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Město Svitavy se připojí k oslavám 100. výročí založení republiky

Město Svitavy se rozhodlo připojit k celostátním oslavám vzniku samostatného státu.
Vrchol oslav je naplánován zcela symbolicky na
neděli, 28. října, tedy přesně na den, kdy v roce

1918 dorazil na svitavský telegrafní úřad stručný telegram se zprávou o vzniku Republiky československé. Ve Svitavách, stejně jako v jiných
českých a moravských městech s většinovým

David Šimek je nejlepším starostou Pardubického kraje

Hned dvě ocenění jako nejlepší starosta získal
David Šimek v září. Cenu pro nejlepšího starostu
za období 2014–2018 obdržel v pátek 7. září od
Svazu měst a obcí České republiky ve Španělském
sále Pražského hradu. Soutěž se konala historicky
podruhé a jejím cílem bylo vybrat starosty a primátory, kteří se v daném volebním období nejvíc
zasloužili o rozvoj svého města či obce. Čtrnáct
starostů měst a obcí z každého kraje, tři lidé ocenění veřejností a tři předsedou Svazu na Pražském
hradě převzali ceny od představitelů obou komor
Parlamentu, vlády, samosprávy a partnerů. Vítěze
soutěže vybírala z více než 200 představitelů odborná porota složená ze zástupců státní správy,
zástupců Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva
pro místní rozvoj ČR a odborníků na samosprávu

z vysokých škol, ale i soukromé sféry. Měřítkem,
kterým se porota řídila, byl například jejich osobní přínos pro město či obec nebo výsledky jejich
práce. „Velice si tohoto ocenění vážím. Není to jen
cena má, ale všech kolegů a spolupracovníků, se
kterými společně rozvíjíme naše město k lepšímu.
Moc všem za to děkuji,“ řekl David Šimek.
Ve čtvrtek 13. září pak přivezl starostovi osobně hejtman Martin Netolický druhé ocenění, a to
Medaili Hejtmana Pardubického kraje. „David Šimek je dlouhodobě jedním z nejaktivnějších starostů v našem kraji. Pro své město se snaží pravidelně získávat nejen evropské, státní, ale i krajské
prostředky. Jednání s ním jsou vždy velmi otevřená a konstruktivní. Vzhledem k tomu, že se jedná
o ocenění, jehož garantem je Svaz měst a obcí, tak
je to jednoznačně velmi prestižní záležitost. Dnes
již mohu říci, že jsem měl Davida ve svém užším
kruhu favoritů také. Jeho práce, ale i práce dalších
starostů v našem regionu může být příkladem pro
další zájemce o práci v samosprávě města, ale
i kraje,“ pochválil starostu hejtman. Získáním tohoto ocenění se David Šimek zařadil mezi biatlonistu Ondřeje Moravce, matematika Josefa Kubáta
nebo youtubera Kovyho, kteří jsou držiteli Medaile
hejtmana Pardubického kraje. Lucie Macášková

německým obyvatelstvem, byla zpráva přijata
s rozpaky. A nesouhlasem. Byly i jiné cesty, jak
vyřešit poválečné uspořádání Evropy. Umírající
monarchie ve ztracené válce si ale podmínky
diktovat nemohla a vše zůstalo v rukou vítězných mocností. Odmítání RČS ve Svitavách bylo
vyřešeno v prosinci 1918, kdy město obsadila
čsl. armáda a slova nového starosty Carla Licka
připomněla, že německá samospráva se musí
podvolit násilí.
Návštěva prezidenta Masaryka 9. července 1929 zařadila Svitavy na seznam obcí, které
s mladou republikou aktivně spolupracovaly.
Prezident přijel do Svitav v doprovodu ministrů
a po projevu na tribuně na svitavském náměstí
navštívil Ottendorferovu knihovnu, v níž se zapsal
do pamětní knihy. Podobná situace se zopakovala
v září roku 2006, kdy i prezident Václav Havel pozdravil Svitavany z tribuny na náměstí a poté, společně s místopředsedou Senátu Petrem Pithartem
a představiteli města navštívil tutéž budovu jako
T. G. Masaryk. Fotograf stál na stejném místě…
Více na str. 2 a 15.
Radoslav Fikejz

Halloweenské slavnosti
v MC Krůček

Strašidelná Fabrika – to je stezka plná tajuplných úkolů, která vám odhalí i řadu míst, kam
se za běžného provozu nedostanete. Přijďte se
ve středu 31. 10. 2018 od 17 hodin do Fabriky trochu bát a hodně bavit! Rodinné vstupné 50 Kč členové/70 Kč nečlenové MC Krůček.
Pokračování na str. 2

str. 2

naše město / říjen 2018 / www.svitavy.cz

Nový památník
„Valeas, res publica!“

Prodaná nevěsta ve Fabrice

Pokračování ze strany 1

14:00 / Náměstí Míru
Myšlenka postavit ve Svitavách památník
vzešla loni z občanské iniciativy. Začala se vyhledávat místa pro realizaci (bylo jich pět) a nakonec bylo vybráno místo uprostřed náměstí. Zhotovením byl pověřen umělecký kovolijec Martin
Horký a památník má podobu otevřené kroniky s nápisem, který připomíná prezidentskou
návštěvu s autentickým svitavským podpisem
TGM. K památníku vede symbolická cesta s nejvýznamnějšími městskými daty. Kniha je umístěna tak, abychom si s hlavou skloněnou četli nápis a tím se nenuceně sklonili v zamyšlení, co to
je žít v samostatném a suverénním státu, z jehož
historie vyrůstáme. Tedy klasik vzdává našemu
společenství hold slovy „Buď zdráva, věci veřejná!“ Ergo „Valeas, res publica!“
Keramická plastika panoramatu Svitav
15:00 / Klicperova ulice (vedle muzea)
Odhalení druhé části keramického panoramatu Svitav. Německé dějiny českého města
polskýma očima. Svitavské dějiny z dílny profesora Opolské univerzity Wita Pichurského.
Radoslav Fikejz

Divadlo DISK uvede Prodanou nevěstu na
prknech Prozatímního, Stavovského a Národního divadla v letech 1868 až 2018 ve Fabrice
Svitavy 28. října 2018 v 18:00 hodin u příležitosti
100. výročí vzniku Československa.
Hrají: Studenti 3. ročníku Alternativního
a loutkového divadla.
Záměrem inscenace je reﬂektovat zásadní
události novodobých československých dějin, které se odehrávaly na scénách Národního divadla
coby symbolu české státnosti. „Zajímá nás, jakým
způsobem se herci v těchto okamžicích dobrovol-

ně nebo nedobrovolně angažovali,“ upřesňuje
režisér inscenace Boris Jedinák. Tyto okamžiky
herci publiku přiblíží na půdorysech tradiční české
opery, která je inscenačním týmem nahlížena jako
typický prvek identity českého národa.
O hře nejlépe vypovídají odborné recenze:
…„Studenti 3. ročníku katedry alternativního
a loutkového herectví představili projekt, který
se – alespoň soudíc podle až demonstrativních
ovací při premiéře – stal nejen uměleckým, ale
i společensko-politickým počinem.“ Jana Soprová, Scéna… „Jestli inscenace, podepsaná tvůrčím
kolektivem po vzoru Ypsilonky, vyjadřuje znechucení mladíků a mladic ze současných poměrů,
jestli si objevují, že tomu v minulosti nebylo jinak,
pak jsem jim porozuměl a je mi to nadmíru sympatické. Co na tom, že připomněli události spíše
známé – měli bychom si je opakovat jako otčenáš
před spaním, pak by u nás možná bylo lépe.“ Josef
Herman, Divadelní noviny
Vstupné zdarma, místenky je možné si vyzvednout od 8. října v recepci Fabriky.
Petr Mohr

Pohádkový les, tentokrát plný popletených pohádek

TOM Zálesáci Svitavy pořádají v sobotu 6. října již 24. ročník pochodu nejen pro
mladé. Start je na pláži u rybníka Rosnička

od 13:30 do 15:30 hodin. Startovné je jednotné 40 Kč, účastníci v maskách budou mít
vstupné zdarma. Účastníci pochodu získají
v cíli diplom a na trase od pohádkových postav spoustu sladkostí a drobných dárečků.
V rámci této akce bude u chaty Rosnička od
15:00 k poslechu hrát skupina Generace
a v 16:00 hodin se představí Bombarďák
s koncertem plným písní a ztřeštěných tanečků. Pochod se koná za každého počasí.
Neseďte doma a přijďte prožít sobotní odpoledne do příjemného prostředí Brandu.
Těšíme se na vás.
David Šimek

Prožijte s námi svátek seniorů
Program oslav 100. výročí
republiky 28. 10. 2018
9:30 Ekumenická bohoslužba vděčnosti.
Kostel Navštívení Panny Marie.
13:00 Výsadba národního stromu lípy malolisté.
Parčík před ZŠ T. G. Masaryka 35/27.
14:00 Odhalení pomníku Valeas, res publica! (Ať je zdravá, silná…. věc veřejná)
Vystoupí pěvecký sbor Dalibor.
Před domem U Mouřenína (IC), na
náměstí.
15:00 Odhalení nové části plastiky Klicperka (panorama města Svitavy). Klicperova ulice.
15:30 Vernisáž výstavy Svitavské osmy.
Městské muzeum a galerie.
18:00

Prodaná nevěsta na prknech Prozatímního, Stavovského a Národního
Divadla v letech 1868 až 2018. Hrají
studenti 3. ročníku loutkového divadla.
Centrum Fabrika. Vstupné zdarma,
místenky je možné si vyzvednout od
8. října v recepci Fabriky.

Stalo se již tradicí, že 1. říjen je věnován Mezinárodnímu dni seniorů. Ve Svitavách letos oslavíme tento svátek ve středu 3. října 2018 (začátek
v 15.00 hod.). Zveme všechny svitavské seniory
do velkého sálu kulturního centra Fabrika na zábavnou talkshow s herečkou, spisovatelkou Ivankou Devátou a italským zpěvákem Andrea Andrei,
který vám zahraje na zcela novém klavíru a zazpívá
nejen své autorské skladby, ale i známé italské hity.
Součástí programu bude také autogramiáda!

Ivanka Devátá po maturitě na gymnáziu pokračovala ve studiu herectví na DAMU. Nastoupila
do angažmá v Realistickém divadle Zdeňka Nejedlého v Praze, kde působila až do svého odchodu
do důchodu v roce 1991. Po odchodu z divadla zahájila úspěšnou literární kariéru. Je autorkou řady
knih, náměty čerpala většinou z vlastních životních
zážitků a divadelní praxe.
Akce se koná pod záštitou radního Pardubického kraje Pavla Šotoly a starosty města Davida
Šimka.
Poděkování patří ﬁrmě Nekvinda – Zemědělská technika a. s., která sponzoruje kulturní program.
Senioři se zdravotním postižením mohou využít zdarma dopravu Taxíkem Maxíkem. Odvoz je
třeba objednat na tel.: 730 844 717 nejpozději do
pondělí 1. října.
Připojte se a prožijte s námi tento náš svátek!
Milena Brzoňová

Halloweenské slavnosti v MC Krůček
Pokračování ze str. 1
Nejen dobrovolníci Dobrovolnického centra Krůček se mohou 23. 10. od 15 do 18
hodin realizovat na tvůrčím workshopu
s jevištní výtvarnicí Marií Blažkovou. Ze starých a nepotřebných věcí vyrobíme originální strašidelné rekvizity. Společné dlabání

dýní proběhne 30. 10. od 15.30 do 18 hodin. Rodinné vstupné 50 Kč členové/70 Kč
nečlenové MC Krůček, jedna dýně v ceně.
Účast je nutno nahlásit předem na e-mailu:
s.nadvornikova@kruceksvitavy.cz nebo na
tel.: 733 518 999. Akce se koná za podpory
Pardubického kraje.
Tým MC Krůček
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Svitavy budou mít
první Smart toaletu
v Pardubickém kraji
Možnost využití tzv. chytré toalety, která
nejen hezky vypadá, zaručuje komfort a čistotu při jejím užívání a k tomu je ekologická,
by měli mít občané Svitav už v listopadu tohoto roku, a to ve Vodárenském lese.
Návštěvníci Vodárenského lesa, turisté a cykloturisté dosud využívali toalety na
Svitavském stadionu, případně si odskočili
do lesa. Umístění toalety ve Vodárenském
lese tak řeší dilema mnoha návštěvníků
„kam s tím“. Všechny, kdo neradi navštěvují veřejné toalety, obzvláště ty mobilní kvůli
obavám z nepříjemného zážitku spojeného
s hygienou, jistě potěší, že Smart WC nabízí
záruku čistoty a hygieny. Díky online hlášení provozovatel zjistí, že je třeba například
doplnit vodu na mytí, toaletní papír nebo
provést vyčištění.
Zázemí toalety nabídne například umyvadlo, toaletní papír, zrcadlo, háček na zavěšení oděvů, mýdlo, roztok na dezinfekci
sedátka, ale i možnost dobít si telefon a další vybavení. Přístup je zpoplatněn částkou
10 Kč, a to prostřednictvím platby přes mobilní telefon nebo kreditní kartou. Doba pobytu na toaletě je také omezená, takže ji nelze zneužívat k jinému účelu. Svitavy získaly
na pořízení Smart WC plnou dotaci z Programu rozvoje venkova ve výši 246 877 Kč
včetně DPH.
Lucie Macášková

str. 3

Omezení v souvislosti se stavbou terminálu

Od pondělí 10. 9. 2018 probíhá úprava stávajícího přechodného dopravního značení a došlo k uzavření další části místní komunikace
Nádražní a 5. května ve Svitavách kvůli realizaci
stavby „Přestupní terminál Svitavy-nádraží“. Přístup k přepravní budově Českých drah pro pěší
je pomocí zachovaného stávajícího koridoru od

hranice staveniště na ulici Nádražní, od úrovně
domu Nádražní 14. Stávající dvě autobusové zastávky před budovou bývalé pošty jsou dočasně
přemístěny na ulici Nádražní před budovu SOU
Svitavy. Do horní části ulice Nádražní je vjezd
zakázán, doprava je vedena jednosměrně ulicí
bez názvu podél obřadní síně a hřbitova. Parkování osobních aut pro cestující ČD je umožněno ve vyhrazeném prostoru autocvičiště na
ulici proti obřadní síni a hřbitovu ve vzdálenosti
cca 250 metrů od nádraží. Přístup pro zásobování provozovny PentaCo s.r.o. a zákazníky je
zajištěn z ulice 5. května od chráněného železničního přejezdu v křižovatce 5. května – Olomoucká. V termínu od 12. listopadu 2018 bude
zprovozněna 1. část stavby „Přestupní terminál
Svitavy-nádraží“ od sídliště u nádraží po křižovatku ulic 5. května – Nádražní.
Ivo Hejduk

Oprava havárie kanalizace na ulici Poličská
V návaznosti na plánované úpravy povrchu
části komunikace na ulici T. G. Masaryka a Poličská a výstavby okružní křižovatky před gymnáziem byla provedena kontrola kanalizace na
ulici Poličská. Při kontrole správce kanalizace,
Vodárenská Svitavy s.r.o., zjistil, že stav kanalizace, jejíž stáří je odhadované na cca 70 let, je
havarijní. Protože ulice Poličská je komunikací
s frekventovanou dopravou a oprava kanalizace
bude provedena bezvýkopovou metodou, konkrétně tzv. „vložkováním inverzní metodou“, kdy
je rukávcová vložka ve tvaru hadice ze syntetických vláken nasycena pryskyřicí a zatažena do

kanalizačního potrubí. Hydrostatický tlak vody
zajišťuje dokonalé přilnutí vložky k opravovanému potrubí a její vytvrzení je zajištěno ohřátím
vodní náplně nebo páry na předepsanou teplotu
a po předepsanou dobu. V potrubí tak vznikne
vystýlka z tvrzeného sklolaminátu s výbornými
mechanickými i provozními vlastnostmi. Kanalizace se nachází zhruba v polovině vozovky, a tak
dopravní omezení v případě provádění bezvýkopovou metodou, budou jen nezbytně nutného
rozsahu. Děkujeme za pochopení. Práce budou
probíhat od 10. do 28. října 2018.
Lucie Macášková

Letní kino díky novým technologiím přilákalo spoustu diváků
Z letního kina 2018 v Parku Jana Palacha mám
opravdovou radost! Investice i energie, které jsme
do projektu MODERNIZACE LETNÍHO KINA VE
SVITAVÁCH vložili, se nám mnohonásobně vrátily:
Svobodná možnost volby titulů, skvělý obraz (nový
projektor a plátno z kina), výborný zvuk (zbrusu
nová aparatura), úžasné počasí a mnoho mnoho diváků! Velké poděkování sponzorům – umožnili promítání úplně zdarma, personálu kavárny V Parku za zázemí a občerstvení, dárcům za příspěvek
v celkové výši 31 855 Kč do kasičky Nadace Valentina Oswalda Ottendorfera. Už se těším na příští
léto!
Petr Mohr

Charita Svitavy oslaví výročí 25 let od zřízení benefičním koncertem

V pátek 14. 12. 2018 uplyne 25 let od zřízení Charity Svitavy olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem.
Charita Svitavy připravuje k oslavám ně-

kolik akcí. Jedná se v první řadě o beneﬁční
koncert 8. 10. 2018, pořádaný ve spolupráci
se Střediskem kulturních služeb Svitavy. Návštěvníci se mohou připravit na nejrůznější
žánrové kategorie v podání svitavských umělců. Vystoupí mj. sbor Dalibor, folková skupina
Točkolotoč, kapela SYFON a operní zpěvák
Vojtěch Poštulka. Koncert se koná pod záštitou krajského radního Ing. Pavla Šotoly a starosty Svitav Mgr. Davida Šimka.
Druhou velmi významnou akcí bude den
otevřených dveří. Jeho termín je závislý na instalaci nové schodišťové plošiny v jedné z budov Charity a jejím slavnostním uvedením do
provozu. Termín bude upřesněn na webových

stránkách a na facebookovém proﬁlu Charity
Svitavy.
K 25. výročí nabízí Charita kalendář na rok
2019 od svitavského fotografa Tomáše Hladíka. Kalendář byl vydán pod záštitou Svazu
českých fotografů, z. s. Jde o výběr fotograﬁí,
které byly vystaveny na Národní soutěži amatérské fotograﬁe v letech 2000–2016, kde autor získal několik ocenění. Jsou k dispozici na
ústředí Charity Svitavy, na recepci multikulturního centra Fabrika, v Městském muzeu a galerii Svitavy a v Městském informačním centru
Svitavy. Hodnota kalendáře je 500 Kč.
Blanka Homolová,
ředitelka Charity Svitavy
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Zlatá svatba manželů Vojtových

Městská policie informuje
Tísňové volání 156
Informace ke kroužku „Malý strážník“

V sobotu 30. června oslavili v obřadní síni
zlatou svatbu manželé Jindra a Jiří Vojtovi. Na
svitavskou radnici se dostavili v doprovodu
své rodiny, aby si před starostou města Davidem Šimkem opět řekli své „ANO“ a symbolicky tak obnovili svůj manželský slib, který

si vzájemně dali před padesáti lety. Nechyběla svatební kytice, pamětní list a přípitek na
zdraví.
Přejeme mnoho dalších společně strávených let bok po boku ve vzájemné shodě
a lásce.
Marcela Górecká

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji
I v tomto roce budou moci zájemci o výměnu starých kotlů podat žádost o dotace na pořízení nových. 5. září 2018 byla vyhlášena 4. Výzva k podávání žádostí o poskytnutí prostředků
z programu Kotlíkové dotace v Pardubickém
kraji. Po tomto termínu byly zveřejněny kom-

pletní podmínky, formuláře a samotná aplikace
k vyplnění žádosti. Příjem žádostí odstartuje ale
až 9. října 2018. Více informací, včetně kontaktů
na příslušné pracovníky, najdete na adrese https://www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace.
Iva Hamerská

Ve městě byly nainstalovány nové psí koše

V říjnu letošního roku se znovu otevře kroužek
„Malého strážníka“, který tak naváže na úspěšný
projekt, který proběhl v předchozím školním roce.
Kroužek pořádá Středisko volného času a lektory kroužku jsou dva strážníci městské policie. Jde
o zábavné zapojení dětí do běžné profese strážníka
městské policie, kdy cílem kroužku je motivovat děti
k tomu, aby dokázaly vnímat všechna rizika, která je
v běžném životě obklopují. Více informací najdete na
webových stránkách SVČ Svitavy.

Hádka skončila jízdou
pod vlivem alkoholu
Dne 7. 9. byli strážníci ve večerních hodinách
vysláni k případu občanského soužití na ul. Větrná, kde docházelo k hádce mezi bývalými partnery
a to bohužel i za přítomnosti jejich nezletilých dětí.
Při příjezdu na místo bylo slyšet hlasitý křik ženy
i muže a kolem nich se nacházela skupina dalších
osob. Strážníci se na místě snažili celou věc uklidnit, což se po chvíli podařilo. Věc si k dořešení na
místě převzala Policie ČR. Podezřelý muž, který byl
pod vlivem alkoholu, po projednání věci z místa
odešel s tím, že půjde domů. Bohužel, domů nedošel a nedostal lepší nápad, než usednout za volant
motorového vozidla. S vozidlem následně na ul.
Svitavská naboural další vozidla a snažil se z místa
odjet. Hlídka strážníků však dotyčného dostihla,
zastavila a po rychlém zákroku muže na místě zadržela pro podezření ze spáchání trestného činu.

Občanské soužití a napadení strážníka

Chovatelé psů na svých procházkách již
určitě zaznamenali, že během prázdnin přibylo
6 ks nových košů na psí exkrementy, a to na ul.
Na Vějíři u kontejnerového stání vedle bytového
domu č.o. 2–8, na ul. Vojanova v parčíku pod
kostelem na náměstí, na ul. Marie Kudeříkové,
ul. Boženy Němcové, ul. Jana Švermy a u rybníka Rosnička u nového parkoviště. Zároveň byla
vyměněna další část starých plechových košů za
nové plastové. Výměna starých košů bude probíhat i během podzimních měsíců.
Pro většinu chovatelů je úklid po svých pejscích již samozřejmostí, za což všem chovatelům
děkujeme. Věříme, že čisté veřejné prostranství
bude motivací i pro zbývající chovatele. Připomínáme, že kromě papírových sáčků ze zásobníků
u košů, mohou občané používat mikrotenové

sáčky, které jsou zdarma k dispozici na MěÚ
Svitavy, odboru ﬁnancí, v budově T. G. Masaryka 25. Zde si je mohou vyzvednout nejen při placení ročního poplatku, ale kdykoliv v průběhu
roku. Zároveň děkujeme za návrhy nových míst
pro umístění košů. Snažíme se koše rozmisťovat
podle potřeb chovatelů. Jak jsme však již v minulosti informovali, jsme při výběru míst limitováni
více faktory, např. přístupem místa pro vyvážení (zejména v zimních měsících), blízkostí oken
bytů či kanceláří, inženýrskými sítěmi v zemi,
které neumožní ukotvení sloupků apod.
Pro připomínky, kde chybějí sáčky nebo není
dostatečná frekvence vyvážení košů, využívejte, prosím, kontakty uvedené na samolepkách
umístěních na koších (tel. 461 550 242, e-mail:
psi@svitavy.cz).
OŽP, Sportes

Povinná revize kotlů na pevná paliva
Zákon o ochraně ovzduší v roce 2012 zavedl povinnost provozovatelům kotlů na pevná
paliva o výkonu od 10 do 300 kW, které slouží
jako zdroje tepla pro teplovodní soustavu vytápění, zajistit provedení první kontroly technického stavu a provozu kotle, a to nejpozději do
31. prosince 2016. Následně pak kontroly měly

být prováděny každé dva roky. Novela zákona
z roku 2018 však termín posunula na roky tři.
Nově tedy bude třeba kontrolu kotlů provést až
v roce 2019. Ministerstvo životního prostředí
ČR také pro rok 2019 připravuje databázi odborně způsobilých osob, které budou moci tuto
kontrolu provést.
Iva Hamerská

Hlídka strážníků byla dne 8. 9 ve večerních
hodinách vyslána na ulici Felberova do jednoho
z panelových domů, kde před vchodem do domu
mělo docházet k fyzickému napadání mezi mužem
a ženou. Po příjezdu na místo hlídka zjistila, že podezřelý muž z místa utekl a žena, která byla v silně
podnapilém stavu, seděla na venkovním parapetu
okna. Ženu se podařilo z okna dostat do chodby
domu, ale její agresivita se vzápětí obrátila proti
strážníkům, kteří se jí snažili pomoci. Při prověřování předmětné věci, došlo k fyzickému napadení
jednoho ze strážníků ze strany této ženy, která své
chování přestala zcela ovládat. Vše skončilo jejím
zadržením a předáním věci Policii ČR pro podezření ze spáchání trestného činu. Dotyčná byla následně převezena na protialkoholní záchytnou stanici
a další šetření věci je v kompetenci Policie ČR.

Opakovaná krádež
Dne 11. 9. v odpoledních hodinách hlídka
městské policie řešila oznámení o krádeži zboží
v OD Albert na ul. U Tří mostů. S podezřelým, který
byl na místě zjištěn, byla věc řešena uložením příkazu na místě. Po vyřízení věci byl dotyčný propuštěn. Neuplynula ani hodina a hlídka strážníků byla
vyslána na další krádež do prodejny Qanto. Zde se
znovu setkala se stejným podezřelým jako u první
krádeže, který si chtěl zřejmě napravit reputaci, ale
znovu neúspěšně… Tentokrát to již skončilo předvedením osoby na Policii ČR a oznámením věci.
Rostislav Bednář
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Víte, že...
…na ulici Purkyňova 11a byla otevřena nová
cukrárna „Cukrkandl“? V krásném nově zrekonstruovaném prostředí můžete využít posezení na
terase, pro děti je připraven dětský koutek. V nabídce jsou především dorty vlastní výroby, ale také
bezlepkové, dia a vegan výrobky. Více informací
na mob.: 608 770 776. Otevírací doba Po – zavřeno, Út–Čt 8:30–19:00, Pá 8:30–21:00, So
13:00–21:00, Ne 13:00–18:00.
…stejně jako v minulých letech, i letos se
v Informačním centru na náměstí prodávají kalendáře Miroslava Sychry.
Stolní kalendář letos obsahuje duchovní památky Svitavska a v nástěnném je opět naše město
ve všech ročních obdobích.
Může to být pěkný dárek pro vaše blízké.

Poděkování
Jménem rodiny bych tímto chtěla poděkovat za péči a atmosféru, kterou zaměstnanci
oddělení LDN Svitavské nemocnice poskytovali po celou dobu pobytu našemu nedávno
zesnulému tatínkovi panu Karlu Krušinovi. Na
oddělení strávil necelé tři měsíce a po celou
dobu se setkával ze strany personálu a především paní MUDr. Spurné s mimořádně profesionálním a lidským přístupem.
Sebeobětavější a vstřícnější přístup však
nevyřeší problém s nadměrným počtem lůžek
na pokojích a neodpovídajícím vybavením,
které omezují jak personál při obsluze a manipulaci s pacienty, tak samotné pacienty, kteří
zde často tráví poslední dny života a jistě si
proto zaslouží mnohem víc než jen to nejnutnější.
Lenka Králová
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Sídlo společnosti Sportes v novém

Rekonstrukce třípodlažní budovy z konce
19. století, která bude sloužit jako nové sídlo
Sportes, je hotová. Musíme říci, že se jedná
o rekonstrukci velice zdařilou.
Budova, která původně patřila majiteli pily,
jež stála dříve v místech současné společnosti
ČSAD, zůstala prakticky od války v původním
stavu, samozřejmě až na drobnosti, jako je
nová malba. Rekonstrukce, se kterou se začalo 15. prosince 2017, ponechala v budově
původní prvky, které ale kompletně obnovila.
Za zmínku stojí například nádherné dřevěné
schodiště. Stavba byla ukončena 20. srpna
2018. Jakmile proběhne kolaudace, měla by
být budova připravená k nastěhování pro společnost Sportes, která zde získá nové sídlo.
V rámci stavebních úprav proběhla například výměna všech okenních a dveřních
výplní v obvodových konstrukcích, výměna

Torzo městského opevnění prošlo rekonstrukcí
V polovině září si kolemjdoucí jistě všimli novotou svítící bašty a torza městského
opevnění. Společně s památkáři můžeme
říci, že se dílo opravdu podařilo. Před čtyřmi lety byla zrekonstruována střecha a letos
byla provedena komplet fasáda, repasována
okna a opravena vodovodní přípojka. Na
torzu kamenného opevnění byly provedeny
dozdívky kamenem a vše nově vyspárováno.
Na akci město získalo z Programu regenerace
městských památkových zón od Ministerstva
kultury ČR 400 000 Kč, celkové náklady činily
820 000 Kč bez DPH.
Jiří Petr

Penzion s pečovatelskou službou
Chtěli bychom poděkovat vedoucím pečovatelek p. Popelkové a vedoucí stravování
p. Sedláčkové za precizní práci.
Pečovatelky jsou ochotné a vstřícné a jídlo je chutné a rozmanité.
Jitka Voborná a Antonín Hlaváček

Víte, proč je důležité třídit elektrospotřebiče?
Díky třídění totiž ušetříme, protože pomáhá udržet poplatky za komunální odpad na
přijatelné částce. Mimo to samozřejmě chráníme prostředí, ve kterém žijeme. Spotřebiče
totiž obsahují nebezpečné látky jako například
rtuť, olovo nebo kadmium. Ty se na klasické
skládce uvolňují do půdy, vody a ovzduší a poškozují tím výrazně životní prostředí.
Pokud ale vhodíte drobné elektro do čer-

Ilona
Csáková
ùĝħƸƪŢǠƟħǘĤĖŢǠƪĕżƢnōŦōǀů

8. prosince 2018 od 16.00

Chrám nalezení sv. Kříže, Jiráskova 8, Litomyšl
Jednotné vstupné 290 Kč

Předprodej v Informačním centru Litomyšl, tel.: 461 612 161

dřevěné obvodové konstrukce arkýře, ale
také přestavba půdního prostoru na kanceláře a archiv, včetně vytvoření nového schodiště do podkroví. „Za zmínku určitě stojí zachování původního dřevěného obložení stěn,
rekonstrukce původních dveřních obložek
a dveří včetně původního dřevěného schodiště,“ říká Milan Oblouk, který měl projekt na
starost.
Lucie Macášková

vených kontejnerů, poputují přímo do recyklační linky, kde se z nich pomocí různých separací získávají původní suroviny a materiály
ke znovuvyužití.
Děkujeme vám, že třídíte a nebojte se
čas od času rozloučit se svými starými elektrospotřebiči, na které už sedá prach, a svojí
vysokou spotřebou již výrazně zaostávají nad
moderními elektrospotřebiči.
Vít Baránek
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Svitavští světáci – 6. díl

Karolína Adamová (18 let) – oddíl TJ Svitavy Powerlifting, trenér Jiří Prášek ze Sedlčan,
který je zároveň i republikovým trenérem.
Karolína se věnuje powerliftingu teprve
tři roky a již dosáhla obrovských úspěchů na
soutěžích světové úrovně, z nichž největší
je 1. místo na mistrovství světa v klasickém
(RAW) benchpressu v kategorii dorostenek
do 57 kg a 1. místo na mistrovství Evropy
v klasickém (RAW) benchpressu v kategorii
dorostenek do 57 kg včetně 1. místa ze všech
dorostenek absolutně.
Karolína většinu volného času tráví v posilovně, ale pokud jí zbyde prostor i na jiné
aktivity ráda čte, cestuje a tráví čas s rodinou
a přáteli.
1. Co se ti líbí na Svitavách?
Na Svitavách se mi líbí určitě naše náměstí, park Jana Palacha, sportoviště, ale jelikož tu
bydlím od svého dětství, je to město, které se
mi vždycky líbilo celkově.
2. Jaké místo máš ve Svitavách nejraději?
Nejraději mám samozřejmě naší posilovnu, ale také Vodárenský les a okolí stadionu,
kam se chodím často projít a odreagovat.

Kavárenská kultura
Čajovna Krásná chvíle
4. / Čt / 18:00

Pyramidy: Jak nám pomáhají pochopit
svět kolem nás

Lékařské pohotovosti
3. Jakého svého úspěchu si nejvíce ceníš?
Titulů, které jsem letos získala, si velmi cením. Mistrovství světa ve Finsku pro mě bylo prvním mezinárodním závodem a podala jsem zde
výkon 72,5 kg se kterým jsem zvítězila. Ve Francii na mistrovství Evropy jsem podala výkon nižší
a to 70 kg, kvůli zdravotním potížím, které jsem
těsně před závodem měla. Přesto se mi podařilo
zvítězit jak ve své kategorii, tak i absolutně mezi
všemi dorostenkami. Když tedy porovnám stav,
ve kterém jsem závodila ve Finsku a ve kterém
jsem závodila ve Francii, musím říct, že pro mě
titul absolutní mistryně Evropy v benchpressu
znamená o něco více než mistryně světa.
4. Má tvůj úspěch souvislost s tím, že pocházíš ze Svitav a jakou?
Hlavní souvislost to má asi s tím, že jsem
zde potkala jednoho hrozně fajn kluka, který
mě poprvé vzal do posilovny a dal mi motivaci
a základy ke cvičení. Tímto bych chtěla poděkovat Romanu Štěpánkovi, díky kterému jsem
začala dělat silový trojboj závodně a jsem tam,
kde jsem!
5. Na jaký zážitek ze Svitav nejraději vzpomínáš?
Ve Svitavách bydlím od mého narození,
prožívám zde každý den, ale jelikož mě brzy
čeká maturitní zkouška, momentálně nejraději vzpomínám na časy, kdy jsem ještě chodila
do školky, hrála si s kamarády na písku a měla
bezstarostný život. (smích)
6. Kdybys měla někomu doporučit zajímavé
místo ve Svitavách, které by to bylo?
Doporučila bych Městské muzeum, ale
také park Jana Palacha, kde je krásně především na jaře, když vše kvete a je zde také umístěn památník Oskara Schindlera.
Děkuji za rozhovor a přeji především
hodně zdraví a úspěchů do dalších let a štěstí
u maturit.
Zuzana Štěpánková
zentací orientálních tanců – představí se skupina
PASSION ORIENTALE a jako host vícenásobná
mistryně ČR v orientálních tancích, Karolína Hynková. Součástí večera bude menší „ﬁlmové okénko“ – skutečně se vyrovná indická bollywoodská
kinematograﬁe té v Hollywoodu?
Více na: www.krasnachvile.cz

Ordinační hodiny zubní pohotovostní služby
jsou od 8:00 do 11:00 hod. Mimo tyto hodiny
přijímá akutní pacienty stomatologická pohotovost Pardubické nemocnice v ordinačních
hodinách: So, Ne a svátky 8:00–18:00 hod.,
Po–Pá 17:00–21:00 hod.
Zubní pohotovostní služba
6.–7. 10. MDDr. Pospíšil Jiří / Svitavy,
Dimitrovova 799/4, tel.: 461 532 970
13.–14. 10. MDDr. Sládek Petr / Svitavy,
Purkyňova 249/16, mob.: 731 201 180
20.–21. 10. MUDr. Slouka Lubomír / Svitavy,
Dimitrovova 799/4, mob.: 606 452 936
27.–28. 10. MUDr. Školařová Ludmila /
Moravská Třebová, Piaristická 6b,
tel.: 461 316 172
Lékařská pohotovostní služba
ORL pro děti a dospělé
Svitavská nemocnice, budova D, ORL,
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, 461 569 270,
So, Ne, svátky 8:00–18:00 hodin.

Přijďte tento „svátek“ oslavit a vychutnejte si malé
i velké pivo Bernard za 15 Kč.
Rezervujte si své místo včas!
7. / Ne / 13:00

Turnaj ve FIFĚ
Zaregistrujte se v události na facebooku nebo přímo v Kavárně v parku.
Hrajeme o zajímavé ceny.
12. / Pá / 19:00

Grilování se slevou na VŠECHNO!
Grilovat budeme hermelíny, makrely a klobásky,
a když se to podaří, někdo nám do toho i zahraje.
K tomu dáme VŠECHEN ALKOHOL do akce
a zhodnotíme tu letošní sezonu tím, že zlikvidujeme skladové zásoby.

Objevme nové poznatky starých skutečností pyramidálních útvarů.
Přednáší Leoš Peňáz a Ján Masaryk.
Více na: www.krasnachvile.cz

19. / Pá / 19:00

14. / Ne /

Koncert kapely Paraplet

Kurz kreslení

Zveme vás na koncert svitavské folkové kapely
PARAPLET. Více na: www.krasnachvile.cz

10. / St / 18:00

27. / So / 17:00

Pro všechny věkové kategorie, pro začátečníky
i pokročilé nebo profesionály. Jsme tu pro všechny. Nepotřebujete žádné vybavení, vše dostanete
na místě. Kurzy povede zkušený pan učitel Fiala
ze svitavské ZUŠ, cena jednoho kurzu je 80 Kč/
osoba a celý kurz trvá cca 2,5 hodiny.

Korálkový workshop
Zveme všechny, co mají rády drahé kameny
a šperky, na tvořivou dílnu, kde si můžete vyrobit
náramek podle vlastní fantazie. Na relaxačním
workshopu budeme společně tvořit z přírodních
materiálů, korálků i polodrahokamů. Kurzem
bude provázet Bára Steinfestová – autorka šperků DHARMA BEADS.
Více na: www.krasnachvile.cz

Vernisáž obrazů – „Ke slunovratu“ – Barbory Morongové
Vernisáž k výstavě obrazů malovaných a tkaných, je inspirována Kruhem, jenž se na podzim
pomalu uzavírá. Toto setkání bude zpříjemněno
hudebním doprovodem – hrou na keltskou harfu. Obrazy bude možno po dobu trvání výstavy
zakoupit. Vstup volný

Kavárna V Parku
14. / Ne / 17:00

4. / Čt / 17:00

Ochutnejte orient IV

Den Bernarda od 17:00

Zveme vás na čtvrtý komponovaný večer s pre-

Užijte si i letos Den Bernarda v našem podniku.

28. / Pá / 17:00

SUSHI – All you can eat – Cestovatelský večer
Tentokrát nahlédneme do Japonska a japonské
kuchyně. Povíme si něco o způsobu stolování, vyzkoušíme si přípravu SUSHI a hlavně uspokojíme
své chuťové buňky tou nejbáječnější formou, která
existuje, JEZ DOKUD JEŠTĚ MŮŽEŠ!
Je třeba si včas pořídit vstupenku. Vstupenka
500 Kč/osoba.

naše město / říjen 2018 / www.svitavy.cz
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} Volební okrsek č. 16
Mateřská škola Svitavy,
Marie Majerové 1910/13
} Volební okrsek č. 17
Základní škola Svitavy,
Felberova 669/2
} Volební okrsek č. 18
Městský úřad Svitavy,
Dvořákova 2176/3
Hlasování bude voliči umožněno poté, kdy
okrskové volební komisi prokáže svoji totožnost
a státní občanství ČR předložením platného
občanského průkazu nebo cestovního pasu ČR.

Volby do Zastupitelstva města Svitavy
a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky
proběhnou ve dnech 5. a 6. října 2018. Volební místnosti budou otevřeny v pátek 5. října
od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 6. října
od 8:00 do 14:00 hodin.
Ve Svitavách se bude volit v 18-ti stálých
volebních okrscích. Zařazení ulic do volebních
okrsků je uvedeno v Oznámení o době a místě
konání voleb, které je zveřejněno na úřední desce městského úřadu, na výlepových plochách
a na internetových stránkách města Svitavy
(odkaz úřední deska). Voliči mohou získat informace o zařazení ulic do okrsků i na městském
úřadu (tel. 461 550 415).
Upozorňujeme, že volební okrsek č. 14 byl
přemístěn do nově opravené budovy mateřské školy na adrese Marie Majerové 13 (dříve
byl umístěn v budově Agrotechniky, ulice
Bezručova 1147/9A). V tomto okrsku volí občané s trvalým pobytem na adrese Bezručova,
Bratří Čapků orientační čísla lichá 1–5, Jana
Švermy, Jana Želivského, Lačnovská, Lanškrounská orientační čísla lichá 19–47 a sudá
18-50A, Lidická, Malá, Mezi Tratěmi, Nezvalova, Přímá, Revoluční orientační čísla lichá 1-7,
Říční, Seifertova, Šafaříkova, Tovární.

Volební místnosti jednotlivých
volebních okrsků budou
umístěny následně:

} Volební okrsek č. 4
Gymnázium Svitavy,
Sokolovská 1638/1
} Volební okrsek č. 5
Gymnázium Svitavy,
Sokolovská 1638/1

Volič může ze závažných důvodů (zejména
zdravotních) hlasovat doma. O návštěvu členů
okrskové volební komise s přenosnou hlasovací schránkou může požádat do dne konání
voleb na Odboru správních činností Městského úřadu Svitavy u Bc. Anny Peňázové (telefon
461 550 415) a ve dnech konání voleb pak
u okrskových volebních komisí.

Volby do Zastupitelstva
NŒTUB4WJUBWZ

} Volební okrsek č. 6
Lesy České republiky,
Vančurova 1298/1
} Volební okrsek č. 7
Základní škola Svitavy,
T. G. Masaryka 35/27
} Volební okrsek č. 8
Regionální sdružení sportů,
Kapitána Nálepky 1544/39
} Volební okrsek č. 9
Střední zdravotnická škola,
Purkyňova 256/9
} Volební okrsek č. 10
Internát Středního
odborného učiliště,
Brněnská 307/28
} Volební okrsek č. 11
Dům s pečovatelskou službou města Svitavy,
Felberova 715/31
} Volební okrsek č. 12
Základní škola Svitavy,
Felberova 669/2

} Volební okrsek č. 1

} Volební okrsek č. 13

Multifunkční centrum Fabrika,
Wolkerova alej 92/18

Základní škola Svitavy,
Felberova 669/2

} Volební okrsek č. 2

} Volební okrsek č. 14

Základní škola Svitavy,
Riegrova 600/4

Mateřská škola Svitavy,
Marie Majerové 1910/13

} Volební okrsek č. 3

} Volební okrsek č. 15

Speciální škola Svitavy,
Milady Horákové 488/44

Základní škola Svitavy,
Zadní 125/50

Registrační úřad, kterým je Městský úřad
Svitavy, zaregistroval 10 kandidátních listin pro
volby do Zastupitelstva města Svitavy. Ke dni registrace kandidátních listin bylo zaregistrováno
221 kandidátů. Při těchto volbách je pouze jeden oboustranný hlasovací lístek ve formátu A2.
Ve volební místnosti bude na viditelném místě vyvěšen hlasovací lístek (obě strany) s označením „VZOR“ a případné oznámení zmocněnce
volební strany o odvolání kandidáta nebo prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením
voleb. Při zjišťování výsledků voleb se k hlasům
odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží.
Volit do Zastupitelstva města Svitavy má
právo každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je ve
Svitavách přihlášen k trvalému pobytu. Volit do
zastupitelstva města může i státní občan jiného
státu, který splňuje podmínky dosažení 18 let,
je přihlášen k pobytu ve Svitavách, a toto právo mu přiznává mezinárodní úmluva. Zároveň
musí požádat o zapsání do dodatku stálého seznamu voličů. Nemohou volit pouze ti občané,
u kterých nastala zákonem stanovená překážka
volebního práva. V těchto volbách se nevydávají
voličské průkazy, každý volič může volit pouze
u okrskové volební komise podle místa trvalého
pobytu.
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Volič může hlasovat a upravovat hlasovací lístek jedním z uvedených způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem pouze jednu
volební stranu. Tím je dán hlas všem
kandidátům této volební strany.
2. Označit v rámečcích před jmény křížkem
toho kandidáta, pro kterého hlasuje.
Ve Svitavách tak může označit maximálně 26 kandidátů.
3. Kromě toho lze kombinovat oba výše
popsané způsoby a to tak, že lze označit křížkem v rámečku jednu volební
stranu a dále v ostatních volebních
stranách označit v rámečcích jednotlivé kandidáty. V tomto případě je dán
hlas jednotlivě označeným kandidátům
a z označené volební strany je dán hlas
podle pořadí uvedeném na hlasovacím
lístku pouze tolika kandidátům, kolik
zbývá do počtu 26 kandidátů volených
do Zastupitelstva města Svitavy.

7PMCZEP4FOÅUV1BSMBNFOUV
ċFTLÌSFQVCMJLZ
Na území města Svitavy proběhnou také
volby do Senátu Parlamentu České republiky,
volební obvod č. 50 Svitavy. Volby do senátu
mohou být dvoukolové. Druhé kolo voleb se
koná v případě, že ani jeden z kandidátů neobdržel nadpoloviční většinu odevzdaných
platných hlasů. V případě konání II. kola voleb
se volby uskuteční v pátek 12. října 2018 od
14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 13. října 2018
od 8.00 do 14.00 hodin. V druhém kole kandidují pouze dva kandidáti, kteří se v prvním kole
v konečném pořadí umístili na prvních dvou
místech.
Městský úřad Svitavy zaregistroval 9 přihlášek k registraci, které podaly koalice, politické strany a hnutí. Hlasovací lístek je pro
každého kandidáta samostatný a volič může
do úřední obálky odevzdat pouze jeden hlasovací lístek. Úřední obálky pro I. kolo voleb jsou
v barvě žluté, pro II. kolo voleb v barvě šedé
a volič je obdrží až ve volební místnosti.
Právo volit senátora má občan ČR, který
alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let

a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, v tomto
případě volebního obvodu č. 50. Volební obvod č. 50 zahrnuje všechny obce okresu Svitavy
a vybrané obce okresu Chrudim a Ústí nad
Orlicí.
Pro volby do Senátu Parlamentu ČR se
vydávají voličské průkazy pro každé kolo samostatně.
Volič na tento průkaz může volit pouze ve
volebním okrsku, jenž je v obci, která patří do
volebního obvodu č. 50. O vydání voličského
průkazu může volič požádat písemně s ověřeným podpisem do 28. září 2018. Osobně může
volič o vydání voličského průkazu požádat do
středy 3. října 2018 do 16. hodin, při II. kole
voleb do středy 10. října 2018 do 16. hodin.
Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstva
města a pro I. kolo voleb do senátu budou distribuovány v modrých doručovacích obálkách
a dodány voličům budou nejpozději dne 2. října 2018. Hlasovací lístky pro II. kolo voleb do
senátu obdrží voliči pouze ve volební místnosti, do domácností se neroznáší.
Pavla Velecká
Odbor správních činností

1SF[FOUBDFWPMFCOÐDITVCKFLUŽLBOEJEVKÐDÐDIEP;BUVQJUFMTUWBNŒTUB4WJUBWZ
WFWPMCÅDIWFEOFDIBŰÐKOB

VOLTE

1
Jaroslav Kytýr

PRIORITYXQNGDPÊJQRTQITCOWRQNKVKEMÆJQJPWVÊ#01
RTQMQOWP¾NPÊXQND[FQ<CUVWRKVGNUVXCO÷UVC5XKVCX[
äKLGOGOG\K8¾OKXGO÷UV÷5XKVCX[LKåéV[ąKTQM[PCwK\CUVWRKVGNÆRTCEWLÊRTQ
QDéCP[O÷UVC%JEGOGCD[\FGTCFQUVP÷X[TčUVCN[PCwGF÷VKCX\F÷N¾XCN[
UGPCOÊUVPÊEJwMQN¾EJ%JEGOGCD[QDéCPÆO÷UVCO÷NKMWNVWTPÊURQTVQXPÊ
XQNPQéCUQXÆCX\F÷N¾XCEÊPCDÊFM[MVGTÆLKOWOQåPÊLGLKEJCMVKXPÊPCRNP÷PÊ
åKXQVC X MCåFÆO X÷MW %JEGOG UXÚOK \PCNQUVOK C \MWwGPQUVOK RąKUR÷V M
FCNwÊOWTQ\XQLKO÷UVC5XKVCX[CRTQVQUGWEJ¾\ÊOGQ8CwKFčX÷TW

VOLTE
ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

PRO NAŠE PRIORITY:
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T[EJNQUVPÊUKNPKEK4
RTQPÊ\MQMCRCEKVPÊ/÷UVUMQWJTQOCFPQWFQRTCXWRTQUGPKQT[
\FCTOC
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http://svitavy.anosvitavsko.cz

Subjekt nevyužil
možnost prezentace.

Vážení spoluobčané,
voliči.
Blíží se nám komunální volby, a my přicházíme s koalicí Dělnické strany socialní spravedlnosti (DSSS) a Národní fronty, pod názvem
ZA BEZPEČNÉ SVITAVY. Zaměřujeme se na
bezpečnostní problémy, podporu sportu ve městě, prorodinnou politiku. Více informací najdete
na našich FB stránkách.

POJĎTE S NÁMI

Ve volbách kandidujeme pod čislem 4 !!!
Děkujeme za vaše hlasy a podporu.

NA PIVO
2. 10. 2018

Bezpečí občanů Svitav, vždy na prvním místě!!!

PIVOVÁREK NA KOPEČKU
18:00–20:00

#ZaBezpečnéSvitavy lídr kandidátky:
Vlastimil Pechanec
(člen vedení krajské organizace
DSSS Pardubického kraje)

Přijďte s námi posedět a pohovořit nejen o politice.
Rádi s Vámi probereme to, co Vás zajímá, proč kandidujeme a jaké máme cíle.
Poznejte osobně naše kandidáty. Těšíme se na Vás :)

SPOLEČNĚ S VÁMI MĚNÍME SVITAVY
www.sdruzenipromestosvitavy.cz

SVITAVY

město pro
spokojený život

Chceme město, ve kterém
lidé žijí rádi, protože je
bezpečné, oplývá zelení,
s bohatou nabídkou pro kulturní
a sportovní vyžití, zajímavé
pro mladé lidi, kde jsou dobré školy
a dostupné bydlení, chceme město,
které je atraktivní pro obyvatele
i turisty, město bez bariér.

VOLTE SVITAVSKÉ
SOCIÁLNÍ
DEMOKRATY,
VOLTE Č. 5 !
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Mgr. Monika Pelíšková
lídr kandidátky

Volební program KSČM
pro Svitavy na léta 2018 – 2022
Vážení spoluobčané, i v dalším období se chceme opřít o Vaši pomoc, a to zejména v těchto oblastech : u bydlení budeme podporovat především výstavbu sociálních bytů, v sociálních službách
se zaměříme opětovně na snížení poplatku za komunální odpad
pro spoluobčany nad 80 let, ve zdravotnictví bude naší prioritou
stomatologická péče, ve školství pak umístění všech tříletých dětí
do mateřských škol, dále zastřešení ledové plochy, další opravy
chodníků, zavedení městské hromadné dopravy a oprava rybníka
Rosnička, aby opět sloužil k rekreačním účelům. Nechceme zapomínat ani na bezpečnost a pořádek, rušení nočního klidu.
Chceme, aby byly Svitavy městem, ve kterém se všichni budeme
cítit dobře. K tomu však potřebujeme Vás, vážení spoluobčané,
abyste nám dávali své připomínky a náměty.
Pokud nám dáte svůj hlas, slibujeme, že Vaši důvěru nezklameme.

Kandidáti za KSČM ve Svitavách
Zároveň Vám představujeme našeho kandidáta do Senátu
– Milana Mňuka, investičního experta z Osíku, který pracuje
na Krajském úřadu v Pardubicích.
Jeho prioritami jsou podpora mladých rodin, výstavba dálnic, obchvaty měst. Jak říká: „Ve společnosti se vytratila morálka“, chtěl
by zavést etiku morálky, pomáhat a vzájemně slušně společně žít.
I on se uchází o Vaše hlasy a děkuje za důvěru.



ÑÄÏÔÁËÈÊØ
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KULTURA
1. / Po / 18:00 / městské muzeum
Křest nové knížky Milana Báči
Knihu pokřtí Radoslav Fikejz a David Šimek,
vystoupí písničkářka Pavla Boučková. Možnost zakoupení knihy a autogramiáda. Vstup
volný.

3. / St / 16:00 / bar u knihovny
Fantasy klub
Seznámení s žánry fantasy, sci-ﬁ a dětskými
horory, s díly populárních autorů, aktuálními
žánrovými hity i klasickými díly. Vliv knižních
předloh na jejich ﬁlmové zpracování, fenomén
komiksu, informace o novinkách.
Věková kategorie: 8–12 let.

4. / Čt / 16:00 / dětské oddělení knihovny
Workshop s ilustrátorkou dětských knih
Barborou Morongovou

5. / Pá / 20:00 / klub Tyjátr
Vložte kočku & První hoře
První hoře (futuristický punk / jazzový kabaret, Hořátev) – je přední česká alternativní kapela, která bývá řazena mezi průkopníky progresivního nebo avantgardního rocku.
www.prvnihore.webnode.cz
Vložte kočku (emo-electronica, Praha) – to je
kombinace živé elektroniky, natriggerovaných
bicích, pětistrunných houslí, pianina a surreálných textů.
www.vloztekocku.cz
Vstupné: 200 Kč v předprodeji a 250 Kč na
místě
Předprodej od 3. září v recepci Fabriky a on-line na www.kultura-svitavy.cz

6. / So / 16:00 / venkovní areál
u rybářské chaty Rosnička

10. Pohádkový les
Koncert skupiny Bombarďák
Koncert pro děti plný divokých písní a ztřeštěných tanečků okořeněných interaktivní komunikací s dětským divákem. Skvěle přijímaný
koncert je určen dětem, ale nudit se nebude ani
dospělý doprovod. www.bongobombardak.cz
Pro děti od 3 do 12 let.
Vstupné zdarma

8. / Po / 17:00 / Fabrika
Benefiční koncert pro Charitu
Koncert k 25. výročí Charity ve Svitavách
Účinkují: Žesťový soubor ZUŠ Svitavy pod
vedením Lukáše Moravce, Vojtěch Poštulka,
člen opery Moravského divadla v Olomouci,
Pěvecký sbor Dalibor, František Černý a Lukáš
Moravec, Syfon, Točkolotoč

Říjen 2018 / www.svitavy.cz
Pořadem provází: Přemysl Dvořák
Koncert se koná pod záštitou člena Rady Pardubického kraje Ing. Pavla Šotoly a Mgr. Davida Šimka, starosty města Svitavy
Vstupné: 100 Kč

8. / Po / 18:00 / bar u knihovny
Filmový klub – Truman show
Kde začíná a kde končí hranice mezi skutečným
světem a světem médií? Originální a v lecčems
vizionářský snímek z roku 1998 o věcech, které
se v dnešní době staly téměř realitou. Hlavní
role: Jim Carrey, režie: Peter Weir.
Věková kategorie: 13–100 let

9. / Út / 10:00 / bar u knihovny
Virtuální Univerzita třetího věku
Informativní schůzka a první přednáška na téma
„České dějiny a jejich souvislosti“ pro zájemce o
studium UV3V

9. / Út / 17:00 / Fabrika, aula
Přednáška Jiřího Padevěta
Období let 1938–1953 bude tématem přednášky spisovatele, nakladatele a ředitele nakladatelství Academia Jiřího Padevěta
Vstupné dobrovolné

10. / St / 16:00 / dětské oddělení knihovny
Čtenářský klub
Pro děti od 2 do 7 let

10. / St / 19:00 / Fabrika
4TET – Zbrusu nová koncertní verze V.
Gentlemani v cylindrech opět připravili originální podívanou. Více na str. 16
Vstupné: 690 Kč
Předprodej vstupenek již nyní v recepci Fabriky
a on-line na www.kultura-svitavy.cz

12. / Pá / 20:00 / klub Tyjátr
Syfon live in Tyjátr 2018
Výroční koncert
Vstupné: 100 Kč („Pro prvních 25 návštěvníků
je nachystáno ke vstupence CD „To znáš“ zdarma“)

13., 14. / So, Ne / 9:00–16:00 / městské
muzeum

Divotvoření
Muzejní dílny
Dvoudenní výtvarně sebepoznávací zážitkový
kurz povede arteterapeut Stanislav Janiga, který se zajímá a oživuje staré příběhy, pohádky a
mýty, ve kterých jsou zakódovány léčivé procesy
naší psyché.
Kontakt Lea Sehnalová, tel. 777 964 927 nebo
na e-mail: leazmuzea@seznam.cz
Cena workshopu je 900 Kč/osobu.

13. / So / 10:00–11:00 / Ottendorferův
dům, Muzeum esperanta

Sběratelská burza – téma čaj
Výměnné setkání sběratelů a sběratelek všeho
kolem čaje (čajové obaly, visačky, krabičky atd.).
Vstupné 10 Kč

13. / So / 15:30 / Fabrika
Taneční večery pro páry –
lekce pro začátečníky a mírně pokročilé
Večery pod vedením tanečních lektorů z TK
Style Svitavy: Irena a František Pokorní.
Cena celého kurzu pro pár je 1 200 Kč (5 lekcí)
nebo lze zakoupit jednotlivé lekce za 300 Kč.
Nové zájemce prosíme o vyplnění přihlášky
kterou si mohou vyzvednout do 10. října na
recepci Střediska kulturních služeb města Svitavy. Další lekce se budou konat: 20. 10., 3. 11.,
10. 11., a 17. 11.

13. / So / 19:00 / klub Tyjátr
Rachot v Tyjátru – Streetmachine,
Braindead, Screaming, Blasphemer
Metalová akce ve svitavském Tyjátru.
Vystoupí:
Streetmachine (hardcore metal Pardubice)
Headliner večera. Dnes již legenda svého řemesla.
Screaming (thrash – death Polička)
Poličská stálice předvede premiérově svoji novou desku.
Braindead (thrash – crossover Jičín)
Maníci z Jičína, kteří také mají hodně za sebou.
Příjemnej crossover na poslech.
Blasphemer (black death Sedlčany)
Brutalita v melodickém chytlavém kabátu už od
roku 2000.
Vstup: 130 Kč běžné vstupné, 100 Kč s průkazem studenta

14. / Ne / 15:00 / divadlo Trám
Větrná Pohádka (Teátr Pavla Šmída Praha)
Podivín Větrovec cestuje po světě a vypráví pohádku o dětech od větrného mlýna.
Vstupné: 80 Kč

18. / Čt / 9:00–17:00 hod./ Fabrika
Burza škol

19. / Pá / 17:00 / aula Fabriky
Beseda pro veřejnost
Oblastní charita Polička

19. / Pá / 20:00 / klub Tyjátr
Páárty Shit! #1 # Hello Marcel Live
B2M crew po dvouleté přestávce vám na říjen
připravila pořádnou jízdu s názvem Hello Marcel.
Po koncertu nás čeká after party…
Live: Hello Marcel+ djs
Vstupné: 99 Kč
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20. / So / 8:00–16:00 / městské muzeum
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23. / Út / 19:00 / Fabrika

Domácí betlém – muzejní dílny

Klavírní koncert Pavla Zemana

Řezbářský workshop pro rodiče s dětmi povede
výtvarník a řezbář Petr Steﬀan. V průběhu jednoho
dne si vyrobíte dřevěný domácí betlém pro blížící
se Vánoce.
Kontakt: Jitka Olšánová, tel. 461 532 704 nebo
e-mail: lektor@muzeum.svitavy.cz.
Cena workshopu je 600 Kč/dospělou osobu,
400 Kč/dítě do 15 let.

Kruh přátel hudby
Více na str. 16
Vstupné: 250 Kč (KPH 150Kč)

20. / So / 15:30 / Fabrika
Taneční večery pro páry –
lekce pro začátečníky a mírné pokročilé.
Večer pod vedením tanečních lektorů z TK Style
Svitavy: Irena a František Pokorní.
Cena jednotlivé lekce: 300 Kč

20. / So / 19:00 / klub Tyjátr
Benefiční den s Tramtáryjí
pro Františka Lněničku
14 hod. charitativní běh
19 hod. koncert v Tyjátru
Vystoupí: Tonny Joch a přátelé, Do Větru, SUE a
další…
Vstupné: 99 Kč
Výtěžek bude věnován na zakoupení speciální ortopedické židle

20. / So / 20:00 / Fabrika
Taneční večery pro páry –
lekce pro pokročilé
Večer pod vedením tanečního lektora z TK Orel
Telnice: Jan Herodek.
Cena celého kurzu pro pár je 900 Kč (3 lekce)
nebo lze zakoupit jednotlivé lekce za 300 Kč.
Nové zájemce prosíme o vyplnění přihlášky
kterou si mohou vyzvednout do 10. 10. 2018
na recepci Střediska kulturních služeb města Svitavy. Další lekce se budou konat: 3. 11.
a 17. 11.

21. / Ne / 15:00 / Divadlo Trám
Slovobraz (DAMU Praha)
Slova v obrazech, obrazy ve slovech, Anna je palindrom a potřebovala otevřít slabikář, aby objevila
svůj svět.
Vstupné: 80 Kč

22. / Po / 19:00 / Fabrika
Dejvické divadlo (Praha)
Anton Pavlovič Čechov: Racek
Divadelní abonentní cyklus Podzim – Zima
Komedie o čtyřech dějstvích. Více na str. 16
www.dejvickedivadlo.cz
Délka představení: 3 hodiny 20 minut (včetně přestávky)
Vstupné: 400 Kč

23. / Út / 15:00–18:00 / Fabrika,
MC Krůček

Tvůrčí workshop – z recyklátů vyrábíme originální strašidelné rekvizity / MC Krůček
Více na str. 2

23. / Út / 17:00 / aula Fabriky
Moderní vztahy a párová terapie
Přednáška terapeuta a kouče Jana Vojtka
Vstupné dobrovolné

25. / Čt / 18:00 / aula Fabriky
Sedm perel astronomie
Přednáška astronoma, cestovatele, spisovatele a
fotografa Petra Horálka. Jeho snímky popularizují
vesmír a byly oceněny i americkým úřadem pro letectví a kosmonautiku NASA.
Vstupné dobrovolné

25. / Čt / 18:30 / Ottendorferův dům –
Muzeum esperanta

Kambodža – Ztracený klenot Asie
185. cestovatelský večer Asociace Brontosaura
Ačkoliv Kambodža je podstatně méně navštěvovaná než sousední Thajsko či Vietnam, zejména v
poslední době se stala součástí oblíbených turistických tras po jihovýchodní Asii. Jednoznačně největším lákadlem pro většinu zahraničních návštěvníků
jsou úchvatné chrámy v Angkoru.

26. / Pá / 17:00 / Fabrika
Na muzice ve Fabrice
K tanci a poslechu zahraje Dechový orchestr
Astra
Vstupné: 60 Kč, senioři 40 Kč

26. / Pá / 20:30 / klub Tyjátr
Regenerace 7
Svitavská reggae party, kterou rozjede ostravský
Ghetto Rocka pestrou selekcí reggae a hip hopu.
Hlavní hvězdou večera bude nejlepší česká rapperka Hellwana. Mladá rapperka si letos vysloužila
nominaci v hudebně exportním projektu Czeching
Radia Wave a svitavské publikum ohromila svým
vystoupením v rámci Festivalu Rosnička 2018.
Po Hellwaně potěší návštěvníky DJ Casablanka, kterého místní znají z formace OPAK DISSU.
Vstupné: 100 Kč

27. / So / 18:00 / klub Tyjátr
Snow film fest
Celovečerní pásmo špičkových ﬁlmů o extrémním
lyžování, zimním lezení, skialpinismu a dalších zimních radovánkách.
Vstupné: 80 Kč, studenti a důchodci sleva 50%,
děti do 15 let zdarma

18:00

Divadlo DISK uvede hru Prodaná nevěsta na prknech Prozatímního, Stavovského a Národního divadla v letech 1868 až
2018.
Centrum Fabrika. Vstupné zdarma, místenky je možné si vyzvednout od 8. října
v recepci Fabriky.

28. / Čt / 16:00 / městské muzeum
Svitavské osmy
Vernisáž výstavy, která představí na fotograﬁích
proměny města v horizontu cca 100 let s důrazem
na osmičkové letopočty. Výstava k 100. výročí založení Československé republiky.

29. / Po / 19:30 / Fabrika
Screamers – Velký flám
prodej vstupenek MIC Svitavy, cena: 290 Kč

30. / Út / 15:30–18:00 / Fabrika,
MC Krůček

Dlabání dýní
Nutné se objednat předem, více na str. 2

31. / St / 17:00–18:30 / Fabrika,
MC Krůček

Halloween aneb Strašidelná Fabrika
Start 17:00 – 17:30, více na str. 1 a 2
PŘEDPRODEJE
5. 10. – 20:00 – Vložte kočku & První hoře (Tyjátr) vstupné: 200 Kč předprodej, 250 Kč na místě,
prodává i MIC
10. 10. – 19:00 – 4TET – Koncert (Fabrika) vstupné: 690 Kč, prodává i MIC
14.10. - 19:00 Cirk La Putyka Up and down (Fabrika) Vstupné: 400 Kč
6. 11. – 19:00 – Zamilovaný sukničkář (Fabrika)
Vstupné: 380 Kč
11. 12. – 19:00 – Janek Ledecký – Vánoční tour
2018 (Fabrika) Vstupné: 490 Kč, prodává i MIC
18. 12. – 19:00 – Eva Urbanová & Barocco Sempre Giovane (Fabrika) Vstupné: 500 Kč (členové
KPH: 400 Kč), prodává i MIC
27. 2. – 20:00 – Partička (Fabrika) Vstupné: 480 Kč
Předprodej od 10. 10.
9. 10. – 20:00 – XIII. století + Výsměch? + Steelhatte company (Alternativní klub Tyjátr) Vstupné: 230
Kč v předprodeji a 260 Kč na místě

Výstavy
 Městské muzeum a galerie

28. / Ne / 9:30–20:00 / různá místa

28. 9.–11. 11.

ve Svitavách

Výstava šamotových hliněných výrobků handicapovaných klientů z ústavu ve Zboží vytvořených
speciální sochařskou metodou pro tento typ autorů.

Oslavy 100. výročí republiky
Program:
9:30 Ekumenická bohoslužba vděčnosti.
Kostel Navštívení Panny Marie.
13:00 Výsadba národního stromu lípy malolisté.
Parčík před ZŠ T. G. Masaryka 35/27.
14:00 Odhalení památníku Valeas, res publica!
(Ať je zdravá, silná… věc veřejná).
Vystoupí pěvecký sbor Dalibor.
Před domem U Mouřenína (IC), na náměstí.
15:00 Odhalení nové části plastiky Klicperka Panorama města Svitavy.
Klicperova ulice.
15:30 Vernisáž výstavy Svitavské osmy.
Městské muzeum a galerie.

Volšové ruce

29. 10. 2018–13. 1. 2019

Svitavské osmy
Výstava na téměř sedmdesáti panelech zachycuje na fotograﬁích život našeho města v průběhu
uplynulého století, především v letech končících
osmičkou. K stému výročí založení Československé
republiky.
STÁLÉ EXPOZICE

Labyrint svitavských příběhů
Příběh svitavského betléma
Expozice je věnována vám všem, kteří chtějí být
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vtaženi do poutavého vyprávění příběhu našeho
města. V centru expozice je vystavena část svitavského betléma, který v současné době prochází rukama restaurátorů a již zrestaurovaná mechanická
ukázka.
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vách! Jedinečné fotograﬁe z cest na velkoformátových deskách.
www.tomashavel.com, @tomashavel

 Výstavní prostory kina Vesmír a divadla Trám
1. podlaží

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

Hledání hvězdy Davidovy
Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy
Expozice o holocaustu na pozadí života světově
známého svitavského rodáka Oskara Schindlera.
Výstava je doplněna projekcí dokumentů o osobnosti O. Schindlera a průvodcem expozicí v německé a anglické verzi.

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

Radka Částková – Jedinečnost
Tématem výstavy je jedinečnost, jako něco výjimečného, něco čeho bychom si na sobě měli vážit.
2. podlaží a divadlo Trám

Marek Bělohlávek –
Slova ztracená, slova nalezená
Cyklus obrazů inspirovaný slovy, obrazy a znaky
ztracenými na otrhaných výlepových plochách.
Slova nalezená, básně-koláže vytvořené z titulků
časopisů.

 Živá zeď / Venkovní galerie u Alberta
Osmičkové etudy
Osmičkové letopočty, které zahýbaly dějinami
města na fotograﬁích z archívu městského muzea.

 Výstavy Fabrika

 Čajovna a kavárna Krásná chvíle
Výstava obrazů „Ke slunovratu“ –
Barbory Morongové
Vystavená díla je možno zakoupit.
Více na www.krasnachvile.cz

 Kavárna V parku
Do 14. 10. probíhá výstava Napojení od umělkyně
Soni Valentové

Kino Vesmír
2. / Út / 19:30
Beze stop, USA 2018
Patnáctiletá dívka žije se svým otcem v lese. Dobrovolná izolace je konfrontovaná s okolním světem…
Drama.
Scénář a režie: Debra Granik
Vstupné: 120 Kč / titulky 119 minut

Výstava je spojená s beneﬁčním koncertem, který
pořádá Charita Svitavy 8. 10. 2018. Fotograﬁe lze
zakoupit na recepci fabriky.
2. podlaží

Lukáš Klingora – We stand by you
23 let, Poděbrady, spolužák Milana Vopálenského
Využívá techniky výtvarné fotograﬁe a snaží se zachytit vztahy mezi člověkem a přírodou
Držitel ocenění Prix De La Photographie Paris
www.lukasklingora.com, @lukasklingora
3. podlaží

Milan Vopálenský
24 let, Nový Rychnov, spolužák Lukáše Klingory
Jeho tvorba je zaměřena na portréty, autoportréty a konceptuální fotograﬁi. Miluje mlhavé počasí,
temnotu a surrealismus.
Finalista Canon Czech Competition 2015
www.milanvopalensky.com, @milda2221
4. podlaží

Tomáš Havel – Explore the world with me
Známý instagramový fotograf poprvé ve Svita-

Pro sériového vraha Jacka je každé zabití uměleckým dílem. Své temné mistrovství se snaží vybrousit k dokonalosti… Drama.
Scénář a režie: Lars von Trier
Vstupné: 80 Kč / od 18 let / titulky / 155 minut
10. / St / 19:30

Spolu to dáme, Německo 2018
Nezodpovědný ﬂoutek Lenny dostane na starosti
patnáctiletého kluka Davida s vážně nemocným
srdcem. Lenny pojme péči po svém… Komedie i
drama
Režie: Marc Rothemund
Vstupné: 120 Kč / titulky / dabováno / 104 minut
11.–12. / Čt, Pá / 19:30
Filmové drama režiséra a producenta Ondřeje
Trojana o vzestupu a pádu člověka, který kšeftoval
s osudy lidí… Tajný agent Jiří Macháček v letech
1945–1948 – muž, o kterém se nikdy nemluvilo…
Vstupné: 120 Kč / 145 minut
12.–13. / Pá, So / 17:00

Vilík: Rychle a vesele, USA 2018 PREMIÉRA!
Malé autíčko Vilík má velký sen – chce se stát králem silnic! Animovaný ﬁlm
Režie: Yusry Abdul Halim
Vstupné: 110 Kč / dabováno
13. / So / 19:30
První člověk, USA 2018 PREMIÉRA!
Jedno z největších dobrodružství v lidských dějinách. Dramatický příběh letu Neila Armstronga na
Měsíc. Let Apolla 11. V hlavní roli: Ryan Gosling
Režie: Damien Chazelle
Vstupné: 130 Kč / titulky / 138 minut
16. / Út / 19:30

3. / St / 19:30

Nina, ČR, SK 2018

Hell Fest: Park hrůzy, USA 2018

Silné drama o dívce, na kterou jako strašlivé kladivo dopadá rozvod jejich rodičů plný záště a nenávisti. Drama.
Režie: Juraj Lehotský
Vstupné: 110 Kč / 82 minut

Ven se dostanete jen přes svou mrtvolu.
Parta kamarádů si jde užít do zábavného parku
hrůzy… Horor
Režie: Gregory Plotkin
Vstupné: 120 Kč / od 15 let / titulky

Foyer

Tomáš Hladík – Kalendář

Jack staví dům, Dánsko 2018

Toman, ČR 2018 PREMIÉRA!

 Muzeum esperanta / Ottendorferův dům
Jako jediné svého druhu v ČR muzeum představuje slovem i obrazem jazyk esperanto, a s ním spojenou kulturu a hnutí. Informuje o zajímavostech
z historie i o možnostech současného využití znalosti jazyka, vystavuje knižní, fotograﬁcké, sběratelské a umělecké artefakty.
Současná výstava: „10 let muzea a 100 let republiky“. Vstupenky v ceně 10 Kč jsou k dostání v pokladně MMG (Út–Pá 9–12, 13–16 h) a v čajovně
Krásná chvíle (Út–Ne 15–21 h). Komentované prohlídky po předchozí dohodě na tel. 604 377 616

9. / Út/ 19:30

4. / Čt / 19:30

Zrodila se hvězda, USA 2018 PREMIÉRA!
Romantické hudební drama. Lady Gaga a Bradley
Cooper v hlavních rolích o slávě, vzestupech i pádech, vášnivé lásce, vnitřních démonech…
Režie: Bradley Cooper
Vstupné. 120 Kč titulky 136 minut
5.–6. / Pá, So / 17:00 hodin

Bella a Sebastian 3: Přátelé navždy,
Francie 2017 PREMIÉRA!
Sebastian dospívá a z Belly se stává maminka tří
štěňátek… Je třeba ochránit přítele! Rodinný ﬁlm
Režie: Clovis Cornillac
Vstupné: 110 Kč / dabováno / 91 minut
5.–6. / Pá, So / 19:30
Venom, USA 2018 PREMIÉRA!
Na stříbrné plátno se řítí jeden z nejzáhadnějších,
nejrozporuplnějších, nejdrsnějších a nejtajemnějších anti-hrdinů studia Marvel! V hlavní roli smrtonosného Venoma Tom Hardy.
Režie: Ruben Fleischer
Vstupné: 150 Kč / 5. října: dabing / 6. října: titulky
/ 3D

17. / St / 19:30

Zlý časy v El Royale, USA 2018
Několik cizinců se setkává v zašlém hotelu El Royale. Mají společné tajemství, stejně jako starý hotel…
Mysteriózní thriller. Jeﬀ Bridges v hlavní roli.
Scénář a režie: Drew Goddard
Vstupné: 120 Kč / titulky / 140 minut
18. / Čt / 19:30

Hovory s T.G.M., ČR 2018 PREMIÉRA!
Jan Budař jako Karel Čapek a Martin Huba jako
T. G. Masaryk v příběhu jednoho z nejslavnějších
rozhovorů naší historie. Film vznikl k 100. výročí
vzniku Československa.
Režie: Jakub Červenka
Vstupné: 120 Kč / 80 minut
19.–20. / Pá, So / 17:00
Čarodějovy hodiny, USA 2018 PREMIÉRA!
Objevte dům, kde vládnou kouzla! Podle klasického fantasy románu Johna Bellairse
Režie: Eli Roth
Vstupné: 110 Kč / dabováno
19. / Pá / 19:30

Králové zlodějů, UK 2018 PREMIÉRA
Podle skutečné události.
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Největší loupež v dějinách Anglie! Michael Caine
v hlavní roli kriminálního dramatu
Režie: James Marsh
Vstupné: 120 Kč / titulky / 108 minut
20. / So / 19:30

Aida
Záznam slavné opery z Opéry National de Paris
v podání operního souboru ze Salzburgu v rámci
projektu Večery v pařížské Opeře.
Opravdová hudební událost a dechberoucí zážitek
na vás čeká i v našem kině!
Operu Aida napsal v roce 1871 Giuseppe Verdi
Vstupné: 250 Kč / titulky / 161 minut
23. / Út / 19:30

Ticho před bouří, USA 2018
Thriller plný zvratů a vášní. Všechna tajemství jednou vyplují na povrch… Matthew McConauhey
a Anne Hathaway v hlavních rolích.
Režie: Steven Knight
Vstupné: 120 Kč / od 15 let / titulky
24. / St / 19:30

Režie: Matteo Garrone
Vstupné. 110 Kč / od 15 let / titulky / 102 minut
31. / St / 19:30
Halloween, USA 2018
Jmenuje se Michael Myers, nosí bílou masku
a v ruce nůž. Pokud ho potkáte na Halloween,
bude to asi poslední den vašeho života. Slavná hororová série je na konci.
Scénář a režie: David Gordon
Vstupné: 120 Kč / od 15 let / titulky / 109 minut

SPORT

27. / So / 10:00 U12 a U13 /
Svitavský stadion
TJ Svitavy – Hlinsko
Kopaná: žáci

27. / So / 14:00 / UMT Lány
TJ Svitavy B – Pardubičky
Kopaná: I. A třída muži

27. / So / 20:00 / hala Na Střelnici
Fbk Svitavy – TROOPERS Orel Telnice
Florbal: Národní liga východ – muži

28. / Ne / 10:00 / Svitavský stadion

6. / So /10:00 U19, 12:00 U17 /

TJ Svitavy B – Proseč

Svitavský stadion

Kopaná: Okresní přebor ml. žáci

TJ Svitavy – Viktoria Žižkov B
Kopaná: Česká divize dorostu

6. / So / 20:00 / hala Na Střelnici

28. / Ne / 14:00 / Svitavský stadion
TJ Svitavy A – Chrudim B
Kopaná: Krajský přebor muži

Fbk Svitavy – Snipers Třebíč

Českomoravské
pomezí

Florbal: Národní liga východ – muži

Jak se moří revizoři, ČR 2018
Zábavná komedie o obyčejné maloměstské rodině. Komedie o malé rodině s velkými plány! Petr
Batěk, Dana Morávková a další
Režie: Eva Toulová
Vstupné: 120 Kč

7. / Ne / 9:00, 16:30 / hala Na Střelnici
Florbal: 2. liga juniorek

7. / Ne / 9:00, 14:00 / Šapitó
Florbal: 2. liga juniorů

25. / Čt / 19:30

Mars, ČR 2018
Lety na Mars už dávno vyšly z módy. Až jednoho
dne přiletí čeští turisté, kteří se na Marsu chtějí oženit… Komedie
Scénář a režie: Benjamin Tuček
Vstupné: 110 Kč / 84 minut
26.–28. / Pá, So, Ne / 17:00
Když draka bolí hlava, ČR 2018 PREMIÉRA!
Nová československá pohádka. V titulní roli Karel
Gott.
Scénář a režie: Dušan Rapoš
Vstupné: 120 Kč
26. / Pá / 19:30

Johnny English znovu zasahuje, USA, Francie,
UK 2018 PREMIÉRA!
Když je svět v ohrožení a tajná služba paralyzovaná, vrací se na scénu Johnny English. Dokáže obstát…? Rowan Atkinson v hlavní roli komedie.
Režie: David Kerr
Vstupné: 130 Kč / titulky / 88 minut

7. / Ne / 10:00 / Svitavský stadion
TJ Svitavy B – Horní Újezd
Kopaná: Okresní přebor, mladší žáci

TJ Svitavy / Polička – Holice
Kopaná: st. Krajský přebor, starší žáci

Vysoké Mýto
13. / So / 20:00 / M-klub

VYPSANÁ FIXA
Legendární Vypsaná ﬁxa po letech opět v M-klubu.
Tentokrát v rámci oslav 10 let klubu. #mklub10
www.mklub.cz
27. / So / M-klub

8. Bubenický festival Vysoké Mýto
Tradiční bubenický festival s mezinárodní účastí.
www.bubenickyfestival.cz

13. / So / 10:00 U12 a U13 /

Polička
14. / Ne / 19:00 / Tylův dům

Svitavský stadion

Václav Hudeček & Musici Boemi

TJ Svitavy – RMSK Cidlina
Kopaná: Česká liga žáci

13. / So / 15:00 / UMT Lány
TJ Svitavy B – Vysoké Mýto B
Kopaná: I. A třída muži

13. / So / 20:00 / hala Na Střelnici
Fbk Svitavy – FbK Horní Suchá
Florbal: Národní liga východ – muži

14. / Ne / 10:00 / Svitavský stadion
TJ Svitavy B – Bystré

27.–28. / So, Ne / 19:30
Zlatý podraz, ČR 2018 PREMIÉRA!
Příběh o vášnivé lásce, basketbalu a životě ve stínu politiky. Osudová láska sportovce a právníka
k tanečnici na MS v basketbalu v Ženevě po druhé
světové válce… Romantické drama.
Režie: Radim Špaček
Vstupné: 120 Kč

Kopaná: Okresní přebor mladší žáci

14. / Ne / 15:00 / Svitavský stadion
TJ Svitavy A – Moravská Třebová
Kopaná: Krajský přebor muži

20. / So / 10:00 st. a 12:00 ml. /
Svitavský stadion

30. / Út / 19:30

TJ Svitavy – Vyšehrad B

Dogman, Francie, Itálie 2018

Kopaná: Česká divize dorostu

Život na drsné periferii nebývá snadný a když se na
něj zaměří pozornost největšího násilníka v okolí,
musí situaci vyřešit… Drama

21. / Ne / 13:30 / Svitavský stadion
Kopaná: turnaj Krajského přeboru přípravek

Koncert
25. / Čt / 19:00 / Tylův dům

Hradišťan & Jiří Pavlica
koncert
29. / Po / 19:00 / Tylův dům

Miss Dietrich lituje
Moravská Třebová
7. / Ne / 19:00 / kinosál muzea

Parfém v podezření
Pět žen. Dva policisté. Jedna mrtvola. Jeden luxusní
parfém. Hledá se vrah.
Vstupné: 300 Kč
11. / Čt / 19:00 / dvorana muzea

Lubomír Brabec 65
Kytarový recitál Lubomíra Brabce v rámci turné
k jeho významnému životnímu jubileu.
Vstupné: 100 Kč
Předprodej na country-blues louisianského
hudebníka Jimmy Bozemana, který vystoupí
7. 11. od 19 hod. ve dvoraně muzea, vstupné:
150 Kč, předprodej zahajujeme 1. 10. v 16 hodin
Americký hudebník zve na večer plný autentické
country music, blues & hillbilly v doprovodu top
hráčů české countryové scény.

Změny vyhrazeny. Kalendář akcí je tvořen v předstihu. Vždy si zkontrolujte a potvrďte čas vaší události nebo představení. Děkujeme za pochopení.
NAŠE MĚSTO – Svitavský kulturní a informační měsíčník. Redakce: Městské informační centrum Svitavy, nám. Míru 48, 568 02 Svitavy. Příspěvky posílejte na e-mail: noviny@svitavy.cz.
Informace o pořadech naleznete na: www.svitavy.cz, www.ic.svitavy.cz, www.kultura-svitavy.cz, www.muzeum.svitavy.cz, www.sportes.svitavy.cz, www.booksy.cz, www.svc.svitavy.cz,
www.mckrucek.cz, tadydira@seznam.cz. Pokladna kina je otevřena úterý–sobota od 18:30 do 20:30.
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Informace z kultury

Seriál: Naše osmy (9)
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Výstava keramických ﬁgur, kachlí i užitých
předmětů z výtvarné dílny pro mentálně postižené v Tisu na Havlíčkobrodsku bude k vidění
ve výstavních prostorách muzea do poloviny listopadu. Materiálem je šamotová hlína,
která je zpracována způsobem, který vyhovuje schopnostem handicapovaných klientů,
umožňuje jim projevit jejich manuální zručnost
a fantazii, což dává výsledným výrobkům punc
originality. Cílem není vytvořit umělecké dílo,
ale jde o samotný proces tvorby, který je sám
o sobě ozdravný. Což ovšem neznamená, že
výrobky z této dílny Vás neosloví svou vřelostí,
upřímností i svým příběhem. Na fotograﬁích
můžete sledovat jedinečný postup výroby
některých předmětů a také si sami přímo na
výstavě tento postup vyzkoušet. Pro rodiny
s dětmi i školy máme připraven interaktivní
program. Výstava je připravena ve spolupráci
s Domovem ve Zboží, p.o. Blanka Čuhelová

%JWPUWPŰFOÐ
Výtvarně-sebe-poznávací, zážitkový kurz
13. a 14. října 2018.
Pokud si chcete odpočinout, zamalovat,
dobít baterky a zároveň si posílit sebevědomí,
bude tento kurz pro vás tím pravým ořechovým. Nezáleží na tom, jaké máte zkušenosti
s výtvarnou tvorbou. Základem je Vaše individuální fantazie a vnitřní cítění. Dozvíte se tak
leccos o sobě, posílíte své sebevědomí, pobavíte se a budete obohaceni o vědomou „železnou“ část Vaší osobnosti.
V rámci kurzu vytvoříte několik artefaktů,
které si pak odvezete jako vzpomínku na příjemný výtvarně - relaxační kurz. Celý kurz vede
arteterapeut Stanislav Janiga, který se zajímá
a oživuje staré příběhy, pohádky a mýty, ve kterých jsou zakódovány léčivé procesy naší psyché. Cena za dva dny 900 Kč.
Kontakt: Lea Sehnalová
mob.: 777 964 927
e-mail: leazmuzea@seznam.cz
Lea Sehnalová

Co mají data 1538, 1648, 1848, 1888,
1918 a 1968 společného? Kromě toho, že
jsou nezapamatovatelná? Ano, končí osmou.
A protože se nacházíme ve věku fotograﬁe,
v němž je možné tvořit cokoliv, vybrali jsme
z muzejního archivu na 500 fotograﬁí a seřadili
s popisem na 68 panelech.
Ten příběh ukazuje proměny Svitav za posledních sto let, ojediněle i starší. Nejstarším
snímkem je skleněná deska pivovaru z roku
1888 a nejmladším radnice z roku 2018. Na
některých panelech jste se podíleli i vy, kteří
jste poskytli záběry z rodinného alba a darovali do našeho archivu. Takže: výstava nejen
pro pamětníky, ale pro všechny, kteří mají rádi
Svitavy začíná 28. října 2018, a to v rámci oslav
vzniku republiky. A douška závěrem - k oslavám a k výstavě se připojili i naši ﬁlatelisté, kteří
připravují exponáty z doby vznikající republiky.
Máme se na co těšit.
Radoslav Fikejz

Telegram o vyhlášení Republiky československé zaslal do Svitav pražský Národní výbor
již 28. října 1918. Německá národní rada pro
Svitavy o okolí a okresní rada pro německé
obce okresů Polička a Litomyšl 2. listopadu
vyzývala občany, aby dodržovali platné zákony
s tím, že se nemusejí považovat za podřízené republice. Za předsednictví Hugo Albrechta byla
ustanovena Národní rada pro Svitavy a okolí,
jež měla dohlížet nad dodržováním zákonů.
Později vznikla vojenská rada, jejímž vedoucím
byl Leopold Kaupe. Sídlo měla v Kwokalově
hostinci na Novém městě. Rada znemožnila
vznik českého národního výboru ve Svitavách,
a to pod pohrůžkou ozbrojeného zásahu. Došlo
k menším srážkám při řízení železnice, pošty
a zásobování. Cesta, jak vyřešit patovou situaci
na Svitavsku byla – vznikla autonomní provincie Hřebečsko. Toto území mělo zahrnovat německé obce, pokud patřily do soudních okresů
Svitavy, Moravská Třebová, Jevíčko, Mohelnice,
Uničov, Štíty, Lanškroun, Ústí nad Orlicí, Polička a Litomyšl. Jednalo se o 133 obcí a území
s rozlohou asi 1220km2, na němž žilo 127 490
obyvatel. Dne 10. listopadu 1918 byla pro tuto
oblast vytvořena společná Krajská rada pro
Hřebečsko se sídlem v Moravské Třebové, která
se odmítla přihlásit k ČSR. Bezvýchodnou situaci se rozhodla vyřešit československá armáda
postupným obsazováním německých obcí.
Svitavy byly obsazeny ve večerních hodinách
10. prosince 1918. Asi 500 mužů 98. vysokomýtského pluku pod vedením nadporučíka Pešty obsadilo strategicky důležité body ve městě
– nádraží, poštu, skladiště, pivovar a tabákovou
továrnu. Větší oddíl obsadil radnici na náměstí
a starosta města byl nucen kapitulovat, ačkoliv
prohlásil, že Svitavy zůstávají v Deutsch Österreich, ale ustupují před násilím...
Situace se začala postupně zklidňovat,
vášně opadaly, tu a tam byly vylepeny na ulicích protičeské letáky, výrostci se poprali na
chodbách škol. Návštěva prezidenta Masaryka
v roce1929 ukázala, kam Svitavy patří.
Radoslav Fikejz
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vyprodané koncerty s neopakovatelnou atmosférou.
Vstupné: 690 Kč
Předprodej vstupenek již nyní v recepci Fabriky a on-line na www.kultura-svitavy.cz

Vložte kočku & První hoře
22. / Po / 19:00 / Fabrika

Dejvické divadlo (Praha)
Anton Pavlovič Čechov: Racek

První hoře (futuristický punk / jazzový kabaret,
Hořátev)
První Hoře je přední česká alternativní kapela,
která bývá řazena mezi průkopníky progresivního nebo avantgardního rocku. Na kontě má
již šest alb, mnohá ocenění včetně ceny Anděl
a stovky festivalů a úspěšných klubových koncertů. Zkuste se ponořit do jejího speciﬁckého,
tajemného světa bláznů, pierotů a blouznivců... www.prvnihore.webnode.cz
Vložte kočku (emo-electronica, Praha)
Vložte kočku svou energií a žánrovou nespoutaností boří hranice mezi očekáváním
a realitou a dokáží tak oslovit široké spektrum
hudebních fanoušků. Živá vystoupení, bývají
obzvláště našláplá novými nápady a jsou pro
diváky mystickým zážitkem. Ze zahraničních
jmen zmiňme třeba Prodigy, Battles nebo Explosions in the Sky, kterým kluci předskakovali.
www.vloztekocku.cz
Vstupné: 200 Kč v předprodeji a 250 Kč na
místě
Předprodej od 3. září v recepci Fabriky
a on-line na www.kultura-svitavy.cz
10. / Út / 19:00 / Fabrika

4TET – Zbrusu nová koncertní verze V.

Divadelní abonentní cyklus Podzim–Zima
Komedie o čtyřech dějstvích
První z tzv. velké čtyřky Čechovových divadelních her měla premiéru v roce 1896 v Alexandrinském divadle v Petrohradě a zcela propadla. Věhlas jí přinesla až inscenace Moskevského
uměleckého divadla v roce 1898.
Na břehu jezera žije od dětství mladá dívka, taková, jako jste vy; má ráda jezero jako racek, je
šťastná a volná jako racek. Ale náhodou se objeví člověk, spatří ji, a nemaje nic jiného na práci,
přivede ji do záhuby, jako tady toho racka…
(Trigorin k Nině, Racek, druhé dějství)
překlad: Leoš Suchařípa
hrají: Klára Melíšková, Ivan Trojan, Miroslav
Krobot a další
www.dejvickedivadlo.cz
Délka představení: 3 hodiny 20 minut (včetně
přestávky)
Vstupné: 400 Kč
23. / Út / 19:00 / Fabrika

Klavírní koncert Pavla Zemana
Kruh přátel hudby
Tento šestadvacetiletý klavírista
už má své jméno.
Loni debutoval
na brněnské profesionální scéně,
přesto, že je ještě
studentem JAMU.
Stal se vítězem
několika soutěží,
dvakrát například
Young Academy
Award v Římě. Jako vítěz soutěže B. Martinů se
mohl představit na Pražském jaru 2013. Kromě
klavíru hraje výborně i na klarinet. Určitě stojí za
to poslechnout si tohoto výborného mladého
muzikanta.
Vstupné: 250 Kč (KPH 150Kč)
28. / Ne / 18:00 / Fabrika

Divadlo DISK uvede Prodanou nevěstu na
prknech Prozatímního, Stavovského a Národního divadla v letech 1868 až 2018
Již téměř 16 let udivuje diváky svými neuvěřitelnými pěveckými, ale i hereckými výkony
a nápady vokální seskupení 4TET.
Gentlemani v cylindrech opět připravili originální podívanou.
Verze V., kterou připravil s 4TETem stejný tým,
jako verze předešlé, je scénicky a obsahově
úplně jiná, přitom opět plnohodnotná, a precizní, stejně jako projev vokálního seskupení
s již pověstnou profesionalitou Jiřího Korna.
Úžasné vokální výkony, nepřehlédnutelný design kostýmů, originální pojetí aranžmá a neotřelé harmonie Jiřího Škorpíka i temperamentní herecké až „taneční“ výkony některých
aktérů na jevišti. To vše rozhodně nenechá
nikoho chladným a odměnou jsou jim vždy

u příležitosti 100. výročí vzniku Československa.
Hrají: Studenti 3. ročníku Alternativního a loutkového divadla
Vstupné zdarma, místenky je možné si vyzvednout od 8. října v recepci Fabriky. (Více na str. 2)

Týden knihoven
V Týdnu knihoven od 1. do 5. října bude
v pasáži Fabriky probíhat burza knih. Ve čtvrtek
4. října v 16:00 hodin zveme děti i jejich rodiče
na workshop s ilustrátorkou dětských knih
Barborou Morongovou do dětského odděle-

ní knihovny. Celý týden budou čtenářům, kteří
vrátí všechny dokumenty, odpuštěny upomínky
a pro nové čtenáře bude umožněna registrace
na rok zdarma.

Lovci perel – hra na podporu čtenářství
V říjnu bude opět vyhlášena celoroční hra
Lovci perel, která je určena pro všechny věkové
kategorie (předškoláci, mladší a starší školáci).
Úkolem je přečíst knihu označenou samolepkou s obrázkem perly (perlorodka) a splnit
úkoly na základě porozumění textu. Součástí
hry jsou i doplňující otázky a úkoly vyžadující
kreativitu a zapojení fantazie. Za každou přečtenou knihu a splněné úkoly získává dítě „perlu“. Příští rok v listopadu proběhne slavnostní
vyhodnocení a nejlepší lovci (čtenáři) budou
odměněni.

Kluby pro děti i veřejnost v Městské
knihovně ve Svitavách
Díky projektu MAP II a Implementace MAP
ORP Svitavy na podporu čtenářské gramotnosti budeme v následujících letech realizovat
aktivity formou klubů, které budou probíhat
pravidelně jednou za měsíc a jsou určeny pro
děti, žáky i veřejnost. Patří mezi ně čtenářský
klub pro nejmenší, fantasy klub a ﬁlmový klub.
Čtenářský klub probíhá již od září, první fantasy a ﬁlmový klub se uskuteční v říjnu.
Fantasy klub – Dětští čtenáři se seznámí
s žánry fantasy, sci-ﬁ, dětskými horory i knižními sériemi. Budou rozebrána díla populárních autorů, aktuální žánrové hity i klasická
díla. Součástí klubu budou pravidelné informace o novinkách, bude probrán vliv knižních
předloh na jejich ﬁlmové zpracování a fenomén komiksu. První setkání proběhne ve
středu 3. října v 16 hodin v dětském oddělení
knihovny. Klub povede Michal Římal, vedoucí
knihkupectví Minotaur, určen je pro děti od 8
do 12 let.
Filmový klub – Diváci nejen školního věku
se mohou setkávat s vybranými ﬁlmy světové
i české kinematograﬁe a s ﬁlmy, které vznikají na základě literární předlohy (např. Farma
zvířat, Pravidla moštárny, Hvězdy nám nepřály aj.). K ﬁlmům bude podán komentář. Jako
první bude uveden ﬁlm Truman show (1998),
originální a v lecčems vizionářský snímek o věcech, které se už v dnešní době staly téměř realitou. Film, který je spojením komedie a dramatu se satirickými prvky, pranýřuje televizní
průmysl, reklamu a fenomén reality show. Kde
začíná a kde končí hranice mezi skutečným
světem a světem v médiích? Hlavní role: Jim
Carrey, režie: Peter Weir.
Zveme zájemce všech věkových kategorií
v pondělí 8. října v 18 hodin do knihovny na
první představení ﬁlmového klubu, který povede Michal Kadlec.
Doporučený věk: 13–100

Prázdninová soutěž
S příchodem školního roku byla ukončena
prázdninová hra, které se zúčastnilo 45 předškoláčků od 2 do 6 let a 55 školáků od 7 do
15 let. Těší nás, že se zapojily nejen svitavské
děti, ale i ty, které byly ve Svitavách na prázdninách u svých prarodičů. Na pěti stanovištích
ve městě byly připraveny úkoly. Malé děti si
slepily obrázek Krtečka, větší vyluštily tajenku
se jmény ilustrátorů, jejichž výstava právě probíhá v místním muzeu. Všechny děti dostanou
placku a deset vylosovaných účastníků získá
knihu. Všechny odměny budou přichystány
v dětském oddělení knihovny od 1. října.
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Přednáška Jiřího Padevěta
V úterý 9. října v 17
hodin se v aule
Fabriky bude konat
přednáška Jiřího Padevěta. Jiří Padevět
je spisovatel, knihkupec, ředitel nakladatelství Academia. Ve svých dílech
rozsáhle
mapuje
protektorátní a poválečnou historii v českých
zemích. Je autorem knih např. Krvavé ﬁnále:
jaro 1945 v českých zemích, Krvavé léto 1945:
poválečné násilí v českých zemích, Ostny
a oprátky či Průvodce protektorátní Prahou,
za kterou získal ocenění Magnesia Litera.
Prostřednictvím internetové televize diváky
seznamuje s místy spojenými s nacistickou
a komunistickou minulostí. Tématem přednášky bude období let 1938 až 1953.

str. 17

Charita Svitavy srdečně zve na oslavy
25. výročí svého vzniku
Beneﬁční koncert
8. října 2018 v 17 hodin ve Fabrice Svitavy
Na koncertu vystoupí svitavští umělci, mj.
SYFON, Franta Černý, Točkolotoč a další. Na
své si přijdou posluchači všech žánrových kategorií. Budeme rádi, když toto kulaté výročí
oslavíte společně s námi.
Den otevřených dveří
termín bude upřesněn na webu Charity Svitavy a jejím facebookovém proﬁlu. David Šmída

Svitavský fotoklub vystavuje v Polsku

Upozornění
Ve čtvrtek 11. října bude knihovna z provozních důvodů uzavřena. Knihy můžete
vracet do biblioboxu před Fabrikou.
Marta Bauerová

Moderní vztahy a párová terapie
V úterý 23. října v 17 hodin proběhne
v aule Fabriky přednáška Jana Vojtka. Jan Vojtko vystudoval obor vzdělávání dospělých se
specializací na psychologii, má za sebou výcviky v koučování. Kromě toho se věnuje párové
terapii, ve které využívá principy bodyterapie.
Také píše knížky pro děti, články pro dospělé
a natáčí videa. Občas ho můžete slyšet v rádiu.
Kateřina Stündlová

Petr Horálek: Sedm perel
astronomie
Ve čtvrtek 25. října
v 18 hodin vám na
otázky z oblasti astrofotograﬁe odpoví
Petr Horálek. Petr
Horálek je cestovatel, astronom, spisovatel. Od roku 2011
se věnuje astrofotograﬁi. Cestuje po celém světě za vzácnými nebeskými úkazy a noční oblohou.
Jeho snímky popularizují vesmír a byly oceněny i americkým úřadem pro letectví a kosmonautiku NASA. Petr Horálek je autorem
populárně-naučné knihy Tajemná zatmění,
cestopisu Dobytí jižního hvězdnatého ráje či
audiovizuální knihy Nebeské symfonie. Jak
pozorovat (a nepřijít) o nebeské úkazy století? Proč se vyplatí cestovat i půlku světa kvůli
prchlivému okamžiku při pohledu do nebe?
A hlavně – jaké vzácné úkazy nás teprve čekají?
Marta Bauerová

V rámci česko-polského projektu „Oživení historie měst Svitavy a Strzelin“ byla na
začátku září za účasti několika členů Fotoklubu Svitavy zahájena výstava fotograﬁí, která
mapuje činnost svitavských amatérských fotografů. Svitavský fotoklub, který sdružuje
11 aktivních a řadu spolupracujících členů,
v polském městě Strzelin představil fotograﬁe krajiny, portrétní fotograﬁe, dokumentární
a reportážní fotograﬁe a také zátiší. Podle reakcí diváků na vernisáži v strzelinském domu
kultury měly vystavené fotograﬁe úspěch,
přímo na místě se domlouvala obdobná výstava polských fotografů ve svitavské Fabrice.
Milan Báča

Křest nové knížky Milana Báči

Po úspěšné knížce Literární toulky po
Svitavsku, která získala literární cenu v ob-

lasti literatury faktu, vydal ředitel gymnázia
a obchodní akademie Milan Báča další knihu.
Jeho Slovník spisovatelů Svitavska přináší na
222 stranách ve 410 slovníkových heslech
přehled literátů, osobností literatury, které
jsou spjaté se Svitavskem. Do slovníku jsou
zařazeni autoři poezie, prózy a divadelních
her, autoři zabývající se literárními vědami,
mapující životy a díla jiných spisovatelů, překladatelé, písmáci, vydavatelé, divadelníci,
publicisté, badatelé zabývající se literární
problematikou, regionální historií nebo kulturou atd. Velké množství hesel je doplněno
fotograﬁemi. Knížku pokřtí městský historik
Radoslav Fikejz a starosta města David Šimek. Během akce, na které vystoupí svitavská
písničkářka Pavla Boučková, bude možné si
knihu zakoupit, následovat bude autogramiáda. Křest knížky, na kterou je veřejnost zvána,
proběhne v pondělí 1. října 2018 v 18 hodin
v Městském muzeu a galerii ve Svitavách.
Zuzana Štěpánková

Svitavský sbor vyzpíval cenu
v Meißenu

Svitavský dětský sbor ze ZUŠ ve Svitavách se ve dnech 7.–10. září 2018 zúčastnil sborového festivalu „Meißen klingt…“.
V překrásném městečku, kde od roku 1710
až dodnes funguje nejstarší podnik na výrobu porcelánu v Evropě, se setkalo 33 pěveckých sborů z Německa, Polska a Rakouska.
Z České republiky přijel Svitavský dětský sbor
a Dalibor.
Během dvou festivalových dnů zvládly
děti celkem 9 vystoupení na různých místech
po celém městě, včetně dvou představení miniopery Komárkova ženitba pro děti. Průvodní slovo v němčině svedly na výbornou Anička Cerháková a Adriana Henychová.
Naši zpěváčci okouzlili návštěvníky festivalu, kteří je často zastavovali a chválili za výborný zpěv, milý projev a nadšení. Stejně to
posoudila také odborná porota, která vybrala
4 sbory a odměnila je cenou. Jednu z nich si
vyzpíval i Svitavský dětský sbor!
Obrovská pochvala patří dětem za velmi
profesionální přístup ke všem vystoupením
a pohodový průběh celé zahraniční cesty
a všem zúčastněným rodičům za velkou pomoc při organizaci.
K odměně patří bezesporu i návštěva Galerie Zwinger v Drážďanech a zámku Moritzburg.
Dana Pražáková
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Děje se ve městě
Aktivizace rodin na Svitavsku

Bonanza Vendolí, z.ú., která je jedním
z hlavních partnerů města Svitavy v oblasti
sociální prevence, dokončila rekonstrukci objektu, v němž bude pracovat s rodinami, které
jsou v péči sociálních pracovníků (viz fotograﬁe prostor). Projekt se zaměřuje na systematickou, cílevědomou a dlouhodobou práci
s tzv. rizikovými rodinami, jež jsou ohroženy
sociálním vyloučením, které má za následek
budoucí sociální selhávání jejich příslušníků.
Součástí projektu jsou i další navazující činnosti – mentoringový program pro děti neevidované OSPOD a vzdělávání sociálních
pracovníků v přímé péči.
Bonanza Vendolí

Konference na téma Prevence násilí
nejen ve zdravotnictví
aneb Musíme se v práci bát?

Pozvánka
na XII. odbornou konferenci Svitavské nemocnice
pod záštitou mČsta Svitavy

Prevence násilí nejen ve zdravotnictví
aneb MUSÍME SE V PRÁCI BÁT?
dg

25. 10. 2018 od 9.00 do 15.30 hodin
Multikulturní centrum Fabrika – Wolkerova alej 92/18, Svitavy

Ve čtvrtek 25. října pořádá Svitavská nemocnice svou dvanáctou odbornou konferenci, i tentokrát nejen pro své sestřičky, ale i pro
jejich kolegyně a kolegy z celého pardubického regionu. Konference bude zahájena v 9 hodin a bude probíhat v Multikulturním centru
Fabrika pod záštitou starosty města Svitavy

Mgr. Davida Šimka. Jejím stěžejním tématem
bude prevence násilí nejen ve zdravotnictví,
a proto je vhodná i pro pracovníky sociálních
služeb, domácí péče, zaměstnance odboru
prevence kriminality a mnohé další.
Program z velké části povede Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D., který je odborným asistentem Vysoké školy zdravotnické, o. p. s.
Praha, kde přednáší profesionální komunikaci
a prevenci násilí, vede cvičení sebeobrany a je
také vedoucím studijního oboru Zdravotnický
záchranář. Prevenci násilí ve zdravotnictví se
v České republice zabývá více než 12 let.
Více informací o programu konference
a registraci si můžete přečíst na webových
stránkách nemocnice http://svitavy.nempk.cz.
Martina Blaževská

Akce na říjen
9. / Út / 13:00 / Bowling-Squash centrum
(ul. Olbrachtova)

Bowlingový turnaj
Turnaj pro členy klubu seniorů

Skutečně šaty dělají člověka?

18. / Čt / 14:00 / Fabrika, bar – 2. podlaží

Setkání s jubilanty
Posezení se seniory, kteří slaví významné životní výročí.
Akce pouze pro zvané členy klubu seniorů!
Lidé se vyjadřují mnoha způsoby. Skrze
výtvarné umění, hudbu, slovo, pohyb a tělesné aktivity, ale i skrze své oblečení, které, více
či méně beze slov, prozradí, kým jsme.
Proč se vlastně oblékáme? Od kdy se oblékáme? Co zakrývá oblečení? Na tyto otázky,
jakož i na mnoho dalších, odpoví hosté večera:
módní stylistka, poradkyně Mgr. Irena Matějová (IRMA stylový klíč), Leoš Peňaz, sahadža
jóga a módní návrhář ve ﬁrmě Bushman, Bc.
Ján Masaryk.
Pozvaní hosté se pokusí překročit běžné pohledy na oblékání, módu a trendy – ve
smyslu propojení vnitřní krásy člověka s jeho
krásou vnější.
Večerem vás budou provázet Mgr. Petra
Snohová a PhDr. Ján Masaryk. Akci pořádá
společnost Sahadža jóga ve spolupráci se
Střediskem kulturních služeb města Svitavy.
Společenský večer bude spojen s módní přehlídkou. Termín akce je 26. 10. 2018 od 18:30,
místem konání je aula ve 3. patře multifunkčního centra Fabriky Svitavy.
Ján Masaryk
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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.
Samospráva Klubu seniorů Svitavy

Okresní výstava ovoce a zeleniny
Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Svitavy a Základní organizace ČZS
v Koclířově pořádají v sobotu 6. října a v neděli 7. října v kulturním domě v Koclířově
Okresní výstavu ovoce a zeleniny. Výstava
bude po oba dny otevřena od 9 hod. do 17
hod. Vystavovány budou výpěstky zahrádkářů
okresu Svitavy i profesionálních producentů
ovoce. Doplněním budou expozice Základní
školy Koclířov, včelařů, keramického kroužku
i dalších místních spolků. K návštěvě srdečně
zvou pořadatelé.
Jaroslav Navrátil
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Říjnové akce
6. / So / Primark
Za nákupy do PRIMARKU.
Odjezd v 7:00 od restaurace ASTRA. Více info:
e-mail: psmerdova@svitavy.cz, tel.: 734 287 284

19:00 – koncert v klubu Tyjátr, vystoupí Tony
Joch a přátelé, Do Větru, SUE – Svitavy Ukulele
Ensemble a možná další. Výtěžek bude věnován
na zakoupení speciální ortopedické židle pro
Františka Lněničku.
25. / Čt / 18:30 / Tyjátr
Setkání s externími pracovníky SVČ Tramtáryje

9. / Út / UMT Lány
Okresní kolo v minikopané (H, IV. kategorie)
13. / So / různá místa ve městě
MŮRA

Ze školky do školy hladce

Cvičte chytře – Diastáza a pánevní dno
Trápí vás změněná postava po „dětech“? Zůstalo vám „těhotenské bříško“ a vy nevíte, co
s tím? Sklapovačky, planky a třicetidenní výzvy
nepomáhají? Máte po porodu menší prožitek
při sexu, potíže s inkontinencí nebo bolestivou menstruací? Chcete jen prostě po porodu
zpátky svoje tělo – užší pas, hrudník či boky?
Pak vás zveme na unikátní workshop vedený
certiﬁkovanou lektorkou Vendulou Trávníčkovou, zaměřený na diastázu a pánevní dno, který proběhne v sobotu 13. října od 13 do 17
hodin v MC Krůček. Na něm získáte informace
o problematice, naučíte se správně cvičit a dostanete materiály domů. Více informací a přihlášení na e-mailu: k.buresova@kruceksvitavy.cz,
tel. 604 291 490.
Tým MC Krůček

Ředitel Psychiatrické nemocnice
Praha-Bohnice přednáší ve Svitavách

Noční šifrovací outdoorová hra Ochutnejte noční
krásy Svitav a potrapte vaši mysl záludnými šiframi a rébusy, které pro vás opět připravil Pavel
„Pady“ Padyásek a Libor „Lachtan“ Pauk. Start
v 17:30 hod. Přihlášky na vyžádání na e-mailu:
ppadyasek@svi.cz
20. / So / stadion, klub Tyjátr
Beneﬁční den pro Františka s Tramtáryjí a přáteli
14:00 – charitativní běh, start na stadionu ve
Svitavách

Máte doma předškoláka? 18. října začne v Krůčku kurz pro předškoláky a rodiče (prarodiče)
zaměřený na podporu dovedností budoucích
školáků. Kromě deseti setkání v malé skupině
je součástí také zkrácená individuální diagnostika, která napoví, jaké dovednosti je třeba u dětí
nejvíc rozvíjet, stranou nezůstane samostatnost,
vytrvalost, radost z nového či sociální dovednosti. Informace na mob.: 733 518 999, e-mail:
sona.nadvornikova@gmail.com.

Říjnové akce ZO Kardio

Nejbližší Dny otevřených dveří
Gymnázium
Svitavy

Obchodní akademie
Svitavy

čtvrtek 11. října 2018
od 14:00 do 16:30

MUDr. Martin Hollý, MBA, ředitel Psychiatrické nemocnice Praha-Bohnice, psychiatr, psychoterapeut, sexuolog, povede ve Svitavách
besedu na téma „Co se děje v psychiatrii? Jak
probíhá reforma psychiatrické péče o duševně
nemocné a co od ní můžeme očekávat“. Beseda se koná v pátek 19. října od 17 hod. v Multifunkčním centru Fabrika a vstup je zdarma.
Přednášející seznámí veřejnost s aktualitami
z oblasti reformy péče o duševně nemocné, co
přinese změna systému v praktické rovině, zkušenosti prvních Center duševního zdraví apod.
Akce se koná v rámci Týdnů pro duševní
zdraví a pořádá ji Oblastní charita Polička, středisko Otevřené dveře, které v okrese Svitavy
pomáhá lidem překonat nepříznivou sociální
situaci způsobenou duševním onemocněním.
Jana Dobrovolná

čtvrtek 18. října 2018
od 10:00 do 16:00

Janské Lázně
V sobotu 13. října se uskuteční zájezd do
Janských Lázní. Projdeme se zde novou Stezkou korunami stromů, která se nachází v srdci majestátních lesů Krkonošského národního parku. Celá trasa je bezbariérová o délce
1,5 km. Odjezd účastníků je v 7:00 z Poličky
a v 7:30 ze Svitav. Cena zájezdu je 200 Kč.
V ceně je zahrnuto vstupné a doprava. Předpokládaný návrat bude okolo 18–19 hodiny.

Peklo Čertovina
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V sobotu 27. října se uskuteční výlet nedaleko Hlinska do podniku Peklo Čertovina. Tato
stavba připomíná svým charakterem obří převrácenou loď. Zábava je určena pro všechny
věkové kategorie. O zábavu se starají živí herci
(čerti), kteří zajišťují nepopsatelnou atmosféru.
Cena zájezdu je 150 Kč. Bližší informace o odjezdu budou vyvěšeny na KARDIO vývěsce.
V případě zájmu volejte p. Korábovou na
mob. 733 380 598.
Eva Rejentová

Pozvání na vyhlídku
Veřejnost může navštívit ve večerních hodinách vyhlídku ve věži kostela Nanebevzetí P.
Marie v úterý 16. října 2018 od 17.30 do 19.30
hod. V případě zájmu si vezměte baterku a budete mít možnost prohlédnout si věž uvnitř tak
jak ji viděli naši prapředci a děti mohou pátrat
kam se schoval… Západ slunce je v 17.59 hod.
Jan Richtr
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ZŠ Riegrova
Prohlídka budovy bývalého sirotčince a chudobince
Zájemci z řad veřejnosti si mohou v pátek
26. 10. 2018 prohlédnout budovu bývalého
sirotčince, kterou nechal vybudovat na konci
19. století svitavský mecenáš Valentin Oswald
Ottendorfer. Budovou současné základní školy
vás bude provázet p. Richtr. Vzhledem k omezeným prostorám je třeba se předem objednat
na e-mailu: richtr@riegrovka.cz.
Jan Richtr

ZŠ nám. Míru
Adaptační pobyt pro šesťáky

Drátování na Riegrovce – 20. 10. 2018, od
10:00 do 12:00.
Poplatek: 50 Kč na materiál. Účast hlaste předem na e-mail: prazanova@riegrovka.cz.

Na základce na náměstí se stal adaptační
kurz nedílnou součástí zahájení školního roku.
Toho letošního se účastnili žáci obou tříd
6. ročníku, tradičně v kempu v Borové u Poličky. Dvoudenní akce každé třídy byla zaměřena na to, aby se žáci poznali se svou třídní
učitelkou a navzájem mezi sebou. Do třídních
kolektivů přišlo také několik nových dětí, které
se tak mohou sblížit se spolužáky. Letošní pobyt doprovázelo velmi krásné letní počasí. Děti
se učily spolupracovat, vytvořit správnou partu a navázaly nová přátelství. Podnikly i túru
k Lukasově lípě, která je podobně jako většina
starých stromů opředena pověstí. Tento pobyt
využili hlavně na vytváření pravidel týmu. Rozlehlý areál přinesl i možnost pobavit se, zápolit v různých soutěžích. Žáci také využili místní
vyhřívaný bazén, kde se pěkně vyřádili. Všichni
byli spokojeni a na pobyt jen tak nezapomenou.
Jakub Velecký

Obchodní akademie
Novinky na obchodní akademii
Nový školní rok na svitavské obchodní
akademii začal zásadní novinkou – sloučením
s gymnáziem. Žáci si začali zvykat na nový název: Gymnázium, obchodní akademie, vyšší
odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy, poznali nového
ředitele PaedDr. Milana Báču a noví studenti
absolvovali nově zavedené slavnostní zahájení studia, a to 13. 9. v obřadní síni radnice.
I když došlo ke sloučení škol, v životech škol se
mnoho nezměnilo. Také studenti OA studují
ve stejných prostorách, mají až na několik výjimek stejné učitele, nezměnil se ani vzdělávací
program. Obchodní akademie bude také pořádat dny otevřených dveří, ten první proběhne 18. 10. 2018.
Milan Báča

Gymnázium
ZŠ Moravský Lačnov

ZŠ T. G. Masaryka

Beánie

Myšárna děkuje

Tradiční akcí gymnázia je vždy na začátku
školního roku slavnostní beánie, tedy přijetí nových žáků primy A a 1. B do stavu studentského.
Stalo se tak i letos 11. 9., kdy byli v Ottendorferově domě představováni noví studenti školy
i učitelé školy, kdy zazněla studentská hymna
Gaudeamus igitur v podání pěveckého sboru
školy a několik projevů. Přítomní – noví studenti,
učitelé školy, rodiče, prarodiče a přátelé nových
studentů – se také zaposlouchali do klavírní
skladby. Zaznělo také vysvětlení slova beánie.
Beán, to byl již ve středověku student – nováček, beánie je zvyk ze středověkých dob, obřad,
kterým se student stával plnoprávným členem
akademické obce. Na vysoké škole je dnes tento
obřad obvykle nahrazen tzv. imatrikulací, střední
školy ho nazývají různě. Na svitavském gymnáziu
se mu už více jak 20 let říká beánie. Milan Báča

Vím, že adaptační kurzy se ve Svitavách dělají na všech školách, ale nadstandardně kvalitní
přístup, kterého jsem byl svědkem, mne inspiroval k napsání tohoto článku. V prvním zářijovém
týdnu se měli možnost šesťáci z Myšárny účastnit
adaptačního kurzu na Vysokém Poli. Připravily
ho Pavlína Šmerdová a Lenka Waltová ze SVČ
Tramtáryje. Kurz byl veden s velkou intenzitou
a profesionalitou. Aktivity byly vybrány tak, aby
podporovaly týmovou práci, ale současně řešily
vztahy mezi žáky, protože se zaměřovaly na výběr rolí ve skupině, a dotkly se i chování ohrožujícího zdravé klima ve třídě.
Chtěl bych Tramtáryji a oběma dámám poděkovat za zážitky, díky kterým bude pedagogické působení v této třídě rozhodně účinnější.
Jiří Sehnal

140. výročí školy
v Moravském Lačnově
Dne 10. října uplyne 140 let od postavení
nové malotřídní školy v Moravském Lačnově.
V německé kronice se můžeme dočíst:
„14. června 1877 byl panem stavitelem
Bierem ze Svitav a obecním radou Johannem
Schleglem proveden první výkop. Nová škola
byla postavena na původním místě staré školy.
6. října 1878 byla nová školní budova důstojným panem děkanem a za účasti místní
honorace slavnostně vysvěcena.
10. října 1878 se začalo s pravidelným
školním vyučováním ve dvou třídách.“
Chtěl bych při této příležitosti požádat
všechny současné i bývalé obyvatele Lačnova,
zda by se podívali po starých školních fotograﬁích a zapůjčili nám je. Všechny fotograﬁe oskenujeme a vytvoříme z nich databázi, kterou
budeme průběžně doplňovat.
V listopadu tohoto roku chceme uspořádat vzpomínkovou akci, na kterou budou
všichni milovníci historie a pamětníci zdejší
školy srdečně zváni. O termínu akce budeme
v předstihu informovat.
Zdeněk Petržela
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MŠ Marie Majerové
Přijďte za námi do školky
Mateřská škola ve Svitavách, na ulici Marie Majerové organizuje pravidelná setkávání
rodičů s dětmi, které se teprve připravují na
vstup do mateřské školy s názvem „Adaptační odpoledne pro maminky s dětmi,“ koncipovaná jako postupná adaptace na prostředí
a pobyt dítěte v mateřské škole v pozdějším
období.
Děti si osvojují pravidla pro život v kolektivu, společně si hrají, zpívají, tancují, cvičí pod
vedením zkušené učitelky.
Postupně se vzájemně poznávají, učí se
spolupráci, seznamují se s prostředím, s režimem, s ostatními dětmi i s dospělými. Po nástupu do mateřské školy se tak mnohem snáze
začleňují do kolektivu vrstevníků. Rodiče zde
získávají informace o podmínkách a provozu
MŠ, ale i o požadavcích a postupech při osvojování některých základních dovedností, které
jsou v tomto období pro dítě důležité. Setkávání probíhají 1x za 14 dní po celou dobu školního roku ve třídě Žabiček každý sudý čtvrtek
od 15 do 16 hodin. Rádi přivítáme opět nové
děti, které s námi stráví příjemný čas. Přijít můžete kdykoliv, nemusíte se nijak zapisovat či registrovat a pobyt zde je zdarma. Zahajujeme
již ve čtvrtek 4. října. Těšíme se na vás.
Hana Popelková
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SOU
Nová učebna nekonvenčního obrábění

V listopadu loňského roku jsme v rámci projektu začali rozšiřovat výukové prostory SOU Svitavy na Nádražní ulici formou přístavby ke stávajícím budovám asi za 7 mil. Kč. V současné době
již probíhá v nové učebně nekonvenčního obrábění zaškolování našich učitelů na technologicky
nejmodernějších strojích. Učebna je rozdělena
do dvou samostatných částí, a to na počítačovou
učebnu a učebnu s obráběcími stroji. Další fází

ZŠ Felberova
„Felberácké“ podzimní výjezdy

SZŠ
Adaptační kurz

V prvním ročníku SZŠ letos studují dvě třídy
sestřiček a jedna třída masérů. V pondělí 10. září
vyrazili „prvňáčci“ na Vysoké Pole, aby během tří
dnů poznávali sebe, své spolužáky a svou třídní
učitelku.
Program naplnily nejrůznější hry, které rozvíjely spolupráci a vzájemnou komunikaci studentů a učitelů. Vyvrcholením kurzu byla tvorba
třídní vlajky. Zdá se, že každá třída bude jiná.
1. A má ve znaku podkovu jako symbol štěstí,
1. B vytvořila symbol cesty společného studia
a studenti 1. C se snažili naznačit svou jednotu
v rozmanitosti.
Věříme, že tři dny strávené společně nastartují pozitivní vztahy ve třídách a že schopnost
spolupracovat a komunikovat využijí studenti
nejen teď, ale i v letech, které nás společně čekají.
Jana Brixová

Dny otevřených dveří
Srdečně zveme zájemce o studium k návštěvě školy ve dnech:
ČT 18. 10. (9–17 hod.), SO 24. 11., 19. 1.
a 16. 2. (vždy 9–13 hod.).

projektu byl nákup, stěhování a instalace nových
strojů. Pro zasvěcené je určena informace, že se
jedná o drátovku, hloubičku a CNC frézku, které
jsou vybaveny řídícími systémy Fanuc a HAAS.
Žáci si tedy mohou kompletně vyzkoušet
celý výrobní proces obrobku nejmodernější
technologickou metodou. Tato učebna výrazně
přispěje ke zkvalitnění a zlepšení výuky na škole.
Nová učebna CNC strojů by měla přispět k navýšení kvaliﬁkovaných pracovníků ve strojírenství
v našem regionu, kde právě tento obor dlouhé
roky vynikal a SOU Svitavy vychovalo celou řadu
špičkových odborníků. Celkové náklady na realizaci projektu Pardubického kraje dosahují téměř
22 milionů Kč a budou hrazeny z dotace Evropského fondu pro regionální rozvoj a Ministerstva
pro místní rozvoj ČR. Dovolujeme si vás pozvat
na dny otevřených dveří, které se budou konat
v pátek 19. října od 12.00 do 16.00 hod. a v sobotu 20. října od 8.00 do 12.00 hodin.
Alice Štrajtová Štefková

Na začátku školního roku čeká naše žáky několik dní, které mohou strávit jinak než ve školních lavicích. Už třetí týden v září vyjíždějí šesťáci
na čtyřdenní exkurzně-adaptační pobyt v Budislavi, během kterého se seznamují se svými novými třídními učiteli a věnují se aktivitám napomáhajícím stmelení třídního kolektivu. Výuka je
zaměřena na přírodovědné předměty a zeměpis
a probíhá netradičním způsobem přímo v přírodě. Na začátku října vyjedou na dva dny mimo

domov i naši prvňáčci, které čeká adaptační pobyt s jejich novými spolužáky a učiteli na Zderazi.
Od loňského roku jsme zahájili také programy
zaměřené na ekologickou výchovu, které u žáků
budují kladný vztah k životnímu prostředí. Letos máme v plánu čtyřdenní pobyt pro čtvrťáky
v ekocentru v Oucmanicích. Žáci osmých tříd
vyrážejí na tradiční podzimní exkurzi do Prahy
po stopách našich dějin na téma Královská cesta.
Jana Pazderová

Environmentální projekty
na Sokolovské a Pražské

ZUŠ
Poděkování, Pozvánka
Velké poděkování patří sbormistryni
Daně Pražákové a korepetitorce Karolíně
Benešové za úspěch Svitavského dětského
sboru ZUŠ za úspěch v německé Míšni na
4. ročníku festivalu pěveckých sborů. Více
na str. 17.
Srdečně zveme všechny zájemce o dobrou hudbu a ﬁlm na 1. října do Fabriky, kde
se bude od 17:30 konat náš společný koncert s družební školou ze Žiaru nad Hronom.
Tématem bude ﬁlmová hudba (včetně ﬁlmových ukázek) a krátká vzpomínka na 100. výročí založení republiky. Zájemci o výtvarné
umění budou mít možnost zhlédnout i práce
žáků výtvarného oboru, které jsou do 2. 10.
umístěné ve vstupních prostorách Fabriky.
Renata Pechancová

Naše škola uspěla ve výzvě Státního fondu
životního prostředí ČR a získala dotaci téměř
1 mil. Kč. Na Pražské už na podzim budeme budovat díky projektu „Mladí badatelé na
Pražské“ tři vzdělávací centra – ornitologické,
meteorologické a zahradnické. Na jaře příštího roku vzniknou úpravou venkovního areálu
na Sokolovské díky projektu „Areál BOV – ZŠ
Sokolovská“ hydrologické, pedologické a meteorologické centrum. Oba projekty podpoří rozvoj environmentálního vzdělávání na naší škole
prostřednictvím badatelsky orientované výuky
(BOV), které bude probíhat ve venkovním prostředí v přímém kontaktu s přírodou. Věřím, že
díky nadstandardním pomůckám jako jsou ptačí
budky s kamerovým systémem, ornitologické
dalekohledy, plně vybavené meteorologické
budky apod. se zvýší motivace dětí pro studium
přírody a přírodních věd.
Alena Vašáková
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Během top týdne byla již tradičně představena nová díla ve venkovní galerii Venkovka.

Foto: Jiří Marek

Nejvýše dosáhl jen starosta :)

Na svitavském náměstí vystoupil známý zpěvák Michal Hrůza se svojí kapelou Hrůzy. A hrůza to nebyla, Svitaváci se dobře bavili :)

Program byl připraven i pro naše seniory a fanoušky dechové hudby. V sále Fabriky se představily i mažoretky se svojí sestavou.

Během zářijové pouti ke sv. Jiljí vystoupily historické skupiny v rámci programu k oslavám 100. výročí založení naší republiky.

Hudební doprovod :)

Svitavské náměstí navštívil Tomáš Garrigue Masaryk, který byl přivítán chlebem a solí.

První prezident Československé republiky přijel v historickém voze a zúčastnil se módní přehlídky.

Prezentace dobových oděvů.

Vystoupení místních kapel.

Pro odvážné.

Tradiční jarmark přilákal spoustu návštěvníků z města i okolí.
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Informace ze sportu
Pomáháme celým Svitavským tenisovým srdcem
tos bylo rozděleno fantastických 250 000 Kč
mezi 3 charitativní organizace a 9 rodin
s handicapovanými dětmi. Více na http://
www.tenisovesrdce.cz/. Velmi nás těší, že
za 6 let trvání spolku bylo darováno již přes
1 mil. Kč. Moc děkujeme všem našim sponzorům a sympatizantům a těšíme se na příští
ročník.
Lenka Karlíková

Střídačky na asfaltové ploše

Poslední srpnový den jsme se opět sešli
pro dobrou věc. Na tenisových kurtech na
Svitavském stadionu se konal již 6. ročník

charitativního turnaje spolku Svitavské tenisové srdce. Spolek každoročně oslovuje
podnikatele a soukromé osoby z celého regionu, a to nejen z řad tenistů, s prosbou,
aby přispěli na pomoc lidem s postižením.
Pro některé sponzory začínala akce ranním
rozlosováním turnaje čtyřher, ostatní se přidávali v průběhu dne, který byl zakončen
předáváním vybraných finančních prostředků potřebným. Pro všechny zúčastněné se
vždy jedná o hodně silný a emotivní zážitek,
který nenechá téměř žádné oko suché. Le-

Společnost Sportes dočasně umístila a zajistila na sportovní ploše (asfalt) vedle tenisových kurtů na Svitavském stadionu střídačku
ze zimního stadionu (zastřešování ULP), která
bude v zimním období využita pro přezouvání
účastníků bruslení na plastovém kluzišti. Dbejte, prosím, zvýšené opatrnosti. Děkujeme.

Ohlédnutí za sezonou 2018

Svitavská triatlonistka Ladislava Marková letos opanovala stupně vítězů na několika podnicích Českého poháru v aquatlonu,

dlouhém i olympijském triatlonu. V Jablonci
nad Nisou se v březnu stala mistryní České
republiky v aquatlonu (kombinace plavání
a běhu) v age group kategorii 40–49. Po několikaleté pauze se v červnu postavila i tratím
olympijského triatlonu a v Příbrami se umístila na 3. místě na mistrovství ČR. Mezi další
hodnotné výkony počítá i titul mistryně České republiky v dlouhém triatlonu, který získala na tratích 3,8 km plavání, 180 km cyklistiky
a 42,2 km běhu v Otrokovicích.
Kromě závodů se vzdělávala a akreditovala se na trenérku triatlonu. O letních prázdninách se věnovala dětem v rámci Příměstského cyklistického a sportovního kempu ve
Svitavách. S partou malých sportovců podnikali cyklovýlety po okolí, rozvíjeli se v pohybových a atletických dovednostech a plavali.
Děti si vyzkoušely i svůj první triatlon nebo
časovku.
Ve spolupráci se Střediskem volného
času Tramtáryje Svitavy bude od října trenérkou sportovního kroužku Železňáček,
který je určen dětem od 8 do 15 let, které se
rády hýbou, jezdí na kole a plavou. Pokud by
vás činnost tohoto kroužku zajímala, přijďte
1. 10. 2018 v 15.30 hod. na Stadion ve Svitavách, tam se dozvíte víc.
Ladislava Marková
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Celostátní fotbalové soutěže

Výborné výsledky na Krajském přeboru v atletice
Našim děvčatům se skvěle dařilo v posledním kole Krajského přeboru družstev
v Pardubicích, kdy díky vyššímu počtu druhých míst zvítězily a postoupily na mistrovství
Čech do Třebíče.
Žáci obsadili třetí místo a stejně si vedli
i celkově, na postup to tedy nestačilo.
Výsledky z Pardubic najdete zde: http://
online.atletika.cz.

Na Evropských hrách mládeže v Brně byli naši atleti stříbrní
Velmi dobrý vstup do nové sezony České divize dorostu měli fotbalisté TJ Svitavy U17. V šesti kolech poznal pouze jednou hořkost porážky
a jen díky horšímu skóre je průběžně na druhém
místě tabulky. Trenér Martin Andrle vhodně posílil tým několika hráči z okolních klubů a také přišli
odchovanci z kategorie starších žáků.
Svůj debut prožívají v Lize mladších žáků
Svitavští v kategorii U12 a U13. Mnoho radosti
ještě neokusili a nezbývá než doufat, že se z nováčkovské role brzy vymaní a budou své soupeře
více trápit.
Jiří Petr

Nový ročník krajského přeboru
a soutěže v kuželkách

Skupina žáků svitavského atletického oddílu
se po roce opět zúčastnila Evropských her mládeže v Brně, kde se v mezinárodní konkurenci
povedlo vybojovat dvě medaile! Obě jsou stříbrné a obě z výškařského sektoru.
Vojta Stodola skočil 181 cm a Eliška Červená
163 cm. Přidala ještě 4. místo z dálky a 5. skončila
ve sprintu na 60 m. Vojta byl čtvrtý na 100 m př.
Krásné čtvrté místo (kvůli horšímu zápisu)
obsadil v mladší kategorii též Daniel Zoicas ve
výšce za 171 cm a stejného umístění dosáhl na
100 m př. díky osobáku 15,23 sec. Osobní rekord 543 cm předvedl ještě v dálce, kde ve ﬁnále
skončil šestý.

Moc gratulujeme i ostatním zástupcům svitavské atletiky!

Mezinárodní setkání v Žiaru nad Hronom
nu mimo jiné odehrála dvě zajímavá fotbalová
utkání. Naše město, za přítomnosti zástupců radnic a organizací obou měst, reprezentoval tým
Starší páni z TJ Svitavy. Ti se střetli s místním celkem legend, složeným z bývalých i stále aktivních
hráčů Žiaru nad Hronom. Po tomto exhibičním
utkání odehráli svůj zápas bývalí reprezentanti – internacionálové Česka a Slovenska. Padla
spousta krásných branek, a i když žádné z českých mužstev nezvítězilo, odměnou pro všechny
zúčastněné i diváky byla zejména dobrá nálada
z přátelského setkání. Tu podpořila i svitavská
kapela SUE ukulele band, která vystoupila před
začátkem celého turnaje.
Petr Šmerda

O víkendu 14. a 15. 9. se začal nový ročník
kuželkářských soutěží. Družstva A a B hrají opět
Východočeský přebor skupinu B, a družstva C
a D se účastní Východočeské soutěže skupiny B,
náš žákovský tým bude hrát Východočeský přebor mládeže a také Pohár mladých nadějí.
Výsledky 1. kola Východočeského přeboru:
KK Svitavy A – KK Dobruška B 12:4; KK Zalabák
Smiřice B – KK Svitavy B 14:2.
Výsledky 1. kola Východočeské soutěže: KK
Svitavy C – TJ Červený Kostelec C 8:4; zápas TJ
Tesla Pardubice C – KK Svitavy D byl odložen.
Od 17. 9. Startuje podzimní kolo Městské
kuželkářské ligy, které se hraje 3x týdně (Po, St
a Čt) vždy od 17:30.
Jakub Zelinka

Svitavy přijaly začátkem září pozvánku z partnerského města Žiaru nad Hronom a zúčastnily
se oslav 100. výročí založení Československé republiky. Během tohoto dne se na místním stadio-

Poděkování

Pražský memoriál ve vyprošťování vyhráli Svitaváci

Hokejbalový oddíl TJ Sršni Svitavy děkuje městu Svitavy a ﬁrmě Sportes s. r. o. za
opětovné licencování Lačnovského hokejbalového hřiště. Před dvěma lety ztratilo hřiště
licenci pro pořádání mistrovských utkání.
Veškeré soutěžní zápasy se tedy odehrávaly pouze na zimním stadionu. V probíhající
rekonstrukci zimního stadionu jsme přišli
o „domácí“ hřiště. Zajištění domácího prostředí v Poličce, či České Třebové se nám
jevilo jako nouzové řešení. Po schůzce se
zastupiteli města a Sportesu, jsme učinili
veškeré kroky k zachování domácích utkání
v našem městě. Za výjimečnou a konstruktivní spolupráci děkujeme starostovi panu Mgr.
Davidu Šimkovi a panu René Hnátovi z ﬁrmy
Sportes.
Zdeněk Beneš

Dne 13. září 2018 proběhl XXIV. ročník Memoriálu JUDr. Františka Kohouta ve vyprošťování
zraněných osob z havarovaných vozidel. Akce se
konala před nákupním centrem Letňany v Praze 19.
Jedná se o tradiční akci, kde se utkali profesionální hasiči z celé ČR a předvedli činnosti, se
kterými se setkávají během dopravních nehod.
Scénáře jsou vybírány z reálných událostí a jsou
hodnoceny zkušenými rozhodčími podle platných pravidel pro tento typ soutěže.
Během akce byl připraven doprovodný program pro širokou veřejnost včetně ukázky techniky IZS. Soutěž byla v letošním roce organizována
k příležitosti 165. výročí založení pražského hasičského profesionálního sboru.
Vítězem se stalo družstvo ze Svitav z HZS

Pardubického kraje. Stříbrnou příčku obsadili
hasiči z HZS podniku Škoda Auto, na třetím místě skončilo domácí družstvo smíchovské stanice
pražských hasičů.
Martin Kavka

Distribuci zajišťuje ﬁrma Lubomírek.cz.
S nesrovnalostmi v doručování se obracejte
na mob.: 608 024 585 (www.lubomirek.cz).
Příští číslo vyjde 28. října 2018.
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