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Vážení čtenáři,
dovoluji si Vám představit další číslo Newsletteru města Svitavy a informačního měsíčníku Naše město.
říjen 2015
								
Alice Štrajtová Štefková

BomBarďácký Pohádkový les u Rosničky
Svitavští Zálesáci i v tomto roce pro vás připravili v našem městě podvečerní Pohádkový les pro rodiny s dětmi.
Letos vás zveme v sobotu 3. října k rybníku Rosnička, kde od 14 do 16 hodin proběhne start. Kromě pochodu, při
kterém děti plní různé úkoly, vás v cíli jednadvacátého ročníku čeká v 16:30 hodin na Plechárně dětské hudebně
divadelní představení - Příhody kluka BomBarďáka. Jedná se o vtipné, svěží a rozpustilé představení, při kterém
se muzikanti nenechají ničím omezovat. Startovné je jednotné (30 Kč), účastníci v maskách mají vstup volný. Všichni, kteří se zúčastní pochodu, získají v cíli diplom. Na trase bude připravena spousta dárečků a sladkostí, které děti
dostanou od pohádkových bytostí. Akce se koná za každého počasí. Minulý ročník se velmi vydařil a věříme, že
jej v návštěvnosti letos ještě překonáme. Těšíme se na vás všechny. Akce se koná pod záštitou náměstka hejtmana
Pardubického kraje Romana Línka.

David Šimek
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Veletrh sociálních služeb
V úterý 6. října od 9:30 do 16:00 hodin opět ožije FABRIKA, tentokrát již 2. ročníkem Veletrhu sociálních služeb. Smyslem veletrhu je zvýšit povědomí široké veřejnosti o poskytovaných sociálních a souvisejících službách
ve městě Svitavy a prostřednictvím široké nabídky vystavovatelů nabídnout co nejvíce aktivit, při nichž se mohou
vzájemně potkat, navázat spolupráci i vyměnit zkušenosti nejen poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb, ale
i široká veřejnost.
Vstupné je zcela zdarma.
Myšlenka uspořádat Veletrh sociálních služeb se zrodila před dvěma lety na odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Městského úřadu Svitavy jako reakce na nedostatečnou informovanost občanů o nabídce sociálních služeb ve
městě. V letošním roce tedy pořádáme již 2. ročník Veletrhu sociálních služeb a věříme, že se akce stane místem
nejenom pro získání odborných informací, ale také místem vzájemného sdílení praktických zkušeností mezi poskytovateli, místem prožitkového poznávání různých omezení z důvodu zdravotního handicapu, místem navazování
spolupráce i místem kulturního vyžití.
Touto akcí se město Svitavy a poskytovatelé sociálních služeb připojují k celostátní kampani Týden v sociálních
službách, kterou každoročně vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky spolu s Asociací poskytovatelů sociálních služeb České republiky vždy v prvním říjnovém týdnu. Svitavy mají funkční a rozsáhlou síť
sociálních služeb, které svoji pomoc nabízí všem potřebným, ať již se jedná o seniory, děti a jejich rodiče, zdravotně
postižené či osoby v krizové situaci.
Přijďte se osobně přesvědčit o nabídce a kvalitě sociálních služeb, zhlédnout vystoupení uživatelů služeb i žáků
základních škol, nakoupit drobné dárky v podobě výrobků uživatelů služeb, či ochutnat báječné sýry z farmy Květná zahrada, kde pracují klienti Domu na půl cesty, seznámit se s canisterapií, a první pomocí při drobných poraněních v domácnosti, od studentů Střední zdravotnické školy si nechat změřit tlak. Přijďte zhlédnout kompenzační
a rehabilitační pomůcky pro posilování motoriky vhodné po úrazech, či operacích i ty větší, které usnadňují běžný
život (nástavce na WC, madla a sedačky do vany, toaletní vozíky, zvedací zařízení). Přijďte vlastním prožitkem
poznat život se zrakovým a tělesným postižením. Akce je pořádána pod záštitou starosty města Davida Šimka.

Výzva k navržení loga

Šárka Řehořová

V roce 2016 budou Svitavy slavit 760. výročí od první písemné zmínky o existenci města. U této příležitosti vás
vyzýváme k vytvoření loga, které bude provázet oslavy této události pro město bezesporu velmi významné. Logo
bude součástí veškerých tiskovin a propagačních materiálů. V roce výročí bude pravidelně užíváno v kabelové
televizi, městském zpravodaji, na webových stránkách apod.
Logo by mělo obsahovat tyto náležitosti:
•

760 let města Svitavy

•

1256 - 2016

•

jednoduchý výtvarný nápad (nejlépe se vztahem k historii města)

•

doporučení barev města – modrá, bílá, žlutá (není podmínkou).

Autor vítězného návrhu získá finanční odměnu. Návrhy posílejte elektronicky na e-mail: jiri.petr@svitavy.cz nebo
v tištěné podobě na Odbor školství a kultury, T. G. Masaryka 25, Svitavy. Termín odevzdání je do konce října 2015.
Jiří Petr
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Výběrové řízení na vedoucího MIC
Starosta města Svitavy vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici „vedoucí Městského informačního centra“
s možností nástupu od 1. listopadu 2015. Bližší informace o požadavcích na uchazeče, dokladech a dokumentech,
které je nezbytné doložit k přihlášce do výběrového řízení a o platových podmínkách najdete na úřední desce Městského úřadu Svitavy nebo v rubrice „Výběrová řízení na volná pracovní místa“ na webu města: http://www.svitavy.
cz/cs/m-55-uredni-deska/. Přihlášky je nezbytné podat do 8. října 2015.

Lubomír Dobeš

Výstava KÁMEN, DŘEVO, PAPÍR Víti Morávkové
Vždy, když přijedu za Víťou Morávkovou do nedalekých Němčic u Litomyšle, projdu si
prostory, kde jsou naskládány její výtvarné práce za několik desítek let a posedím mezi
sochami na kopci u její chalupy, v místě, ze kterého je nádherný výhled do okolní krajiny.
Říkám si, jak by se její tvorba vyjímala ve výstavních prostorách našeho muzea. Víťa má
blízký vztah k našemu městu, její plastiky můžete pravidelně obdivovat na přehlídkách
výtvarníků svitavského okresu a s jejími sochami se potkáte nejen na Svitavském stadioně, ale také ve Vodárenském lese, u kavárny V Parku a nově i v parku Patriotů. A protože
nedávno oslavila kulaté životní jubileum, nastal ten pravý okamžik představit vám její tvorbu prostřednictvím autorské výstavy. Víťa Morávková se narodila v Litomyšli, výtvarnou
výchovu vystudovala na Pedagogické fakultě v Hradci Králové. Pracovala jako konzervátorka v Městském muzeu v Litomyšli a také učila nové adepty výtvarného umění na tamní
umělecké škole. Ve volné tvorbě se zabývá už mnoho let komorní a exteriérovou plastikou. Známý výtvarný teoretik
Jan Kapusta st. o ní napsal, že ...Vychází z denně prožívaných situací a životních pocitů, které jsou transponovány ve
stanoviska obecnější. Plastický objekt není chápán jako uzavřený a osamělý celek, ale jako element konkrétního, širšího hmotného prostředí. Pro tvorbu je typická elementární symbolická forma, jednoduchý profil, kompaktní silueta,
souhrnnost oblých, do sebe uzavřených tvarů, obnažujících vnitřní tektoniku, skloubenost forem, které v kruhových
a spirálovitých vztazích nejlépe ztělesňují řád i jeho změnu v čase. Brání se přímým liniím, ostrým hranám i nadbytečným detailům, nereprodukuje ani tradiční motivy, nevypravuje, netlumočí okamžiky kontinuálních dějů, ale obecné
pocity a zážitky (polaritu života a smrti). Jak napovídá název výstavy, uvidíte ve Svitavách tvorbu z jejího oblíbeného
materiálu – kamene a dřeva, ale nově také netradičně zpracovaného papíru.

Blanka Čuhelová

Otevření sportoviště Pumptrack
Ve svitavském areálu Cihelny vzniklo netradiční sportoviště pro cyklisty bez
rozdílu věku nebo dovedností. Zveme vás v pátek 2. října ve 14 hodin do
areálu Cihelna na slavnostní otevření nového sportoviště a první zkušební
jízdy na pumptacku. Přijďte se podívat na ukázky jízdy a pod dohledem zkušených instruktorů si vyzkoušet novou dráhu. V 16 hodin bude areál předán
veřejnosti. Pumptrack je trať pro jízdní kola a je složena z překážek, které
svým tvarem a rozmístěním umožňují jízdu na trati bez šlapání i přesto, že
nevede z kopce. Součástí pumptracku je také malý dětský okruh, který mohou využít děti od útlého věku, které se
zde budou prohánět na odrážedlech. Areály s tratí na pumptrack jsou hitem poslední doby. Celková cena za novou
stavbu nepřesáhla sto tisíc korun a je stoprocentně kryta dotací.

Ladislav Oliva
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VYROBTE SI HODINY
SKLÁŘSKÝ WORKSHOP pro dospělé
Dvoudenní:
sobota 3. a 17. října 2015
od 8 do 12 hodin
V muzejních dílnách si pod odborným vedením skláře a výtvarníka Vladimíra Graciase vytvoříte technikou fusingu, neboli spékáním barevných skel, své vlastní nástěnné hodiny. První den si účastníci vytvoří návrh. Podle něho
vyberou a nařežou sklo, zvolí si skleněný granulát, či prášek pro vytvoření odpovídajícího efektu a sestaví hodiny
podle svého uvážení. Poté poputuje výrobek do sklářské pece na první vypálení.
Navážeme další etapou za čtrnáct dní, kdy si každý své skleněné hodiny dotvoří originální malbou na sklo. Poté
proběhne další a konečné zapečení ve sklářské peci.

* Maximální počet účastníků je 10 osob
* Program je určen pro zájemce od 15 let
* Cena workshopu (včetně hodinového strojku) je 1 000,- Kč /osoba
V ceně je mzda odborného lektora, materiál (speciální barevné sklo a skleněné granuláty, hodinový strojek, barvy
na sklo), zapůjčení všech pracovních a ochranných pomůcek, energie, publikace Řemesla našich předků.

Zájemci se mohou hlásit
v Městském muzeu a galerii ve Svitavách
na tel.: 734 809 565, 461 532 704 - Olšánová Jitka
nebo na e-mail: lektor@muzeum.svitavy.cz
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Pohádkový
les
3. 10. 2015

Tom Zálesáci pořádají 21. ročník pochodu nejen pro mladé

Start na pláži u rybníka Rosnička od 14 do 16 hodin. Startovné: jednotné 30 Kč, účastníci v maskách
zdarma. Účastníci pochodu získají v cíli diplom a na trase od pohádkových postav spoustu sladkostí
a drobných dárečků. V 16.30 hodin proběhne u plechárny hudební vystoupení kapely BomBarďák.
Pochod se koná za každého počasí.

SVITAVY
Město Svitavy
podporuje kulturu

záštitu převzal vicehejtman
Pardubického kraje
Roman Línek

Kulturní nabídka
Kultura
2. Pá / 8:30 a 10:15 / Fabrika

M. Růžičková: Zpíváme a tančíme s Míšou
– Cestujeme za zvířátky
Taneční pořad pro školy. Doporučeno pro MŠ
a 1. stupeň ZŠ. Vstupné: 45 Kč

 14:00 / Cihelna
Pumptreck – slavnostní otevření

3. So / 14:00 / areál rybníka Rosnička
Pohádkový les

16:30 PŘÍHODY KLUKA BOMBARĎÁKA

 19:00 / Fabrika
Il Congelatore – Zmrazovač
Benefiční představení
Zmrazovač je autorskou hrou Kočovného divadla Ad Hoc. Scénář a texty písní: Jan Duchek,
scénografie a kostýmy: Anežka Habancová.
Pořádá: Dobré divadlo Litomyšl.

 20:00 / restaurace Pod Hodinami
Kapela ABC

5. Po / 19:00 / Fabrika
Noc na Karlštejně

DS Šembera Vysoké Mýto
Předprodej od 15. 9. v recepci Fabrika a IC.
Vstupné: 80 Kč

6. Út / 9:30 – 16:00 / Fabrika
Veletrh sociálních služeb
Více ve vložené příloze.

 17:00 / Fabrika, aula
Jiřina Šiklová:
Současná společnost očima sociologa
Přednáška přední české socioložky.
Vstupné dobrovolné

7. St / 10:00 – 12:00 / dětské oddělení knihovny
Zábavné dopoledne pro maminky a děti od 1-3 let.

 16.00 / MC Krůček
Divadlo JoJo v Krůčku:
představení Mášenka a medvědi

8. – 11. Čt – Ne / Slovenský ráj
Slovenský ráj

Přírodní klenot, který láká hlubokými kaňony
s vodopády. Ty jsou pěšímu turistovi zpřístupněné žebříky a dalšími jistícími pomůckami. Ubytování v penzionu s polopenzí. Cena 2 950 Kč.
Více info: Pavlína Šmerdová, mob.: 734 287 284,
e-mail: psmerdova@svitavy.cz

8. Čt / 10:30 / MC Krůček

Beseda na téma: Montessori
ve vzdělávání a ve výchově
Povídání o montessori i domácí výroba pomůcek.

 17:00 / dětské oddělení knihovny
Pohádková dílna Tři přání pro celou rodinu
Kdo nám může splnit nejtajnější přání? Zlatá
rybka, kouzelný prsten, nebo čarovná hůlka?
Možná se to dozvíme při společném čtení, cvičení a tvoření s Alenou Vorlíčkovou.

 17:00 / městské muzeum a galerie
VYŠÍVANÉ KUCHYŇKY
Vernisáž výstavy ručně vyšívaných „kuchyněk“,
které nechyběly v první polovině minulého století v žádné domácnosti. Jejich autorkou je Petra Totušková ze Svitav.

 18:30 / Fabrika
Kurz tance a společenské výchovy
– prodloužená

9. Pá / 18:00 - 20:00 / čajovna
Zdenka Blechová:
Symboly v našich životech
Zveme vás na přednášku úspěšné terapeutky
a spisovatelky Zdenky Blechové. Tématem přednášky jsou symboly v našich životech a jak nás
symboly ovlivňují. Vstupné v předprodeji je 250
Kč, na místě 290 Kč. Vstupenky můžete zakoupit v čajovně v předprodeji, případně s platbou
na č. účtu: 2300580210/2010 (do poznámky
napsat přednáška 9. 10. 2015 a své jméno),
a to nejpozději do 8. 10. včetně. Rezervovat místo si můžete na mob.: 736 619 384 denně kromě
neděle od 14:00 - 22:00 (čajovna).

10. So / 17:00 / Fabrika

12. Po / 8:30 a 10:30 / Fabrika
Kejklířské divadlo:
Velká cirkusová pohádka

Srdcervoucí komedie o tom, kterak ztracený
cirkusový syn nástrahy černého principála
zhatil a tímto tak lásku krásné princezny získal
a cestu zpět ke své cirkusové famílii našel. Loutkové představení pro školy. Doporučeno pro
MŠ a 1. stupeň ZŠ. Loutkové představení.
Vstupné: 40 Kč

13. Út / 19:00 / Ottendorferův dům
Nathaniel Filip
- Recitál šansonu a slavných melodií

14. St / 16:00 / Svitavský stadion
Drakiáda

Pro všechny děti a věčně mladé, SVČ na svitavském stadionu připravili Drakiádu. Malé
soutěže pro děti a drobné odměny. Vstupné
dobrovolné

 19:00 / Fabrika
Laco Deczi a Celula New York
Trumpetista, skladatel, kapelník, amatérský
malíř žijící v USA. Předprodej od 14. 9. v recepci Fabrika a IC.
Vstupné: 250 Kč

KINO VESMÍR
Z důvodů rekonstrukce areálu kina Vesmír
Svitavy bude přerušen provoz do 31. října
2015. Děkujeme za pochopení.

SPORT
3. So / 9:00 / hala Na Střelnici
KP ml. žákyň – turnaj
Volejbal: mladší žákyně – KP

 16:00 / UMT v Lánech
TJ SY B - Semanín
Kopaná: I. B tř. muži

4. Ne / 9:00 / hala Na Střelnici
KP přípravek (chlapci) – turnaj

Benefiční koncert
VEČER PRO DOBROU VĚC

Volejbal: žáci přípravky – KP

Na koncertě, jehož výtěžek bude věnován oddělení LDN nemocnice ve Svitavách, vystoupí
Mirek Kemel & band, Vendolband, Taneční
škola SWING WINGS, mažoretky z Rozstání,
mažoretky ZŠ Lačnov, děti ze svitavských MŠ
a ZŠ, Václav Šmerda a členové a přátelé pořádající Pionýrské skupiny Vysočina Svitavy.
Předprodej v informačním centru.
Vstupné 100 Kč

 9:00 / tělocvična ZŠ Felberova
KP přípravek (dívky) – turnaj

11. Ne / 8:00 – 12:00 / Fabrika

Florbal

Pořádá KF 05-78 Svitavy

 9:00 / Svitavský stadion
Turnaj přípravek

 19:00 / čajovna
Poetický večer

 15:00 / Fabrika
Pohádková neděle

Kopaná: KP přípravek

Společné čtení z knih, které máte rádi, nebo
které právě čtete. Podělte se s námi o svůj literární objev! Vstup volný

Kejklířské divadlo: Velká cirkusová pohádka
Vhodné pro děti od 3 let.
Vstupné: 50 Kč, rodinné pasy

Vstupné: 80 Kč na rodinu/členové MC Krůček,
120 Kč na rodinu/nečlenové

 19:00 / Fabrika
Edith Piaf – „MON AMOUR“
Koncert v rámci turné k 100. výročí narození.
Účinkuje multiinstrumentálně – pěvecké trio
ESPRIT pod vedením Mgr. Markéty Mazourové, PhD. Záštita pro produkční agenturu ANDANTE nad turné převzala velvyslankyně ČR
ve Francii – J. E. Marie Chatardová a Francouzská aliance v České republice. Koncert Kruhu
přátel hudby.
Předprodej od 23. 9. v recepci Fabrika a IC.
Vstupné: 160 Kč (členové KPH 80 Kč)

Sběratelská burza všech oborů

Volejbal: žákyně přípravky – KP

 16:00 / Svitavský stadion
TJ SY A - Pardubice B
Kopaná: KP muži

10. So / 8:00 – 15:00 / hala Na Střelnici
Liga mladších žáků turnaj

11. Ne / 14:00 / Svitavský stadion
TJ SY B - Moravská Třebová
Kopaná: KP dorostu
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