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

Dýňová slavnost
Město Svitavy a Mateřské a rodinné centrum Krůček vás zve na
první ročník Halloweenských slavností.
V neděli 28. října od 15 hodin proběhne Halloweenský karneval,
kde si „ strašidelně“ zatancujeme, zahrajeme si a pobavíme se.
Vystoupí zde divadelně – hudební skupina Kašpárek v rohlíku
s Nevíchovným koncertem (hrubka je tu záměr). Vstupenky na
karneval je možno zakoupit v recepci Fabriky nebo v Krůčku.
Ve středu 31. října od 13 hodin se uskuteční dlabání Halloweenských dýní v horní části náměstí. Všichni, kdo budou chtít si mohou
vydlabat v průběhu dne své halloweenské strašidlo. Dýni si lze
zakoupit již v neděli ve Fabrice nebo ve středu přímo na náměstí
za 10Kč/Kg. Od 18 hodin začne ve spodní části náměstí rej
strašidel a čarodějnic na Cestě Svitavského ducha. Každé malé
strašidlo se v doprovodu rodičů a světla baterky nebo svého
světýlka setká se svými hodnými kamarády ze strašidelné říše.
Mediálním partnerem akce je Český rozhlas Pardubice.
Monika Čuhelová
Info na: www.mckrucek.cz |blog: krucek.blogspot.cz

Prezentace dílniček Veitové Terezy
Ráda bych Vám představila svoji práci aktivizační pracovnice v MC Krůček Svitavy. Dopolední úterní dílnička pod
názvem „Za písničkou s Notičkou“, seznamuje maminky a děti s různými hudebními nástroji s možností si je vyzkoušet, dle témat zpíváme více i méně známé dětské písničky a dětské básničky a říkadla. Seznamujeme se se základy
rytmiky. Během hodiny si děti zazpívají, zatančí i zahrají na různé hudební nástroje.
Jednotlivé činnosti střídáme. Z každé hodiny si dítě odnese nějakou drobnost vztahující se k tématu(obrázek,
omalovánka, samolepka apod.) Svoji práci doplňuji tvůrčí činností, kdy se jak maminky, tak i děti aktivně zapojují do
vyrábění malého dárečku, pozornosti. Navazující Dílny tvořivosti prezentují jednotlivé techniky výtvarného světa, kde
se postupně seznamujeme s pomůckami, materiálem. Každé setkání je provázeno podrobným návodem na vytvoření
dané věci, kterou si návštěvníci odnášejí pro své potěšení, či radost druhých.

Spolupracujeme se seniory i klienty domova na Rozcestí. Ohlasy na naši tvůrčí práci jsou pozitivní, návštěvníci se rádi
zapojují do činnosti Mateřského centra a rádi se k nám vracejí.
Dílny tvořivosti na měsíc listopad:
•

6.11. Eko dílna od 11.00 – 12.00 hod vyrábíme rybičky z CD. Eko dílna od 15.00 – 17.00 hod s Lenkou
Hřibovou, od 16.00 divadýlko

•

8. 11. Lampióny od 9.00 – 12.00 hod příprava na
lampiónový průvod

•

13. 11. DNR od 15.00 – 17.00 hod keramika

•

20. 11. Malování od 13.00 – 17.00 hod na průhledné
talíře namalujeme obrázek

•

23. 11. DNR od 9.00 – 12.00 hod keramika nebo
smaltování

•

27. 11. Květináče od 13.00 – 17.00 hod panáčci z
květináčků, razítkování

•

30. 11. Advent od 16.00 – 21.00 hod vyrábíme adventní věnce

Veitová Tereza, aktivizační pracovnice MC Krůček Svitavy

Dynamo boxuje I. ligu
S radostí oznamujeme našim fanouškům, že sezóna
2011/12 byla pro BC Dynamo velmi úspěšná. V elite
kategiriích družstev muži a ženy jsme obsadili třetí místa,
v kategoriích školní mládeže, kadetů a juniorů se naši
borci drželi v polovinách tabulek.
Za zmínku stojí boxer ve váze do 75kg Andriy Drach,
se kterým směřuje příprava k olypijským kruhům v Riu.
Neopomeňme však ani ostatní borce z oddílu, kteří přispěli k celooddílovému úspěchu: bronzový medailista
z Mistrovství České republiky kadetů a školní mládeže
Patrik Šarközi, dále Zdeněk Čech, Michal Sklenář, David
Prchal, Martin Elčkner, Michal Kolář, Aleš Chlup, Tomáš
Kocourek, Jan Dvořáček, Martin Lepold, Milan Paroulek, Zbyněk Žižka, Michal Matějíček, Petr Bartoš, Michal Janelle,
Mirek Klíma, Martin Mikulka a v neposlední řadě stříbrná medailistka z mistrovství republiky Gabriela Andrlíková.
Speciální poděkování patří sponzorům, díky kterým jsme mohli uspořádat závody s nejvyšší úrovní v republikovém
měřítku, jak v oblastním kole, tak i při pořádání Mistrovství ČR, což nám potvrdil nejen prezident ČBA Svatopluk
Žáček a předseda oblasti Dalibor Klobáska. Na základě těchto výsledků a kvality našich boxerů oddíl uznal za vhodné
vstoupit do vyšší soutěže a posouvat tak výkonnost, úroveň i zkušenosti našich závodníků.
Dovolujeme si vás proto pozvat na první prvoligové boxerské utkání ve Svitavách od roku 1984: Svitavy vs. Ostrava,
které se bude konat 11. listopadu 2012 od 14:00 v multikulturním středisku Fabrika Svitavy.
Těšíme se na všechny naše fanoušky, kteří pomáhají vytvářet jedinečnou a nezapomenutelnou atmosféru našich
soubojů.
											
Eva Šavelková

Úspěchy škol v evropských projektech
Město Svitavy vytvořilo rozsáhlý a zcela neobvyklý systém motivace a podpory v oblasti tzv. evropských projektů.
Výsledkem jsou desítky úspěšných investičních i neinvestičních projektů. K neobvyklé aktivitě se podařilo motivovat zejména školy, které v posledních dvou letech prostřednictvím dvanácti neinvestičních projektů dosáhly
na 11,5 mil. Kč. Velmi významné je, že se práce daří všem školám ve městě - některé z nich mají v současnosti
podány již třetí žádosti v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. V níže uvedeném
přehledu uvádíme pouze jeden vybraný projekt z každé základní školy a zároveň děkujeme všem, kteří se na projektových aktivitách podíleli.
Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 uskutečnila mimo jiné projekt Žáci žákům, jenž byl zaměřen na podporu
nepovinného předmětu Objektově orientované programování do vzdělávacího programu školy. Žáci se prostřednictvím projektu naučili základům programování, vytvořili množství materiálů pro mladší spolužáky, škola výrazně
zlepšila technické vybavení, pedagogové získali dovednosti v projektovém managementu, uspořádali řadu vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost, vydali cerolepublikově oceňovanou učebnici a především nasměrovali žáky
k technickým oborům, které pro ně budou zásadní pro jejich budoucí celoživotní uplatnění. Projekt byl z fondů
EU podpořen celkovou částkou 1 870 233 Kč.

Žáci při programování
Fotogalerii naleznete na:
http://www.zaci-zakum.svitavy.cz/fotogal.html

Základní a mateřská škola Svitavy-Lačnov uskutečnila mimo jiné projekt Partnerství bez předsudků, jenž byl
zaměřen na individualizaci přístupu ke vzdělávání, spolupráci s rodiči a odborníky. Projekt svým pojetím přesáhl
rámec školy a stal se příkladem dobré praxe při uplatňování modelu inkluzivního vzdělávání a skutečné, cílené a
dlouhodobé spolupráce s rodinami žáků. Projekt naplnil cíle – pedagogové, žáci i rodiče se stali skutečnými partnery,
kteří spolupracují na výchově i vzdělávání. Projekt byl z fondů EU podpořen celkovou částkou 2 962 337 Kč.

Socioterapeutická dílna v Květné Zahradě
Fotogalerie projektu:
http://www.kvetnazahrada.cz/fotogalerie/
projekt-partnerstvi-bez-predsudku/?pageshowing=2

Základní a mateřská škola Sokolovská 1 uskutečnila mimo jiné projekt Rukavice, jenž je zaměřen na větší zapojení „rukou“ do výuky, nebo-li podporu manuálních dovedností žáků a posílení zájmu o technické a přírodovědné
obory. Žáci v rámci projektu znovu objevují vztah k řemeslům a lidské práci, škola vybudováním odborných učeben a dílen výrazně zlepšila podmínky pro výuku technických, výtvarných a rukodělných oborů, vaření a výtvarné
výchovy, pedagogové získali dovednosti v projektovém managementu a vytvořili oceňované učebnice pro výuku
rukodělných činností a desítky dalších metodických materiálů. Projekt byl z fondů EU podpořen celkovou částkou
4 083 487 Kč.

Projekt Rukavice je zaměřen
na rukodělné práce.
Fotogalerie projektu: http://www.zs5.svitavy.cz/
cs/zajmove-krouzky-rukavice-329.html

Základní škola Svitavy, Felberova 2 uskutečnila mimo jiné projekt Výchova ke zdraví, jehož záměrem bylo začlenění
vzdělávacího programu orientovaného na zdravý životní styl a rozvoj pozitivního sociálního chování do školního
vzdělávacího programu. Žáci získali dovednosti v oblasti zdravotní výchovy, pedagogové množství metodických
materiálů a zkušeností z akcí s významnými odborníky a škola nové podmínky pro rozvoj zdravotní výchovy
v dalších letech. Projekt byl z fondů EU podpořen celkovou částkou 3 063 701 Kč.

Seminář muzikoterapie
pro pedagogické pracovníky
Fotogalerie projektu:
http://www.zsfelberova.svitavy.cz/projekt-eu/index.php

Základní škola Svitavy, Riegrova 4, nyní uskutečňuje mimo jiné projekt My se neztratíme, jehož záměrem bylo
zlepšení podmínek pro výuku technických, přírodovědných oborů, řemesel s cílem motivovat žáky k dalšímu vzdělávání v těchto oborech. Žáci získají nové dovednosti v technických oborech, učitelé vytvoří metodické materiály
a e-learningové prostředí pro výuku technických oborů a řemesel a škola získala nové dílny, cvičnou kuchyň
a učebnu pro výuku technických oborů. Projekt byl z fondů EU podpořen celkovou částkou 3 552 302 Kč.

Slavnostní zahájení
projektu
My se neztratíme

Z materiálů Ericha Stündla a odboru školství a kultury zpracovala Zuzana Pustinová

Kulturní nabídka
26. Pá / 17:00 – 21:00 / Fabrika
Na muzice ve Fabrice. K tanci i poslechu zahraje dechový orchestr JARDA GANG ze Svitav pod vedením kapelníka
Jaroslava Dvořáka. Vstupné: 50 Kč

• 20:00 / klub Tyjátr
VĚTRNÝ VEČER - kapely Do větru + Kowalski
Kapela Kowalski hraje svižný rock s funky rytmikou.
Těšit se můžete na pestrou směsici latinskoamerických rytmů, funku, folku a rocku, tak si s námi přijďte udělat
hezký Větrný večer.
Vstupné: 50 Kč

27. So / 19:30 / kino Vesmír
The Queen – Hungarian Rhapsody Live in Budapest 86. Poprvé v kinech záznam slavného budapešťského koncertu z roku 1986! Reamastrovaná verze v HD rozlišení a s prostorovým zvukem.
Filmu předchází dokument o celém turné, které vidělo 80 tisíc nadšených diváků.
Vstupné: 150 Kč 115 minut

• 20:00 / klub Tyjátr
ROCKOTÉKA

28. Ne / 15:00 / Fabrika - MC Krůček
Halloweenský karneval, děti si ve strašidelných maskách mohou vyrobit příšerky, ochutnat kouzelné lektvary
a společně s rodiči se pobavit. Součástí karnevalu bude vystoupení české divadelně hudební skupiny Kašpárek
v rohlíku – s “Nevíchovným koncertem”. Vstupenky na karneval je možno zakoupit v recepci Fabriky a v Krůčku
od 15.10.

29. Po / 18:00 / kino Vesmír
Setkání s režisérem Vojtěchem Jasným, beseda a poté projekce filmu Až přijde kocour

• 19:00 / Čajovna a kavárna U Černého draka
Úplňkové bubnování s workshopem Simkary Andreje Koláře. Vstupné dobrovolné.

31. St / od 13:00 – 17:00 / MC Krůček
Halloweenské tvoření - příprava Halloweenských dýní. Dýně pro nás vypěstovali v Květné zahradě. Dýněmi si
můžete vyzdobit své domy nebo je přinést večer v šest hodin na Svitavské náměstí.

1. Čt / 18:30 / Ottendorferův dům – Muzeum esperanta
ROK V ANGLII. 134. cestovatelský večer Asociace Brontosaura. Anglie očima evangelického faráře Filipa Kellera,
který rok působil v Reformované církvi na periferii Londýna.

2. Pá / 10:00 / Fabrika - školní představení:
Mezinárodní dětský folklorní festival Tradice Evropy 2012. Letos k nám zavítají soubory a taneční páry ze Slovenska, Polska, Francie, Kypru a jedná se i s Maďarskem a Indií. Doporučeno pro MŠ, ZŠ i SŠ / vstupné: 20 Kč
školní představení:

• 16:00 / MC Krůček
přednáška Michaely Babáčkové s tématem „Skvělá máma“ – Chci týt dobrou mámou, ale jak na to? Hlídání dětí
zajištěno, nutné nahlásit předem.

• 19:00 / Fabrika
Hradišťan. Předdušičkový koncert hudebního tělesa z Uherského Hradiště v čele s Jiřím Pavlicou.
Hradišťan za dobu svého působení již dávno překročil hranice lidové hudby.
Vstupné: 200 Kč

• 20:00 / klub Tyjátr
Hudba Praha revival Sedmičlenná skupina z Hlinska v Čechách. www.facebook.com/HudbaPrahaRevival.
Vstupné: 60 Kč

3. So / 8:30 - 12:30 / dolní svitavský rybník
Výlov s prodejem živých ryb.

4. Ne / 18:00 / Čajovna u Černého draka
Zdenka Blechová – Numerologie tak, jak ji neznáte. Přednáška jedné z nejžádanějších osobností na poli poznání
dneška a úspěšné autorky mnoha knih, karet a cd. Vstupné 190 Kč Rezervace: 736 61 93 84

6. Út / 15:00 / MC Krůček
EKO tvoření s Lenkou Hřibovou, 2.část třídílného cyklu, od 16:00 hodin pohádka O kouzelné zahradě

• 15:00 / Městská knihovna-dětské oddělení
Svatomartinské listování aneb Černá hodinka s Martinem (povídání o tradici, hádanky, čtení).

6. Út / 8:30 a 10:30 / Fabrika
Vystoupení tanečního oboru pro školy. Taneční obor ZUŠ Svitavy tančí pro děti

7. St / 9:00 / Fabrika
Taneční obor ZUŠ Svitavy tančí pro děti. Vystoupení tanečního oboru pod vedením Mgr. Květoslavy Hrubešové.
Pořad je určen pro děti mateřských a základních škol ve Svitavách a v okolí. Školní děti tak budou mít příležitost
zhlédnout, co dokážou jejich spolužáci, kteří svůj volný čas věnují náročnému tanečnímu tréninku.

• 19:00 / Fabrika
Jiří Ševčík + Pirate Swing Band. Kapela Jiřího Ševčíka zahrnuje 14 respektovaných sólistů mnoha žánrů (od rockerů
po filharmoniky). Velmi důležitou složkou každého koncertu či vystoupení Jiřího Ševčíka a Pirate Swing Bandu je
humor, hudba by totiž měla především bavit. Vstupné: 150 Kč

• 19:00/ čajovna u Černého draka
Poetická čajovna. Další z cyklu poetických večerů nese název Karel Jaromír … a jiné balady. Vstup volný

8. Čt / 10:00 / MC Krůček
Vyrábění lampiónků na Svatomartinské slavnosti

• 19:00/ čajovna u Černého draka
Povídání s lemury, část I. První díl cyklu poutavých přednášek a projekcí nádherných fotografií ze 4. největšího
ostrova světa – Madagaskaru. Přednáší MVDr. Lanto Ravonjison. Vstupné 70 Kč

Sport
27. So / 9:00 / hala Na Střelnici
Turnaj. Florbal: 1. liga žen

• 10:00/ plochodrážní stad. Cihelna Svitavy
trénink flat track

• 13:00 / plochodrážní stad. Cihelna Svitavy
Závod FLAT TRACK CENTRUM SVITAVY. Mezinárodní závod Flat track série pod záštitou starosty města

Říjen
3. So / 9:00 / hala Na Střelnici
TJ Sy – Sokol Kerhartice. Volejbal: KP I. třídy - muži

• 9:00 / hala Na Střelnici
TJ Sy „A“ – USK Pardubice. Volejbal: KP I. třídy - ženy

• 10:00 / Svitavský stadion
TJ Sy - Trutnov. Kopaná: U13 a 11:45 U12 - ČLŽ

• 11:00 / hala Na Střelnici
TJ Sy – Sokol Drásov. Volejbal: 1. liga - junioři

• 11:00 / hala Na Střelnici
TJ Sy „A“ – TJ Nový Jičín „B“. Volejbal: 1. liga - kadetky

• 11:00 / hala Na Střelnici
1. HBC Svitavy - HBC Hradec Králové 1988 B. Florbal

• 14:00 / hala Na Střelnici
SK Kometa Polička - SK TOPTRANS Jihlava. Florbal

• 19:00 / hala Na Střelnici
Tuři Svitavy - Levharti Chomutov. Basketbal

4. Ne / 9:00 / klubovna RSS (ČSTV)
ŠK Svitavy „A“ – TJ Štefanydes Polička „B“.
Šachy: domácí utkání krajského přeboru

• 10:00 / tělocvična ZŠ Felberova
TJ Sy – Sokol Pardubice. Volejbal: KP - kadeti

• 10:00 / hala Na Střelnici
Turnaj. Florbal: 1. liga žen

• 11:45 / Svitavský stadion
TJ Sy - Meteor Praha ČLD U19. TJ Sy A - Náchod 14:00 - divize muži. Kopaná

10. So / 8:00 / hala Na Střelnici
1.HBC Svitavy - HBC Sršni Svitavy. Florbal
•

9:30 / hala Na Střelnici

SK Kometa Polička - SK OEZ Testa Letohrad. Florbal
•

10:45 / hala Na Střelnici

1.HBC Svitavy - HBC Sršni Svitavy. Florbal
•

12:15 / hala Na Střelnici

SK Kometa Polička - SK OEZ. Florbal
•

14:00 / hala Na Střelnici

1.HBC Svitavy - Ježci Heřmanův. Florbal

