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NAŠE NULÍTKY (7)
Příběh, který budu vyprávět, by do nulítek patřil 
hned čtyřikrát, a to daty 1780, 1790, 1900 
a 1920. Bude o císaři Josefu II., jemuž historie 
přisoudí přezdívku „selský“, a který se bude 
v době své krátké vlády na českém trůně (1780–
90) snažit o reformu zmírající Svaté říše římské 
národa německého. Císařem tohoto soustátí byl 
od roku 1765. Josef se narodil ve Vídni roku 
1741 jako nejstarší syn Marie Terezie a Františka 
I. Štěpána Lotrinského. Mezi Josefovy početné 
sourozence patřila např. Marie Antonie, jejíž hla-
va skončila pod revoluční gilotinou na náměstí 
Svornosti v Paříži roku 1793. Toho se její bratr 
nedožil, neboť podlehl plicní chorobě umocně-
né horečnatou pracovitostí v únoru roku 1790.
Josef II. byl představitelem tzv. osvícenského 
absolutismu, který zahájil rozsáhlé reformy mo-
narchie. Za období své vlády vydal na 6 tisíc 
dekretů (v průměru dva denně), kterými zasa-
hoval do všech oblastí života. Pro zajímavost: 
jeho tělo leží u vídeňských kapucínů v obyčejné 
dřevěné rakvi, spíše truhle, což je rovněž důsle-
dek jeho reforem. Ovšem do učebnic vešly jeho 
zásadní reformy: toleranční patent (1781), 
na základě něhož se staly některé křesťanské 
konfese (evangelické a ortodoxní) trpěnými, 
nikoliv rovnoprávnými, ve většinové římskoka-
tolické společnosti. Reformy se dotýkaly i izra-
elitského vyznání. Ruku v ruce s patentem byly 
rušeny kláštery, neměly-li ve statutu špitální či 
školské poslání. Dále bylo zrušeno nevolnictví 
(1781), které bylo nahrazeno mírnějším pod-
danstvím. Byla zmírněna robota, provedeny 
berní a daňové reformy. Stoupl i tlak na centra-
lizaci státu a s tím potřebný jeden úřední jazyk. 
V našich učebnicích se tato snaha dostala 
do kapitoly „germanizace“ a jako nit se povine 
celými českými dějinami. Přitom Josef se stal 
od těch dob nejoblíbenějším českým jménem.
Ve Svitavách si císaře připomínáme po jeho 
noclehu v domě U Mouřenína v roce 1776 spo-
jeného s pověstí o neuskutečněném dobrodruž-
ství s hostinskou. O reálném základu sice pochy-
buji, věda o císařově citové vyprahlosti, ale 
do nulítek patří rok 1900. Tehdy se na náměstí 
císaře Josefa II. objevila typizovaná císařova so-
cha, podobně jak v dalších českých, morav-
ských a rakouských městech. Blanenské Samo-
vy železárny vyráběly nespočet odlitků. Ten svi-
tavský měl ale zvláštní osud. V roce 1920 se 
nacházel v kopřivách Baudischovy továrny 
na Novém městě č. o. 20, kdy se místní Němci 
hádali s místními Čechy, kdo je tím vinen. Pouze 
připomínám, že správa města byla německá 
a Čechů zde nežilo ani 10 %. A vzhledem k tomu, 
že by se mohlo jednat o politicky třaskavé téma, 
domníváme se, že za tiché odstranění sochy 
mohou obě strany stejně. Socha se v době po-
slední války ztratila. Radoslav Fikejz

Matuško, ty seš borec……je jeden ze zápisů v knize návštěv z výstavy malíře, kreslíře a humoristy Pavla Matušky. Auto-

ra, kterého jsme pozvali vystavovat ve Svitavách právě na léto. Ale netěšte se prvoplánový 

humor a hurónský smích, ale spíše na niterné usmívání a přemýšlení nad světem i sebou samým. 

Výstavu zahájíme ve čtvrtek 2. července spo-
lečně s autorem, Miloněm Čepelkou, Jiřím 
Grygarem a vokálním sdružením SYxtet a po-
kračovat budeme na muzejní zahradě koncer-
tem pod červeným bukem s nezařaditelnou 
kapelou Ponožky pana Semtamťuka.Kreslený humor autor publikoval od roku 1980 
v domácích novinách a časopisech a brzy se 
zařadil mezi filozofující karikaturisty po bok Bor-
na, Bartáka, Slívy, Jiránka či Renčína. Získal 
řadu ocenění na mezinárodních výtvarných 
soutěžích v Japonsku, Kanadě, Turecku i po Ev-
ropě. Je pokračovatelem tradice aristokratické 
školy humoru Wericha, Horníčka, Lasici či Ci-
mrmanů a ví, že je dobré jen naznačovat a ne-
chat příležitost dokončit pointu divákovi. Jeho 
humor zraje, stává se stručnou, ale přesnou 
glosou dějů i věcí kolem nás. Co by jinému dalo 
na povídku, on dá do jednoho plátna.S přibývajícími léty přibylo v jeho tvorbě černé-
ho a drsného humoru a „závažných“ témat. 
Důvodem podle něho je „… svět kolem nás, 
který spěje bůhvíkam, záplava informací o ka-
rambolech a událostech, z kterých musí bolet 
hlava, a také řada mých osobních zážitků, po-
znání, zkušeností a pocitů, které se do mé prá-
ce, ať chci, nebo nechci, promítají…“

A co o svém oblíbeném malíři Pavlu Matuško-
vi řekli dva z jeho přátel? Miloň Čepelka: „Hu-
mor je srozumitelná filozofie, mnoho lidí už to 
pochopilo, ale ještě víc jich to pochopit ne-
chce. Pořád se mu snažím děkovat, že nás 
tohle všechno učí znovu a jinak vidět, znovu 
a jinak slyšet, že nás tlačí k zrcadlu“. Jiří Grygar: 
„Pavel mne od té chvíle, kdy jsem zvěděl 
o jeho výtvarné existenci, neustále překvapuje 
skvělými pointami svých nádherných parodií, 
výtvarných kalambúrů a krátkých spojení. Do-
cela by mne zajímalo, jak to dělá, že se nikdy 
neopakuje.“
Co obraz, to příběh, povídka, někdy i román. 
Přijďte se přesvědčit.  Blanka Čuhelová

KULTURA

L. van Beethoven a jeho (dnes již) devátá

Prázdniny s netopýry ve svitavském muzeuPřestože živí letouni během roku rádi mění své 
úkryty, naše netopýří výstava zůstává po celé 
léto otevřená! Dočkali jsme se sice několika 
prostorových změn a vracení některých výpůj-
ček, vše se však podařilo nahradit, takže si stá-
le můžete prohlédnout krev sajícího upíra obec-
ného, plodožravého listonoše a největšího lé-
tajícího savce světa kaloně malajského. 
Nepřijdete ani o interaktivní prvky, jako je třeba 
skládání netopýří budky, hledání cesty kaloním 
labyrintem a počítání potravy v temné místnos-
ti. Zajímavá jsou také různá videa, přehrávky 
netopýřích hlasů a ukázky srsti i parazitů pod 
mikroskopem. Novinkou oproti původní verzi je 
část věnovaná zimování těchto podivuhodných 
tvorů. Chvála od odborníků, laiků i dětí nás pro-
to velmi těší a doufáme, že také vy si tuto tro-
chu netradiční expozici užijete a během prázd-
nin se v muzeu setkáme. Jakub Vrána

Středisko kulturních služeb: divadelní abonentní cyklus podzim / zima 2020–20215. října / Po / 19:00 / Fabrika Divadelní spolek Kašpar (Praha)Martin McDonagh: Mrzák inishmaanskýKomedie o tom, co se stane, když do nejza-
padlejšího zapadákova v Irsku přijedou filma-
ři až z Ameriky. Délka představení: 150 minut 
(včetně přestávky). Vstupné: 400 Kč.
4. listopadu / St / 19:00 / FabrikaMD agentura (Praha)Caroline Smith: Čarodějky v kuchyniUrážky jsou pikantnější než připravované po-

krmy, výpady ostřejší než chilli paprika, atmo-
sféra hustější než bešamelová omáčka... Hra 
Čarodějky v kuchyni vyhrála v roce 2005 cenu 
Samuela Frenche pro nejlepší kanadskou di-
vadelní hru. Její hry jsou uváděny nejen v Ka-
nadě, ale po celém světě. Délka představení: 
140 minut (včetně přestávky). Vstupné: 400 Kč.18. listopadu / St / 19:00 / FabrikaVýchodočeské divadlo PardubiceJiří Havelka: Společenstvo vlastníkůPokračování na další straně.
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Rybník Rosnička bude mít lepší vodu 
I v letošním roce budou probíhat práce 
na zlepšení kvality vody v rybníku Rosnička. Již 
počátkem roku proběhla úprava pobřežní ve-
getace a s nástupem jara byla péče věnována 
vodním rostlinám na plovoucích ostrůvcích. 
V průběhu května bylo obnoveno provzdušňo-
vání vody rybníka na rozhraní voda/sediment 
společně a následně proběhne aplikace pro-
biotických bakterií. Toto opatření umožní me-
tabolizování sedimentů. Z mineralizovaných 
sedimentů totiž nemohou sinice využívat fos-
for, což potlačuje jejich rozvoj. Sekundárním 
přínosem tohoto procesu by mělo být i postup-
né snižování mocnosti sedimentů.Na podzim loňského roku si rybník Rosnička 
si oblíbily labutě, které se zde vyskytovaly 
v počtu na osmdesát jedinců. Jejich přítom-
nost byla sice vděčným cílem pro pozorování 
návštěvníků rybníka, ale radost nepřinesla těm, 
kteří usilují o odpovídající kvalitu vody. Kromě 
trusu, který labutě produkují, je problémem 
jejich krmení. Návštěvníci rybníka totiž ke kr-
mení používají především rohlíky a chleba, 
které však labutím škodí. Počátkem měsíce 
května zde byl dokonce zaznamenán úhyn 

labutě, právě vzhledem k nevhodné skladbě 
potravy. Lepší je labutě nekrmit vůbec, na ryb-
níku totiž mají dostatečné množství vhodné 
rostlinné potravy. Zahnilé zbytky pečiva a dal-
ších potravin však škodí i kvalitě vody.Od návštěvníků rybníka jsme v průběhu dubna 
a května zaznamenali připomínky k zápachu 
vody a rozmnožení řas. V jarních měsících byla 
upuštěna odkalovací nádrž nad Rosničkou, 
která bude letošním roce ošetřena tzv. letně-

ním, kdy dojde po vyschnutí sedimentu k jeho 
částečnému vytěžení. K zápachu dochází prá-
vě při přístupu vzduchu k sedimentu.Na rybníku pak byl zaznamenán růst zelené 
řasy šroubatky. Jde o bioindikátor toho, že 
ve vodě nejsou toxické látky, ale jsou tam živi-
ny. Snahou bude odumřelé zbytky řasy z ryb-
níka odstranit.Kvalitu vody v Rosničce znovu ovlivní zejmé-
na počasí, a to zejména průběh srážek v let-
ním období. Naštěstí nám pomohl letošní 
deštivý průběh měsíce května, díky čemuž 
došlo k naplnění rybníka na úroveň normální 
hladiny. Uvidíme, zda budeme mít takové 
štěstí jako v roce minulém, kdy jsme se 
na Rosničce mohli všichni těšit nebývalou 
kvalitou vody.  

Marek Antoš

INFORMACE Z MĚSTA

Informace o ceně za vodné a stočné
Od 1. 5. 2020 nabyla účinnosti novela zákona 
o dani z přidané hodnoty, která přeřazuje úpravu 
a rozvod vody prostřednictvím sítí a také odvá-
dění a čištění odpadní vody včetně ostatních 
služeb souvisejících s touto činností z první sní-
žené sazby daně do druhé, tedy z 15 % na 10 %.
Z důvodu navýšení nákladů za poplatky vy-
pouštěných vod do vod povrchových se u od-

padních vod odváděných k čištění (stočné) 
a srážkových vod zvyšuje cena k uvedenému 
datu o 0,75 Kč/m3. U odběratelů s vodným  
+ stočným, se stočným a se srážkovými vodami 
bude poměr objemu fakturovaných m3 prove-
den technickým propočtem. Pro názornost 
uvádíme přehled v následující tabulce. 

Jaromír Hurych

Cena vodného a stočného 2020služba Kč/ m3 bez DPH do 30. 4. 2020 
 Kč/m3 s 15% DPH do 30. 4. 2020

Kč/m3 bez DPH od 1. 5. 2020 Kč/m3 s 10% DPH po 1. 5. 2020

vodné 33,78
38,85

33,78
37,16

stočné 38,53
44,31

39,28
43,21

vodné + stočné 72,31
83,16

76,44
80,37

Uzavírka  mostu v MikulčiOd 18. 5. 2020 vešlo v platnost uzavření mos-
tu v Mikulči, které potrvá až do konce září to-
hoto roku. V návaznosti na vzniklou situaci si 
dovolujeme upozornit o uzavření silnice II/366 
v místě mostu i o objízdné trase:Pro vozidla do 3,5 t je vedena po silnici I/35 
s odbočením na silnici I/43 Svitavy-Lačnov 
a po této silnici pokračuje do Svitav. Trasa ob-
jížďky je obousměrná.Pro vozidla nad 3,5 t je vedena po silnici I/35 
s odbočením na silnici I/34 a po této silnici 
pokračuje do Svitav. Trasa objížďky je obou-
směrná.
Pro vozidla hromadné dopravy, složek IZS 
a rezidentů je objízdná trasa vedena po míst-
ních komunikacích. Kompletní dopravní značení najdete na webo-
vých stránkách města Svitavy. 

Jiří Johanides

Kácení ve Vodárenském leseV měsíci dubnu letošního roku bylo provedeno 
kácení dřevin ve Vodárenském lese. V napros-
té většině šlo o porosty smrku, které byly na-
padeny kůrovcem. Smrk je dřevinou vyšších poloh, a pokud byl 
v minulosti vysazen např. do lokality Vodáren-
ského lesa kolem 440 m n. m., do míst bez 
svahu, kde byla navíc po staletí vysoká hladi-
na podzemní vody, pak současný pokles této 
hladiny způsobuje kvůli jeho povrchové struk-
tuře kořenového systému okamžitý šok. Z ce-
lého lesa se tak najednou stane klasický obří 
lapák na kůrovce, protože ten jde především 
na stromy, které jej na kilometry vábí vůní za-
vadajícího dříví. No a při doletu několika kilo-
metrů pak stačí vhodný vítr a jeden tropický 
den k tomu, aby se mrak kůrovce dostal 
na místo, které jej láká k dalšímu vývoji. Po-
kud by se tedy tato situace okamžitě a razant-

ně neřešila, potom by následoval jak Javor-
nický hřeben, tak i lesy kolem rybníka Rosnič-
ka aj. Ani to ale nemusí stačit k ochraně 
jmenovaných lokalit, protože ten, kdo dnes 
projížděl např. trasu Žďár nad Sázavou, Jihla-
va a dále k hranicím s Rakouskem, ten ví, 
o čem je řeč.
V rámci obnovy lesních porostů bylo v roce 
2019 vysazeno celkem 1000 ks smrků, 800 ks 
jedle bělokoré, 680 ks buků a 3620 ks dubů. 
Z uvedeného je zřejmé, že se začíná měnit 
poměr dřevin vůči smrku, který by ale rozhod-
ně zmizet z české krajiny neměl. Ve Vodáren-
ském lese by měla na podzim letošního roku 
a v roce příštím proběhnout výsadba nových 
stromů, přičemž hlavní podíl by měly tvořit 
duby, které v této lokalitě i v posledních su-
chých letech dobře prospívají. 

Jiří Pandula, Marek Antoš

Fond regenerace  památek města SvitavyRada města na svém květnovém zasedání 
projednala rozpočtovou situaci města v dů-
sledcích nouzového stavu a přijala usnesení, 
kterým doporučila Zastupitelstvu města Svita-
vy zrušit pro rok 2020 program podpory vlast-
níků památek ve městě. Jelikož bylo květnové 
jednání zastupitelstva zrušeno, bude tento 
návrh projednáván na červnovém zasedání. 
Současně připravuje odbor školství a kultury 
pro toto jednání navazující materiál, jehož při-
jetím budou zmírněny důsledky zrušení pro-
gramu podpory vlastníků památek ve městě, 
kteří připravují opravu své nemovitosti v letoš-
ním roce. Jedná se o mimořádnou novelu Zá-
sad pro poskytování finanční podpory z Fondu 
regenerace památek města Svitavy, jež kromě 
dalších technických úprav spočívá v doplnění 
odstavce 6, článku II., o výjimku, která umožní 
žadatelům pro rok 2021 přiznat zpětně příspě-
vek za rok 2020. To znamená, že bude možné 
pro vyúčtování použít faktury za práce na ob-
nově památky z roku 2020.  Jiří Petr
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Jaké budou  
prázdniny v parku 
Milí přátelé, mám pro vás dobrou zprávu. 

Vrací se kultura! Vrací se do našeho měs-

ta. Pomalu. Vrací se v této podivné době 

(snad jsme z nejhoršího venku). Jde to 

opravdu jen pozvolna, jak nám postupné 

uvolňování umožní. Začali jsme v květnu 

autokinem Cihelna Cinema. Vzápětí jsme 

otevřeli kino Vesmír. Pro sto lidí v sále s ro-

zestupy a prázdnými řadami – tedy reálně 

pro 88 návštěvníků. Dnes už je to lepší. 

A tak se všichni velmi těšíme na léto 

a do parku. Tedy v našem městě do parku 

Jana Palacha – do letního kina, na pohád-

ky, na koncerty a dokonce i na Pivní slav-

nosti. Neboť: žít se musí! 

Tak tedy: letní kino po celé léto – od 3. čer-

vence do 26. srpna. Zpravidla třikrát týdně. 

Pondělí – pro děti, ve středu světová kinema-

tografie, pátek české filmy. Vedle těch nej-

novějších obnovené premiéry skvělých čes-

kých filmů: Postřižiny, Kouř, Samotáři. Těšme 

se – na lehátka, pivo z maringotky, nebe plné 

hvězd – prostě letňák a třiadvacet filmových 

večerů! Pokračování na straně 2

Pivní slavnosti budou  

letos skromnější
V původně plánovaném termínu, v sobotu 11. července, se uskuteční devátý ročník Pivních 

slavností. Letos však bude poněkud jiný, také slavnosti se musely přizpůsobit aktuální situaci. 

Tradiční součástí slavností je výstava historic-

kých vozidel, letos bude pošesté. Stroje se zač- 

nou sjíždět po 8. hodině na náměstí Míru, v je-

hož spodní části budou vystaveny do 12 hod. 

K vidění budou automobily a motocykly 

od dob první republiky do roku výroby 1990. 

Lze očekávat převážně domácí produkci firem 

Škoda a Tatra, z motocyklů Jawa i ČZ. Samo-

zřejmostí budou auta lidově-demokratického 

bloku. Objeví se i pár tuzexových limuzín, dlou-

hých amerik, přijede vojenská technika. Ná-

vštěvníky určitě zaujmou sportovní kabriolety 

a roadstery převážně anglické produkce. Má-

te-li doma historické vozidlo, budete vítáni. 

K poslechu bude hrát olomoucký Dixieland 

Jazz Band. Majitelé historických vozů mohou 

své stroje vystavovat bez účastnického poplat-

ku, navíc pro ně bude připraven volný vstup 

do svitavského muzea a na kostelní věž. Vy-

stavovatelé obdrží pamětní list. Vyhlášený gu-

láš Václava Šmerdy bude letos chybět stejně 

jako doprovodný program a hromadný odjezd. 

Výstavu pořádá veterán klub Boxer Morava 

Historik pod záštitou starosty města Svitavy. 

Pivní slavnosti se letos konají v parku Jana 

Palacha. Budou zahájeny v 15 hodin, o deset 

minut později začne hudební program, v němž 

se na velkém pódiu postupně vystřídají kape-

ly 4Trix, S.U.E. a Veronika Wildová & Divoko. 

Letošní ročník slavností uzavře promítání let-

ního kina, těšit se můžete na film Ženy v běhu.

Vzhledem k situaci, s níž jsme se během uply-

nulých měsíců potýkali, asi nikoho nepřekvapí, 

že i Pivní slavnosti budou letos v menším roz-

sahu. Točený zlatavý mok nabídne pět pivova-

rů, občerstvení v parku bude pestré. Pořada-

telé se budou snažit zajistit vládou nařízený 

počet přítomných prostřednictvím žetonů, 

které návštěvníci slavností dostanou u oficiál-

ních vstupů do parku. Prosíme, používejte 

označené vstupy. Těšíme se na vás! 

Petra Soukupová, Stanislav Šustr
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Svitavské autokino  

Cihelna Cinema

Tak Svitavy mají své autokino! Pravda, 

neobjevili jsme tím Ameriku, ostatně ta už 

dávno objevena byla. Nicméně autokino 

k Americe už od 50. let minulého století 

(a možná déle) neodmyslitelně patří. Tak 

jako autokino patří k této podivné „z klou-

bů vymknuté“ době. 

Nicméně – máme u nás autokino. Areál 

svitavské Cihelny je pro to jako stvořený. 

Uzavřený prostor veliké travnaté plochy, 

kam čtyřikrát do roka zabloudí cirkus. 

A navíc – Cihelna je ve městě a vlastně 

není – je na jejím okraji směrem k Poličce.

A tak máme ve Svitavách autokino. Před 

třiceti lety jsme o takovém projektu snili. 

To jsme provozovali letní kino na svitav-

ském stadionu.

 No, auta na fotbalovém trávníku – to asi 

není nejlepší nápad. Sny se někdy splní… 

A možná v tomto čase nečase. A je to ur-

čitě tak – něco zlý je pro něco dobrý. 

Tak tedy máme autokino v Cihelně. A má 

své jméno – skvělý název: Cihelna Cine-

ma.  
Pokračování na straně 2

Vážení svitavští  

spoluobčané,

před pár dny byl ukončen nouzový stav a postupně dochází k návratu do normálu. Koronavirus 

ovšem zcela nezmizel a boj s ním bude záležitostí několika dalších měsíců. Proto i nadále bude 

nutné dodržovat vládní nařízení, obzvláště hygienická opatření. I když se blíží letní období, kdy 

se těšíme, že si zajdeme na bazén, na pivo s přáteli, buď te i nadále obezřetní a respektujte 

jednotlivé pokyny provozovatelů. Moc Vám za to děkuji.

Jelikož první fáze koronavirové krize je za námi, 

dovolte mi, abych poděkoval všem za pomoc. 

Děkuji zdravotníkům, hasičům, sociálním pra-

covníkům, pracovníkům v obchodech, dobro-

volníkům, kolegům z úřadu za obětavou práci 

v tomto období. 

Děkuji i místním firmám, které pomohly s da-

rováním roušek, zajišťováním nákupů, darová-

ním dezinfekce, respirátorů, štítů či finančních 

darů, konkrétně společnostem Qanto, Svitap, 

Sensor, Pro spánek, Emagra, Omniasport, Sig-

no Solar PP04 Praha, Basket Tuři Svitavy a Na-

daci ČEZ. Dále děkuji Šárce Navrátilové, Lubo-

ši Šplíchalovi, Ladislavě Jůzové, Tomáši Kem-

bitzkému a Jindřichu Horákovi. 

Velký dík patří Charitě Svitavy, SVČ Tramtáryje 

(zaměstnanci připravili jedinečnou hru o svi-

tavské šátky, z ní je naše úvodní fotografie) 

a nadšencům z projektu Tiskne celé Svitavsko. 

Děkuji svým kolegům, obzvláště Tereze Vrb-

kové, Evě Huschkové a Šárce Řehořové. Dě-

kuji Vám všem, kteří jste jakýmkoliv způsobem 

nabídli pomocnou ruku, moc si toho vážím.

Aktuálně pracujeme na oživení veřejného 

života. Po úspěšném autokinu připravujeme 

i další kulturní a sportovní akce. Pokud aktu-

ální situace dovolí, v sobotu 11. července se 

v parku Jana Palacha uskuteční další ročník 

Pivních slavností. Bude však opravdu s men-

ším počtem pivovarů, stánků s občerstvením, 

s menším programem. I všechny ostatní akce 

budou oproti minulosti trochu jiné. Přesto 

věřím, že napomohou uvolnit často vypjatou 

atmosféru. 

Přeji nám všem příjemný červen.

 
David Šimek, starosta města
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Uzávěrky zpravodaje Naše město v roce 2021
Děkujeme, že máte zájem o náš informační měsíčník

uzávěrka předání do tisku rozneseno do

leden realizováno v roce 2020

únor 14. 1. 25. 1. 31. 1.

březen 11. 2. 22. 2. 28. 2.

duben 11. 3. 22. 3. 28. 3.

květen 8. 4. 19. 4. 25. 4.

červen 13. 5. 24. 5. 30. 5.

červenec - srpen 10. 6. 21. 6. 27. 6.

září 12. 8. 23. 8. 29. 8.

říjen 9. 9. 20. 9. 26. 9.

listopad 14. 10. 25. 10. 31. 10.

prosinec 11. 11. 22. 11. 28.11.

leden (2021) - - -

Svitavský informační měsíčníkNaše město.
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Mechanický betlém
svitavských tvůrců
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Svitavští světáci:  
Adam Kašpar
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Luboš Kocourek  má další cíl
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Betlémské světloPřed námi jsou Vánoce… a kdy jindy než nyní by-

chom měli každý v sobě rozsvítit světlo lásky, 

radosti a pokoje? Symbolem těchto hodnot může 

být tradiční sdílení Betlémského světla. I letos 

budou svitavští skauti předávat na Štědrý den 

od 11 do 12 hodin Světlo pod vánočním stromem 

na náměstí. Bohužel, dnešní doba přináší nejisto-

tu příštích dnů, proto v případě zrušení vánočního 

setkání (sledujte naše webové stránky) si zapalte 

alespoň svíčku a vzpomeňte na své blízké a přá-

tele, na krásné společné okamžiky. Skautské stře-

disko Smrček Svitavy vám přeje radostné prožití 

vánočních svátků a v novém roce mnoho šťast-

ných chvil ozářených světlem radosti. Přejeme 

vám, ať v této obtížné, zmatené a zděšené době 

neztrácíte naději. 

Jonáš Ingr

Letošní adventní čas 
Letošní advent ve Svitavách bude zkrátka jiný. Stejně jako v jiných městech budou chybět 

tradiční akce: velké trhy, koncerty, hromadná setkávání, ohňostroj. Letos se nepotkáme na před-

vánočním jarmarku na náměstí ani při Vánocích v muzeu. Rovněž Fabrika neotevře své dveře 

při promítání pohádek nebo vyrábění. Všichni z organizací, které pro vás každoročně adventní 

program připravují, se musejí přizpůsobit aktuální situaci a vládním nařízením.

Co tedy letos bude? Rozhodně se můžete tě-

šit na krásný strom, který ozdobí horní část 

náměstí, a rozsvítí ho novými světýlky. Každou 

adventní neděli (začínáme 27. listopadu) bu-

dou náměstím znít koledy a další vánoční me-

lodie. Pokud vládní opatření dovolí, budete si 

moct u výdejních okének koupit kávu, punč 

nebo svařené víno, i jmelí na náměstí sežene-

te. A až půjdete na procházku, zastavte se u fo-

tostěny, která na vás bude čekat před infor-

mačním centrem. Pokud si tu uděláte fotogra-

fii, bude vzpomínkou na zvláštní rok 2020, 

který máme téměř za sebou. 
Každou neděli vám zpříjemní online koncer-

tem Středisko kulturních služeb. Při první ne-

děli to bude dudácký koncert Heleny Petrá-

kové, online se „potkáme“ s Františkem Čer-

ným z Čechomoru při pořadu Na koberečku, 

těšte se na rozhovor a pár písní k tomu. Při 

druhé neděli zahrají Trio Musette a kapela 

Do větru. Sobota 12. prosince bude patřit Ve-

ronice Wildové, která vystupuje s bandem 

Divoko, třetí adventní neděli si užijete písničky 

Pavly Boučkové a vystoupení The Dozing Bro-

thers. Sobotu 19. prosince vám zpříjemní 

svým koncertem svitavská vokální skupina 

Syxtet a poslední adventní neděli pak decho-

vý kvintet svitavských muzikantů a S.U.E. 

Všechny online koncerty bude přenášet i svi-

tavská kabelová televize Comvision.

SVČ Tramtáryje či muzeum pro vás chystají své 

akce, videa, soutěž. Sledujte, prosím, webové 

stránky či facebooky městských organizací, 

zcela jistě vás něčím mile překvapí. 

Silvestrovský ohňostroj a čočkovou polévku 

letos vynecháme. Pokud situace dovolí, připravíme pro vás další 

akce. Sledujte proto informační kanály organi-

zací i města. Těšíme se, že se při některé z on-

line či face to face předvánočních akcí potká-

me. Klidný a příjemný advent.
 

Petra Soukupová


