
poznávají krajinu, pracují s buzolou a mikroskopy, provádějí biomonitoring, zkoumají rostliny
a drobné živočichy. Nedílnou součástí je návštěva záchranné stanice Pasíčka. Večery se pak nesou v duchu společných aktivit, které pomáhají
stmelovat třídní kolektivy a budovat pozitivní
vztah mezi žáky a jejich novými třídními učiteli.
Za dětmi se každý rok přijedou podívat školní
psycholožka a speciální pedagožka a také jejich
starší spolužáci z řad Školního žákovského parlamentu, kteří pro ně připravují další zajímavé
činnosti. V posledních letech vyjíždějí na svůj
první delší pobyt bez rodičů i naši noví prvňáčci,
kteří se ve školním prostředí mezi novými spolužáky teprve rozkoukávají. Také oni vyrážejí do
malebné krajiny Toulovcových maštalí. Cílem
jejich cesty je Zderaz u Proseče, kde společně
stráví dva dny naplněné nejrůznějšími činnostmi. Za odvahu a statečnost, s jakou tento svůj
první velký výlet zvládají, si od nás všech zaslouží velkou pochvalu.
Jana Pazderová
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ZŠ Sokolovská
Brány muzeí se otevřely také pro naše žáky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 2. května 2017 pro období od 1. 9.
2017 do 31. 8. 2018 Pokusné ověřování: Vzdělávací programy paměťových institucí do škol,
jehož cílem je ověřit vliv zážitkové pedagogiky
na zvýšení kvality výuky společenskovědních
předmětů na základních školách. V průběhu
školního roku 2017/2018 se budou moci i naši
žáci spolu s dalšími žáky vybraných základních
škol účastnit vzdělávacích programů paměťových institucí, jejichž seznam byl sestaven
MŠMT ve spolupráci s Ministerstvem kultury.
Pokusné ověřování má za cíl zjistit využívání
vzdělávacích programů muzeí a památníků (zážitkové pedagogiky a oživené historie). Žákům
jsou hrazeny veškeré náklady spojené s návštěvou konkrétní paměťové instituce, tj. cestovné,
vstupy, stravné atd.
Naše škola se do tohoto programu zapojila
a tím získala finanční prostředky ve výši 120 tis.

Kurzy tance ve Fabrice
PRO ZAČÁTEČNÍKY (16:00–18:45)
PRO MÍRNĚ POKROČILÉ (17:00–19:45)
Oba kurzy povedou taneční lektoři Irena a František Pokorní z TK Style Svitavy v termínech:
soboty: 14. 10., 21. 10., 4. 11., 11. 11. a 18. 11.
PRO POKROČILÉ (20:00–22:45)
Kurzy povede taneční lektor Jan Herodek s partnerkou z TK Orel Telnice v termínech: soboty:
14. 10., 21. 10., 4. 11., 11. 11. a 18. 11.
Přihlásit se mohou jen páry. Cena celého kurzu
pro začátečníky a mírně pokročilé (5 lekcí) pro
1 pár je: 1 200 Kč. Podmínkou otevření kurzu je
počet nejméně 15 párů.
Noví kurzisté budou přihlášeni po zaplacení
poplatku a odevzdání přihlášky v recepci Fabriky (nebo dle domluvy), Wolkerova alej 92/18
(po-pá od 6 do 17 hodin), stálí kurzisté se přihlásí telefonicky/e-mailem nejpozději do 9. října
2017 a platí na 1. lekci.
Další informace: tel.: 461 535 220 nebo mob.: 604
226 348 (7–15h), www.kultura-svitavy.cz, nebo
e-mail: lucie.crhova@kultura-svitavy.cz

Kč na jedno pololetí na uskutečnění jednotlivých exkurzí. V září se naši žáci 2. – 8. tříd postupně vydali do Brna, kde se zúčastnili různých
výukových programů v Technickém muzeu
v Brně, jako např. výukový program Technická
herna, Kultura nevidomých, Od tamtamů k internetu atd. Dále několika programů v Moravském zemském muzeu, především v Pavilonu
Anthropos. Všechny programy v délce jedné
vyučovací hodiny byly vedeny komentovaným
výkladem odborných pracovníků muzeí a byly
přizpůsobeny věku dětí. Ve zbývajícím čase
získaly děti prostor prohlédnout si také ostatní
muzejní expozice.
A jak to viděli naši druháci a třeťáci?
Čas strávený v Technickém muzeu byl pro
nás všechny příjemný a také přínosný. Chtěli
bychom poděkovat pracovníkům muzea za
vstřícný přístup, milé a přesto profesionální jednání. Děti zaujala obzvláště technická herna, ve
které jim bylo srozumitelně a přiměřeně jejich
věku vysvětleno mnoho fyzikálních jevů. Samy
si mohly mnoho pokusů vyzkoušet, doptat se
na vše, co je zajímá a zažít radost z poznávání
všemi smysly.
Eva Neudertová

Z redakční pošty
Balónek s poselstvím
Uletěl vám někdy balónek, který jste si
koupili např. na pouti, nebo při jiné příležitosti? Přemýšleli jste, kam až může tento balónek
zaletět? Občas se stane, že pozorný turista nalezne balónek, který přiletěl obráceně k nám
do Svitav. Měl jsem to štěstí, že jsem našel tři
balónky v blízkosti našeho města. Ten poslední
ležel v blízkosti polní cesty a nikdo si nevšiml,
že na provázku je zavěšena cedulka s adresou
odesílatele. Přiletěl k nám z rakouského města Eggern vzdáleného 134 km od Magdaleny
u příležitosti zakončení školního roku. Další balónek přiletěl ze vzdálenosti 446 km z německého města Geslau u Norimberku.
Jan Richtr
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Děje se ve městě
Pravidelný program
MC Krůček
Bazárek
Bazárek podzimního a zimního oblečení,
vybavení, hraček, kočárků a dalších potřeb pro
rodiny proběhne v pondělí 2. října (12–18),
úterý 3. října (8–18), ve středu 4. října (8–11)
v sále Fabriky. V případě zájmu o prodej se obracejte na e-mail: mckrucekbazarek@gmail.com.
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Akce SVČ Tramtáryje
6. – 8. / Pá – Ne / Západní Tatry

Západní Tatry – turistika
Bude se jednat o vysokohorskou turistiku. Vystoupáme na Roháče, lehčí variantou budou Roháčská plesa či Brestová s použitím lanovky. Druhý
den bychom si prošli Prosieckou a Kvačianskou
dolinu. Nebo dle zájmu termály. Sraz u restaurace Astra ve 13 hodin.
V ceně 1 990 Kč: doprava, ubytování, polopenze, průvodce. Kontakt: Pavlína Šmerdová, mob.:
734 287 285, e-mail: psmerdova@svitavy.cz
11. / St / 16: 00 / Discgolf park

Drakiáda
Tak zas léto končí, podzim se nám vrací, na obloze objevují se draci. Vemte draka pod kabát
a přijďte si s námi hrát. Na disgolfu se sejdeme
a vysoko létat budeme. Drobné hry a opékání
bude u nás pro vás k mání. Vstupné 50 Kč

Kurz respektujícího rodičovství
Máte někdy chuť s dětmi „vyběhnout“? Pojďte s nimi zkusit vyjít! Jak najít cestu k vzájemnému respektu, stanovit hranice a při tom nemuset druhého ovládat a neztratit lásku? O tom,
proč jsou lepší přirozené důsledky než tresty,
čemu pomáhají rodinné rady, jak spolu mluvit
a naslouchat si a o mnohém dalším bude Kurz
respektujícího rodičovství. Pět navazujících praktických workshopů pod vedením psycholožky
Moniky Čuhelové proběhne vždy v pondělí od
9 do 12 hodin, a to 16. 10., 30. 10., 13. 11., 27.
11. a 11. 12. Díky podpoře projektu Centrum
pro rodinu je cena celého kurzu 750 Kč pro členy, 1000 Kč pro nečleny MC Krůček. Hlásit se
je třeba nejpozději do 11. října na e-mail: mckrucek@gmail.com nebo mob.: 737 236 152.
Hlídání dětí je možné po předchozí domluvě
v Babykrůčku, a to opět se slevou. Přijďte si užít
čas sami pro sebe, který nejvíc ocení vaše rodina. Slovy maminky Pavly: „Každý den aplikuji
něco z toho, co jsem se od vás nebo Moniky
naučila. A funguje to. Spoustu věcí vidím jinýma očima, sama jsem klidnější a snad i děti cítí
větší pohodu. Kurz mě vytrhnul z několikaleté
„mateřské“ letargie a donutil přemýšlet. Dobrý
restart.“

Klub Šáša pro rodiny s dětmi
Víte, že každé pondělí mohou vaše děti vyzkoušet svou odvahu a obratnost v tělocvičně
při ZŠ Riegerova? Od 16:15 do 17:15 zde probíhá klub s „Šášou“ pro rodiče s dětmi. Kromě
tělocvičného náčiní si užijete i pohybových her,
písniček a dalších aktivit.

14. - 15. / So – Ne / 17:30 – 7:00 / Svitavy

Šifrovací hra Můra
SVČ Tramtáryje zve všechny starší 15 let na
5. Můru – noční outdoorovou šifrovací hru. Tato
hra je určena spíše Svitavákům…!
Vezměte kamarády a zažijte, co jste ještě nezažili. Vyražte se toulat od večera do rána městem
a jeho okolím, řešit různé úkoly a šifry. Můra
prověří nejen váš postřeh, logické myšlení, vědomosti, fyzické a psychické síly. Vyzkoušíte si,
jak fungujete v týmu i sami za sebe vstříc náročné
i zábavné situaci. Tým 3-5 lidí / 120 Kč / osoba,
max. počet 15 týmů, proto prosíme s přihlášením
pospěšte. Přihlášky si vyžádejte na e-mailu: ppadyasek@svitavy.cz, přihlásit se je možné do středy
4. října. Hrát mohou starší 15 let, mladší
18 let musí doložit souhlas rodičů, který bude na
požádání přiložen u přihlášky. Doporučujeme si
projít základy šifrování. Těší se Můra - tým SVČ!
21. / So – Ne / 7:30 – 17:00 / Týniště nad Orlicí

Zamykání vody
Tradiční splutí řeky - ukončení letošní vodácké
sezóny. Trasa: Týniště nad Orlicí - Třebechovice
pod Orebem. Akce pro naprosté začátečníky
i pokročilé. Kapacita je 40 míst (pod počet 20
dospělých se akce ruší). Přihlášky přes portál
SVČ: https://svcsvitavy.iddm.cz do 11. října.
Cena: do 15 let 200 Kč, 15 - 99 let 300 Kč
+ tarify pro rodiny. V ceně: doprava, rafty, pádla,
vesty. S sebou: jídlo + nápoje na celý den, suché
převlečení, obuv do vody, do 15 let přilbu - povinná! (cyklo, hokej...). Kontakt, mob.: 734 287
285, e-mail: ppadyasek@svitavy.cz
21. / So / 14:00 / Svitavský stadion

2. charitativní běh s Tramtáryjí
Kontakt: Miroslav Skočovský, e-mail: skocovsky@svitavy.cz, mob.: 737 525 576
25. – 29. / St – Ne / Svratouch

Podzimní prázdniny na Svratouchu
Pobytový tábor o podzimních prázdninách pro
děti. Hry, pobyt v krásné přírodě. V ceně 900 Kč
- program, strava a ubytování. Kontakt: Lenka
Waltová, mob.: 734 287 284, e-mail: lwaltova@
svitavy.cz
Robert Snášil

Krizové centrum může
i nadále pomáhat zadluženým
Centrum J. J. Pestalozziho získalo v souvislosti s novelou insolvenčního zákona účinnou
od 1. 7. 2017 akreditaci Ministerstva spravedlnosti ČR pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. Akreditaci dosud získalo pouze sedm
poskytovatelů sociálních služeb v celé republice. Nyní si podle této novely dlužník nemůže
podat návrh sám, musí se obrátit na akreditované zařízení, nebo případně na advokáta či
notáře. Od začátku fungování Krizového centra ve Svitavách požádalo o zpracování osobního bankrotu celkem 194 uživatelů. Dosud tak
bylo soudem schváleno 170 podaných žádostí. Lidé před vyhlášením bankrotu jsou nuceni
žít na dluh, jedním dluhem vytloukají druhý,
často přichází o práci, objevují se problémy
ve vztazích, v rodině a dotyčný se nachází na
prahu svých sil. Osobní bankrot je pro tyto lidi
jedinou šancí na nový život. Krizové centrum
jim i nadále tuto šanci může nabídnout poskytnutím bezplatného odborného sociálního poradenství, kompletního zpracování návrhu na
povolení oddlužení a jeho podání.
Irena Valtová

STV GROUP – PRÁCE,
KTERÁ VÁM DÁVÁ SÍLU
Jsme největší český výrobce velkorážové
munice a jedna z předních společností
v oblasti oprav vojenské techniky a dodávek
náhradních dílů. Do našeho areálu v Poličce
hledáme nové kolegy:

OPRAVY TECHNIKY (až 35 000 Kč)
elektromechanik, konstruktér, technik,
lakýrník, autoelektrikář, automechanik,
vedoucí optik

OPRAVY ZBRANÍ (až 29 000 Kč)
mistr dílny, technolog, lakýrník, zámečník
VÝROBA STŘELIVA (až 28 000 Kč)
výrobní dělník, seřizovač, skladník, technolog,
technik zkušebny, kontrolor (balistik)
VÝROBA MUNICE (až 40 000 Kč)
technolog, pyrotechnik, mistr ve výrobě,
dělník do výroby, výrobní dělník munice
(předák), výrobní dělník výbušniny, výrobní
dělník výbušniny (předák)
Nabízíme:

>> náborový příspěvek 10 000 Kč
>> příspěvek na stravování
>> 5 týdnů dovolené
>> zvýhodněné volání pro celou rodinu
>> osobní rozvoj – školení, zbrojní průkaz,
průkaz pyrotechniky
>> zázemí stabilní nadnárodní společnosti
V případě zájmu o některou z nabízených
pozic nás neváhejte kontaktovat:
Andrea Ondrůchová (nábor)
E-mail: andrea.ondruchova@stvgroup.cz
Tel.: +420 778 773 445
Bližší informace na www.PrijdDoSTV.cz
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11. / St / 15:00 / Fabrika, hlavní sál

Svátek seniorů
Zábavné povídání s novinářkou, spisovatelkou Marií Formáčkovou a italským zpěvákem
Andrea ANDREI. Vstup volný, drobné občerstvení zajištěno. Více informací na str. 1
17. / Út / 13:00 / Bowling-Squasch centrum

Bowlingový turnaj
Turnaj pro členy klubu seniorů.
25. / Čt / 14:00 / Fabrika, bar – 2. podlaží

Setkání s jubilanty
Posezení se seniory, kteří slaví významné životní výročí. Akce je pouze pro zvané členy
klubu seniorů! Všechny aktivity klubu seniorů
jsou prezentovány na nástěnkách ve Fabrice
(přízemí a 3. podlaží před místností č. 301)
a v elektronické podobě na webových stránkách www.ks.svitavy.cz nebo na facebooku
www.facebook.com/kssvitavy.
Milena Brzoňová

ZO Kardio

Zbořené mosty – Oldřiš
Za pěkného počasí jsme si prošli zbořené
mosty v obci Oldřiš. Rodák z Oldřiše, pan Jílek,
nám vyprávěl o historii této malebné obce, kde
za dávných časů bylo šest mlýnů. Jeden je stále
v provozu a vede ho pan Faiman. Poté jsme
pokračovali po zbořených mostech. Procházeli jsme naučnou stezkou, kde jsme si mohli
prohlédnout místa, kde se v minulosti nacházely kamenné mosty. Vycházka byla nenáročná – její délka byla cca 6 kilometrů. Výlet jsme
zakončili obědem a hraním kuželek. Výletu se
zúčastnilo 41 členů.

Stezka v oblacích – Dolní Morava

Stezku v oblacích jsme si prošli 6. září. Vycházka byla jenom zdánlivě náročná, všichni
to zvládli, někteří se prošli i rukávem a tobogánem. Největší odvážlivci se odvážili i na síť
ve výšce 55 metrů. Všichni si užívali krásného
počasí a výhledu na krajinu. Byl to ten správný
adrenalin.

Svitavské rybníky
V sobotu 14. října v 10 hodin se sejdeme
na vlakové zastávce Svitavy. Projdeme si okolí svitavských rybníků po naučných stezkách.
Poté společně poobědváme a zhodnotíme
naše dosavadní zážitky z výletů. Eva Rejentová
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Na jedné cestě

Nízkoprahový klub Díra

31. října uplyne 500 let ode dne, kdy německý katolický kněz Martin Luther uveřejnil
(podle legendy přibil na vrata kostela) ve
Wittenberku svých 95 tezí. V nich vyjádřil
kritiku praxe tehdejší církve zejména ve věci
prodávání odpustků. Teze psal jako podklad
k akademické diskusi.
Došlo ovšem k velkému názorovému rozkolu, který vyústil v Lutherovu exkomunikaci.
Ta následně dala vzniknout reformnímu hnutí, ze kterého vzešly evangelické církve. Dlouhá léta se tak církve a křesťané v nich sobě
vzdalovali a často nenacházeli společnou řeč.
Církevní příslušnost byla spojována s vládou
a zastánci opačného náboženství byli pronásledováni.
Římskokatolická církev i církve evangelické prošly za celé půltisíciletí mnohými proměnami. Dnes již proti sobě nestojí se zaťatými
pěstmi, ale hledají společnou cestu vyznačenou Kristovou láskou, vírou a nadějí. Svitavští
křesťané různých vyznání zvou ke společné
ekumenické bohoslužbě ve středu 18. října
v 17:30 do kostela Navštívení Panny Marie na
náměstí.
Filip Keller

Nízkoprahový klub sídlí ve
Svitavách v budově ZŠ Felberova (vchod z boku mezi
školou a tělocvičnou. Naší
cílovou skupinou jsou děti
a mladiství ve věku od 8 do
26 let, kterým poskytujeme
podporu v dospívání, poradenství a pomoc v nepříznivé sociální situaci. Společně
tu vytváříme bezpečný prostor pro smysluplné
trávení volného času, prostor pro řešení osobních problémů, pomoc s přípravou do školy,
poznávání nových lidí a další. Klub může navštěvovat kdokoliv jako alternativu k volnočasovým
aktivitám s přídavkem poradenství a preventivní činnosti. Řídíme se principy nízkoprahovosti
– dobrovolnost, bezplatnost, anonymita, respekt a bezpečí. Pokud si chceš něco zahrát,
poznat nové lidi, být v pohodě, pokecat si
a mnoho dalšího, tak přijď do Díry! Jsme tu pro
tebe každý všední den od 13 do 18 hod. Mrkni
na: www.osbonanza.cz nebo na naši facebookovou stránku: facebook.com/dira.svitavy. Budeme se těšit na tvoji návštěvu.
Aneta a Věra

Skautování v našem městě má dlouholetou tradici
Svitavští skauti mají za sebou léto plné zážitků – poznávali jsme nová místa, překonávali sebe sama při náročných cestách i těžkých
úkolech, prožívali bratrství a sesterství na táborech v Proseči a na Brlence, žili jsme skautem.
Junák je výchovná organizace, a proto každý
rok svůj volný čas stovky dobrovolníků věnuje
sebevzdělávání na kurzech. Není tomu jinak
v našem středisku. Letos v létě vyrazil na jeden
z vícedenních kurzů i Jonatan Keller a složil zde
čekatelskou zkoušku (taková skautská maturita) – gratulace je jistě na místě. Záleží nám na
tom, co dětem předáváme. Dlouholetou tradici
skautského střediska si připomeneme při zahájení nového skautského roku. Současní členové střediska, nyní je nás ve Svitavách více než
110, se vypraví po stopách našich skautských
předchůdců, kteří ačkoliv měli v dobách minu-

lých omezené možnosti, bylo pro ně přátelství,
pravda, láska a dobro něčím nezničitelným. I my
se o tyto hodnoty chceme opírat a prožívat je
v osobním životě, na pravidelných schůzkách,
výpravách, při rozdávání Betlémského světla,
při službě společnosti a v závěru skautského
roku i na táborech. Ať už ve městě, nebo přírodě těšíme se na viděnou!
Antonín Benc
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Informační centrum Svitavy
nejúspěšnější v kraji

Městské informační centrum (MIC) ve
Svitavách získalo nejvyšší dotaci v rámci programu Podpora činnosti a provozu turistických
informačních center v Pardubickém kraji. Nechalo tak za sebou významné subjekty, jako jsou
IC z Pardubic, Litomyšle, Žamberku, Chrudimi,
Skutče a dalších. Obdržení podpory ve výši
140 149 Kč pro rok 2017 je podmíněno úkony
v rámci B certifikace informačního centra. Aktivně zajišťovat sběr, aktualizaci a prezentaci dat
za spravované území, zejména na turistických
serverech www.CZeCOT.com a www.vychodni-cechy.info. Hlavní podstatou programu je
kvalitní poskytování informací souvisejících
s cestovním ruchem v TIC turistům a návštěvníkům kraje. MIC Svitavy za svoji činnost získalo
nejvyšší počet bodů, které stanoví bodový sazebník, a je tak v celém kraji nejúspěšnější.
MIC bylo dále oceněno „bronzovou medailí“ v anketě Informační centrum roku 2017,
ve které hlasovala na internetových stránkách
široká veřejnost, tedy přímo občané a návštěvníci města. Hlavním kritériem byla vlastní zkušenost respondentů v MIC a úroveň poskytovaných služeb.
Za dosažená ocenění jsme velmi rádi a děkujeme všem za podporu. Největší odměnou
jsou pro nás spokojení „zákazníci“, kteří naše
informační centrum navštěvují. Budeme se dále
snažit a usilovat o rozvoj každodenního života
v našem městě. Prožijte Svitavy! Petr Šmerda

Burza sběratelů
Svitavský Klub filatelistů pořádá v neděli
8. října od 8 do 12 hodin ve velkém sálu Fabriky ve Svitavách tradiční sběratelskou burzu,
která je určena především pro sběratele známek, pohledů, mincí a dalších sběratelských
předmětů. Ti budou jistě doplňovat své sbírky,
kupovat nebo vyměňovat, zváni jsou ale i další
lidé, kteří se mohou přijít třeba jen podívat na
spoustu zajímavých předmětů a třeba i sběratelských kuriozit.
Milan Báča

Výstava ovoce a zeleniny
Územní sdružení ČZS Svitavy a Základní organizace ČZS Koclířov pořádá 30. září
– 1. října v Kulturním domě v Koclířově tradiční
Okresní výstavu ovoce a zeleniny. Ke zhlédnutí bude několik doprovodných expozic: např.
včelařů, MŠ a ZŠ Koclířov, Sboru dobrovolných hasičů Koclířov, keramiky apod. Výstava
bude otevřena v sobotu a v neděli od 9 do 17
hodin. Srdečně zvou pořadatelé. J. Navrátil
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Víte, že...
…je v provozu nově otevřená dílna uměleckého slévače Martina Horkého? Autora repliky bronzové desky J. W. Goetha umístěné na
novém prostranství před Ottendorferovým domem nebo nových či poškozených dílů hrobky svitavského občana a podnikatele Huga Albrechta. Dílnu najdete na ulici Kpt. Jaroše, ale
lepší přístup a parkování je z ulice Slovenské.
Hledáte originální stojan na víno, pamětní medaile, nebo snad zajímavý workshop? Nic není
nemožné… Martin rád vše zodpoví na mob.:
731 821 180 nebo e-mailu: umeleckyslevachorky@gmail.com.
Eva Horká

… v minulém čísle vyšlá informace o první
agentuře domácí péče Geria, která na Svitavsku působí od 1. 6. 2017, není přesná? Jiná
agentura (Agentura domácí péče) na Svitavsku působí již od roku 1993 pod vedením zdravotní sestry E. Dobešové a její pokračovatelky
Kláry Švancarové se stejnou náplní poskytované péče pro Svitavy, Opatov, Opatovec, Dětřichov, Koclířov, Kamennou Horku, Březovou
nad Svitavou, Brněnec a přilehlé obce. To jen
pro vysvětlenou, pro více informací se můžete
obrátit na vedoucí agentury Kláru Švancarovou na mob.: 737 407 723.

Společenská rubrika
Ve společenské rubrice uvádíme jména
osob na základě písemného souhlasu.
Noví občánci města Svitavy, kteří
se narodili v srpnu a září:
• 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
• KRISTIÁN ZEMÁNEK
• TEREZA PŘICHYSTALOVÁ
• DOMINIK PRUDIL
• JAN BŘEZINA
• KRYŠTOF DANĚK
• MARTIN KOHÁK
• ARTUR KUČERA
• TOBIAS MIŠKA
• ADAM MIHULA
• JIŘÍ UHER
• JAN ZOICAS
• ELLEN MORAVCOVÁ
• EMMA OVADOVÁ
• BARTOLOMĚJ ŽÁK
• ANTONÍN FUCHS
V měsíci srpnu uzavřeli manželství:
• Jiří Křeček a Irena Opatřilová
• Antonín Minařík a Kamila Broklová
• Daniel Dušek a Veronika Kabrhelová
• František Kabrhel a Martina Benešová
• David Minařík a Veronika Kocmanová
Navždy nás opustili:
• Marta Vtípilová (76 let)
• Josef Abraham (70 let)
• Mojmír Berger (72 let)

Lékařské pohotovosti na měsíc říjen
Zubní pohotovostní služba
30.9. - 1.10. MUDr. Bisová Iva / Moravská Třebová, Svitavská 325/36, 461 352 210
7. - 8.10.
MUDr. Doležal Petr / Svitavy, U Stadionu 1207/42, 461 532 253
14. - 15.10. MUDr. Horák Pavel / Svitavy, Pavlovova 24, 777 511 011
21. - 22.10. MDDr. Gořulová Daniela / Svitavy, Dimitrovova 799/4, 604 278 684
28. - 29.10. MUDr. Fremuthová Marta / Městečko Trnávka 5, 461 329 181
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.

společně :)
KULTURA
1. – 29. Ne / 18:00 / čajovna Krásná chvíle

ZEN meditace

Zveme vás na společné Zenové meditace. Meditace probíhají pravidelně každou neděli. Vstupné dobrovolné.

1. Ne / 15:00 / Divadlo Trám

Divadlo Bořivoj Praha:
Táta, máma a já aneb O Palečkovi
Pohádka s jednou loutkou a dvěma herci. I když
se dva dospělí mají rádi, stejně jim ke štěstí něco
chybí. A když se jim narodí Paleček, je to skoro
jako v pohádce!

2. – 4. Po–St / Fabrika Svitavy

Podzimní a zimní bazárek

Po 12:00 – 18:00, Út 8:00 – 18:00,
St 8:00 – 11:00. Pořádá MC Krůček.

3. Út / 10:00 / bar u knihovny

Virtuální Univerzita třetího věku
Informativní schůzka a první přednáška na téma
Čínská medicína v naší zahrádce pro zájemce o
studium UV3V.

 18:00 / čajovna Krásná chvíle
Zdenka Blechová:
Jak mít peníze aneb realita a iluze
Budeme si povídat, jak mít v našem životě peníze a nestrádat. Vstupné: předprodej 250 Kč,
na místě 290 Kč.

4. St / 17:00 / Fabrika, aula

Radomír Čížek:
Na mámině kole napříč Balkánem
Cestovatelská beseda s Radomírem Čížkem
o jeho cestě na kole napříč Balkánským poloostrovem. Vstupné dobrovolné
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vy SEHNALOVÁ – SELINGER – SYČÁK je výtvarné setkání tří osobností svitavské umělecké
scény. Více na str. 19

 20:00 / klub Tyjátr
ROMAN DRAGOUN & HIS ANGELS
Vstupné: 200 Kč předprodej (recepce Fabrika
a klub Tyjátr od 18. 9.), 250 Kč na místě

7. So / 8:00–16:00 / muzejní dílny

NÁVRAT K TRADICÍM

Pečení kváskového chleba, výroba kvašené
zeleniny. V muzejních dílnách se naučíte s lektorkou Renatou Součkovou vyrábět chlebový
kvásek, umíchat kvalitní chlebové těsto a upéct
vlastní domácí chléb. Cena workshopu je 600
Kč /osobu. Kontakt Jitka Olšánová, tel.: 461 532
704 nebo e-mail: lektor@muzeum.svitavy.cz.

 19:00 / Fabrika
Slavnostní koncert k 50. výročí
PS Dalibor Svitavy
Na koncertě bude pokřtěno nové CD. Slovem
provází Alfred Strejček. Vstupné dobrovolné

 20:00 / klub Tyjátr
W.A.F. + DĚDOVY BLECHY
Kapela W.A.F., která je charakteristická svými
živelnými vystoupeními, oslovuje publikum
českými texty a také „svižným“ pop-rockem.
Hlavní síla Dědových blech je skrytá v písních
samotných, ale naplno se projeví v koncertním
provedení. Vstupné: 80 Kč

8. Ne / 8:00–12:00 / Fabrika

Sběratelská burza všech oborů
Pořádá KF 05 – 78 Svitavy.

 18:00 / Raffaello caffe bar
Hypnóza a mentální léčení
Přijďte si poslechnout, jak funguje naše mysl,
jakou sílu má myšlenka a další.

 18:30 / Fabrika
Kurzy tance a společenské výchovy
Prodloužená lekce. Vstupné pro veřejnost 80 Kč

13. Pá / 8:30 a 10:15 / Fabrika

Czidivadlo Praha: Křišťálové srdce
Pohádkový příběh dvou sester a spravedlivého
Lesního mužíčka. Doporučeno pro MŠ, 1. stupeň ZŠ a veřejnost. Vstupné: 45 Kč

 20:00 / klub Tyjátr
SYFON a přátelé
Akci v klubu Tyjátr letos okoření svou přítomností několik muzikantů, kteří v kapele hráli
v minulosti. Snad i zakládající člen původního
SYFONU, František Černý. Vstupné: 100 Kč

14. So / 8:00–16:00 / muzejní dílny

ZRCADLO SE SKLENĚNOU MOZAIKOU
Naučíte se pracovat se sklem, vyřezat tvary, které spojíte ve vitrážové zrcadlo. Pomáhat bude
sklář Vladimír Gracias. Cena workshopu je
600 Kč /osobu. Zájemci od 15 let se mohou hlásit v muzeu na tel.: 461 532 704 nebo e-mail:
lektor@muzeum.svitavy.cz.

 15:00 / čajovna Krásná chvíle
Mantry s Davidem Breiterem
Budou se zpívat mantry, bhadžany i písně s duchovní tematikou v kruhu s Davidem Breiterem.
Vstupné dobrovolné

9. Po / 9:30–16:00 / Fabrika

 16:00 / Fabrika
Taneční kurzy pro páry

10.

 20:00 / klub Tyjátr
ROCKOTÉKA

Veletrh sociálních služeb

Út / 17:00 / klub Tyjátr

PIŠKOTÉKA

Rockové hity minulosti i současnosti. Hrajeme
na vaše přání s akcí na baru.

Přednáška Mgr. Michaely Čaňkové o nejnovějších dílech americké literatury určená studentům, učitelům i zájemcům z řad veřejnosti.

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

 19:00 / čajovna Krásná chvíle
Bubnování s Andrejem Kolářem

Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila

 18:30 / Fabrika Svitavy
Kurzy tance a společenské výchovy

Bubenická improvizace a workshop základních
rytmů. Zváni jsou jak začátečníci, tak pokročilí.
Vstupné dobrovolné.

5. Čt / 14:00 / bar u knihovny

Americká literatura II

Vstupné pro veřejnost 50 Kč

6. Pá / 16:00 / dětské oddělení knihovny

Beseda s ilustrátorkou dětských
knih Vlastou Švejdovou

Vernisáž výstavy nazvaná mnohovýznamovým
termínem SETKÁNÍ. Ústředním motivem výsta-

17. Út / 17:00 / Fabrika, aula

Bosenské pyramidy

11. St / 15:00 / Fabrika

Přednáška Daniely Balíkové o nejnovějších archeologických nálezech v Bosně a Hercegovině.
Vstupné dobrovolné

12. Čt / 18:00 / bar u knihovny

 18:30 / Fabrika
Kurzy tance a společenské výchovy

Svátek seniorů

Autorské čtení – Milan Ohnisko
 17:00 / městské muzeum a galerie
SETKÁNÍ V GALERII

16. Po / 8:30 a 10:00 / Fabrika

Setkání s básníkem, kulturním publicistou, redaktorem Milanem Ohniskem v rámci projektu
Asociace spisovatelů a českých knihoven Spisovatelé do knihoven.

Vstupné pro veřejnost 50 Kč

18. St / 17:56 / kostelní věž na náměstí

Užijte si podzimní západ slunce na věži
Vstupné: 10 Kč (děti do 10 let zdarma)
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 17:30 / kostel Navštívení Panny Marie
Ekumenická bohoslužba

19. Čt / 9:00–17:00 / Fabrika

Burza středních škol

 19:00 / Ottendorferův dům
Musica Dolce Vita:
Galakoncert 10 let s vámi
Vstupné: 200 Kč (pro členy KPH 100 Kč)

 20:00 / klub Tyjátr
NA STOJÁKA
Známá stand up comedy opět v Tyjátru. Sestava: Jakub Žáček, Nasty a Vojtaano. Vstupné: 200
Kč předprodej (recepce Fabrika Svitavy a klub
Tyjátr od 18. 9.), 250 Kč na místě

20. Pá / 9:00 a 11:00 / Ottendorferův dům
/ Fabrika

Musica Dolce Vita: Klenoty české hudby
Koncert pestře složený ze skladeb nejznámějších českých skladatelů (Smetana, Dvořák,
Škroup, Janáček, Martinů, Mysliveček).Doporučeno pro ZŠ, SŠ, SOU a veřejnost.
Vstupné: 45 Kč

 17:00 / Fabrika
Na muzice ve Fabrice
aneb Tančíme s dechovkou
K dobré náladě a tanci vám zahraje DO Astra
Svitavy pod vedením Pavla Pospíšila a zazpívají
Libor Cupal a Jan Dvořák.
Vstupné: 60 Kč, senioři 40 Kč

 19:30 / Ottendorferův dům
Máří, chci tě pozvat na víno
Koncert a křest knihy svitavské písničkářky Pavly
Boučkové. Hudební doprovod: Jiří Michálek,
klavír; Jakub Drak Kočí a Bohumil Kyselko, zpěv.

 20:00 / klub Tyjátr
Koncert HENTAI CORPORATION + JegR
Vstupné: 150 Kč předprodej (recepce Fabrika
Svitavy a klub Tyjátr od 18. 9.), 190 Kč na místě

21. So / 14:00 / kavárna V Parku

Kurz kreslení

Pod vedením Pavla Fialy.
Více informací na mob.: 604 777 646.

 16:00 / Fabrika
Taneční kurzy pro páry
 20:00 / klub Tyjátr
OLDIES PÁRTY
Nejlepší párty s hity 60. až 80. let. Zahrajeme na
vaše přání české i zahraniční fláky.

22. Ne / 15:00 / Divadlo Trám

Divadlo Kejklíř Praha: Haló, Jacíčku
Byla krásná srpnová noc. Každou chvíli hvězda padala. Jácíček a Veverka seděli pod bukem
a dívali se na to. Nikdy neviděli nic krásnějšího...

23. Po / 8:30 a 10:15 / Divadlo Trám

Divadlo Kapsa Andělská Hora:
Zvířátka a loupežníci

Kozlík, čuník a kočička hledají nový domov
a při svém putování narazí v černém lese na
loupežníky. Doporučeno pro MŠ, 1. stupeň ZŠ
a veřejnost. Vstupné: 45 Kč
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 19:00 / kostel Navštívení Panny Marie
TERRY OLDFIELD & SORAYA - TOUR 2017
Terry Oldfield je světoznámý muzikant, známý
svým unikátním stylem hry na flétnu. Vstupné:
300 Kč v předprodeji, 350 Kč na místě

24. Út / 17:00 / bar u knihovny

Jak chutná Polsko

Komponovaný večer - představení nadace Kukátko (Fundacja Kukatko) a partnerského města
knihovny Ladek-Zdroj, ochutnávka polské kuchyně. Akce v rámci projektu Česko-polská mozaika.

 18:30 / Fabrika Svitavy
Kurzy tance a společenské výchovy
Vstupné pro veřejnost 50 Kč

25. St / 8:30 a 10:15 / Fabrika

Skupina MARBO: Máme rádi písničky
Koncert doplňující výuku hudební výchovy. Písničky známé i z vlastní tvorby zahrají a zazpívají
vám dobře známí Bohdan a Marcela Vrtalovi.
Doporučeno pro MŠ, ZŠ, SŠ a veřejnost. Vstupné: 45 Kč

26. Čt / 18:30 / Ottendorferův dům
– muzeum esperanta
176. cestovatelský večer Asociace Brontosaura

TURECKO – ANKARA A OKOLÍ PO REVOLUCI
V červenci 2016 proběhl v Turecku neúspěšný
pokus o státní převrat. Co se stalo a proč byl pokus neúspěšný? Přijďte se podívat na vyprávění
z pobytu v Ankaře. Přednáší Libor Lněnička.

27. Pá / 20:00 / klub Tyjátr

INSANIA + HOLTER + GREYNBOWNES
Insania je legenda alternativní scény a hraje svůj
osobitý crossover tvrdých kytar s moderními syntezátory a samply. Vstupné: 150 Kč předprodej
(Fabrika a klub Tyjátr od 1. 10.), 180 Kč na místě

28. So / 20:00 / klub Tyjátr

IVAN HLAS TRIO

Koncert bez rezervace míst k sezení. Ivan Hlas
(kytara, zpěv), Jaroslav Nejezchleba (violoncello), Norbi Kovács (kytara, zpěv). Vstupné: 200 Kč
předprodej (recepce Fabriky a klub Tyjátr od
1. 10.), 250 Kč na místě

30. Po / 16:00 / Fabrika

Dýně se valí do Svitav
Pořádá MC Krůček

31. Út / 19:00 / Fabrika

Divadlo VOSTO5 (Praha): Proton
Divadelní abonentní cyklus. Jevištní rozhlasová reportáž o objevu zapadlé ostravské kapely
PROTON, která byla umlčena těsně předtím,
než se stala slavnou. Délka představení: 75 minut. Vstupné: 400 Kč

Předprodeje
Aktuální předprodeje ve Fabrice na:
• 23.10. / 19:00 / TERRY OLDFIELD
& SORAYA (kostel na náměstí, 300 Kč)
• 6.11. / 19:00 / JAKUB SMOLÍK (330 Kč)
• 13.11./ 19:00 / Rodina je základ státu
(390 Kč, 350 Kč, 330 Kč)
• 17.11. / 19:30 / HARLEJ (350 Kč)
• 21.11. / 19:00 / Manželský čtyřúhelník (300 Kč)

• 1.12. / 19:00 / koncert Dagmar Peckové a Barocco sempre giovane (450 Kč / 350 Kč KPH)
od 5. 10. bude zahájen předprodej na:
• 19.10. / 19:00 / Musica Dolce Vita (Ottendorferův dům, 200 Kč / 100 Kč KPH)
od 17.10. bude zahájen předprodej na:
• 31.10. / 19:00 / DIVADLO VOSTO5 (400 Kč)
od 24.10.2017 bude zahájen předprodej na :
• 24.11. / 20:00 / WOHNOUT (260 Kč)

Výstavy
 Městské muzeum a galerie
23. 9.–16. 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.
6. 10.–12. 11.

Sehnalová - Selinger - Syčák
Obrazy s geometrickými motivy od L. G. Sehnalové, „železňáky“ a barevné příběhy od Radise
Selingera a konceptuální zamyšlení nad sedmi hříchy dnešní doby od H. A. Syčáka. Jejich
skromnou ambicí je vyvolat v divákovi krásno,
či provokovat k otázkám.
STÁLÉ EXPOZICE

LABYRINT SVITAVSKÝCH PŘÍBĚHŮ
Z HISTORIE PRANÍ
HLEDÁNÍ HVĚZDY DAVIDOVY
SVITAVSKÉ VILY
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
ČLOVĚK PROTI BABYLONU
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.
Otevírací doba: Út–Pá s průvodcem z městského
muzea, v jiném termínu po domluvě na mob.:
604 377 616

 Živá zeď / Venkovní galerie u Alberta
PORTRÉTY KARLA MÁCALA
 Fabrika
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.
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3. podlaží
Ratibořický mapový okruh, 45. a 46. ročník:

Fotograﬁe fotoklubů

Kluby představují svou současnou tvorbu. Součástí tohoto mapové okruhu je i svitavský fotoklub, který letos opět skvěle zabodoval!
4. podlaží

Miroslav Roubínek, Trutnov: Ádr
Obrazové vyprávění o největším pískovcovém
skalním městě ve střední Evropě - Adršpašsko-teplických skal a o jeho okolí.

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

 Nadace Josefa Plívy - přednáškový sál
Eliška Blajdová - fotograﬁe z Barmy
Výstava fotografii. S chudobou se setkáváme
všude. Ale i ta má mnoho podob. Barma patří k
těm nejchudším..

 Čajovna a kavárna Krásná chvíle
Výstava obrazů Pavla Michalici
Krajiny, galaxie, zvířata, květiny, a jiná témata
malované technikou olejomalby. Obrazy je možno zakoupit.

 Kavárna Rošambo
Tramtáryje
Výstava Střediska volného času Svitavy.

Kino Vesmír
3. / Út / 19:30

Projekt 100: Cesta na Měsíc
+ Podivuhodná cesta Francie 1902
První velká filmová sci-fi cesta v režii kouzelníka
Méliése uváděná spolu s dokumentem o slavném
tvůrci. Režie: Georges Méliés – Cesta na Měsíc,
Serge Bromberg, Eric Lange – Podivuhodná cesta
Vstupné: 70 Kč / 70 minut
4. / St / 19:30

Wind River USA 2017
Stopař objeví uprostřed pusté krajiny tělo mrtvé
indiánské dívky… Akční kriminální mysteriózní
drama. Scénář a režie: Taylor Sheridan
Vstupné: 110 Kč / titulky / 107 minut
5. / Čt / 19:30

Amityville: Probuzení USA 2017
Každý dům má svou historii, tenhle ji má děsivě
temnou. Horor. Scénář a režie: Franck Khalfoun
Vstupné: 110 Kč / titulky / 85 minut
6.–7. / Pá, So / 17:00
Esa z pralesa Francie 2017 PREMIÉRA!
Animovaný rodinný příběh. Tučňák Maurice se
svými zvířecími přáteli tvoří bandu, která udržuje v džungli pořádek a řád. Režie: David Alaux
Vstupné: 120 Kč / dabováno / 97 minut
6.–7. / Pá, So / 19:30

Blade Runner 2049 USA 2017 PREMIÉRA!
Třicet let po událostech prvního filmu odhaluje
nový Blade Runner dlouho skryté tajemství…
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V hlavních rolích: Ryan Gosling a Harrison Ford.
Režie: Denis Vlleneuve
Vstupné: 120 Kč od 15 let / titulky

Adam Mišík a další. Scénář: Petr Kolečko, režie:
Martin Kopp
Vstupné: 120 Kč / 95 minut

10. / Út / 19:30

24. / Út / 19:30
Matka! USA 2017
Nikdy nezapomenete, kdy jste tenhle film viděli
poprvé. Psychologický thriller Manželský pár
uprostřed přírody a nezvaní hosté, kterých neustále přibývá… Scénář a režie: Darren Aronofsky
Vstupné: 120 Kč / od 15 let / titulky / 115 minut

Hora mezi námi USA
Co kdyby váš život závisel na cizím člověku? Strhující příběh o lásce a vůli přežít uprostřed zimy
v kanadských horách v nadmořské výšce přes
3 000 metrů nad mořem. V teplotě 38 stupňů
pod nulou… V hlavní roli Kate Winslet. Režie:
Hany Abu-Asad
Vstupné: 120 Kč / titulky
11. / St / 19:30
Černý Petr ČR 1963
Komedie nejenom o mladých lidech. Šestnáctiletý učeň nastupuje do samoobsluhy. Má dohlížet
na to, aby se v obchodě nekradlo… Pronikavá
psychologická generační studie s komediálním
nadhledem a porozuměním pro svět otců i synů
60. let 20. století. Skvělý Vladimír Pucholt! Hudba: Jiří Šlitr. Scénář a režie: Miloš Forman
Vstupné: 70 Kč / 83 minut
12. / Čt / 19:30

8 hlav šílenství ČR 2017 PREMIÉRA!
Dvacet let v sovětských lágrech… Strhující příběh výjimečně nadané básnířky unášené dějinnými událostmi první poloviny 20. století v Sovětském svazu. Aneta Langerová jako básnířka
Anna Barková. Režie: Marta Nováková
Vstupné: 110 Kč / 100 minut
13.–14. / Pá, So / 17:00

My Little Ponny Film

USA, Kanada 2017 PREMIÉRA!
Přátelství má mnoho barev. Cesta za záchranou
milovaného domova. Animovaný film.
Režie: Jayson Thiessen
Vstupné: 110 Kč / dabováno / 99 minut
13.–14. / Pá, So / 19:30
Sněhulák USA 2017 PREMIÉRA!
Brzy napadne první sníh. Pak zabije znovu.
Po tomhle filmu už nikdy nepostavíte sněhuláka
s radostí. Thriller podle stejnojmenného románu Jo Nesbo. Michael Fassbender jako detektiv
Harry Hole. Režie. Tomas Alfredson
Vstupné: 120 Kč / od 15 let / titulky
17. / Út / 19:30
Alibi na míru Francie 2017
Ulejt se z práce? Aférka? Nevěra? Nebo mít prostě chvíli klid od všeho? Komedie. Režie a hlavní
role: Phillippe Lacheau
Vstupné: 110 Kč / titulky / 90 minut

25. / St / 19:30

Geostorm: Globální nebezpečí USA 2017
Akční sci-fi thriller. Systém k řízení satelitů globálního klimatu se náhle pokazí a začne na Zemi
útočit… Začíná závod s časem… hrozí geomagnetická bouře… Scénář a režie: Dean Devlin
Vstupné: 110 Kč / titulky / 109 minut
26. / Čt / 19:30

Chlapi nepláčou Bosna a Hercegovina 2017
V opuštěném horském hotelu probíhá psychologický experiment. Osm válečných veteránů
z bývalé Jugoslávie podstupuje společnou terapii. Drama. Film byl nominovaný na Oscara
a na MFF Karlovy Vary získal Velkou cenu poroty. Scénář a režie: Alen Drijevic
Vstupné: 80 Kč / od 15 let / titulky / 98 minut
27. / Pá / 19:30

Jigsaw USA 2017 PREMIÉRA!
Zohavená těla se začnou objevovat na různých
místech ve městě… muž, který je nejvíc podezřelý, je již více než 10 let po smrti… Horor. Režie:
Michael Spierig, Peter Spierig
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky / 91 minut
28. / So / 17:00 a 19:30
Thor: Ragnarok USA 2017 PREMIÉRA!
Thor je uvězněn na opačném konci vesmíru bez
svého mocného kladiva a je nucen pustit se do
závodu s časem, aby zabránil zkáze světa… Sci-fi
fantasy. Režie: Taika Waititi
Vstupné: 120 Kč / v 17:00 dabováno, v 19:30
hodin titulky
31. / Út / 19:30
Čára Slovensko 2017
Kriminální thriller o pašerácích ze slovensko-ukrajinských hranic. Cena za režii na MFF Karlovy Vary. Režie: Peter Bejbak
Vstupné: 110 Kč / 115 minut

SPORT

18. / St / 19:30

Svatba

Francie, Pákistán, Lucembursko, Belgie 2016
Osmnáctiletá belgická Pákistánka Zahira je nucena svojí rodinou do tradičního sňatku. Rozpor
mezi požadavky rodiny a touhou po svobodě…
Vstupné: 100 Kč / titulky / 98 minut
19.–21. / Čt / 19:30, Pá, So / 17:00 a 19:30
Bajkeři ČR 2017 PREMIÉRA!
Rozverná letní komedie ve stylu Snowborďáků
a Rafťáků. Život ve světě sociálních sítí je poněkud jiný, než ten skutečný… Hana Vagnerová,

1. Ne / 9:00 / hala Na Střelnici

KP starších žáků - turnaj
Volejbal: starší žáci

 9:00 / Svitavský stadion
Krajský přebor přípravek
Kopaná

 10:00 / ZŠ Felberova
Basketbal TJ Svitavy – TJ Jiskra Havlíčkův Brod
Basketbal: Oblastní přebor U 13
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 14:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy
– BK Spartak Rychnov nad Kněžnou
Basketbal: VČL muži

7. So / 9:00 / gymnázium

Basketbal TJ Svitavy
– Tesla Pardubice

Basketbal: Nadregionální soutěž U 17

 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy A
– Lokomotiva Liberec
Volejbal: ženy A – 2. liga

 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – Volejbal Červený Kostelec
Volejbal: juniorky – 1. liga

 15:30 / UMT v Lánech
TJ SY B - Pomezí
Kopaná: I. A tř. muži

 17:00 / hala Na Střelnici
DEKSTONE Tuři Svitavy
– ČEZ Basketbal Nymburk
Basketbal: KOOPERATIVA NBL muži

 20:00 / hala Na Střelnici
FbK TJ Svitavy — SK Bivoj Litvínov
Florbal: 1. liga mužů

8. Ne / 9:00 / hala Na Střelnici

Turnaj starších žákyň
Volejbal: krajský přebor

 15:30 / Svitavský stadion
TJ SY A – Česká Třebová
Kopaná: KP muži
13:30 / hala Na Střelnici

FbK TJ Svitavy — FbC Hradec Králové B
Florbal: 18:30 FbK Piráti Chrudim (dorostenci)

13. Pá / 15:00 / Svitavský stadion

Izrael – Turecko

Kopaná: kvalifikace ME U17

14. So / 10:00 st., 12:15 ml. / Svitavský stadion

TJ SY – Benešov

16. Po / 15:00 / Svitavský stadion
Arménie – Turecko
Kopaná: kvalifikace ME U17

19. Čt / 5:00 / Svitavský stadion
Turecko – Česká republika
Kopaná: kvalifikace ME U17

21. So / 10:00 / ZŠ Felberova

Basketbal TJ Svitavy – TJ Sokol Jaroměř
Basketbal: Oblastní přebor U 12

 15:00 / UMT v Lánech
TJ SY B - Nasavrky

Vysoké Mýto
24. října / náměstí Přemysla Otakara II.

Večer světel

Tradiční lampionový průvod s kulturním programem a ohňostrojem.

 18:00 / hala Na Střelnici
FbK TJ Svitavy — Kanonýři Kladno

Tradiční bubenický festival s mezinárodní účastí.

Florbal: 1.liga mužů

22. Ne / hala Na Střelnici

Zápasy ﬂorbalu (mladší žáci)
09:00 FbK TJ Svitavy — HAGA Pardubice
10:30 FbK TJ Svitavy — FBC Peaksport Litomyšl
12:40 1.FBC Polička — FbK TJ Svitavy

 9:00 / ZŠ Felberova
KP trojkový volejbal - turnaj
Volejbal: žáci – přípravka
15:00 / Svitavský stadion

TJ SY A — Hlinsko
Kopaná: KP muži

28. So / 9:00 / ZŠ Felberova

Basketbal TJ Svitavy – BVK Holice
Basketbal: Oblastní přebor U 11

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

 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy A – Bohemians Praha
Volejbal: ženy A – 2. liga

 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy B – VO Lanškroun
Volejbal: ženy B – KP I. třídy

 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – Sokol Česká Třebová II

Basketbal: KOOPERATIVA NBL muži

Volejbal: junioři – 1. liga

 20:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy C – Sokol Nová Paka

 18:00 / hala Na Střelnici
DEKSTONE Tuři Svitavy – BK JIP Pardubice

Basketbal: VČL muži

09:00 FbK TJ Svitavy — FTC Vysoké Mýto
10:30 FbK TJ Svitavy — FBC Peaksport Litomyšl
12:40 FbK TJ Svitavy — FbK Orlicko-Třebovsko
- elévové / Šapito

Českomoravské
pomezí

28. října / M-klub

 18:00 / hala Na Střelnici
DEKSTONE Tuři Svitavy – GEOSAN Kolín

15. Ne / 9:00–16:00 / hala Na Střelnici
Zápasy ﬂorbalu (starší žáci)

Basketbal: VČL muži

Kopaná: I. A tř. muži

Kopaná: ČDD

Basketbal: KOOPERATIVA NBL muži

 10:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy C – TJ Turnov

7. bubenický festival Vysoké Mýto
Litomyšl
29. 9. — 2. 10. / různá místa v Litomyšli

ArchiMyšl 2017

Program při příležitosti Světového dne architektury. Komentované prohlídky a projížďky,
besedy nejen s architekty, výstavy.
2. 10. — 4. 10. / různá místa v Litomyšli

Studentská jízda 4

Program nejen pro studenty a nejen od studentů!
16. 9. — 5. 11. / Út – Ne / 10:00-12:00 a 13:0017:00 / dům U Rytířů

Výtvarná Litomyšl ´17

Tradiční výstava, nazývaná také výtvarný Salon,
umožňuje setkání a konfrontaci profesionálů
i amatérských výtvarníků provázaných s Litomyšlí.
Moravská Třebová
19. 10. / 9:00—19:00 / nádvoří zámku

Slavnostní odhalení busty Ladislava Velena ze Žerotína a otevření naučné městské
stezky Dějiny školství v Moravské Třebové
Přednášky, doprovodný program pro děti, vystoupení skupiny Bakchus, koncert ZUŠ atd…
28. 10. / 16:00 / výstavní prostory na zámku

Vernisáž výstavy LADISLAV VELEN
ZE ŽEROTÍNA – MORAVSKÉ ATHÉNY

Výstava, která byla připravena pro výstavní síň
Senátu Parlamentu ČR ve Valdštejnském paláci
v Praze.
26. 10. / 19:00 / dvorana muzea

Halina Pawlowská - Chuť do života
Talk show Haliny Pawlowské aneb o vzrušení,
lásce, katastrofách a spoustě pitomců, kteří zasluhují, abychom se jim společně smáli.
Vstupné: 120 Kč

29. Ne / 9:00 / ZŠ Felberova

Basketbal TJ Svitavy
– BK Studánka Pardubice

Basketbal: Oblastní přebor U 13

 9:00 / Svitavský stadion
Turnaj starších přípravek
Kopaná: okresní přebor

Události v kalendáři akcí
Zajímá vás dění během celého roku nebo zrovna v jeden konkrétní den? Sledujte Kalendář
akcí na webových stránkách města na adrese
www.svitavy.cz v pravé části obrazovky. Zde
naleznete aktuální program ve městě.

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.

JAK JSTE
SI UŽILI
SVITAVSKOU
ZÁBAVU
Přinášíme vám krátkou fotoreportáž ze zářijového TOP týdne v našem městě. Jsme velmi
rádi, že Svitavané navštěvují tyto kulturní akce
a společně rozvíjí přátelskou a pozitivní atmosféru ve Svitavách. Potkávají se se svými přáteli,
řeší radosti i starosti všedních dní a umí se dob-

ře bavit. Povídají si, tančí a zpívají, ochutnávají
lahůdky od stánkařů a trhovců, nebo vyrazí jen
tak na procházku... Každý si vždy najde to své,
ať už děti, dospělí, nebo senioři. Doufáme, že
jste si svitavskou zábavu užili a už teď se těšíme
na další báječná setkání :)

Foto: Jiří Marek

Příští ohlédnutí nám připomene Svatováclavský košt, setkání hasičských praporů,
otevření haly Šapito nebo Pohádkový les. Fotogalerii můžete sledovat i online na adrese:
www.zonerama.com/ProzijteSvitavy/466724.
Petr Šmerda, MIC

Vernisáž galerie Venkovka / 2. září / ulička Pod Věží

Do uličky Pod Věží přibyla nová díla, která toto místo zase o kousek víc rozzářila. Moc děkujeme!

Ve venkovní galerii Venkovka se prezentují místní umělci, kteří se vernisáže účastní, aby své výtvory osobně představili veřejnosti.

Přes nepříznivé počasí dorazila spousta nadšených milovníků umění, kteří společně nové obrazy „odtajnili“. Nejvýše dosáhl jen pan starosta :)

Koncert Ewa Farna a SUE Ukulele Ensemble / 1. září / Fabrika

Ewa přilákala i ty nejmladší.

Natěšení fanoušci.

Ewa s kapelou připravily parádní hudební show ve Fabrice.

Basa tvrdí muziku.

Zřejmě jeden z velkých hitů.

Kvůli nepříznivému počasí byl koncert přesunut z náměstí do Fabriky. Nenechalo si jej ujít několik stovek fanoušků, příští rok počasí určitě vyjde :)

Zazněly největší hity napříč dosavadní kariérou známé zpěvačky. Po skončení koncertu vystoupila svitavská skupina SUE Ukulele Ensemble.

Řezbářský memoriál Aloise Petruse / 28. srpna - 3. září / Svitavský stadion

Marian Straka: V kleci.

Michal Hanula: Pro zamilované.

Josef Gestinger: Nalaď se.

Vojtěch Hurych: Neváhej a toč.

Wit Vichurski: Rezonance.

Jaromír Dubský: Nehoupat.

Lavičky jsou prostě fajn a líbí se!

František Moravec: Auto.

Blanka Čuhelová a David Šimek.

Petr Šteffan: A ploč?

Slavnostní vernisáž.

Řezbáři tvořili svá díla od pondělí do soboty a takhle vše probíhalo.

Vítězslava Morávková: Člověci, nezlobte!

Motorové pily se nezastavily.

Bude to vana nebo stůl...?

Slavnosti dechových hudeb / 2. září / náměstí

Příjemné odpoledne ve Svitavách.

Během slavnosti vystoupilo na náměstí několik kapel.

Diváky v chladném počasí zahřála dobrá muzika nejen na duši, ale i na těle.

Pivoňka ZUŠ Svitavy, Bludověnka z Bludova, Jarda Gang Svitavy, Pohoranka Sebranice, Svitavská dvanáctka, DH Střelín, Astra Svitavy, Záhorienka Stupava.

Pouť ke svatému Jiljí / 3. září / náměstí

Vojáci Marie Terezie.

Dobrá čokoláda se hodila.

Návštěvníci poutě si mohli zakoupit hezký dárek v mnoha stáncích.

Auta pořád frčí.

Pozor, pochodem vpřed.

Tradiční pouťové atrakce.

Ukázky dobového života v historickém ležení s dobovými stany, stylovým jarmarkem s historizujícím zbožím a řemesly.
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Hrálo se, zpívalo i tancovalo. Představila se hudební skupina Codex.
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Svitavané si vše užili na „vlastní kůži“.

Skoro jako čtyři mušketýři.

Nový spinner?

Cimbálová muzika Aleše Smutného S Karlem Hegnerem.

Yufiho sny - žonglér a kejklíř.

Koncert Vocatus Ecumenicus / 3. září / kostel sv. Jiljí

Unikátní místo s úžasnou akustikou. To je kostel sv. Jiljí.

Vocatus Ecumenicus.

Kostel zaplněný posluchači.

Komorní mužský pěvecký sbor městyse Jimramova.

Ostatní události / různá místa ve Svitavách

FbK Svitavy - Ostrava (3:5).

Zápas svitavského A týmu.

Tuři Svitavy - Levickí Patrioti (77:62).

Memoriál manželů Vymětalových.

Výročí železnice a lokomotiva „ušatá“.

Lačnovský psík.

Naši mladí tenisté.

Tvrdý sport nejen pro chlapy.
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MPO (57)

Setkání v galerii ve třech perspektivách
Nové barvy, tvary a myšlenky přivádí do
prostor výstava nazvaná podle jmen třech
vystavujících. SEHNALOVÁ – SELINGER
– SYČÁK, to je svět sledovaný ze tří perspektiv.
Lea G. Sehnalová ve svých obrazech kombinuje detailní kresbu s kleeovsky intuitivní malbou.
Obrazy vynikají vlastní rovnováhou a symbolickou mnohovrstevností. Pro svitavskou výstavu
si připravila abstraktní, místy až meditativní
obrazy s geometrickými motivy. Radis Selinger
je člověk s uměleckou duší, která ráda kombinuje materiály i techniky. Jeho obrazy vznikají
díky neopakovatelné chvíli svého zrodu. Barvy
jsou mixovány jako hudba a výsledkem jsou
velmi jemné tóny, které dohromady vytváří
„takový ten kulatý pocit písně, která vám bude
znít v hlavě“. Druhou tváří Radisovy tvorby
jsou trojrozměrné objekty stvořené ze zdánlivě
nesourodých součástek, které nazývá „železňáky“. Jde o fantazijní zvířata ze světa napůl
mezi džunglí a smetištěm, která ožívají ve vaší
fantazii. H. A. Syčák si pro expozici v MMG ve
Svitavách nachystal výstavu Sedm hříchů dneš-

ní doby. Zde vytváří nový seznam hříšných
provinění, která však na rozdíl od biblického
seznamu nevedou do pekla po smrti, nýbrž do
neviditelného pekla již během života.
Výstava je vlastně tak trochu reprízou úspěšné instalace výtvarných prací těchto tří umělců
přesně před rokem v družebním slovenském
městě Žiaru nad Hronom.
Jiří Sehnal

Leona Sehnalová: Prostor (detail),
kombinovaná technika, 2016.

Výstava Svědkové lidskosti ve Svitavách

Do 16. října bude zdarma zpřístupněna
jedinečná putovní výstava, jejímž tvůrcem je
Sdružení Ackermann Gemeinde. Za pomoci
historiků byl vytvořen další kamínek do mozai-

ky česko-německých vztahů v komplikovaném
20. století. V německém pohraničí, tedy v Sudetech, žili a pracovali lidé, kteří zasvětili svůj
život boji proti nacismu a pomoci bližnímu,
a to bez ohledu na národnost či vyznání. Tito
svědkové lidskosti jsou pro nás dodnes inspirací. Oni totiž zaplatili za své lidství nejvyšší
možnou cenu. Vlastní život.
Nás těší to, že do vystavených deseti osudů
se vešel i hradecký rodák P. Engelmar Unzeitig,
který byl přesně před rokem blahořečen jako
Mučedník blíženské lásky. Katalog, který bude
k výstavě v prodeji, ale končí dlouhým jmenným seznamem odpůrců nacismu z řad sudetských Němců. Jejich životní osudy stále čekají
na zpracování.
Radoslav Fikejz

Památková budova „reálné myšárny” stodvacetiletá
Faktem je, že napsat předlouhé názvy této
budovy by vyčerpalo prostor vyhrazený tomuto výročí. Reálná škola je minulostí a šedivý
„myší“ kabát z dob nedávných také. Přesto je
budova pro město historicky zásadní a zcela
změnila podobu této ulice.
Na místě statku Thomase Langera, který
roku 1895 město vykoupilo a zbořilo, začal

ještě téhož roku stavět svitavský stavitel Julius
Randa. Stavělo se podle projektu vídeňského
Josefa Hudka, který za projekt dostal po veřejné soutěži 500 zl. (mimochodem roční školné
reálky bylo 200 zl.). Návrh zdobné fasády vypracoval Alfred Dresler z Brna. V lednu roku
1896 byl hotov prováděcí projekt s rozpočtem
cca 120 tis zl. V něm byla zahrnuta i parková
úprava před i za školou, včetně botanické zahrady a sadu i cvičiště. Novorenesanční stavba
byla slavnostně otevřena 18. září 1897 a stala
se výkladní skříní města v oblasti vybavenosti ústavu. Otopný systém, vlastní voda, plyn
a elektřina... kabinetní sbírky, pomůcky... Stavba se však proměnila. Roku 1926 byla opravena věž, po válce vyměněna okna a fasáda
dostala cementový nátěr. Dnes se ale krok za
krokem škola vrací k původní podobě za použití nových technologií.
Radoslav Fikejz

Na svitavské období sochařských začátků
Johanna Sturmera upozorňují díla, která až tak
na očích nejsou. Abychom se k nim dostali, museli bychom svůj pohled upřít vzhůru k oknům
měšťanských domů, či vstoupit do domovních
útrob.
Na fasádě domu č. o. 19 na náměstí Míru je
v malé nice drobné Sturmerovo dílo, a to plastika sv. Františka Xaverského (1506–1552). Životní osud tohoto nejen v baroku oblíbeného
světce je velmi zajímavý. Narodil se ve významné šlechtické rodině, v dobách války o nezávislost Baskicka bojoval proti Španělům, a tedy
i proti Ignáci z Loyoly. Během studií filozofie
a teologie v Paříži osud oba tyto muže dal do
společné místnosti v koleji a po dlouhých neshodách se oba stali životními přáteli a zakladateli jezuitského řádu (1540). František se ale
rozhodl pro misijní práci v Indii, a to ve službách
portugalského krále. V Indii poznal bezútěšné
poměry a brutální praktiky kolonizátorů, což jej
postavilo na stranu obránců domorodého obyvatelstva. Jeho zásadové a mravní postoje mu
přinesly mnoho nepřátel, odcestoval na misii do
Indonésie a Japonska. V roce 1551 se rozhodl
k návratu do Indie. Ta cesta se stala jeho poslední a osudovou. Musel přistát na ostrově Šang-čchuan, kde podlehl malárii. Svatořečen byl
v roce 1622. Je jedním z ochránců proti moru.
Svitavská plastika světce představuje muže
s vážnou tváří s krátkým vousem. Jeho tělo je
zahaleno pláštěm. V rukou svírá atributy – lilii
a planoucí srdce. Na podstavci jsou patrné dvě
dětské hlavičky a v kartuši iniciály C a D s letopočtem 1707. Dětské hlavičky jsou pravděpodobně reálnými portréty, vlevo hoch a vpravo
dívka s hlavou obtočenou copem. Jaký byl příběh těchto dětí? Byly v dobách moru ochráněny přímluvou světce? Komu patřil onen dům na
náměstí? Sturmerovi, nebo rodinnému příteli,
nebo...?
Radoslav Fikejz a Mojmír Fadrný

str. 20

naše město / říjen 2017 / www.svitavy.cz

Spisovatelé v knihovnách propagují českou literaturu
Týden knihoven
4. 10. / St / 17:00 / Fabrika, aula

Radomír Čížek:
Na mámině kole napříč Balkánem.
Šumperský cyklocestovatel Radomír Čížek
se v dubnu 2016 vydal sám na kole napříč Balkánským poloostrovem. Během svého dlouhého putování z Atén do Budapešti nakonec
našlapal cca 1700 km přes Řecko, Albánii,
Černou horu, Chorvatsko, Bosnu a Maďarsko.
Vyprávět bude o svých zážitcích, o přírodních
krásách regionu, o životě místních obyvatel
i o tom, jak se zbavil strachu z lidí, zahodil
spoustu předsudků a jaké jsou slasti a strasti
života dobrodruha na kole.
5. 10. / Čt / 14:00 / Fabrika, aula

Nejnovější americká literatura II. díl
Ve čtvrtek proběhne pokračování přednášky o nejnovějších dílech americké literatury určená studentům, učitelům i zájemcům
z řad veřejnosti. Přednášet nám opět bude
Mgr. Michaela Čaňková a pro tentokrát se vrátí k několika autorům, kteří by si měli zasloužit naši pozornost, ačkoli již nežijí. Přednáška
bude doprovázena hudbou a ukázkami z filmů
a proběhne v češtině. Pro učitele je připraven
certifikát o absolvování.
6. 10. / Pá / 16:00 / dětské oddělení knihovny

Beseda s ilustrátorkou Vlastou Švejdovou

Městská knihovna ve Svitavách již řadu
let pořádá autorská čtení současných českých
autorů. Uvítali jsme proto možnost zapojit se
do společného projektu Asociace spisovatelů
a českých knihoven nazvaného Spisovatelé do
knihoven. Cílem projektu je propagovat současnou českou literaturu prostřednictvím setkání
s autory kriticky ceněných knih a promluvit
s nimi nejen o nich samotných, o jejich tvorbě,
ale také o tom, jakou roli může hrát literatura
v dnešním světě. V rámci projektu vystoupí bě-

hem deseti měsíců v deseti knihovnách deset
prozaiků a básníků. Naše knihovna si těchto
deset autorů rozdělila s Městskou knihovnou
v Jevíčku. Ve Svitavách se můžete těšit na Karola
Sidona, Marka Šindelku, Ivanu Myškovou, Milana Ohniska a Petra Hrušku. Jako první přijede ve
čtvrtek 12. října básník a kulturní publicista, za
normalizace disident a signatář Charty 77 Milan
Ohnisko (1965). Milan Ohnisko působí od roku
2005 jako nakladatelský redaktor na volné noze,
pracuje jako zástupce šéfredaktora literárního
obtýdeníku Tvar a spolupracuje s různými nakladatelstvími, v současné době jsou to nejvíce
Argo, Druhé město a Odeon. Je autorem deseti básnických sbírek, za poslední sbírku Světlo
v ráně (2016) získal ocenění Magnesia Litera
v kategorii poezie. Jeho texty zhudebnila např.
kapela Nahoru po schodišti dolů band a v říjnu
na Velký knižní čtvrtek vyjde kniha Who The
Fuck is David Koller – rozhovor s rockovou legendou. Setkání s Milanem Ohniskem se uskuteční 12. října v 18 hodin v baru u knihovny.
Marta Bauerová

Jak chutná Polsko - komponovaný večer
V úterý 24. října vás v rámci realizovaného
projektu Česko-polská mozaika zveme na komponovaný večer nazvaný Jak chutná Polsko.
Součástí večera bude seznámení s naším partnerským městem Ladek-Zdroj, ochutnávka
polské kuchyně a představení nadace Kukátko
(Fundacja Kukatko), která vznikla jako reakce na stále rostoucí zájem o českou kulturu
v Polsku. Svou činností se snaží o podporu
a rozvoj vzájemných vztahů mezi polskou

a českou společností. Jednou z aktivit nadace je projekt Jak chutná Polsko, který představuje knižní publikaci, ve které se známé
osobnosti českého kulturního dění snaží odbourávat rezervovaný vztah Čechů k polské
kuchyni. Nadaci představí její předsedkyně
Anna Wanik.
Přijďte se o tom, „jak chutná Polsko“, přesvědčit v úterý 24. října v 17 hodin do baru
u knihovny.
Marta Bauerová

Prázdninové pátrání a luštění s knihovnou

Beseda s ilustrátorkou převážně dětských
knih Vlastou Švejdovou. Podobně jako Helena
Zmatlíková se paní Švejdová často podílí i na
ilustrování učebnic pro základní školy. V našem
knižním fondu máme s jejími ilustracemi 36
knih. Patří mezi ně například Karafiátovi Broučci, Plevův Budulínek, Veselé obrázkové čtení od
Jiřího Havla apod. Sama Vlasta Švejdová napsala
a ilustrovala knížky Kaštánek, Moje první říkadla, Jeden mluví, dva koukají… Beseda bude
spojena i s prodejem jejích knih a autogramiádou.
Marta Bauerová

Velice nás potěšil váš zájem o prázdninové
aktivity s knihovnou. Prázdninového pátrání
a čtenářského dobrodružství se zúčastnilo více
jak 100 dětí a jejich rodičů, což je počet, který
nás mile překvapil. Všichni zúčastnění obdrží
speciální odznáček. Knižní odměny budou
vylosovaným dětem předány v pátek 6. října
v 16 hod. ilustrátorkou Vlastou Švejdovou
v městské knihovně.
Jména vylosovaných dětí jsou – za slepený obrázek: Vojta Dvořák, Matěj Šolce, Jolanka

Andulka Čechmanová, Eliška Lamařová, Matěj Beneše a Michaela Kvapilová. Za vyluštění
křížovky: Zuzana Švihelová, Vojtěch Kalas,
Anežka Jurková, Dominik Dvořák, Jonáš Zelený a Lucie Pišínová. Za čtenářskou soutěž
knihu obdrží: Ella Koudelková, Tomáš Lžičař,
Nguyen Tony.
Těšíme se na vás, a pokud nestihnete zmíněnou besedu, můžete si pro knihy i odznáček
přijít kdykoli během měsíce října.
Jindra Soudková, Blanka Pechanová

Nabídka zaměstnání - zdravotní sestra
Lékař, který v zimě 2018 převezme praxi doktora MUDr. Vladimíra Vlčka,
hledá spolehlivou zdravotní sestru do ordinace praktického lékaře na náměstí Míru ve Svitavách. Nástup k prvnímu březnu 2018.
Zájemci, prosím, zasílejte životopis na: soupalj@post.cz
MUDr. Jiří Šoupal
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Máří, chci tě pozvat na víno
– koncert a křest knihy
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Padesátiletý Dalibor pokřtí na koncertě své další CD

Slavnostní koncert se koná 7. října v 19 hodin ve Fabrice

Zdravotní sestra svitavské nemocnice
a písničkářka Pavla Boučková vydává ve spolupráci s Městskou knihovnou v Poličce a Městskou knihovnou ve Svitavách výběr písňových
textů. Součástí knihy je CD s nahrávkou živého koncertu v evangelickém kostele ve Veselí
na Vysočině. Knihu ilustrovala Veronika Jílková.
Křest knihy a koncert se uskuteční v pátek
20. října v 19:30 v Ottendorferově domě. Na
klavír bude hrát Jiří Michálek, dueta zazpívá Jakub Drak Kočí a Bohumil Kysílko. Večer podpoří Městské muzeum a galerie ve Svitavách, SKS
Svitavy, Městská knihovna ve Svitavách, Městská knihovna v Poličce. Součástí akce bude prodej knih. Vstupné dobrovolné. Marta Bauerová

Koncertní cesta do Německa
V pátek 8. září vyrazil náš dětský sbor na
3. ročník sborového festivalu Meißen klingt… do
Německa. Festival probíhal v sobotu a v neděli na
devíti různých místech v centru Meißenu, města porcelánu. Letošního ročníku se zúčastnilo
26 sborů, z toho dva zahraniční - Kinderchor
aus Ostrzeszowie z Polska a Svitavský dětský
sbor. Cestou jsme strávili prosluněné odpoledne v Drážďanech. Viděli jsme Albertinum, Hofkirche - největší katedrálu v Sasku, nádhernou
budovu Semperovy opery a především galerii
Zwinger. Sobota v Míšni začala dobrou snídaní,
a pak už se jen zpívalo. Tři téměř půlhodinová
vystoupení pokaždé na jiném a jinak akusticky
zajímavém místě. A mezitím jsme tleskali ostatním sborům po celém centru města. Odpoledne se sbory sešly na náměstí u radnice, aby
si v mnoha hlasech zazpívali kánon Nie mehr
Krieg. Neděle proběhla ve znamení prohlídky
nádherného míšeňského zámku a dalších tří
vystoupení na jiných místech. Dozvěděli jsme
se od organizátorů, moderátorů i posluchačů,
že jsme všechny okouzlili, moc nám to sluší
a kromě usměvavého projevu hlavně dobře
zpíváme. Nám všem se v Německu také moc líbilo a budeme na tenhle báječný víkend dlouho
vzpomínat.
Barbora Boušková

Příběh člověka se začíná psát jeho narozením, příběh sboru jeho založením.
Kdy to tedy všechno začalo?
U zrodu DALIBORA stojí Jan Nevěčný,
svitavský sbormistr a dirigent. V letech 1966
- 67 spojil chrámový sbor se souborem Lidového divadla a s tímto sborem začal studovat
klasický sborový repertoár. Dal sboru pevné
základy a umělecký směr s téměř profesionálním projevem. Po čtyřech letech, v roce 1971,
bohužel, především kvůli nepříznivým společenským poměrům, s mnohými členy odchází.
Jeho krédem ve sboru byla láska k české hudbě
a sborovému zpěvu, o čemž svědčí i znělka Votum, kterou pro Dalibor napsal.
Po půlroční odmlce obnovuje činnost Dalibora Vítězslav Veselý, učitel svitavské hudební
školy. Sbor se postupně zapojuje do kulturního
dění a reprezentuje Svitavy po celém Československu (Setkání pěvců, Rok české hudby,
spolupráce s Eduardem Hakenem). Vítězslav
Veselý zachoval a po 20 let udržel tradici sborového zpěvu ve Svitavách. Repertoár zaměřil
na českou i světovou sborovou tvorbu, úpravy

lidových písní a operní sbory. V rámci společenských možností dělal dobrou hudbu.
V roce 1990 přichází Richard Šafařík, který
se sborem spolupracoval již v roce předcházejícím. Obměňuje repertoár a hledá nové
možnosti vystoupení v Čechách i v zahraničí. V roce 1994 zakládá ve Svitavách Festival
amatérských pěveckých sborů. Do práce se
sborem se postupně zapojuje i Miroslava Ducháčková, která některé skladby řídila již za Vítězslava Veselého. Vede samostatně vystupující ženský sbor a řídí skladby a koncerty, které
Richard Šafařík doprovází na klavír a varhany.
V roce 1995 se stává jedinou sbormistryní
a uměleckou vedoucí sboru. Přebírá kmenový
repertoár, během dalších let sbor postupně
zpívá i moderní světskou sborovou tvorbu,
spirituály, polyfonii a vedle obvyklých kratších
skladeb se začínají realizovat i větší projekty,
například sborové kantáty a mše. Na klavír
a varhany doprovází sbor od roku 1996 Marcela Černá. Dalibor spolupracuje se sbory
z celé České republiky, účastní se sborových
setkání a přehlídek. Je opakovaně zván na kulturní akce v zahraničí - do holandského Weespu, německého Plochingenu, slovenského
Žiaru nad Hronom, Banské Štiavnice a Kremnice. Koncertuje v dalších evropských zemích,
ve Francii, v Německu, v Polsku, a především
vícekrát v Rakousku a v Itálii. A právě účast na
prestižních evropských festivalech, spolupráce
se zahraničními sbory a příprava celovečerních
koncertů pro zahraniční vystoupení motivuje
sbor k další práci.
Toto vše by ale nebylo možné uskutečnit
bez podpory a pomoci města Svitavy a Střediska kulturních služeb ve Svitavách, s nimiž je
Dalibor úzce svázán.
Členy sboru spojuje pevné přátelství a láska ke zpěvu a hudbě. Amatérští zpěváci jsou
lidé, kteří se věnují hudbě pro své potěšení
s cílem přenést radost i do srdcí posluchačů.
A to se Daliboru vskutku daří.
Marcela Černá, Miroslava Ducháčková
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Programy
Střediska kulturních služeb Svitavy
1. / Ne / 15:00 / Divadlo Trám

Divadlo Bořivoj Praha:
Táta, máma a já aneb O Palečkovi
Pohádka s jednou loutkou a dvěma herci.
I když se dva dospělí mají rádi, stejně jim ke
štěstí něco chybí. A když se jim narodí Paleček, je to skoro jako v pohádce! I když Paleček dostane půl pokladu od pana krále, vrátí
se raději domů, kde na něj čeká celá máma
a celý táta! Herci jsou vypravěči příběhu, ale
také se stávají mámou a tátou, králem a princeznou. Matrace se zase mění na kolíbku, pole
i královský zámek. A tak inscenační prostředky
dávají prostor pro fantazii, vtip a vynalézavost
jak herců, tak malých diváků. Představení ale
potěší i dospělé diváky.
Hrají: Mirka Vydrová a Zdeněk Grečnár
- Divadlo Bořivoj Praha.
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že to, jak je život baví, záleží především na nich
a na tom, zda si dokáží vytvořit hezké vztahy.
Podle oblíbené stejnojmenné knížky Daisy
Mrázkové scénář, režii a scénografii vytvořil
Luděk Richter, loutky Věra Čížkovská a Veronika Boušková.
Inscenace je určena dětem od 4 do 10 let
a dospělým, kterým zůstala dětská duše.
Hrají: hrají Luděk Richter a Věra Čížkovská
- Divadlo Kejklíř Praha.

Rekonstrukce muzea
Budova Městského muzea a galerie ve Svitavách je často prvním místem, které navštíví
turisté, kteří přijíždějí do Svitav. V době uzavření Městského informačního centra (soboty odpoledne, neděle a svátky) funguje zároveň jako
informační místo, kde návštěvníci naleznou informace ústní či v podobě letáků a regionálních
publikací, mohou si zde zakoupit drobné upomínkové předměty. V průběhu letních měsíců
za plného provozu zde probíhaly rekonstrukce
v celkové výši 1,5 ml. Kč. Na rekonstrukci informační a muzejní recepce přispěl finanční částkou 200 tis. Kč Pardubický kraj.

19. / Čt / 19:00 / Ottendorferův dům

Musica Dolce Vita: Galakoncert 10 let s vámi

23. / Po / 19:00 / kostel Navšt. Panny Marie

TERRY OLDFIELD & SORAYA - TOUR 2017

Soubor MUSICA DOLCE VITA působí na
české hudební scéně od roku 2005 a má na
svém kontě stovky koncertů ve všech koutech
naší vlasti, ale také v Německu, Polsku a Litvě. U zrodu tohoto tělesa stály dvě současné členky tria - harfenistka Zbyňka Šolcová
a mezzosopranistka Daniela Demuthová. Zakládajícím členem souboru byl také flétnista České
filharmonie Jan Machat, jehož v roce 2007 nahradila špičková sólová flétnistka Žofie Vokálková, která přinesla do hry tria ženskou lehkost
a brilantnost a též řadu nových podnětů a původních originálních skladeb.
MUSICA DOLCE VITA se věnuje interpretaci hudby všech stylových období a prezentuje se širokou škálou tématických koncertů.

Terry Oldfield je světoznámý muzikant, známý
unikátním stylem hry na flétnu, a to nejen na
příčnou flétnu, ale také na jiné exotické nástroje, jako je indická flétna bansuri. Složil hudbu
k více než 80 filmovým a televizním produkcím.
Na počátku 70. let založili Terry a jeho bratr
Mike kapelu Barefoot. Mike nahrál úspěšné
album Tubular Bells a Terry hrál při prvním
živém vystoupení v Londýně na flétnu. Během
pobytu na ostrově Hydra koupil od spolucestujícího stříbrnou flétnu a do tohoto nástroje
se zamiloval. S více než 3 miliony prodaných
nahrávek se kouzlo Terryho hudby dotýká
a inspiruje posluchače po celém světě. Terry
a Soraya jsou kouzelný pár, který sdílí společnou duchovní cestu prostřednictvím hudby
a meditace.
Vstupné: 300 Kč v předprodeji a 350 Kč na
místě. Předprodej vstupenek v recepci Fabriky
(+ on-line na: www.kultura-svitavy.cz ).

1) Výměna oken v přízemí budovy - 1. etapa
Okna v historické části budovy muzea,
původně Budigovy vily z roku 1892, čekala již
několik let na opravu. Po dohodě s pracovníky Památkového ústavu v Pardubicích byla
v první fázi vyměněna okna v přízemí čelního
pohledu budovy směrem k hlavní silnici, která nejvíce utrpěla provozem hlavního silničního směru Praha – Brno. V blízké době bude
následovat výměna dalších oken historické
části budovy.
2) Rekonstrukce sociálního zařízení
pro veřejnost
Po 25 letech proběhla celková rekonstrukce
místa sociálního zařízení muzea pro veřejnost.
Prostory byly stavebně nově logicky rozčleněny, získaly nové obklady, radiátory, chybějící
vzduchotechniku, moderní mobiliář a hygienické prvky. Největší investicí zde však byla rekonstrukce zastaralých vodovodních rozvodů
a odpadů, na které muzeum čekalo již několik let.

22. / Ne / 15:00 / Divadlo Trám

Divadlo Kejklíř Praha: Haló, Jacíčku
Byla krásná srpnová noc. Černá, nádherná,
hvězd jak nasypáno... Každou chvíli hvězda
padala. Jácíček a Veverka seděli pod bukem
a dívali se na to. Nikdy neviděli nic krásnějšího... Byli tiše, až se Jácíček ozval: „Proč je
nebe tak daleko?“ „Vždyť je blízko, hlupáčku.“
A o tom, že je - nebo může být - blízko, vypráví inscenace HALÓ, JÁCÍČKU! Pohádka
o tom, jak zajíček s veverkou zjistili, že svět
není šedivý, ošklivý a nanicovatý a jak si ho
svým kamarádstvím udělali ještě krásnější - takový, jaký můžete mít i vy. Vede děti k poznání,

TIP
SKS

3) Informační a muzejní recepece
Cílem projektu byla modernizace stávající recepce muzea jako součást informačního
systému města Svitavy. Prostory byly nově
vybaveny jednotným funkčním mobiliářem,
úschovnými a uzamykatelnými schránkami,
šatnou a prezentačními vitrínami. Zároveň byly
doplněny o informační technologie. Recepce
bude začátkem října vybavena elektronickou
pokladnou.
Blanka Čuhelová
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Kvalifikační skupina mistrovství Evropy ve Svitavách

Stříbro z mistrovství
Evropy
Vrchol letošní modelářské sezóny, mistrovství Evropy pro upoutané modely, se konalo
začátkem srpna v maďarské Békéscsabě. Českou republiku zde reprezentovalo čtyřčlenné
družstvo akrobatářů, mezi které se díky svým
výsledkům z minulé sezóny nominoval svitavský junior Jan Kopřiva.
Na 250 hodin strávených přes zimu v dílně
přineslo nový akrobatický speciál, následovaly
desítky hodin tréninku na letišti. Před odjezdem do Maďarska měl nový model nalétaných
přes 16 hodin, to je téměř dvěstěkrát zalétaná
povinná soutěžní sestava.
Po čtyřech dnech kvalifikačních letů
v pětačtyřicetistupňových vedrech postoupil
Jan Kopřiva do juniorského finále, ve kterém
se podařilo vybojovat 2. místo. Tento výsledek
přinesl i cenné body do hodnocení družstev,
kde česká reprezentace získala také 2. místo.
Zdeněk Uher

Uspořádáním tří kvalifikačních utkání 3. skupiny o postup na ME fotbalistů U17 byla pověřena dvě města a jejich fotbalové kluby: Letohrad a Svitavy. Ve Svitavách se 13., 16. a 19. října
můžeme těšit na kvalitní zápasy. Zvláště pro Svitavany bude zajímavé střetnutí naší reprezentace
s Tureckem, neboť v něm nastoupí odchovanec svitavské kopané Milan Králíček. V paměti jistě
máme jeho zdařilé vystoupení v jarní přípravě na Svitavském stadionu proti Bělorusku. Jiří Petr
13. října / Pá / 15:00 Izrael - Turecko
16. října / Po / 15:00 Turecko - Arménie
19. října / Čt / 15:00 Turecko - Česká republika

Mistrovství České republiky pro upoutané modely

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 29. října 2017.

Pořádání MČR pro upoutané modely letadel bylo pro rok 2017 přiděleno svitavskému
Modelklubu. V pěti kategoriích, již tradičně
s mezinárodní účastí, se tak v sobotu 9. září na
Cihelně sešlo celkem 28 modelářů z celé České republiky a Slovenska. Největší zastoupení,
13 soutěžících, měla kategorie mezinárodních
akrobatických modelů F2B, za ní následovaly malé národní akrobaty UŠ a tři rychlostní
kategorie. I přes vítr o rychlosti téměř 7 m/s
se v silně turbulentním vzduchu létalo už od
rána. Soutěžilo se na dvou kruzích, a tak jsme
již před šestou hodinou večerní znali konečné
výsledky. Na „bednu“ nikdo ze svitavských nevystoupil, ale to jen proto, že na MČR se juni-

Den otevøených dveøí pro veøejnost
Pøijïte se k nám podívat
7. øíjna 2017
8-12 hod.

Srdeènì Vás zveme na prohlídku areálu a výrobních prostor úspìšné spoleènosti STORY DESIGN.
Uvidíte u nás v chodu CNC technologie (zpracování døeva, kovu, plastù) vyrábìjící designové
produkty, které vyvážíme do mnoha evropských zemí.

STORY DESIGN, a. s. | Moravská 949 > 570 01 Litomyšl
www.story-design.cz

orské výsledky nevyhlašují zvlášť. V juniorském
pořadí v kategorii F2B totiž zvítězil Jan Kopřiva
a druhé místo získal Martin Sobotka, oba z MK
Svitavy. V kategorii UŠ mezi juniory získali pro
MK Svitavy druhé místo Lenka Weisová a třetí
místo Martin Čepelka.
Jan Kopřiva

Volejbalová soustředění
Abychom letos zvládli první část přípravy na novou sezónu, zorganizovali jsme
čtyři „výjezdní“ turnusy volejbalových soustředění a jeden kratší „domácí kempík“ na
volejbalových kurtech. Dohromady 39 dní
a vystřídalo se 198 členů oddílu! Od žákovských přípravek až po dospělé. Především
v Hošťálkové u Vsetína, ale i ve Výprachticích,
kde měly útočiště nejmladší „žížalky“, praskaly
při našich pobytech místní areály ve švech. Nová
soutěžní sezóna se právě rozbíhá, tak uvidíme,
jestli se kvalitní příprava odrazí taky na výsledcích. Zveme vás, přijďte povzbuzovat, nebo, ještě lépe, dejte se k nám!
Marcela Sezemská
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Hokejbalový oddíl 1. HBC

9. září začala sezóna pro svitavský hokejbalový oddíl 1. HBC Svitavy, který prošel jednou
zásadní změnou. Nově totiž 1. HBC nastupuje
k domácím zápasům na umělém povrchu zimní ledové plochy, v multifunkčním sportovním
areálu města Svitav. Se sezónou 2017/2018
jsme změnili svou téměř dvacetiletou tradici
a opustili hokejbalové hřiště v Lačnově. S novou sezónou se stalo naším „domácím zázemím“ hokejbalové hřiště na zimním stadionu.
Bohužel naše stávající zázemí již neodpovídalo
technickým požadavkům pro mistrovská utkání, a tak přišla na řadu rapidní změna. Zástupci
města Svitav předložili nabídku, která se pro
nás po detailním zvážení stala nejlepší možností
a tak došlo k vzájemné dohodě a samotnému
přesunu. Současně se 1. HBC dělí o hřiště
s mládežnickým oddílem TJ Sršni Svitavy, ale
díky pozitivnímu přístupu obou stran prakticky
nebyl žádný problém. Po nenaplnění cíle z loňské sezóny, kdy se nám o pouhý bod nepodařilo
probojovat do play-off, zůstávají naše hodnoty
úspěchu/neúspěchu na stejném milníku jako
v minulé sezóně, což je postup do vyřazovacích
bojů. Věříme, že nám k tomu může napomoci
mnohem kvalitnější zázemí a hrací povrch, který
již byl v článku několikrát zmíněn. Kromě těchto
skutečností můžeme zmínit, že došlo k rapidnímu posílení našeho týmu ať už z řad nových
posil, nebo „navrátilců“. Především díky zkvalitnění hráčského kádru očekáváme konečně
ročník zakončený úspěchem.
Na závěr bych chtěl všechny příznivce ať už
hokejbalu, či svitavského sportu pozvat na nejbližší domácí utkání, jejichž termíny naleznete
ve sportovním programu.
Milan Beneš

Krytý bazén od 1. října
pondělí

–

14:00–20:00

úterý

5:00–7:45

14:00–16:00

středa

–

14:00–20:00

čtvrtek

–

13:00–16:30

pátek

5:00–7:45

15:30–21:00

sobota

10:00–12:00

13:00–19:00

neděle

–

13:00–20:00

Upozorňujeme na právo změny stálé otevírací
doby (dané změny budou vždy zavčas dopředu
prezentovány).
Filip Tomanec

DEKSTONE Tuři Svitavy na prahu své osmé ligové sezóny
Chceme jít do první šestky!
Po loňském historickém sedmém místě
chtějí svitavští Tuři udělat další postupný krůček
směrem vzhůru. Cílem pro letošní rok je postup
do skupiny A1, který zaručí pouze umístění do
šestého místa po základní části. Základem pro
naplnění smělého cíle je udržení trenérské dvojice Lubomír Růžička (asistent repre mužů)
– Lukáš Pivoda (asistent repre U16) i základní
hráčské osy loňského úspěšného týmu: Bryan
Smithson (USA), Roman Marko (Slovensko),
Pavel Slezák, Jan Špaček, Tomáš Teplý, Jiří Jelínek, Brett Roseboro (USA). Nově přišli tři
zkušení hráči – Luboš Stria, Garret Kerr (USA)
a Ozren Pavlovič (Chorvatsko) a tři čeští
mladíci – Šimon Puršl (přestup ze španělské
Zaragózy), Luboš Kovář (reprezentant U18)
a Eduard Kotásek. Ostrý start do nového ročníku Kooperativa NBL čeká Tury v Děčíně

4. října. První domácí zápas odehrají 7. října
proti mistrovskému Nymburku. Nic náročnějšího na rozjezd je potkat nemohlo, a tak hned
úvod sezóny prověří důkladně jejich sílu. Po
základní části hrané každý s každým se dvanáctičlenné pole rozdělí na šestičlenné skupiny
A1 a A2, které znovu odehrají zápasy každý
s každým. Do play off postoupí týmy skupiny
A1 podle pořadí a první dva týmy skupiny A2.
Tuři jdou do nové sezóny s rozpočtem
11,5 mil. Kč, kde největší podíl mají titulární
partner fi. DEKSTONE a město Svitavy. Tuři
touto cestou děkují všem svým partnerům za
podporu a věří, že jim i skvělým svitavským
fanouškům předvedou kvalitní „basketbalové divadlo“. Permanentky jsou v předprodeji
v městském informačním centru na nám. Míru.
Pavel Špaček

Florbal Svitavy odstartoval sezónu č. 23
Oddíl florbalu při TJ Svitavy založený
v roce 1995 (známý pod zkratkou FbK Svitavy)
startuje 23. sezónu v soutěžích organizovaných
Českou florbalovou unií. Nově je předsedou
René Hnát, který nahradil odstupujícího Davida Komůrku, dlouholetého sekretáře oddílu
Luboše Skálu pak nahradila manželka předsedy
Zuzana Hnátová, mimo jiné také odchovankyně oddílu. Jak Davidu Komůrkovi, tak Lubošovi
Skálovi patří velký dík od vedení oddílu za jejich
dlouholetou práci pro svitavský florbal a stovky
hodin dobrovolně strávených s oddílem nejen
Na Střelnici.
Pod hlavičkou FbK Svitavy je v letošním
soutěžním ročníku organizováno 8 družstev,
což je o 2 více než v tom předcházejícím. Oddíl se tak přiblížil plné struktuře, tj. družstvu
v každé kategorii organizované florbalovou unií,

což je nutným předpokladem pro získání grantu
pro angažování profesionálního trenéra mládeže. To je velkým cílem a úkolem vedení oddílu
v blízké budoucnosti. Tento krok by měl výrazně
posunout oddíl dál organizačně a měl by pomoci v rozvoji florbalu ve Svitavách. Lukáš Brýdl
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