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Vážení čtenáři,
dovoluji si Vám představit další číslo Newsletteru města Svitavy. Alice Štrajtová Štefková

Den s Lesy ČR
Slavnostní otevření rekreačního areálu Brand proběhne v rámci Dne s LČR v pátek 14. září. Na organizaci
a zajištění se budou podílet LČR - Lesní správa Svitavy, Město Svitavy a jeho organizační složky, svitavské základní
školy a gymnázium, Dům dětí a mládeže ze Svitav a z Moravské Třebové, záchranná stanice Zelené Vendolí a výletní
restaurační zařízení „Plechárna“.

Program Dne s LČR:
8:30 Zahájení dne
Dopolední program pro školy:
od 8:45 do 13:00 hodin - akce
budou probíhat zároveň v celém areálu
1. Akce lesní pedagogiky
2. Procházka po naučné stezce
3. Závody na fitness stezce
4. Cyklojízda
5. Jízda na lodičkách
6. Přírodní stezka
7. Stanoviště s ukázkou dravců
Odpolední program pro: MC Krůček, Klub seniorů, Klub českých turistů, Klub kardiaků, Svaz postižených
civilizačními chorobami a veřejnost od 14:00 do 17:00 hodin.
1. Komentovaná procházka po naučné stezce
2. Posezení na Plechárně spojené s hudební produkcí - dechovka Svitavská dvanáctka.
Akce bude finančně podpořena z výhry v soutěži Obec přátelská rodině roku 2011, projekt Svitavy pro rodiny.
Alice Štrajtová Štefková

Rozšíření naučné stezky K pramenům řeky Svitavy
Začátkem letošního roku byla mezi zástupci Města Svitavy
a Lesy ČR (dále jen LČR) dohodnuta spolupráce na rozšíření stávající naučné stezky K pramenům řeky Svitavy a zároveň podpora
záměru města vytvořit v lesním komplexu Brand rekreační areál
s cyklostezkou a fitness stezkou.
Cyklostezka a fitness stezka byla zbudována v režii města,
rozšíření naučné stezky v režii LČR. Po projednání podoby stezky
následovalo v březnu a květnu zpracování projektové dokumentace
a grafické podoby informačních panelů a interaktivních prvků. Výstavba stezky proběhla v červnu a červenci. Na tvorbě textové části
informačních tabulí se podíleli v převážné míře lesník Petr Peřina, pedagog Jiří Mach a starosta města David Šimek.
Jednotlivá zastavení se zabývají popisem lesního popř. vodního ekosystému, lesnictvím a myslivostí. Informační tabule
nesou názvy: Dřevo, Druhová bohatost lesa, Houby, Lesní hospodářství, Myslivost a Zatopený písník. Interaktivní
prvky mají podpořit vnímání lesního prostředí a pochopení předkládaných informací.
Stezka byla předána Lesům ČR a neoficiálně veřejnosti v konečné podobě k 31. červenci. Celkové náklady LČR
včetně projektu a grafického návrhu činily 388 994 Kč. Finanční prostředky byly čerpány z Programu 2020, jehož
posláním je zajištění cílů veřejného zájmu (mimo jiné např. posílení rekreační funkce lesů) ve státních lesích spravovaných LČR. 												
Petr Peřina

Svatováclavský košt
Rádi bychom vás pozvali na tradiční zářijovou oslavu vína, která bude zahájena
přípitkem v sobotu 22. září ve 14 hodin v horní části náměstí Míru ve Svitavách. Čeká
vás ochutnávka různých druhů vín od dvanácti vinařů, sýrových specialit, slaného pečiva
i steaků. K degustaci vám od 14:30 zahraje cimbálová muzika Šmytec, jako hlavní host
podvečera vystoupí v 18 hodin Tomáš Kočko & Orchestr a o živelnost, vygradování
a příjemné zakončení Svatováclavského koštu se postará od 20:15 svitavská kapela Los
Hongos v duchu world music okořeněné rockem.
Oslavy se zúčastní i zástupci z našich partnerských měst – Plochingenu, Stendalu
a Žiaru nad Hronom. Doufáme, že s sebou přivezou krásné počasí. Vstupné je zdarma,
tak určitě přijďte ochutnat dary země ze sklenek s emblémem Svitav!
Zuzana Pustinová

Letos již podvacáté se Slavností dechovek (Ohlédnutí)
Zase jedna dechovková letní sezóna je za námi! Ta letošní měla trochu slavnostnější nádech, protože jsme se
první sobotu v září již podvacáté sešli na svitavském náměstí a sezonu zakončili Slavností dechovek. Ano, již dvacet
let se na svitavském náměstí setkáváme a všem příznivcům dechové hudby se snažíme konec léta zpříjemnit celodenním programem za účasti svitavských dechovek, dechovek z blízkého okolí a vždy pozvanými hosty z dalekých
krajů Čech a Moravy. V některých ročnících jsme měli zajištěnou také mezinárodní účast v podobě dechových
souborů z partnerských měst Weespu, Stendalu a Žiaru nad Hronom.
Jak tradice začala? Je tomu již 20 let, kdy se konal koncert tří generací. V roce 1992 se postavily na svitavské
náměstí vedle sebe tři tehdejší svitavské dechovky – dechový soubor ZUŠ, Svitavanka a Svitavská dvanáctka. Tehdy
to byla myšlenka pana učitele Járy Dvořáka, který ve dvou dechovkách hrál na křídlovku a dechovku ZUŠ vedl jako
její duchovní otec. Nikdo neplánoval, že by vznikla tradice letních dechovkových slavností. Ale protože chuť byla,
od následujícího roku (1993) se každoročně koná přehlídka dechovek, a ta se natrvalo zabydlela ve svitavském
kulturním kalendáři.

Letošní výročí jsme si opravdu užili. Vše začalo v sobotu 1. září v pravé poledne slavnostním pochodem spojených svitavských dechovek pod vedením Járy Dvořáka a za doprovodu sličných mažoretek. Od jedné hodiny po
poledni se potom na svitavském náměstí střídala jedna kapela za druhou. Zahájili ti nejmladší z dětské dechovky
ZUŠ ve Svitavách, dále svitavské dechovky Jarda gang, Astra a Svitavská dvanáctka. Z blízkého okolí přijeli naši
dobří známí z Pohoranky a Boskovické kapely, z jižních Čech k nám zavítala Libkovanka. Vystoupení vyvrcholilo
kapelou Hanačka z Břestu u Kroměříže. Program několikrát oživila i vystoupení dětského folklórního souboru Iskerka z Brna a cimbálové muziky Aleše Smutného se zpěvákem Karlem Hegnerem. Muzika také program zakončila
před desátou hodinou večerní a Karel Hegner celé slavnostní odpoledne provázel mluveným slovem.
Děkujeme všem přátelům dobré dechovky, kteří zavítali na svitavské náměstí a oslavili s námi významné výročí.
Přestože počasí nebylo úplně optimální, v průběhu celého odpoledne a večera se vystřídalo u fontány přes 600
posluchačů! To je opravdu příjemné konstatování, že si ve Svitavách lidé za dobrou dechovkou cestu najdou.
Zároveň bych touto cestou chtěl i vzpomenout jedno malé výročí a to úplné začátky dechového orchestru
Svitavská dvanáctka. Na podzim 2012, to bude už 30 let, kdy se několik muzikantů setkalo na prvních zkouškách
něčeho, čemu se nedalo ještě říkat dechovka. Bylo to především nadšení bývalých žáků pana učitele Milana Pařízka
a Vítězslava Veselého ze svitavské Lidové školy umění, kteří měli chuť pokračovat v tom, co se v „Lidušce“ naučili.
Až za dalších 7 měsíců, kdy se přidávali další hráči, se zformovala sestava muzikantů, která začala i vystupovat na
veřejnosti. Proto rok 1983 bereme, jako vznik Svitavské dvanáctky a na příští rok chystáme několik vzpomínkových
akcí, abychom si všichni těch 30 let Svitavské dvanáctky užili.
Roman Kalvoda, kapelník Svitavské dvanáctky

Krytý plavecký bazén zahajuje provoz
Krytý plavecký bazén se po letní odstávce otevřel
3. září.
Pro novou sezonu byly v dámských šatnách u zrcadel
instalovány zásuvky, které tak umožní zvýšení komfortu
pro fénování vlasů. Nově tak budou mít dámy možnost
si za vratnou kauci zapůjčit ruční fén.
Pro zpříjemnění pobytu a zajištění bezpečného pohybu
byly instalovány madla a sedátka ve sprchách Nově bude
sloužit také kamerový systém na bazénech a tobogánu
pro zvýšení bezpečnosti návštěvníků.
Klienti také jistě ocení možnost občerstvit se při ranním
plavání. Při úterním ranním plavání bude otevřeno
občerstvení, kde se budou moci návštěvníci občerstvit nebo i nasnídat, ke kávě si mohou pochutnat na čerstvém
pečivu. Cenově bude také zvýhodněné ranní plavání při platbě v hotovosti. 			
Filip Tomanec

Soutěž o nejrychlejšího jezdce na tobogánu
Kdy: 3. 9. - 31.10. 2012 v otevírací době pro veřejnost
Kde: krytý plavecký bazén Svitavy a 93m dlouhý tobogán
Kategorie:
• děti 10 - 13let
• soutěžící 14 - 17 let
• muži nad 18 let
• ženy nad 18 let
Propozice:
Tři nejrychlejší jezdci v každé kategorii obdrží volné vstupy na krytý
plavecký bazén.
Pravidla:
V tobogánu se jede po jednom, bez použití žádných pomocných
prostředků a to pouze v poloze nohami napřed.
Čas měří přítomný plavčík, který měřený čas spustí po rozjetí v tubusu
tobogánu ( jízdu je zakázáno začít rozběhem nebo skokem), čas je
zastaven vjetím do dojezdového bazénku.
Každý soutěžící má celkem 5 měřených pokusů (max. jeden denně)
a počítá se mu ten nejrychlejší.
Přihlášení:
Přihlášení jezdců bude u plavčíka, kde si každý jezdec vyplní krátký
formulář s kontaktními údaji ( jméno, příjmení, adresa, e-mail, popř.
tel. číslo)
Vyhlášení a ceny pro nejrychlejší v kategorii:
V každé kategorii budou odměněny 3 nejrychlejší volnými vstupy na krytý bazén.
Průběžné výsledky budou vyvěšeny u plavčíka a na webových stránkách www.sportes.svitavy.cz

Škola kraulu

Filip Tomanec

Chcete se opět zdokonalit nebo seznámit s plaveckým způsobem
kraul? Stále se Vám nedaří odstranit chyby nebo chcete vůbec zjistit,
zda děláte nějaké chyby při kraulu?Tak právě pro Vás je zde opět po
prázdninách připravena škola kraulu a to zdarma!!
Krytý plavecký bazén ve spolupráci s Plaveckou školou Svitavy pro
Vás připravili Školu kraulu.
Každou první středu v měsíci od 16:00 - 18:00 začíná Škola kraulu
pro všechny kategorie. V době plavání pro veřejnost Vás jen za běžné vstupné seznámíme nebo zdokonalíme
v plaveckém způsobu kraul. K dispozici Vám bude instruktor, který se Vám bude věnovat nebo Vám zodpoví Vaše
dotazy.
Škola kraulu bude probíhat jednou měsíčně a zdarma!!! Proto neváhejte a navštivte krytý plavecký bazén.
Filip Tomanec

„Česko se hýbe“ aneb den otevřených dveří v Expresce Svitavy
Neleňte doma a využijte v sobotu 22. září jedinečnou příležitost
vyzkoušet zdarma služby Expresky Svitavy – kruhového tréninku pouze
pro ženy!
Dveře Expresky budou otevřeny od 10:00 do 18:00 hodin.
Akce den otevřených dveří probíhá pod záštitou organizace
Česko se hýbe, která si klade za cíl vzbudit v češích zájem o pohyb
a aktivní život. Přijďte si vyzkoušet bohaté vybavení fitcentra, poznat
své budoucí trenérky, nebo spolu s nutriční poradkyní zjistit, jak se co
nejrychleji dostat do vytoužené formy. Více na www.ceskosehybe.cz.
Miloš Luňáček

Příměstský tábor DDM
Ve dnech 9. 7. – 13. 7. , 16. 7. – 20. 7., 13. 8. – 17. 8. a 20. 8. – 24.
8. 2012 zaměstnanci DDM Svitavy zorganizovali pro děti 4. turnusy
příměstských táborů. Celkem se zúčastnilo 70 dětí, pro které byl připraven pestrý program, který byl zaměren na sportovně – rekreační
aktivity s bohatou náplní. Byl vyplněn různými hrami a soutěžemi, děti
hrály různé seznamovací, uvolňovací a zábavné kolektivní hry, dále
měly děti k dispozici řadu deskových her, stolní fotbal, šipky, kulečník, ping- pong, taneční podložky, data projektor na promítání filmů.
S dětmi jsme navštívili Westernové městečko v Boskovicích, kde součástí prohlídky byly i rekvizity dinosaurů. Do programu byla zahrnuta
i návštěva místního koupaliště a muzea, kde probíhala výstava Namibijské safari. Jednou z nejoblíbenějších atrakcí
byl bowling v restauraci Maják.
Oddělení estetiky, pod vedením Lenky Waltové připravilo dva příměstské tábory, které byly v duchu „Ze života hmyzu“. Tvořila se hmyzí říše
a něco se děti o životě hmyzu dozvěděly. Všechny výrobky budou během
měsíce října vystaveny na krytém bazéně ve Svitavách.
Stravování (obědy) pro účastníky tábora probíhalo v restauraci Maják
ve Svitavách, kde patří poděkování zaměstnancům, kteří byli vždy
ochotní a vstřícní.
Těšíme se na Vaši příští účast na dalších příměstských táborech, které bude
DDM i nadále organizovat, jak v zimních , tak v letních měsících.
Zaměstnanci DDM Svitavy

Pozvánka na kurz rodinných financí
Kurz se uskuteční ve čtvrtek a v pátek 4. a 5. října od 9 hodin. Téma je to určitě zajímavé, nahlédneme do problematiky rodinného rozpočtu, zadlužování, finančních produktů atd. hlavně z pohledu rodin s malými dětmi. Témata
se mohou přizpůsobovat dle požadavků účastníků. Kurz povede lektor Ing. Martin Bělovský. Občerstvení bude
zajištěno, pokud potřebujete hlídání dětí, nahlaste se pokud možno co nejdříve.
Jaroslava Herbrichová
tel.: 734 134 759

Máte rodinu a podnikáte?
Nebo přemýšlíte, jak se na rodičovské dovolené realizovat? Kam se vrátit do práce? Jak sladit rodinu, svůj život
a práci? Jak a v čem začít podnikat? Pokud přemýšlíte nad některou z těchto otázek, pak navštivte MC Krůček
ve Fabrice. V rámci projektu financovaného z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. „Mám rodinu a podnikám“ jsme pro všechny z vás, kdo podnikají i nepodnikají, připravili vzdělávání, svépomocné skupiny pro výměnu nápadů a zkušeností, motivační
programy a všechny potřebné informace. Individuální konzultace nabízíme jak pro OSVČ, tak pro ty, které
a kteří potřebují poradit s uspořádáním času. Podpora hlídání dětí u všech aktivit je samozřejmostí. Více informací
na www.podnikavirodice.cz nebo u koordinátorky J. Herbrichové jaroslava.rich@gmail.com, 734 134 759.
Mgr. Monika Čuhelová, psycholožka a konzultantka

Projekt Herna pro všechny děti
V současné době se bohužel celá řada rodin ocitá v těžké
životní situaci a řeší řadu palčivých problémů. Spousta rodin
má potíže s finančními prostředky, a to z mnoha různých
důvodů, ať už je to ztráta zaměstnání, zadluženost rodiny,
nepřítomnost jednoho z rodičů v rodině.
Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy se věnuje
práci s rodinami již více než deset let. Krůček navštěvuje
velké množství rodin ze Svitav a okolí. Pracovníci vnímají,
že pro mnohé rodiny je velmi nákladné navštěvovat různé
akce, platit dětem kroužky, kupovat stále nové hračky. Proto
se naše centrum rozhodlo vyjít vstříc rodinám v tíživé životní a finanční situaci, rodinám sociálně znevýhodněným. Nabízí prostor, kde mohou trávit svůj volný čas všechny
rodiny bez rozdílu.
Naše centrum vytvořilo nový projekt Herna pro všechny děti. Za finančního přispění Nadačního fondu Albert
a jeho programu Albert pomáhá se zaměřilo na zbudování odpovídajícího prostoru pro setkávání rodinných
příslušníků a vybavení dosavadní herny novými kvalitními herními prvky. Cílovými skupinami projektu Herna pro
všechny děti jsou sociálně znevýhodněné rodiny s malými dětmi, rodiče s dětmi nacházející se v krizové situaci,
rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči, matky z azylového domu, rodiny v ohrožení. Prostor centra mohou využívat
například i rozvedení rodiče pro setkávání se svými dětmi, kteří nemají svůj vlastní prostor, jenž by odpovídal potřebám dětí. Hernu mohou navštěvovat všechny rodiny, jež mají potřebu trávit volný čas se svými dětmi v kvalitním
prostředí plném podnětů, společně prožívat hezké chvíle, třeba i v těžších časech, společně si hrát a posilovat tak
vzájemné vztahy mezi členy rodiny. Krůček se tak chce spolupodílet na vytváření kvalitního dětství dětí ve znevýhodněných rodinách, pomáhat členům rodin najít si na sebe čas a mít tento společný čas kde trávit, podporovat
rodiče v jejich rodičovských dovednostech a třeba i umožnit rodinám kontakt s jinými rodinami, nacházejícími se
v podobné životní situaci. Důležité z pohledu mateřského centra je, že pobyt v jeho herně díky projektu neklade
opravdu žádné finanční nároky na rodinu a mohou sem tedy přijít všichni, pokud budou chtít.
Otevírací doba Herny pro všechny děti:
Pondělí
12.00 – 16.00 hod.
Úterý		
12.00 – 16.00 hod.
Středa		
12.00 – 17.00 hod.
Čvrtek		
12.00 – 16.00 hod.
K návštěvě zve Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, o.s., Wolkerova alej 92/18, 56802 Svitavy.
Michaela Luňáčková

Kulturní nabídka
14./ Pá / Brand
Den s Lesy ČR
Slavnostní otevření rekreačního areálu u rybníka Rosnička - Brand

14. / Pá / 18:00 / Svitavský stadion / restaurace Pod Hodinami
PONNY EXPRES
14. / Pá / 20:00 / Klub Tyjátr
ROMAN DRAGOUN
Koncert jednoho z nejlepších českých hudebníků + křest jeho nové desky „PIANO“
Vstupné: 100 Kč

15. / So / Dny evropského dědictví
V muzeu vás čekají 15. září zdarma přístupné expozice a výstavy – předposlední den se můžete se svými dětmi
podívat na preparovaná africká zvířata, která přilákala v průběhu léta do Svitav značné množství návštěvníků.

15. / So / 13:00 – 17:00/
PANORAMATA NAŠICH MĚST A MĚSTEČEK
V rámci Dnů evropského dědictví vystoupáme opět po roce na tři vyhlídky:
Věž kostela sv. Josefa, věž kostela Navštívení P. Marie a střechu kulturního centra Fabrika

15. / So / 16:00/ Městské muzeum a galerie
ČESKÉ UMĚNÍ 19. STOLETÍ
Komentovaná prohlídka na závěr výstavy s ředitelkou Východočeské galerie v Pardubicích PhDr. Hanou Řehákovou.

15. / So / 15:00 / park Jana Palacha
Promenádní koncert v parku
Za účasti svitavského dechového orchestru Astra a německé dechové hudby z Göppingenu při příležitosti 18.
ročníku Dnů česko-německé kultury. V případě nepříznivého počasí – Fabrika Svitavy.

15. / So /16:00/ bowlingové a squashové centrum
10. výročí otevření bowlingového
a squashového centra Na Střelnici
Zahrají kapely:
TORZO
SYFON
KOWALSKI

15. / So / 20:00 / Klub Tyjátr
ROCKOTÉKA
Rockové hity minulosti i současnosti
Vstupné: dobrovolné

17. / Po / 12-18h, 18. / Út / 9-18h., 19 / St / 9-18 h./ MC Krůček
Bazárek podzimního a zimního oblečení
20. / Čt / 16:00/ Klub Tyjátr
„PODZIMNÍ BATIKOVANÝ ŠÁTEK“
Podzimní batikovaný šátek s dekorativní kresbou, jako doplněk vašeho šatníku. Materiál zajištěn (rámy, hedvábný
šál, barvy, kontury, sůl)
Cena 199 Kč

20. / 17:00 / Městské muzeum a galerie
NATVRDLÍ
Vernisáž výstavního projektu, představující tvorbu čtyř výrazných osobností mladší generace současné výtvarné
scény – Karla Jerie, MICLA (Michala Novotného), Lukáše Mifka a Jaroslava Valečky. Výstavu uvede Rea Michalová,
kurátorka Národní galerie v Praze.

21. / Pá / 19:00 / Svitavský stadion /
Restaurace Pod Hodinami
Hudební skupina STREJCI

22. 9. 2012
námestí Míru

21. / Pá / 18:00 / Čajovna a kavárna
u Černého draka
Zdenka Blechová: Přednáška:

Svitavy
od 13:00 hodin

Automatická kresba a channeling. Jak nám mohou pomoci v denním životě? Vstupné 190 Kč, doporučena
včasná rezervace míst.

SVATOVÁCLAVSKÝ
KOŠT

22. / So / 14:00 / horní část náměstí Míru
Svatováclavský košt

Tradicní zárijová oslava vína

22. / So / 19:00 / Svitavský stadion /
Restaurace Pod Hodinami
Skupina ABC

°
Ochutnávka ruzných
druhu° vín,
°
sýrových specialit, slaného peciva a steaku.

14:30

Šmytec

°
Cimbálová muzika z ruzných
folklorních
koutu° Moravy.

18:00

Tomáš Kocko & Orchestr

World music inspirovaná moravskou tradicní
hudbou, nebo také moravské Jethro Tull…

20:15

LOS HONGOS
Akce se koná pod záštitou námestka hejtmana Pardubického kraje
Ing. Romana Línka.
Vstupné zdarma

