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Halloweenské  
slavnosti

Strašidelná Fabrika – to je stezka plná ta-
juplných úkolů, která vám odhalí i řadu míst, 
kam se za běžného provozu nedostanete. 
Přijďte se ve středu 30. 10. 2019 do Fabriky 
trochu bát a hodně bavit! Start mezi 17–18 
hod. Cena: hrací karta na dítě 50 Kč členi / 
70 Kč nečleni MC Krůček. 

Nejen dobrovolníci Dobrovolnického cen-
tra Krůček se mohou ve čtvrtek 24. 10 od 15–
18 hodin realizovat na tvůrčím workshopu 
s jevištní výtvarnicí Marií Blažkovou. Ze sta-
rých a nepotřebných věcí vyrobíme originální 
strašidelné rekvizity. Akce se koná za podpory 
Pardubického kraje.

Společné dlabání dýní proběhne 29. 10. 
od 15.30 do 18 hodin. Rodinné vstupné 50 Kč 
členi/70 Kč nečleni MC Krůček, jedna dýně v ceně. 
Účast je nutné nahlásit předem na materske 
centrum@kruceksvitavy.cz, tel. 737 236 152. 

MC Krůček

Prožijte s námi svátek seniorů
Jako každý rok i letošní první říjnový den je 

věnován seniorům. Ve Svitavách oslavíme ten-
to mezinárodní svátek ve středu 2. října 2019 
(začátek v 15:00 hodin). Zveme všechny svi-
tavské seniory do velkého sálu kulturního cen-
tra Fabrika na zábavnou talk show „Popelka 
na cibulce“ s Alešem Cibulkou a jeho hosty. 
Letos uplyne 50 let od premiéry televizního 
zpracování legendární pohádky Popelka. Mů-
žete se těšit na zábavný pořad plný historek 
z natáčení, perliček ze zákulisí a veselých histo-
rek. Oblíbený moderátor Aleš Cibulka, známý 
z řady televizních i rozhlasových pořadů, bude 
zpovídat herečku Evu Hruškovou a Jana Přeu-
čila. Součástí programu je autogramiáda hlav-
ních představitelů a prodej knihy, která vychá-
zí k 50. výročí premiéry pohádky. Akce se koná 
pod záštitou radního Pardubického kraje Pavla 

Šotoly a starosty města Davida Šimka. Senioři 
se zdravotním postižením mohou využít zdar-
ma dopravu Taxíkem Maxíkem. Odvoz je  
třeba objednat na tel. 730 844 717, nejpozději 
do pondělí 30. září. Připojte se a prožijte 
s námi tento náš svátek! Milena Brzoňová
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Pohádkový les tentokrát se Shrekem

TOM Zálesáci Svitavy pořádají v sobotu  
5. října již 25. ročník pochodu nejen pro malé 
děti. Start je na pláži u rybníka Rosnička 
od 13:30 do 15:30 hodin. Startovné je jednotné, 
40 Kč, učastníci v maskách budou mít vstupné 
zdarma. Všichni v cíli získají diplom a na trase 
od pohádkových postav spoustu sladkostí 

a drobných dárečků. V rámci této akce bude 
u chaty Rosnička od 16:30 hodin probíhat hu-
dební představení Karneval, které zde zahrají 
Standa a Vanda. Pochod se koná za každého 
počasí. Neseďte doma a přijďte prožít sobotní 
odpoledne do příjemného prostředí Brandu. 
Těšíme se na vás. David Šimek

Proměna společnosti  
za 30 let od sametové 
revoluce 
1. 10. / Út / 18:00 / Fabrika, aula
Petr Blažek: Palach 1969 – 1989 – 2019
Historik Petr Blažek pracuje v Ústavu pro studi-
um totalitních režimů, zabývá se především dě-
jinami odboje a opozice proti komunistickému 
režimu. Publikuje historické studie, dokumenty 
a rozhovory s pamětníky. Působil jako odborný 
poradce u vzniku řady dokumentárních a hra-
ných historických filmů (např. Pouta, Hořící keř). 
Tématem přednášky je protest Jana Palacha 
a jeho ohlasy. Dvacetiletý student se 16. 1. 1969 
pokusil drastickým způsobem vyburcovat spo-
lečnost propadající se necelých pět měsíců 
po srpnové okupaci do rezignace. Pozornost 
bude věnována také demonstracím v lednu 1989 
a formám připomínek Palachova činu po roce 
1989, včetně památníku ve Všetatech. Akce se 
koná v rámci přednáškového cyklu nazvaného 
Proměna společnosti za posledních 30 let.
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Veletrh sociálních služeb 
V pondělí 7. října od 10:00 do 16:00 hodin 

bude Fabrika patřit sociálním službám. Koná se  
zde již 6. ročník Veletrhu sociálních služeb, 
na kterém budou jednotlivé služby představeny. 

Sociální služby se v jakékoliv podobě mo-
hou dotknout života každého z nás. Jsou to 
služby, které jsou poskytovány jednotlivcům, 
rodinám i skupinám obyvatel a pomáhají při 
řešení nepříznivé životní situace. Svitavy mají 
funkční a rozsáhlou síť sociálních služeb, které 
svoji pomoc nabízí všem potřebným, a cílem 
veletrhu je zvýšit povědomí široké veřejnosti 
o možnostech, které ve městě máme. 

Součástí veletrhu bude výstava kompenzač-
ních a rehabilitačních pomůcek pro posilování 
motoriky, vhodných po úrazech, či operacích 
i těch větších, které usnadňují běžný život (ná-
stavce na WC, madla a sedačky do vany, toaletní 
vozíky i pomůcky pro zrakově postižené). Nebu-
de chybět ani doprovodný program, ve kterém 
bude nově představen gerontooblek, který si-
muluje život a běžné obtíže seniorů – zahrnuje 

závaží na rukách i nohách, těžkou vestu, papuče 
zhoršující rovnováhu, brýle zhoršující vidění, 
sluchátka na uších zhoršující sluch, rukavice 
s elektrickými impulsy způsobujícími třes rukou. 

Přijďte se osobně seznámit s nabídkou 
sociálních služeb, nechat si změřit tlak, vyzkou-
šet krátkou masáž od studentů oboru fyziote-
rapeut Střední zdravotnické školy, zhlédnout 
ukázku canisterapie a první pomoci, vyzkoušet 
přivolání pomoci prostřednictvím SOS tlačítka, 
nakoupit drobné dárky v podobě výrobků uži-
vatelů služeb, či ochutnat báječné sýry, čaje, 
marmelády i sušené ovoce z farmy Květná Za-
hrada, kde pracují klienti Domu na půl cesty.

Přijďte prožít do Fabriky příjemný den, 
věříme, že se akce stane místem nejenom pro 
získání odborných informací, ale také místem 
vzájemného sdílení praktických zkušeností 
mezi poskytovateli, místem prožitkového po-
znávání různých omezení z důvodu zdravotní-
ho handicapu, místem navazování spolupráce 
i místem kulturního vyžití.

Touto akcí se město Svitavy a poskytovate-
lé sociálních služeb připojují k celostátní kam-
pani Týden v sociálních službách, kterou v mě-
síci říjnu každoročně vyhlašuje Ministerstvo 
práce a sociálních věcí České republiky spolu 
s Asociací poskytovatelů sociálních služeb Čes-
ké republiky. Akce je zdarma a je pořádána 
pod záštitou starosty města Davida Šimka. 

Šárka Řehořová

Další krok k novému logu města Svitavy 
Město Svitavy navštívilo koncem srpna pět 

grafiků, kteří představí svůj soutěžní návrh 
na nové logo našeho města. Ten budou osobně 
prezentovat 14. října na svitavské radnici. De-
signéři strávili v našem městě celý den, aby 
mohli načerpat atmosféru tohoto místa a vy-
tvořit tak odpovídající návrh. V úvodní části 
setkání vedli účastníci v Coworku individuální 
rozhovory se zástupci agentury Czech Design 
a města. Mohli si tak osobně ověřit a potvrdit 
zadání soutěže na nové logo, které by odráže-
lo identitu – tedy totožnost našeho města. Tu 
měla možnost tvořit i místní veřejnost – občané 

– a tím se podílet na celé tvorbě. Po obědě se 
všichni vydali na společnou prohlídku Svitav. 
Postupně jsme navštívili náměstí, Fabriku, are-
ál kina, stadion, park Patriotů, Vodárenský les, 
rybník Rosnička, Brand, park Jana Palacha 
a Langerovu vilu, kde jsme celý proces sezná-
mení se s klíčovými úkoly zakončili. Grafici se 
po celou dobu neustále dotazovali a zajímali 
o naše město a podle svých slov byli touto ná-
vštěvou velmi příjemně překvapeni. Nyní se 
těšíme na návrhy, ten vítězný vybere porota 
složená z nezávislých odborníků a představite-
lů města. Petr Šmerda

Dalibor získal hlavní cenu  
mezinárodního festivalu v Míšni

Na začátku září se svitavský pěvecký sbor 
DALIBOR vydal do německé Míšně na sou-
těžní sborový festival. Tématem 5. ročníku 
bylo motto „Meissen klingt nach Heimat“ (Mí-
šeň zvoní domovem). Do soutěžního progra-
mu bylo třeba zařadit písně o vlasti, o domo-
vě a lidové písně, z toho jednu saskou. 
Festival probíhal na náměstích a v ulicích 
Míšně, sbory se střídaly na šesti různých pó-
diích. Celé město znělo sborovým zpěvem. 
Během dvou dnů jsme odzpívali 8 půlhodino-

vých vystoupení s velkým úspěchem. Přibýva-
lo posluchačů, bylo vidět, že se jim naše zpí-
vání líbí, nadšený potlesk a rozzářené tváře 
nás v tom jen utvrzovaly. Mezi 28 sbory jsme 
zvítězili v kategorii „Nejlepší píseň“ na dané 
téma (Bestes Volks/Heimatlied). Bylo nám ctí 
zazpívat i při udělování cen a přehlídce vítězů 
festivalu. Česká muzika, zazpívaná s radostí, 
prožitkem a láskou, opět slavila ve světě 
úspěch!

Díky příjemnému průvodci jsme ve zbý-
vajícím čase obdivovali historickou Míšeň, 
poznali spoustu zajímavostí, zazpívali jsme si 
v historických budovách i v krásném kostele 
na velkém náměstí, navštívili jsme muzeum 
míšeňského porcelánu a manufakturu 
na jeho výrobu. 

Byl to náročný víkend, ale při zpáteční ces-
tě domů nás hřála radost z vítězství a dobrý 
pocit, že jsme opět úspěšně prezentovali měs-
to Svitavy a český sborový zpěv. 

Miroslava Ducháčková

Svitavští zpěváčci  
obhájili ceny v Německu

Svitavský dětský sbor se potřetí zúčastnil  
5. ročníku sborového festivalu „Meissen klingt 
nach Heimat“ v Míšni a přivezl Cenu diváků! 
Po celém městečku 2 dny zpívalo 35 sborů z Ně-
mecka, Polska a ČR (SDS a Dalibor), odborná 
porota udělila 4 ceny a z toho 2 putovaly do Čech. 
A co na to zpěváci? „Cesta byla hodně dlouhá, 
stačila však chvíle pouhá za dozoru maminek na-
brat spoustu vzpomínek a uchvátit bez legrace 
půlku tamní populace“. Zámek Pillnitz, míšeňská 
porcelánka, báječný varhanní koncert v katedrále 
a z jejího nejvyššího bodu pohled na noční Míšeň, 
včetně ohňostroje. Posluchači s námi zpívali, ně-
kteří tancovali, plakali dojetím a tleskali i při na-
šem odchodu z náměstí po vyhlášení výsledků. 
Zpěváci zaslouží obrovskou pochvalu za mimo-
řádně vzorný přístup k akci a všem 11 vystoupe-
ním, která za ty dva dny absolvovali. 

Děkujeme firmě Schaeffler Svitavy a Měst-
skému úřadu za příspěvek na dopravu. 

Dana Pražáková

Přehlídka středních 
škol Svitavy 2019

Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště 
ve Svitavách, pořádá za účasti středních 
škol okresu Svitavy a vybraných středních 
škol z jiných regionů v Multifunkčním cen-
tru Fabrika ve Svitavách přehlídku střed-
ních škol 2019.

Přehlídka SŠ se koná ve čtvrtek 17. října 
2019, pro veřejnost v době od 9 do 17 hodin 
v přízemí Střediska kulturních služeb měs-
ta Svitavy (Fabrika). Srdečně zveme žáky, 
rodiče, pedagogické pracovníky, výchovné 
poradce a všechny, kteří chtějí získat pře-
hled o nabídce vzdělávání v našem regionu. 

Barbora Kabátová
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Rekonstrukce části komunikace Zadní
Na jednání 

zastupitelstva 
dne 11. 9. 
2019 schválili 
představitelé 
města návrh 
na rozpočtové 
opatření. 

Schválen 
byl přesun fi-

nancí za účelem posílení výdajů na realizaci 
projektu „Rekonstrukce ul. Zadní IV. etapa – 
Svitavy“. Město Svitavy mělo v původně schvá-
leném rozpočtu vyčleněnou částku 2 300 000 
korun a mělo podanou žádost o dotaci z Mini-
sterstva pro místní rozvoj ve výši 2 400 000 
korun. Jelikož město Svitavy nebylo v dotačním 
řízení úspěšné, došlo ke schválení navýšení pří-
spěvku o 1 108 000 korun z rozpočtu odboru 
dopravy a dalších 1 492 000 Kč bude převede-
no z akce „Bezbariérové chodníky IV. etapa“ 

z rozpočtu odboru rozvoje města. Celkové ná-
klady činí 4,9 milionu korun.

Níže na obrázku můžete vidět řešenou si-
tuaci. Realizována bude rekonstrukce hlavní 
části komunikace Zadní (označeno zeleně) 
vzhledem ke schválenému profinancování a ne-
vyhovujícímu stavu vozovky. V jednání byla 
i rekonstrukce vedlejší části komunikace (ozna-
čeno oranžově), avšak kvůli vyšším nákladům 
a s přihlédnutím k tomu, že daná část ulice není 
v natolik špatném stavu, aby byla upřednost-
něna před jinými komunikacemi ve městě, se 
rekonstrukce vedlejší části za dodatečných 
2 200 000 korun realizovat nebude.

V současné době je zpracována projektová 
dokumentace a připravována smlouva o dílo. 
Termín zahájení stavby je 15. 10. 2019 a termín 
ukončení 17. 12. 2019, dle klimatických pod-
mínek.

V Lačnově se nejedná o jediné změny, kte-
ré obyvatele v dohledné době čekají. Na zákla-

dě pravidelných stížností obyvatel Lačnova tý-
kajících se špatného parkování bude na podzim 
realizována i výměna dopravního značení obyt-
né zóny za zónu „30“. Obytná zóna zde byla 
původně zavedena z důvodu nedostatečné 
bezpečnosti chodců. Ti však nyní mají bezpeč-
ný pohyb zajištěný díky zbudovanému chodní-
ku podél hlavní silnice  směrem na Lanškroun.

Jiří Johanides

Aktivnější a efektivnější 
zálivka stromů

SPORTES Svitavy s.r.o. se jako správce ve-
řejné zeleně rozhodl aktivněji a efektivněji řešit 
zálivku stromů na území města Svitavy. Jednou 
z problematik údržby veřejné zeleně je také zá-
livka vysazených stromů, keřů a květinových 
výsadeb. Správce veřejné zeleně má zaveden 
systém zálivky. Nyní do systému zalévání vzhle-
dem ke klimatickým podmínkám zavádí nový 
prvek, kterým jsou zavlažovací vaky. Bylo vybrá-
no několik lokalit, kde bude probíhat zkušební 
využití zavlažovacích pytlů. Na základě zjištění 
pak bude stanoveno opatření trvalejšího charak-
teru. Ve zkušebním období se budou pro zavla-
žování používat dva typy vaků. Jednak to budou 
zavlažovací vaky Treegator, vyvinuté právě pro 
kapkovou závlahu stromů a dále pytle s polypro-
pylenovou vložkou, schopnou udržet vodu.

Originální vaky Treegator jsou konstruová-
ny tak, že zásoba vody ve vaku se do půdy uvol-
ňuje postupně v průběhu několika hodin, pytle 
jsou zelené barvy. Voda se pomalu vsakuje 
do půdy, přičemž ztráty vody odpařením nebo 
odtokem jsou tak naprosto minimální. Zavlažo-
vací vaky budou v první fázi použity na nám. 
Míru u fontány ve spodní části náměstí, na ul. 
Riegrova, před Ottendorferovým domem, 
na Wolkerově aleji, na okraji autobusového ná-
draží a před základní školou na T. G. Masaryka.

Pořizovací cena 1 ks originálního zavlažova-
cího vaku je cca 500 Kč. Vzhledem k výši pořizo-
vacích nákladů originálních vaků bude společ-
nost SPORTES Svitavy s.r.o. zkoušet také využití 
pytlů s polypropylenovou vložkou, tedy pytlů 
na potraviny, jejichž pořizovací náklady jsou 
mnohem nižší. Tyto pytle jsou bílé barvy a budou 
v nejbližších dnech umístěné u stromů v novém 
parku u Penzionu pro seniory na ul. Felberova, 
dále na ul. Vančurova, na sídlišti U Kojeneckého 
ústavu a na ul. Lázeňská. Společnost plánuje, že 
vaky i pytle budou postupně přemísťovány 
i na další místa ve městě. Radim Klíč

Obec přátelská seniorům 2019
V úterý dne 15. 10. 2019 zveme seniory 

na kole i bez na dopravní hřiště. Bude zde připra-
vena  interaktivní beseda na téma “Senior bez-
pečně na kole“. Neváhejte a přijďte využít mož-
nost vyzkoušet si jízdu na elektrokole nebo si 
nechat svoje kolo prohlédnout mechanikem, 
který zjistí, jaké nedostatky vaše kolo má. Přijďte 
a zdarma obdržíte bezpečnostně reflexní prvky 
pro pohyb v silničním provozu. Sraz v 09:00 ho-
din na dopravním hřišti na ul. Sokolovská.

Ve dnech 15. 10. a 29. 10. 2019 se v aule 
Fabriky uskuteční od 17:00 hodin kurz trénin-
ku paměti. 

V úterý 22. 10. 2019 od 15:30 hodin 
v aule Fabriky se můžete těšit na besedu s kar-

diologem svitavské nemocnice MUDr. Pavlem 
Kolečkářem na téma „Prevence je vždy nejlep-
ší varianta léčby“.

Ve čtvrtek dne 24. 10. 2019 se uskuteční 
poznávací zájezd do družebního města v Polsku  
Ladek Zdroj, kde si prohlédneme město, navští-
víme nejen radnici, ale i školu a tamní klub se-
niorů a vyhlášené lázně. Podrobnější informace 
zájemci obdrží při podání přihlášky a zaplacení 
účastnického poplatku ve výši 200 Kč.

Přihlášky na zájezd přijímá Šárka Řehořo-
vá, odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ 
(telefon 724 325 322) v termínu do 9. 10. 
2019.

 Šárka Řehořová

Den otevřených dveří 
Odbor životního prostředí Městského úřa-

du Svitavy ve spolupráci se společnostmi LIKO 
Svitavy, a.s. a SPORTES Svitavy, s.r.o. připravil 
pro obyvatele města Svitavy Den otevřených 
dveří odpadového hospodářství. Ten proběh-
ne 12. října 2019 od 9:00 do 12:00 hodin cel-
kem na třech stanovištích. Prvním bude sběrný 
dvůr (Olomoucká 4). Ten má normálně otevře-
no jen do 11:30, ovšem jeho provozní doba 
bude pro tento den prodloužena.

Dále budete moci navštívit středisko spo-
lečnosti LIKO Svitavy (Tolstého 13). Zde bude 

k prohlédnutí třídící linka, včetně vytříděného 
materiálu. Linka jako taková nebude z bezpeč-
nostních důvodů v provozu, avšak k dispozici 
vám bude průvodce. Zároveň budete moci 
nahlédnout i do garáží, včetně prohlídky svo-
zové a ostatní techniky.

Posledním místem bude komunitní kom-
postárna Svitavy (Průmyslová 30). Na té vás ob-
sluha seznámí s provozem objektu, s procesem 
zrání kompostu i s tamní technikou. Budete mít 
i možnost odebrat kompost, ke kterému obdržíte 
certifikát o jeho kvalitě. Jiří Johanides
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Oprava zpevněných ploch koupaliště
Společnost SPORTES Svitavy s.r.o. dne 9. 

9. 2019 zahájila opravu zpevněných ploch 
v areálu koupaliště. Zhotovitelem opravy se 
na základě vypsaného výběrového řízení stala 
společnost AKVAMONT Svitavy s.r.o. Stávající 
zpevněné plochy v areálu koupaliště jsou v sou-
časné době dlážděné dlažbou o rozměrech 
30x30 cm, 60x30 cm, 50x50 cm a zámkovou 
dlažbou. Dlažba je usazena na pískovém loži 
různých tlouštěk, u hlavního vstupu na koupa-
liště se nachází asfaltová plocha. Povrch dlažby 
je značně nerovný, pro bosou nohu velice ne-
příznivý a dlažba je neustále opravována. Ob-
rubníky, jimiž je dlažba osazena, jsou stejně 
jako dlažba v nevyhovujícím stavu. Pro údržbu 
je různorodost zpevněných ploch časově ná-
ročná a velice pracná. 

Vzhledem ke zhoršenému stavu povrchů 
a jejich různorodosti se společnost SPORTES 
rozhodla provést opravu všech zpevněných 
ploch okolo všech tří bazénů. Oprava je prová-
děna za účelem zlepšení podkladních vrstev, 
komfortu chůze pro návštěvníky areálu a pro 
sjednocení povrchů. Současně dojde k úpravě 
zeleně v areálu koupaliště. Při opravě ploch 
budou nejprve zřízeny provizorní příjezdové 

cesty na staveniště a následně započne rozebí-
rání dlažeb, odstranění podkladních vrstev v tl. 
10 cm a vybourání obrubníků, včetně betono-
vého lože, přičemž následně budou provedeny 
odkopávky pro nové lože obrubníků. 

Společně s opravami ploch v okolí bazénů 
budou provedeny i úpravy ploch u občerstvení. 
Dojde ke zřízení nových přístupových chodníků 
mezi šatnami a plaveckým bazénem. Pro opravu 
povrchu byla vybrána betonová dlažba o roz-
měru 50x50x5 cm, která bude položena na zhut-
něném kamenném loži. Po dokončení oprav 
zpevněných ploch budou plochy za obrubníky 
dosypány zeminou s kompostem. Dojde k zalo-
žení trávníků a plochy po provizorních komuni-
kacích budou uvedeny do původního stavu. 
Vybouraná dlažba bude zhotovitelem použita 
k recyklaci.

Konstrukce zpevněných ploch a komunika-
cí v areálu jsou navrženy s ohledem na budoucí 
užívání návštěvníky areálu koupaliště a pro po-
jezd lehkými udržovacími prostředky. Pro letní 
sezónu koupaliště jsou společností plánovány 
další úpravy v areálu, avšak s těmito bude veřej-
nost seznámena až při otevření koupaliště v mě-
síci červnu roku 2020. Bronislav Olšán

Proběhl test malého zametacího stroje
Společnost SPORTES Svitavy, s.r.o., v ob-

dobí od 26. 8. do 3. 9. 2019 provedla test mul-
tifunkčního zametacího stroje HAKO Citymas-
ter 600. Jedná se o jeden z nejmenších zame- 
tacích vozů a nosičem nástaveb, který je na trhu. 
Nosič je vyráběný pod značkou HAKO s roz-
měry 1969 mm x 1090 mm x 3126 mm (výška 
x šířka x délka). Vozidlo bylo testováno pro 
využití na chodnících ve městě, přičemž sou-
časně byla prověřována sací schopnost vozidla 
při užití na chodnících o různých površích. 
Dále byly prověřovány průjezdní profily a sa-
motná průjezdnost chodníků v různých lokali-
tách města. Vozidlo Citymaster 600 je zlamo-
vací a vybavené stabilním podvozkem, tudíž je 
díky tomu možné optimálně manévrovat v těs-
ných prostorách. Stálý pohon všech kol zajiš-

ťuje kontrolovaný výkon přídavných zařízení.
Týden provozu stroje byl ve společnosti vy-

hodnocen, přičemž vozidlo splnilo stanovené 
požadavky, a to především svým výkonem, kva-
litou provedeného úklidu, spotřebou PHM, ovla-
datelností vozu a schopností průjezdu na chod-
nících v katastru města. Vzhledem k výsledkům 
bude v roce 2020 stroj zařazen do systému 
úklidu po zimní údržbě. Od zařazení do systému 
úklidu po zimní údržbě si společnost slibuje sní-
žení času potřebného pro úklid. Snížením času 
dojde také ke snížení nákladů vynaložených 
k celkovému jarnímu úklidu. Zkrácení doby úkli-
du a rychlejší odstranění posypového materiálu 
z chodníků v katastru města zpříjemní obyvate-
lům jarní měsíce roku 2020. 

Bronislav Olšán

Ze zářijového zasedání 
zastupitelstva

Zasedání svitavského zastupitelstva proběh-
lo v měsíci září ve středu 11. září ve velké zase-
dací místnosti budovy Městského úřadu Svitavy.

Na programu byly celkem 4 body, do nichž 
patřilo plnění plánu a rozpočtu města za první 
pololetí roku 2019 předneseny byly výroční 
zprávy o činnosti některých výborů zastupitel-
stva, řešeny byly majetkoprávní úkony a došlo 
i na další operativní zprávy.

Zastupitelstvo města Svitavy vzalo na vědo-
mí zprávu o plnění plánu a rozpočtu města 
za první pololetí 2019 stejně jako výroční zprá-
vy o činnosti majetkoprávního, finančního 
a kontrolního výboru zastupitelstva.

Dále byly přijaty na vědomí i zprávy o kont-
role hospodaření a závěrečného účtu dobrovol-
ného svazku obcí Mikroregion Svitavsko 2018. 
Schváleno bylo i podání žádosti o dotaci z pro-
gramu Podpora materiálně technické základny 
sportu, vyhlášeného Ministerstvem školství, tě-
lovýchovy a mládeže. Z této dotace se případně 
bude čerpat při realizaci projektu „Rekonstrukce 
krytého bazénu“. Zároveň bylo schváleno i roz-
počtové opatření, které zasáhne především oby-
vatele Lačnova. Z rozpočtu města bude totiž 
uvolněno 4,9 milionu korun na opravu části 
komunikace na ulici Zadní.  Jiří Johanides

Lávka na Komenského 
náměstí uzavřena

Z důvodu celkové degradace konstrukč-
ních prvků lávky a mostovky a s ohledem 
na bezpečnost chodců bude z důvodu nevyho-
vujícího technického stavu v 36. týdnu (až 
do zhotovení lávky nové) uzavřena lávka 
na Komenského náměstí. Lávka je určena pou-
ze pro pohyb chodců, přičemž stav nosné kon-
strukce s ohledem na bezpečnost již nedovolu-
je další užívání. Odhadovaná zatížitelnost dle 
hlavní mostní prohlídky je 80 kg/m2. V součas-
né době je zpracovávána projektová dokumen-
tace k nové lávce, která bude následně vybu-
dována. Realizace lávky bude předmětem 
jednání o rozpočtu a investicích pro rok 2020. 

SPORTES Svitavy, s.r.o.

Výsadba záhonů 
Na podzim roku 2019 (září–listopad) bude 

na vybraných lokalitách města Svitavy prove-
dena výsadba cibulovinových záhonů. Správ-
cem veřejné zeleně ve spolupráci s OŽP MěÚ 
Svitavy bylo vytipováno 5 lokalit, kde budou 
provedeny výsadby cibulovinových směsí, kte-
ré našim občanům svými květy zpříjemní jarní 
měsíce roku 2020. Část cibulovin bude vysaze-
na strojním sazečem a část bude vysazena ruč-
ně. Ve stejném období bude na cibulovinových 
záhonech proveden výsev směsí trvalek a letni-
ček, které zkrášlí vybrané lokality i v letních 
měsících roku 2020.

Pro výsadbu budou použity směsi holand-
ského dodavatele cibulovin. 

Bronislav Olšán
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Dům U Mouřenína dostává nový kabát
Město Svitavy získalo pro letošní rok  

510 000 Kč z Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památko-
vých zón. Tyto prostředky posloužily jako spo-
lufinancování akce obnovy jedné z nejstarších 
památek na našem náměstí – domu U Mouře-
nína. Během roku proběhlo odvlhčení zdiva 
na pilířcích podloubí a v současné době již 
probíhají opravy fasády a renovace podhledů. 

Zároveň byla dokončena poslední etapa opra-
vy střechy. Do konce roku počítáme ještě s od-
straněním omítky v pravé části galerie Venkov-
ka, která bude po odstranění vlhkosti opatřena 
na jaře omítkou novou, případně bude zakon-
zervováno původní zdivo bez omítky. Pro příš-
tí rok připravujeme opravu levé části uličky – ze 
strany staré radnice, kde je třeba rovněž repa-
sovat okna.  Jiří Petr

Sezóna na koupališti 
byla ukončena

V letošním roce byla posledním dnem, kdy 
bylo koupaliště otevřeno a jeho návštěvníci si 
mohli ještě zaplavat, neděle 1. září. Podívejme 
se na sezónu 2019 v číslech. Koupaliště bylo 
poprvé otevřeno dne 17. 6. 2019 a v měsíci 
červnu byla návštěvnost 5027 návštěvníků. 
V měsíci červenci koupaliště navštívilo 6085 
návštěvníků a v měsíci srpnu 5594 koupajících 
se návštěvníků. Celkem v letních měsících roku 
2019 navštívilo koupaliště 16706 koupajících 
se návštěvníků. Největší návštěvnost byla v mě-
síci červnu, kdy za „pouhých“ 14 dní koupaliště 
navštívilo 5027 návštěvníků. Za společnost 
SPORTES Svitavy s.r.o. děkuji za návštěvu na-
šeho koupaliště všem, kteří tak učinili v letošní 
sezóně. S odkazem na právě probíhající rekon-
strukci dlažby a plánované investice směřující 
ke zkvalitnění poskytovaných služeb si již teď 
dovoluji pozvat občany našeho města k navští-
vení areálu koupaliště i v roce 2020. 

Bronislav Olšán

Mytí a dezinfekce  
kontejnerů

V období od pondělí 14. 10. do čtvrtka 17. 
10. proběhne na území města Svitavy plošné 
mytí a dezinfekce kontejnerů o objemu 1100 
litrů. Jedná se celkem o 241 kusů kontejnerů 
na směsný komunální odpad a 138 kusů žlutých 
kontejnerů na plast. Tato akce bude hrazena 
z odměn od společnosti EKO-KOM a.s., které 
město Svitavy získává za množství vytříděných 
složek komunálních odpadů.  Vít Baránek

Volná místa v MŠ Úvoz
Ředitelství MŠ Větrná sděluje, že jsou volná 
místa ve školce v ulici Úvoz. Školka přijme 
i dvouleté děti. V případě zájmu se obraťte 
na ředitelku Janu Hrubou.
tel.: 739040789
e-mail: ms.vetrna@svitavy.cz

Městská policie 156

Preventivní opatření  
— upozornění na podvodníky

Upozorňujeme všechny občany města, 
zvláště seniory, že různí podvodníci a zloději 
se snaží zneužít důvěřivosti a ochoty starších 
spoluobčanů. Pod různými výmluvami se do-
stanou do domu, a to pro ně zpravidla bývá 
příležitost ke krádeži. 

Dokazuje to i poslední případ ze Svitav ze 
dne 10. 9. 2019, kdy se dvě podvodnice vydá-
valy za pracovnice zdravotní pojišťovny a při-
pravily starší ženu o několik stovek tisíc, které 
měla poškozená bohužel uschovány u sebe 
doma. V souvislosti nejen s tímto případem 
upozorňujeme všechny občany, aby nedávali 
těmto podvodníkům a zlodějům šanci. Nezvě-
te nikoho cizího dovnitř, zavřete dveře a ihned 
volejte na linku 156 či 158. 

Kamerový systém znovu účinný
Městský kamerový dohlížecí systém znovu 

přispěl k odhalení několika skutků, a osvědčil 
tak svoji potřebnost a spolehlivost. Namátkou 
uvádíme z přelomu srpna a září dva skutky:

Dne 31. 8. ve večerních hodinách kame-
rový systém zaznamenal rvačku dvou mužů 
na veřejném prostranství u „Červené 
knihovny“ od jejího začátku až do doby, kdy 
jeden z mužů ležel a druhý ho bil pěstmi 
do hlavy. Na místo byla ihned vyslána hlíd-
ka, o výjezd požádána i Policie ČR a zá-
chranná služba. Strážníci rvačku osob ihned 
ukončili a ošetřili muže s krvácející hlavou. 
Z důvodu podezření ze spáchání trestného 
činu byla věc na místě předána Policii ČR 
k dalšímu opatření.

Dne 9. 9. v nočních hodinách bylo kame-
rovým systém zjištěno rušení veřejného pořád-
ku, kdy dva podnapilí muži poškodili hrazení 
stavby u objektu pod náměstím Míru. Oba byli 
zastiženi vyslanou hlídkou u restaurace Slavie 
a k svému jednání se na místě doznali a způ-
sobenou škodu nahradili.

Partnerské neshody
Dne 10. 9. v nočních hodinách strážníci 

městské policie řešili událost, kdy dle tel. 
oznámení se má na jednom z parkovišť před 
panelovými domy ve Svitavách-Lánech nachá-
zet muž a žena, kdy oba se mezi sebou háda-
jí a žena je údajně zcela nahá. 

Na místě hlídka zjistila, že oznámení se 
opravdu zakládá na pravdě a uvedení si mezi 
sebou vyřizovali údajnou nevěru. Ženu stráž-
níci posadili do služebního vozidla a následně 
zjistili, že přítomný muž ženě roztrhal obleče-
ní, které měla na sobě, vyhodil doklady 
a osobní věci do popelnice a také jí poškodil 
vozidlo. Muž se k jednání strážníkům na místě 
přiznal. Z důvodu podezření ze spáchání 
trestného činu byla věc předána Policii ČR 
i s podezřelým. Ženu strážníci posléze dopra-
vili do místa jejího bydliště. 

Rostislav Bednář

Zatrubnění Studeného potoka opraveno
Koncem srpna se podařilo dokončit jednu 

z dalších položek ze seznamu veřejných zaká-
zek města. Jejím předmětem byla oprava nosné 
části propadlé komunikace, která zakrývá za-
trubněnou část potoka na ulici Wolkerova alej, 
v blízkosti křižovatky s ulicí Soudní.

Oprava zatrubnění Studeného potoka se 

realizovala již od letních měsíců, a během 
července byla tato akce rozšířena o vícepráci 
výměny stropu potoka kvůli nepříznivému 
stavu. Nyní je oprava kompletně hotová a část 
komunikace zajištěná, včetně bezbariérového 
přístupu na chodník vedoucí na ulici Milady 
Horákové. Jiří Johanides
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Ordinační hodiny zubní pohotovostní 
služby jsou od 8:00 do 11:00 hodin. Mimo 
tyto hodiny přijímá akutní pacienty stomato-
logická pohotovost pardubické nemocnice 
v ordinačních hodinách: So, Ne a svátky 8:00 
– 18:00 hodin, Po–Pá 17:00–21:00 hodin.

5.–6. 10. MDDr. Jiří Pospíšil 
Svitavy, Dimitrovova 799/4, 
tel. 731 108 167

12.–13. 10. MUDr. Lubomír Slouka
Svitavy, Dimitrovova 799/4, 606 452 936

19.–20. 10. MUDr. Ludmila Školařová
Moravská Třebová, Piaristická 6b, 
461 316 172

26.–27. 10. MUDr. Zdeňka Štefková
Opatov 317, 461 593 907

28. 10. MUDr. Jan Škorpík
Svitavy, Soudní 1391/3, 461 531 144

Lékařská pohotovostní služba ORL 
pro děti a dospělé 
Svitavská nemocnice, hlavní budova, přízemí,
461 569 345, všední dny: 15:30–19:30 hodin, 
So, Ne a svátky: 8:00—14:00 hodim

Lékařská pohotovostní služba  
pro dospělé 
Svitavská nemocnice, hlavní budova, přízemí, 
461 569 239, Pátek: 18:00–21:00 hodin / 
So, Ne, svátky: 9:00–17:00 hodin

Lékařská pohotovostní služba  
pro děti a dorost 
Kollárova 22, Svitavy, přízemí polikliniky, 
v místnosti dětské ambulance, 461 569 270, 
So, Ne, svátky 8:00–18:00 hodin.

Ze zastupitelských lavic

Kulatý stůl k městské  
dopravě – další krok  
ke spuštění

Odborná firma na základě 
veřejného průzkumu k tématu 
doprava ve Svitavách a podně-
tů z dopravní komise připravila 
možné varianty koncepce řeše-

ní městské dopravy. Na kulatém stole právě 
k městské dopravě 23. září t. r. byla prezento-
vána jejím zástupcem možná řešení, trasování, 
ale i předpokládané náklady na tuto službu. 
Kromě zastávek a frekvence jízd se diskutovalo 
také o tarifech jízdného. Občané, kteří se zú-
častnili, se dozvěděli, jak by mohl pilotní pro-
jekt vypadat, kolik by město mělo z rozpočtu 
na MHD vyčlenit. Důležitá byla také informace, 
že se počítá s menším, nízkopodlažním mini-
busem, který by umožňoval přepravu nejen 
imobilních občanů, ale i dětských kočárků. Vě-
řím, že další kroky budou směřovat k tomu, že 
zastupitelé schválí potřebnou částku již do roz-
počtu na rok 2020, a učiní tak zásadní krok 
k tomu, že se zkušební provoz stane brzy sku-
tečností. Následně už bude vše o tom, kdo 
bude MHD využívat a jaké výhody z toho pro 
zlepšení dopravní obslužnosti ve městě vyply-
nou. Pokud vás napadnou myšlenky pro MHD 
využitelné, předem děkuji, že mi je sdělíte.

Miroslav Sedlák, zastupitel za Piráti  
a nezávislí Svitavy

MHD Svitavy získává  
konkrétní podobu

Městská hromadná doprava neskončila 
v oblasti předvolebních slibů, ale stala se hlav-
ním úkolem dopravní komise města Svitavy. 
Nyní získává konkrétní podobu, a to i díky pod-
nětům občanů k záměru městské hromadné 
dopravy. Firma HBH Projekt spol. s r.o. pro 
město Svitavy zpracovala návrhy dopravní ko-
mise a vlastní analytická data do různých návr-
hů, které 23. září projednali zastupitelé města 
a další účastníci kulatého stolu. Věřím, že vý-
sledné řešení se bude líbit, protože řeší reálné 
potřeby občanů v rámci Svitav při nákupech, 
dopravě k lékaři atd. Prosím, pokračujme v dis-
kusi a pište mi na email: jaroslav.kytyr@svitavy.
cz . Městská hromadná doprava ve Svitavách je 
blízko realitě. Těším se na Vaše podněty.

Ing. Jaroslav Kytýr, zastupitel a poslanec 
za Hnutí ANO 2011 

Společně s Vámi  
měníme Svitavy

Členové Sdružení pro město Svitavy dlou-
hodobě podporují rozvoj občanské iniciativy 
a zkrášlování prostředí našeho města. Proto 
v jarních měsících nabídli pomoc společnosti 
SPORTES Svitavy s. r. o. s výsadbou cibulovin 
na území města. Nabídka byla přijata, čekalo 
se jen na vhodný termín a vhodnou lokalitu. 
Po vysázení medonosných rostlin u Památní-
ku včelích matek, krokusů v parku Patriotů, 
zeleně na svitavském náměstí, plovoucích 
ostrovů na rybníku Rosnička nyní přichází 
na řadu záhony cibulovin u vlakového nádra-
ží a u kruhového objezdu u vjezdu na náměs-
tí. V tomto čísle Našeho města si můžete pře-
číst informaci o plánované podzimní strojové 
výsadbě cibulovin v různých lokalitách města. 
Dvě výše uvedené plochy není možné osázet 
strojově, přijali jsme tedy nabídku zorganizo-
vat ruční vysazení 4000 ks cibulí. A tak v so-
botu 12. října v 9:00 hodin zahájíme výsadbu 
cibulovin u kruhového objezdu pod náměs-
tím. Poté se přemístíme před budovu vlako-
vého nádraží, kde osázíme druhý záhon. 
I na tuto akci si dovolujeme opět pozvat spo-
luobčany, kteří se tak budou moci zapojit 
do zvelebování našeho města. Společně 
s Vámi měníme Svitavy.

David Šimek, starosta města

Půjčovna kompenzačních 
pomůcek je na jiné adrese

Oznamujeme, že půjčovna kompenzačních 
pomůcek, kterou provozuje Charita Svitavy, je 
přestěhována na adresu Hřbitovní 2257/1 ve Svi-
tavách. Je to dům v „hřbitovní uličce“, která vede 
ke kostelu sv. Jiljí. Sídlí zde Charita Svitavy.

Půjčovna je pro vás otevřena v pondělí 
13–15 hodin a ve středu 10–12 a 13–15 hod. 

Kontakt: pujcovna@svitavy.charita.cz, tel. 
736 267 381. Pronajímáme elektrická poloho-
vací lůžka, invalidní vozíky, chodítka, WC křes-
la, sedačky do vany a nástavce na WC. 

Dagmar Pauková

Zveme vás na prohlídku 
rehabilitace

Svitavská nemocnice srdečně zve všechny 
zájemce na prohlídku zrekonstruovaného re-
habilitačního oddělení, které se nachází v příze-
mí budovy H. Rehabilitace bude široké veřej-
nosti otevřena 9. října od 10:00 do 16:00 hodin. 
Těšíme se na vás!  (af)

Rubrika „Ze zastupitelských lavic“ je naplně-
ním novely TZ č. 46/2000 Sb. a slouží ke svobod-
nému vyjádření názorů zastupitelů jednotlivých 
politických subjektů v aktuálním složení Zastupi-
telstva města Svitavy. Texty příspěvků neprochá-
zejí obsahovou ani jazykovou korekturou.

NEJBLIŽŠÍ DNY 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Gymnázium Svitavy
(v budově gymnázia) 

Obchodní akademie Svitavy
(v budově OA)

čtvrtek 17. října 2019 
od 14:00 do 16:30

Lékařská pohotovost
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Rudolf Kosina si vás dovoluje pozvat na 

adventní benefiční koncert Mariana vojtka 
za doprovodu syMfonického tělesa prague lecian strings 
pod vedeníM kryštofa leciana.

7. prosince 2019 od 16:00 
chrám nalezení sv. kříže, jiráskova 8, litomyšl.
jednotné vstupné 300 kč
Předprodej v informačním centru Litomyšl, tel.: 461 612 161 
Výtěžek bude věnován na podporu činnosti Pobytového rehabilitačního a rekvalifikačního střediska pro nevidomé Dědina, o.p.s.
Partneři projektu: tiskárna Osík, hotel Dalibor Litomyšl

Svitavští světáci — 14. díl 
Docentka Daniela Stackeová přednáší už 

léta na vysoké škole, věnuje se psychosomatice, 
fitness a psychologickým aspektům pohybu. Je 
zároveň odborným konzultantem firmy Extrifit 
z Dolního Újezda, která vyrábí doplňky stravy 
pro sportovce. Je matkou osmiletého syna. 

Svitavy jsou Vaším rodným městem, 
vzpomínáte?

„Ve Svitavách jsem se narodila, ale většinu 
předškolního věku jsem strávila v Kroměříži 
u prarodičů. Nejsilnější vzpomínky mám 
na roky strávené na gymnáziu ve Svitavách. 
Měli jsme skvělou partu a úžasné pedagogy. Ač 
to byly poslední roky před rokem 1989, který 
nás zastihl ve 4. ročníku, nikdy jsem nepociťo-
vala, že by obsah našeho studia byl zasažen 
tehdejší ideologií, myslím, že to bylo právě ta-
kovými osobnostmi jako Milan Štrych, který byl 
naším třídním, Anna Cvrkalová, Alena Klusáko-
vá, Jiří Brýdl… dovedli přizpůsobit obsah výuky, 
a dát nám tak skvělý základ obecného vzdělání. 
Z toho, co jsem se naučila na svitavském gym-
náziu, těžím celý život, díky tomu jsem bez 
problému zvládla vysokou školu a pomohlo mi 
to i v další akademické kariéře.“

Co se Vám vybaví nejdříve, řekne-li se 
Svitavy?

„Ve Svitavách mám rodiče, oni jsou mým 
nejsilnějším osobním poutem k městu. Mám 
zde i přátele, se kterými se vídám, a také někte-
ré pracovní aktivity, obzvláště si vážím spolu-
práce s MUDr. Pavlem Kolečkářem a s rehabi-
litací REHIZ na Purkyňově ulici.“

Co Vás „postrčilo“ ke studiu fyzioterapie?
„Cesta k fyzioterapii nebyla přímá, původ-

ně jsem šla studovat ekonomii. Jenže v roce 
1990 byl na VŠE v Praze takový zmatek, že mě 
to naprosto odradilo. Rozhodla jsem se pro 
fyzioterapii. Díky rodičům-lékařům jsem měla 
blízko ke zdravotnictví a ovlivnilo mě i to, že 
jsem se věnovala různým sportům a cvičením: 
7 let taneční obor na LŠU, společenský tanec, 

aerobik i kulturistika a fitness. Při studiu jsem 
získala trenérskou licenci A, nejvyšší možnou 
v kulturistice a fitness. Lákavější než trénová-
ní vrcholových sportovců pro mě vždy bylo 
spojení fyzioterapie a fitness. U nás si hodně 
lidí myslí, že ve fitness centrech cvičí pouze 
kulturisté, v zahraničí je to již dávno spíše 
prostředkem péče o vlastní tělo a i součástí 
fyzioterapie u bolestí zad a dalších poruch 
pohybového systému.“

Věnujete se v práci psychologickým otázkám 
sportu a psychosomatice.

„Jako specializaci jsem si v magisterském 
studiu fyzioterapie vybrala somatopsychotera-
pii, což jsou terapeutické metody, které pracu-
jí s tělem a jeho vnímáním s cílem ovlivnit psy-
chiku a léčit psychosomatické poruchy. 
Pokračovala jsem v postgraduálním studiu 
a zpracovávala téma psychologických benefitů 
sportu a pohybové aktivity, neboli jak může 
pohyb působit pozitivně na naši psychiku, a to 
nejen na náladu, ale i na další psychické funkce 
a na osobnost. Tím jsem se zabývala v další 
odborné práci, i z pohledu fyzioterapie, proto-
že největší část problémů s naším pohybovým 
systémem, nejčastěji bolesti zad a bolesti hlavy, 
souvisí se stresem a s psychickým napětím.“

Jaký je cíl Společnosti psychosomatické 
medicíny, jehož výboru jste členkou?

„Psychosomatika je mou „srdeční záležitos-
tí“, začalo to už právě v magisterském studiu 
fyzioterapie. Roky jsem ji přednášela studentům 
fyzioterapie a nyní i studentům psychologie 
a wellness. Velmi si vážím spolupráce s Vladi-
slavem Chválou, který je předsedou Společnos-
ti psychosomatické medicíny České lékařské 
společnosti, a je mi velkou ctí, že jsem byla vlo-
ni zvolena do výboru. Cílem je rozvoj psycho-
somatiky jako oboru, jeho organizace včetně 
dalšího vzdělávání, výzkum, otázky etiky…“ 

Můžete zmínit nejzajímavější případ, s nímž 
jste se setkala?

„Psychosomatické poruchy musí být vždy 
vnímány v kontextu životního příběhu člověka 
a ten není možné popsat v pár větách. Co mi 
ale připadá časté a pro mě z odborného hle-
diska zajímavé, jak se za poslední roky, možná 
desetiletí, změnil vztah lidí k pohybu a ke spor-
tu a jaké nové poruchy to přineslo. Pohybová 
aktivita je dnes často vnímána jako prostředek 
pro dosažení lepší postavy a vyšší atraktivity 
a s tím souvisí i vysoký výskyt poruch jako je 
závislost na pohybu, muskulární dysmorfie, 
často je to spojeno i s poruchou příjmu potra-
vy a rozhodně nelze dnes konstatovat, že by 
pohybová aktivita vždy podporovala zdraví 
člověka, u některých lidí vede spíše k jeho po-
škozování.“

Jaké jsou Vaše plány do budoucna? 
„V pracovní kariéře mi zůstal poslední sen, 

profesura. Pracuji na ní, ale nyní působím 
na soukromé vysoké škole, a to je v tomto pro-
cesu velkým handicapem. S věkem navíc osob-

ní úspěch přestává být prioritou. Větší radost 
mi dělají drobné úspěchy, například když ně-
komu pomohu od bolestí zad. V osobním živo-
tě mám hlavní cíl být dobrým rodičem.“

Půjde Váš syn ve Vašich stopách?
„Nepatřím k rodičům, kteří by se snažili 

cíleně své děti směřovat k nějaké profesi nebo 
sportu. Má před sebou ještě poměrně dlouhou 
dobu na rozmýšlení. Zatím se snažím hlavně 
o to, aby jej učení bavilo a měl z něj radost.“ 

Petra Soukupová 
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Karel Šefrna: Ostrovy splněných přání aneb Život jde dál

Vydali jsme knížku Karla Šefrny. Nazval ji 
Ostrovy splněných přání. Podle jedné z prv-
ních her jeho slavného loutkářského souboru 

Céčko ze Svitav – Ostrov splněných přání 
z roku 1973. 

Karel hledal své Ostrovy po celý život – 
50 let Céčka, tolik Loutkářských Chrudimí, 
bezpočet cen a hodně Jiráskových Hronovů, 
Šrámkových Písků… a mnoho divadelních 
vandrů po světových festivalech: Maroko, 
Rusko, Portugalsko, Francie, Německo, Ra-
kousko…Karel nalezl své Ostrovy – plné lou-
tek, Ostrovy, na kterých rostou housle, kyta-
ra, benžo, klavír, kde žije trpaslík Josef, 
kolem kterých plavou úžasné ryby, Ostrovy, 
na kterých jsou hory a na nich se dá skvěle 
lyžovat, Ostrovy, kde postavíte dřevěné cha-
ty, pěstujete kaktusy, stavíte skalky, hrajete 
mariáš, tenis, nohejbal a u toho pijete dobré 
víno a otevřenými okny mnoha úžasných aut 
švédské značky SAAB vám do oken létají vče-
ly… a při to všem lidem na všech těch Ostro-
vech léčíte bolavé zuby! A ten největší Ost-
rov se jmenuje Svitavy!

To všechno se vešlo do Karlova života, ži-
vota krátkého osmdesát let…

A tohle všechno a ještě mnohem víc najde-
te možná v knize, kterou napsal o svém neoby-
čejném životě. Pan profesor Císař – náš skvělý 
divadelní odborník – napsal:

„… Karel Šefrna je více než legenda české-
ho amatérského divadla. Je fenoménem…“

Přeji Vám krásné setkání s Karlem a jeho 
Ostrovy splněných přání, neboť vězte, on je 
opravdu všechny objevil! A to vskutku není do-
přáno každému z nás…  Petr Mohr

P. S. Knížku můžete koupit ve Fabrice, kině 
Vesmír, muzeu a informačním centru

Také ve svitavském  
„íčku“ otevřou dveře

Dne turistických informačních center 
ve čtvrtek 24. října se zúčastní také svitavské 
infocentrum. Celostátní akci vyhlásila Asociace 
turistických informačních center (ATIC).

Akce se zúčastní desítky center napříč Čes-
kou republikou a všemi kraji. „To je velmi milým 
překvapením,“ říká Jan Matouš ze sekretariátu 
ATIC.

Půjde vlastně o jakýsi den otevřených dve-
ří v informačních centrech, která se k akci při-
hlásila. Nejenom místní obyvatelé, ale i návštěv-
níci měst a turisté můžou navštívit konkrétní 
„íčko“, první příchozí dostanou balonky, které 
budou atrakcí samozřejmě především pro děti. 
Každé infocentrum pak připraví drobný dáre-
ček pro každého příchozího, od nejrůznějších 
upomínkových předmětů po perníčky či bon-
bony. „My budeme mít pro naše návštěvníky 
připraveny různé druhy dárků, každý si bude 
moci vybrat podle své chuti,“ říká Jiří Zdražil 
z městského informačního centra. Malí i větší 
se tak ve Svitavách můžou těšit na magnetky, 
bonbonky, propisku, omalovánky, klíčenku 
nebo puzzle. Přijďte si ve čtvrtek 24. října 
do svitavského „íčka“ pro malou pozornost. 
Těšíme se na vás!  (pá)

Připomněli jsme si: Než přišla svoboda
Na svitavském náměstí Míru si mohli oby-

vatelé i návštěvníci města prohlédnout v po-
sledních dvou zářijových týdnech výstavu 
nazvanou Než přišla svoboda. V šestnácti 
městech Pardubického kraje včetně Svitav si 
tak lidé mohli připomenout situaci, která 
v naší zemi panovala před třiceti lety. „Lidská 
paměť je krátká, proto jsme se rozhodli ně-
která fakta připomenout,“ řekl patron výsta-
vy, první náměstek hejtmana Pardubického 
kraje Roman Línek. Dvacet venkovních pane-
lů ukázalo vše, co charakterizovalo období 
1968 až 1989, a to v různých tématech: do-
prava, životní prostředí, vojsko, zemědělství, 
panelová sídliště, cestování, příchod a pří-
tomnost sovětských vojsk nebo oslavy povin-
ných výročí. Zajímavé bylo rozhodně připo-
menutí cen za zboží z let minulých. 

Pamětníci si připomněli a ti, kteří nezažili, 
alespoň „ochutnali“ – plynové masky, mávát-
ka a další věci, které patří k období před lis-
topadem 1989. V informačním centru pak 
byly k vyzvednutí Normalizační listy s texty 
rovněž připomínajícími uplynulá léta.  (pá)
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kalendář akcí
SVITAVSKÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK

 1. / Út / 18:00 / Fabrika, aula 

Petr Blažek: 
Palach 1969 – 1989 – 2019
Přednáška historika Petra Blažka z Ústavu pro 
studium totalitních režimů. 
Akce se koná v rámci přednáškového cyklu 
nazvaného Proměna společnosti za posledních 
30 let.

 2. / St / 17:00 / dětské oddělení knihovny 

Fantasy klub
pod vedením Michala Římala z knihkupectví 
Minotaur.

 3. / Čt / 17:00 / Ottendorferův dům    
 – Muzeum esperanta 

Krajina pětkrát jinak
Vernisáž výstavy známých krajinářů Českomo-
ravské vysočiny Rudolfa Polláka, Jana Odvárky, 
Pavla Kabeláče, Pavla Špačka a Ivana Baboráka 
za účasti všech autorů.

 3. / Čt / 10:15 / Fabrika 

CziDivadlo (Praha): 
O princezně, Luciášovi  
a makových buchtách
Divadelní představení (nejen) pro školy. 
Vstupné 70 Kč.

 3. / Čt / 18:30 / Fabrika 

Kurzy tance pro mládež 
– prodloužená. Vstupné: 80 Kč.

 4. / Pá / 20:00 / Alternativní klub Tyjátr 

Kowalski jednou za rok
Vystoupí svitavské rytmicky přesné, někdy ta-
neční a občas rockově-funkové seskupení se 
svou skvělou show... Vstupné: 120 Kč.

 4. / Pá / 19:00 / Fabrika 

Štefan Margita a Moravské klavírní trio
Vstupné: 500 Kč (KPH: 400 Kč). Předprodej 
vstupenek již nyní v recepci Fabriky a on line 
www. kultura-svitavy.cz.

 5. / So / 15:00–22:00 / Fabrika 

Taneční pro dospělé páry

 5. / So / 19:00 / Alternativní klub Tyjátr 

Rachot v Tyjátru II.
Ve svitavském Tyjátru bude znovu slyšet pořád-
ný Rachot, přijedou kapely 8DV, Mincing Fury 
and Guttural Clamour of Queer Decay, Attack 
of Rage a B.B.R. 
Vstupné: 80 Kč, 50 Kč s průkazem studenta.

 7. / Po / 18:00 / městská knihovna 

Filmový klub: Ten, kdo stojí v koutě 
(knižní předloha Stephen Chbosky)
Film o prvních milostných vzplanutích i věcech, 
které se raději jiným neříkají. Režie a scénář: 
Stephen Chbosky. Hlavní role: Logan Lerman 
a Emma Watson. Večerem provází Michal Ka-
dlec. Doporučený věk 13+.

 7. / Po / 16:00–18:00 / MC Krůček 

Praktický seminář: Work – Life Balance
Jak sladit rodinu, práci a osobní život? Třináct 
tipů, jak pracovat s časem, odhalí zkušená lek-
torka a psycholožka Monika Čuhelová. Učebna 
č. 2, 3. patro, Fabrika Svitavy. Je nutné přihlá-
šení na e-mailu: materskecentrum@kruceksvi-
tavy.cz, tel. 737 236 152. 

 8. / Út / 8:00 / Fabrika, aula 

Virtuální Univerzita třetího věku
První setkání pro zájemce o studium na téma 
Pěstování a využití jedlých a léčivých hub.

 8. / Út / 16:00 / Alternativní klub Tyjátr  

Montessori Workshop
Montessori principy ve výchově, zážitkový 
workshop, výroba Montessori pomůcek dle 
věku vašeho dítěte. Pořádá Matky Sobě z.s. 
Vstupné 100 Kč.

 9. / St / 16:00 / dětské oddělení knihovny 

Čtenářský klub
pro děti od 3 do 7 let. Čtení, vyprávění, tvoření.

 10. / Čt / 18:00 / Fabrika, aula 

Petr Horálek: 
Klenoty USA, krajinné i hvězdné…
Jak obří je Grand Canyon? Je McDonald’s 
opravdu na každém kroku? Dokáží vám pře-
počty mil na kilometry zamotat hlavu? Na otáz-
ky odpoví cestovatel, astronom, spisovatel 
a astrofotograf Petr Horálek. 

 10. / Čt / 18:30 / Fabrika 

Kurzy tance pro mládež
Vstupné: 50 Kč.

 11. / Pá / 19:30 / Fabrika 

SYxtet – ozvučeno!
Svitavská vokální skupina se představí v novém 
stylu! Přijďte si poslechnout oblíbené songy 
v rytmu swingu, jazzu a popu na premiérový 
koncert s novou aparaturou. Předprodej vstu-
penek v MIC Svitavy.

 11. / Pá / 15:00–17:00 / MC Krůček 

Předporodní kurz
Zahájení a první z 8 lekcí předporodního pří-

pravného kurzu vedeného odborníky, který 
zahrnuje i 8 týdnů předporodního cvičení a po-
radenství. Objednání na kurz a více informací 
na e-mailu: materskecentrum@kruceksvitavy.
cz, tel. 737 236 152.

 11. / Pá / 20:00 / Alternativní klub Tyjátr 

Syfon XXXXL
Podzimní koncert v Tyjátru 11. října letos dostal 
název „SYFON XXXXL“ k připomenutí, že 
od založení původní skupiny uběhlo neuvěři-
telných 40 let. Vstupné: 100 Kč.

 11. / Pá / 18:00 / divadlo Trám 

De Facto Mimo 
(Nezávislé divadelní studio z Jihlavy)
Martin Kolář: Žijí mezi námi
Psychologická komedie s vedlejšími účinky. 
Kurzy sebeovládání a sebeprosazení pod vede-
ním zkušeného terapeuta! Scénář: Martin Ko-
lář. Choreografie a režie: Martin Kolář & 
De Facto Mimo. Vstupné: 150 Kč. Předprodej 
vstupenek od 2. 9. v recepci Fabriky. 

 12. / So / 15:00–22:00 / Fabrika 

Taneční pro dospělé páry

 12. / So / 15:00 / Alternativní klub Tyjátr  

Pět Roků Českýho Punkrocku 
– Upside Down!cz
Zveme Vás na oslavu výročí kapely Upside 
Down!cz. Kapely: Čertůf punk, Na Rovinu, 
Werglův Pjos, Moped56.cz, Upside Down - cz, 
Plexis P. M., Existence nové doby. 
Vstupné: 190 Kč.

 13. / Ne / 18:00 / Ottendorferův dům 

Robert Fulghum  
ve Svitavách
Komponovaný večer, jehož součástí bude scé-
nické čtení, které představí děj knihy Opravář 
osudů 2. Vše za účasti Roberta Fulghuma. 
Vstupné 100 Kč (předprodej v knihovně).

 13. / Ne / 15:00 / divadlo Trám 

Školičkové Tramtadyjá
Ukázky práce dětí Dramatické školičky ve Svi-
tavách pod vedením Jany Mandlové. Změna 
vyhrazena. Vstup volný.

 15. / Út / 16:00 / Alternativní klub Tyjátr  

Workshop nošení dětí
Zaměříme se na nošení dětí v šátku/nosítku 
v zimě. Jak správně obléci sebe i dítě, možnost 
vyzkoušet nosicí oblečení různých značek a do-
poručíme mnoho praktických doplňků. Vhodné 
i pro těhotné a čerstvé maminky. Pořádá Matky 
Sobě z.s. Vstupné 50 Kč.

KULTURA
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 15. / Út / 18:30 / Fabrika 

Kurzy tance pro mládež
Vstupné: 50 Kč.

 16. / St / 16:00 / městská knihovna 

Čtenářský klub pro mládež
Přijďte se pobavit o knížkách, sdílet své zážitky ze 
čtení, vzájemně si doporučit knihy, které vás oslo-
vily a přesvědčit se o tom, že čtení není žádná 
nuda. Úvodní setkání bude zaměřeno na knihy 
z nakladatelství YOLI, které se orientuje na litera-
turu „young adults.“ Určeno pro čtenáře od 12 let. 

 17. / Čt / 19:00 / Alternativní klub Tyjátr  

Marta Kovářová (Budoár staré dámy) 
+ Dominik Zezula (Děti mezi repráka-
ma, Post-hudba, Ministerstvo popu...)
Jedinečný večer dvou výjimečných osobností 
naší hudební scény. Předprodej vstupenek 
v recepci Fabriky a on-line na www.kultura-
-svitavy.cz. Vstupné: 150 Kč.

 18. / Pá / 20:00 / Alternativní klub Tyjátr 

Schodiště
Externí koncert SKS
Schodiště (ex-Nahoru po schodišti dolů band) 
- 35 LET! x Doktor Krajíček 60. Vstupné: 200 Kč 
v předprodeji, 250 Kč na místě. Předprodej 
vstupenek od 2. 9. 2019 v recepci Fabriky a on-
-line na www.kultura-svitavy.cz.

 19. / So / 20:30 / Alternativní klub Tyjátr 

Insania + Holter
Vstupné: 180 Kč předprodej (recepce Fabrika 
Svitavy a klub Tyjátr od 2. září, online přes  
SMSticket), 220 Kč na místě.

 19. / So / 10:00–10:30 / Ottendorferův   
 dům – Muzeum esperanta 

Setkání sběratelů
Výměnné setkání sběratelů a sběratelek všeho 
kolem čaje a ubrousků.

 19. / So / 15:00–22:00 / Fabrika 

Taneční pro dospělé páry

 20. / Ne / 15:00 / Divadlo Trám 

Anička a letadýlko – Frutti di Mare 
Pohádka spletená z hlubokých mořských chvil, 
zelených řas a zpěvu vodních víl... Kdo sežral 
zlatou rybku, toho trest moře nemine! Po před-
stavení dílna pro děti. Vstupné: 80 Kč.

 20. / Ne / 15:00 / Fabrika 

Na muzice ve Fabrice 
aneb Tančíme s dechovkou
K poslechu a tanci vám zahraje Svitavská dva-
náctka, pod vedením kapelníka Romana Kalvody. 
Vstupné: 80 Kč, senioři 60 Kč.

 21. / Po / 19:00 / Fabrika 

Divadelní spolek Kašpar 
Rozmarné léto (DAC)
“Lampy, kouzelný klobouk a strmý provaz – jak 
je to krásné býti kadeřavým“. Letní speciál spol-
ku Kašpar. Otevřeme říční lázně Antonína Důry 
s molem i terasou pro návštěvníky, na náměstí 
přitáhne vůz kouzelník Arnoštek, napne provaz 
a představení může začít…

Z krajních sedadel prvních dvou řad může být 
omezený výhled, využijte proto připravené pří-
stavky na elevaci.

 22. / Út / 16:00 / Alternativní klub Tyjátr 

Zamlklé těhotenství a potrat
Události v životě žen, o kterých se příliš nemluví. 
A přitom se dotýkají až 21 % všech těhotenství. 
Pojďme prolomit mlčení… 
Pořádá Matky Sobě z.s. Vstupné 80 Kč.

 22. / Út / 18:30 / Fabrika 

Kurzy tance pro mládež
Vstupné: 50 Kč.

 23. / St / 17:30 / Fabrika 

Jak motivovat děti v dnešní době 
blahobytu?
Přednáší PhDr. Marián Jelínek, Ph.D. Vstupné: 
250 Kč, 50 Kč z každé vstupenky bude věnová-
no na projekt Děti patří domu,z.s.). Pořádá 
Sport Mentor s.r.o.

 24. / Čt / 18:30 / Muzeum esperanta 

194. cestovatelský večer Asociace Brontosaura
Kuba s Pavlínou na Kubě
Vyprávění Jakuba Vrány a Pavlíny Gregorové 
o letošní cestě na „Ostrov svobody“. Vyprávění 
doplněné fotografiemi přírody a ze života lidí.

 24. / Čt / 15:00–18:00 / MC Krůček 

Tvůrčí workshop 
– z recyklátů vyrábíme originální strašidelné 
rekvizity
Nejen dobrovolníci Dobrovolnického centra 
Krůček se mohou realizovat na tvůrčím 
workshopu s jevištní výtvarnicí Marií Blažko-
vou. Ze starých a nepotřebných věcí vyrobíme 
originální strašidelné rekvizity.

 24. / Čt / 8:30 a 10:15 / Fabrika 

Divadlo Scéna Zlín
Dášenka čili život štěněte
Divadelní představení (nejen) pro školy. Vstup-
né 70 Kč.

 25. / Pá / 20:00 / Alternativní klub Tyjátr 

Rockový kvíz + po skončení rockotéka
Přijďte si ověřit vaše znalosti rockové hudby. 
Zábava pro všechny, spousta muziky + živé hra-
ní, zajímavé ceny. Rezervujte si svá místa. Star-
tovné: 50 Kč.

 26. / So / 20:30 / Alternativní klub Tyjátr 

Gaia Mesiah + afterpárty
Vstupné: 280 Kč předprodej (recepce Fabrika 
Svitavy a klub Tyjátr od 2. září, online přes  
SMSticket). 330 Kč na místě.

 26. / So / 15:00–22:00 / Fabrika 

Taneční pro dospělé páry

 27. / Ne / 18:00 / Alternativní klub Tyjátr  

Snow Film Fest
Každý rok od října do prosince do více než 200 
českých a slovenských měst přináší SNOW 
FILM FEST nejlepší filmy o zimních sportech ze 
světové i domácí produkce. Můžete se těšit 
na celovečerní pásmo špičkových filmů o ex-
trémním lyžování, zimním lezení, snowboardin-

gu, snow-kitingu a dalších zimních radován-
kách. Vstupné: 90 Kč, studenti a důchodci sleva 
50 %, děti do 15 let zdarma.

 29. / Út / 15:30–18:00 / MC Krůček 

Dlabání dýní
Rodinné vstupné 50 Kč členi/70 Kč nečleni MC 
Krůček, jedna dýně v ceně. Účast je nutné na-
hlásit předem na materskecentrum@kruceksvi-
tavy.cz, tel. 737 236 152.

 30. / St / 17:00–18:30 / MC Krůček 

Halloween aneb Strašidelná Fabrika
Přijďte se do Fabriky trochu bát a hodně bavit! 
Start mezi 17:00–18:00 hod. Cena: hrací karta 
na dítě 50 Kč členi/70 Kč nečleni MC Krůček.

 31. / Čt / 18:30 / Fabrika 

Kurzy tance pro mládež
Vstupné: 50 Kč.

 31. / Čt / 18:00 / klub Tyjátr 

Byli jsme při tom
Literárně-hudební večer s Jiřím Dědečkem a Te-
rezou Brdečkovou. Spíše veselý večer autorské-
ho čtení dvou literátů prokládaný písničkami 
napříč dosavadní tvorbou.
Akce se koná v rámci přednáškového cyklu na-
zvaného Proměna společnosti za posledních 
30 let.

Současný předprodej:
Štefan Margita 
a Moravské klavírní trio 
4. 10. 2019 / 19:00 hod (Fabrika)
Vstupné: 500 Kč, 400 Kč KPH (prodává i MIC 
Svitavy).

De Facto Mimo 
(Nezávislé divadelní studio z Jihlavy) 
11. 10. 2019 / 18:00

Martin Kolář: Žijí mezi námi 
(divadlo Trám), vstupné: 150 Kč  
(prodává i MIC Svitavy).

Marta Kovářová (Budoár staré dámy) 
+ Dominik Zezula 
17. 10. 2019 / 19:00 (Tyjátr)

Děti mezi reprákama, Post-hudba, 
Ministerstvo popu, 
Vstupné: 150 Kč (prodává i MIC Svitavy). 

Schodiště
18. 10. 2019 / 20:00 (klub Tyjátr)
Vstupné: 200 Kč / předprodej, 250 Kč / na místě 
(prodává i MIC Svitavy).

Insania + Holter 
19. 10. 2019 / 20:30 (Tyjátr)
Vstupné: 180 Kč / předprodej, 220 Kč / na místě.

Jak motivovat děti v dnešní době 
počítačové? 
23. 10. 2019 / 17:30 (Fabrika) 
PhDr. Marian Jelínek, Ph.D., vstupné: 250 Kč 
(prodává i MIC Svitavy).

Gaia Mesiah + afterparty
26. 10. 2019 / 20:30 (Tyjátr)
Vstupné: 280 Kč /předprodej, 330 Kč / na místě.
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Letošní Pivní slavnosti ovlivnilo deštivé počasí, ale i tak jste se skvěle bavili.

Výstava historických vozidel: Fešácké automobily, motocykly i kola byly k vidění na náměstí Míru.

Svitaváci se během léta  
dobře bavili :)
Přinášíme vám krátké ohlednutí 
ve fotografii 

Město Svitavy se prostřednictvím svých 
organizací neustále snaží nabízet místním i ná-
vštěvníkům z okolí zajímavé kulturní a spole-
čenské akce. Během léta jsme na těchto setká-
ních přivítali děti, mládež, dospělé i seniory. 
Jsme rádi, že Svitaváci tyto akce navštěvují, 
a vytvářejí tak přátelskou a pozitivní atmosfé-
ru v našem městě. Je vidět, že se umíme hezky 
bavit. Zejména pohled na náměstí, Fabriku, 
park i muzeum nás naplňuje energií a spoko-
jení občané jsou pro nás tou pravou odmě-
nou. Děkujeme a Prožijte Svitavy! 

Petr Šmerda

Krátké ohlédnutí ve fotografii :) Kompletní online galerie 
městských akcí
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Letošní QantoCup 2019 na konci června byl už jedenadvacátý.

V červenci se na stadionu uskutečnilo Mistrovství ČR v požárním sportu v kategorii dorostu. Děkujeme, že jste přijeli!

Na stadioně se pořádně makalo
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Svitavské letní slavnosti letos přinesly letní kino, nedělní promenádní koncerty i pohádkové neděle.

Děti, mladí, dospělí i senioři, zábava pro všechny



str. 14 naše město / říjen 2019 / www.svitavy.cz

Šikovnost svých rukou vyzkoušeli v otevřených ateliérech mladí i starší.

Muzejní zahrada a dílny se otevřely zájemcům, kteří chtěli poznat nejrůznější výtvarné i jiné techniky.

Zlatý svitavský ručičky!
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Finále národní ligy Hitpoint Masters ve hře League of Legends se ve Svitavách stalo v posledních letech tradicí.

Festival Rosnička nabídl během dvou dní více než čtyřicet koncertů a DJ setů, letos poprvé na třech scénách.

Mladí se pořádně vydováděli
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Kapela Slza rozproudila stovky a stovky posluchačů na svitavském náměstí.

V galerii Venkovka přibyla další nová originální díla.

Malujeme si, zpíváme si, hrajemeSy :)
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Tradiční pouť svatého Jiljí: stánky, pochutiny, dárečky, program a vy všichni, kteří jste přišli.

Slavnost dechových hudeb ovládla Svitavy poslední srpnovou sobotu.

Top víkend v našem městě
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Letní tábory: Děti si užily během prázdninových měsíců báječná dobrodružství.

Hry, šifry, kvízy, to nás baví

Křížovka o ceny Pošlete tajenku na e-mail: souteze@svitavy.cz nebo zaneste do informačního centra 
do 31.10.2019 a získejte svitavský balíček. Vylosujeme 10 výherců. Děkujeme za hru.

Cena 
pro každého 
výherce
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Roman Dragoon and His Angels
2. 11. 2019 / 20:30 (Tyjátr)
Vstupné: 230 Kč předprodej / 280 Kč na místě.

Havelka a jeho Melody Makers
3. 11. 2019 / 19:00 (Fabrika)
Vstupné: 490 Kč (prodává i MIC Svitavy).

Pavlína Jíšová – Recitál
5. 11. 2019 / 19:00 (klub Tyjátr)
Vstupné: 200 Kč (prodává i MIC Svitavy).

Ladislav Zibura:
Pěšky mezi buddhisty a komunisty 
9. 11. 2019 / 19:00 (Fabrika)
Vstupné: 180 Kč, 140 Kč studenti a senioři 
(prodává i MIC Svitavy).

Kurtizány z 25. Avenue  
+ Genetic Mutation 
15. 11. 2019 / 20:30 (Tyjátr)
Vstupné: 180 Kč předprodej / 220 Kč na místě.

Jelen 
16. 11. 2019 / 20:00 ( Fabrika )
Vstupné: 440 Kč (prodává i MIC, prodej i přes 
Ticketportál).

Halina Pawlowská: Manuál zralé ženy 
19. 11. 2019 / 19:00 (Fabrika)
Vstupné: 300 Kč (prodej i přes Ticketportal).

Mirka Novak & Ivan Audes Trio 
20. 11. 2019 / 19:00 (Fabrika)
Vstupné: 180 Kč (prodává i MIC Svitavy).

Oceán 
29. 11. 2019 / 20:00 (Tyjátr)
Vstupné: 250 Kč v předprodeji / 300 Kč na místě.

Na recepci Fabriky můžete platit i platební 
kartou. Vstupenky placené kartou nelze vrátit 
ani vyměnit. Pokud není akce zrušena nebo 
přesunuta, není možné vstupenky vyměnit ani 
vrátit.
!! Pozor !! Vstupenky na pořady Střediska 
kulturních služeb a vstupenky do kina nelze 
rezervovat přes internet, pouze telefonicky 
na recepci: 731 677 692 nebo přes email: 
recepce@kultura-svitavy.cz.

VÝSTAVY

Městské muzeum a galerie
3. října–17. listopadu
Malíři Vysočiny
Výstava známých krajinářů Českomoravské vy-
sočiny Rudolfa Polláka, Jana Odvárky, Pavla 
Kabeláče, Pavla Špačka a Ivan Baboráka.

31. prosince
Zrození svitavského betléma 
Postupná rekonstrukce a stavba Velkého svitav-
ského mechanického betléma před očima ve-
řejnosti. 

STÁLÉ EXPOZICE
Labyrint svitavských příběhů
Příběh svitavského betléma
Z historie praní

Hledání hvězdy Davidovy
Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy
Svitavské vily

Živá zeď 
Venkovní galerie u Alberta
Myšlenky slavných k 17. listopadu
Hugo Adam Syčák se rozhodl přispět k atmo-
sféře 30. výročí sametové revoluce a prostřed-
nictvím životních příběhů inspirativních lidí 
a jejich výroků vytvořil vizuální koncept výstavy, 
která je k vidění od 21. srpna.

Muzeum esperanta
Muzeum esperanta / Ottendorferův dům 
(za čajovnou)

Současná výstava: 
„10 let muzea a 100 let republiky“ 
Vstupenky v ceně 10 Kč jsou k dostání v poklad-
ně MMG (Út–Pá 9:00–12:00,13:00–16:00 ho-
din) a v čajovně Krásná chvíle (Út–Ne 15:00–
21:00h). Komentované prohlídky po před- 
chozí dohodě na tel. 604 377 616.

Foyer Fabrika
Cesty duše
Výtvarné artefakty, které vytvořili lidé při hos-
pitalizaci na psychiatrickém oddělení Svitavské 
nemocnice. 

2. patro
Klára Smolíková / Vojtěch Šeda
Ilustrace z knihy spisovatelky Kláry Smolíkové 
a ilustrátora Vojtěcha Šedy: Pozor, v knihovně 
je kocour! Výstava potrvá od 1. do 31. října 
2019.

3. patro
Kam až...Skupina 5+1
Výstava u příležitosti 180. výročí vzniku foto-
grafie. Vystavující autoři: Pavel Rejtar, Petr Mo-
ško, Rudolf Němeček, Iva Palátová, Zdeněk 
Mudroch a Boguslaw Michnik.

4. patro
Pracuji, bydlím, žiji
Putovní výstava fotografií Jindřicha Beneše 
a Veroniky Olivy, která představí inspirativní 
muže a ženy, kteří žijí mimo “škatulku” svého 
znevýhodnění. Výstava potrvá do 31. října.

Kino Vesmír
1. patro a 2. patro
Michal Hykel – Vážky
Vážky na fotografiích Michala Hykela.

Divadlo Trám
GAMU v Trámu
Galerijní ateliér mladých umělců představuje 
svoji tvorbu za poslední rok.

KAVÁRENSKÁ KULTURA

30. / St / 17:00 / Kavárnička Šálek štěstí 
Poznej novou kávu
Ochutnávka výběrové kávy z české pražírny. 

S sebou chuťové pohárky a čuchometr nosový.
Vstupné 100 Kč.

KINO VESMÍR

1. / Út / 19:30 
Tenkrát v Hollywoodu USA 2019
Na motivy skutečných událostí konce 60. let. 
Zavraždění herečky Sharon Tate, manželky re-
žiséra Romana Polanského. V hlavních rolích: 
Brad Pitt a Leonardo DiCaprio. Filmová událost! 
Režie: Quentin Tarantino. Vstupné: 100 Kč /  
titulky / 159 minut.

2. / St / 19:30
Roger Waters: Us+Them 
UK 2019 PREMIÉRA!
Roger Waters: hudební génius a jedna z hlav-
ních tvůrčích sil Pink Floyd. Koncert z Amster-
damu 2018. Nejslavnější skladby legendárních 
Pink Floyd! Vstupné: 250 Kč / titulky / 135 
minut.
 
3. / Čt / 19:30
Jiří Bělohlávek:  
Když já tak rád diriguju 
ČR 2019 PREMIÉRA!
Příběh výjimečného umělce, bývalého šéfdiri-
genta České filharmonie Jiřího Bělohlávka 
(1946–2017). Byl vždy sám sebou! Dokument. 
Režie, námět, scénář: Roman Vávra. Vstupné: 
80 Kč / 106 minut.

4.–5. / Pá / 17:00 / So / 15:00 a 17:00
Ovečka Shaun ve filmu: 
Farmageddon 
USA 2019 PREMIÉRA!
Blízké setkání třetího druhu s nejoblíbenějším 
ovčím stádem v novém filmovém dobrodruž-
ství! Animovaný rodinný film. Režie. Will Be-
cher, Richard Phelan. Vstupné: 120 Kč / dabo-
váno / 87 minut.

4.–5. / Pá, So / 19:30 hodin
Joker USA 2019 PREMIÉRA!
Nahoď úsměv! Zkrachovalý komediant se po-
stupně mění v ikonu zločinu… Krimi, drama, 
thriller.
Vítězný film Benátky 2019! Joaqiun Phoenix 
v hlavní roli. Scénář a režie: Todd Phillips. 
Vstupné: 130 Kč / od 15 let / titulky / 122 mi-
nut.

8.–9. / Út, St / 19:30
Dokážeš udržet tajemství? 
USA 2019
Vyklopíte všechny své tajnosti a intimní pocity 
v návalu alkoholu a paniky z turbulence nezná-
mému sousedovi na sedadle v letadle? Roman-
tická komedie. Režie: Elise Duran. Vstupné: 
120 Kč / titulky / 95 minut.

10. / Čt / 19:30
Stehlík USA 2019 PREMIÉRA!
Jedinečná adaptace celosvětově úspěšného 
románu Donny Tartt. Třináctiletému chlapci 
zemře matka při bombovém útoku. Drama. 
Režie: John Crowley. Vstupné: 130 Kč / od 15 
let / titulky / 149 minut. 
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Vybíráme z akcí. Své oblíbené pořady a čin-
nosti dále hledejte na internetových stránkách 
provozovatelů. Děkujeme za pochopení.

11.–12. / Pá / 17:00 3D / 
So 15:00 2D a 17:00 3D
Toy Story 4: Příběh hraček USA 2019 
Kovboj Woody vždycky dobře věděl, co je smy-
slem jeho života. Vidlík však otevřel jemu 
a ostatním hračkám nový svět… Animované 
dobrodružství pro celou rodinu. Vstupné: 
100 Kč 2D, 130 Kč 3D do 15 let, v 15:00 hodin 
2D, v 17:00 hodin 3D / do 15 let / dabováno / 
99 minut.

11.–12. / Pá, So / 19:30
Pražské orgie ČR 2019 PREMIÉRA!
Dva bouřlivé dny se svéráznou ženou v Praze 
očima amerického spisovatele. Podle stejno-
jmenné předlohy americké literární legendy, 
Philipa Rotha. Polovina 70. let. Drama i kome-
die… Scénář a režie: Irena Pavlásková. Vstupné: 
130 Kč / dabováno / 112 minut.

15. / Út / 19:30
Blíženec USA 2019 
Will Smith pronásleduje Willa Smithe v mimo-
řádném akčním sci-fi oscarového režiséra Anga 
Leeho (Tygr a drak, Pí a jeho život). Zážitek, 
který posouvá filmové hranice! Vstupné: 130 Kč / 
titulky / 117 minut.

16. / St / 19:30
Parazit Jižní Korea 2019 
Černá komedie o chudé, ale mazané rodině, 
která se rozhodne infiltrovat do rodiny boha-
tého byznysmena. Vítěz festivalu v Cannes 
2019! Scénář a režie: Bong Joon – Ho. Vstupné: 
100 Kč / od 15 let / titulky / 132 minut.

17.–18. / Čt, Pá / 19:30
Staříci ČR, SK 2019 PREMIÉRA!
Dva bývalí političtí vězni ve stařeckém věku se 
vydávají v obytném voze napříč republikou. 
Jejich cílem je vypátrat a zabít komunistického 
prokurátora z 50. let, který nebyl za své činy 
nikdy oficiálně potrestán. Drama volně inspiro-
vané skutečností… Scénář a režie: Martin Du-
šek, Ondřej Provazník.
Vstupné: 120 Kč / 85 minut.

18.–19. / Pá 17:00 hodin 3D / So 15:00 2D 
a 17:00 hodin 3D
Zloba: Královna všeho zlého 
USA, UK 2019 PREMIÉRA!
Královna černé magie Zloba žije spokojeně 
na Černých blatech a Růženka dospívá… Fan-
tasy dobrodružný film. Režie: Joachim Ronning. 
Vstupné: 2D v 15:00 hodin 130 Kč + 110 Kč 
do 15 let, 3D v 17:00 hodin 150 Kč + 130 Kč / 
do 15 let / dabováno / 120 minut.

19. / So / 19:30
První akční hrdina ČR 2019 PREMIÉRA!
Akční film + dokument. Režie: Jan Haluza. 
Vstupné: 100 Kč / 70 minut.

22. / Út / 19:30 hodin
Dobrá smrt SK, ČR, Francie, Německo, 
Rakousku 2019

Rozhodla se pro eutanázii. Zatímco ona se při-
pravuje na smrt, její okolí prožívá emocionální 
bouři… Dokument s prvky hraného filmu. Vzta-
hové drama + krátký film Spolu sami. O ztrátě 
milované osoby – hraný i animovaný film. 
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky / 83+10 
minut.

23. / St / 19:30
Tiché doteky 
ČR, Nizozemsko, Lotyšsko 2019
Mia pracuje jako au-pair pro rodinu z vyšší vrst-
vy. Stará se o desetiletého chlapce. Rodina 
vyznává řadu striktních pravidel včetně radikál-
ní výchovy syna… Drama. Režie: Michal Hoge-
nauer. Vstupné: 100 Kč / od 15 let / titulky / 96 
minut.

24.–26. / Čt, Pá, So / 19:30
Poslední aristokratka 
ČR 2019 PREMIÉRA!
Potomek aristokratických emigrantů se vrací 
s rodinou z New Yorku do Česka, aby restitu-
oval rodové sídlo – zámek Kostka – ve stavu 
pozvolného rozkladu… Hořká komedie. Režie: 
Jiří Vejdělek. Vstupné: 130 Kč / 110 minut.

25.–26. / Pá 17:00 hodin / So 15:00 a 17:00
Sněžný kluk USA 2019 PREMIÉRA!
Jestli chcete zažít parádní dobrodružství, běžte 
se podívat na střechu vašeho domu, jestli se 
tam neskrývá ztracený a vyděšený yetti… Animo-
vané dobrodružství! Režie: Jill Culton, Todd Wil-
deman. Vstupné: 130 Kč+110 Kč / do 15 let /
dabováno / 97 minut.

29.–30. / Út, St / 19:30
Zombieland 2:  
Rána jistoty USA 2019 
Čtveřice zabijáckých hrdinů projde komickým 
zmatkem před Bílým domem, setká se se 
spoustou zombie a bojuje se svou vlastní rodi-
nou… Woody Harrelson v akční komedii i ho-
roru. Režie: Ruben Fleischer. Vstupné: 120 Kč /
od 15 let / titulky / 97 minut.

31. / Čt / 19:30
Abstinent ČR 2019 PREMIÉRA!
Jak rychle se lze dostat na dno lahve i života? 
V hlavní roli Josef Trojan a alkohol. Drama. Scé-
nář a režie: David Vigner. Vstupné: 120 Kč / 78 
minut.

SPORT

KOPANÁ
5. 10. / So / 15:30 / Svitavský stadion
TJ Svitavy B – Mezilesí – Načešice
I. A tř. mužů

6. 10. / Ne / 15:30 / Svitavský stadion
TJ Svitavy A – Česká Třebová
KP mužů

19. 10. / So / 15:00 / Svitavský stadion
TJ Svitavy B – Proseč
I.A tř. mužů

20. 10. / Ne / 15:00 / Svitavský stadion
TJ Svitavy A – Horní Ředice
KP mužů

FLORBAL
5. / So / 19:00 / SH Na Střelnici
Svitavy – FBC Vikings Kopřivnice
Florbal: muži – Národní liga východ 

13. / Ne / 9:00, 11:10, 12:40 / SH Na Střelnici
Florbal mladší žáci 

19. / So / 20:00 / SH Na Střelnici
Svitavy – S.K. P.E.M.A. OPAVA
Florbal: muži – Národní liga východ 

27. / Ne / 9:00, 10:30, 12:40 / SH Na Střelnici
Florbal: elévové

KUŽELKY
4. 10. / Pá / 17:00 / Kuželna Lány
KK Svitavy B – SK Solnice B
4. kolo krajského přeboru kuželek

5. 10. / So / 9:00 / Kuželna Lány
KK Svitavy D – TJ Tesla Pardubice D
4. kolo krajské soutěže kuželek

11. 10. / Pá / 17:00 / Kuželna Lány
KK Svitavy A – SKP DONAP Kuželky 
Hradec Králové B
5. kolo krajského přeboru kuželek

18. 10. / Pá / 17:00 / Kuželna Lány
KK Svitavy B – SKK České Meziříčí A
6. kolo krajského přeboru kuželek

19. 10. / So / 9:00 / Kuželna Lány
KK Svitavy C – TJ Jiskra Hylváty z. s. C
6. kolo krajské soutěže kuželek 

25. 10. / Pá / 17:00 / Kuželna Lány
KK Svitavy A – KK Vysoké Mýto B
7. kolo krajského přeboru kuželek

26. 10. / So / 9:00 / Kuželna Lány
KK Svitavy D – TJ Jiskra Hylváty, z. s. B
7. kolo krajské soutěže kuželek

BASKETBAL Kooperativa NBL
9. 10. / 17:30 / hala Na Střelnici
Tuři Svitavy – Nymburk

19. 10. / 17:00 / hala Na Střelnici
Tuři Svitavy – Brno

30. 10. / 18:00 / hala Na Střelnici
Tuři Svitavy – Hradec Králové

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.tyjatrklub.cz, www.muzeum.svitavy.cz,  
www.sportes.svitavy.cz, www.booksy.cz, www.svc.svitavy.cz, www.mckrucek.cz, Pokladna kina je otevřena úterý – sobota od 18.30 do 20.30 hod. 
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Zrození svitavského betléma
Velký betlém svitavských betlémářů má po-

hnutou historii, stejně jako naše město. Z téměř 
čtyř set betlémů (z toho čtyřiceti mechanických) 
jich zde po roce 1945 zůstalo pouze pár. V kos-
telích, v rodinách, v nově vzniklém muzeu. Z těch 
muzejních tehdejší pracovníci sestavili jeden vel-
ký, částečně mechanický, který byl umístěn v pří-
zemí budovy muzea, někdejší Budigovy vily. 
Koncem 60. let minulého století se betlém dostal 
ve velmi špatném stavu do pardubického muzea, 
do Svitav se po vleklých jednáních vrátil až v roce 
2012. Od té doby probíhá náročné restaurování, 
v posledních letech za přispění MK ČR a Pardu-
bického kraje poměrně intenzivní – zrestaurová-
na je více než polovina figur a architektury. 

Než se začne s výrobou chybějící konstruk-
ce a pohybového mechanismu, musí se celý 
betlém nově postavit, zaměřit, nafotit, zakreslit. 
Na základě této podoby můžeme začít vyrábět 
konstrukci, usazení a propojení mechanik a bu-
deme pokračovat v dalším.

V měsíci říjnu (a možná i v listopadu) bude 
restaurátor, betlémář a řezbář Kamil Andres 
z Třebechovic stavět svitavský betlém tak, jak 
tu bude stát pro příští generace. A vy můžete 
být této historické události svědky. Betlém 
bude postupně růst v přízemí muzea před oči-
ma veřejnosti. O celé akci vás budeme průběž-
ně informovat na www.muzeum.svitavy.cz, 
nebo na Facebooku muzea.

Muzejní workshopy pro děti i dospělé
5. a 6. 10. / So, Ne / 9:00–14:00 /  
muzejní dílny
Fotografie klasická i digitální
Dvoudenní workshop. S fotografem Mirosla-
vem Sychrou zažijete návrat ke klasické černo-
bílé fotografii a s Miroslavem Boučkem se na-
učíte kouzlit se svým digitálním fotoaparátem. 
Cena 700 Kč /osoba, děti do 15 let 400 Kč 
(s dospělou osobou). 

12.10. / So / 8:00–16:00 / muzejní dílny
Plstěné loutky
Pod vedením výtvarnice Edity Bártlíkové se na-
učíte proměnit vlnu v krásné loutky dle vlastní 
fantazie (prstové i klasické). Cena 600 Kč/osoba, 
děti do 15 let 400 Kč (s dospělou osobou). 
V ceně je oběd i pitný režim.

19. 10. / So / 8:00–13:00 / muzejní dílny
Výroba hraček, ukázky soustružení
Ukázky vzniku drobných hraček na soustruhu 
(káča, kuželky, hrací kostky, figurky…) a jejich 
dotvoření pomocí vypalovaček a barev za ve-
dení Františka Moravce. Cena 300 Kč. 

26. 10. / So / 8:00–16:00 / muzejní dílny
Pletení z papíru
Na workshopu (od 15 let) se naučíte společ-
ně s Víťou Morávkovou proměnit starý novi-
nový papír v krásné předměty, vhodné i pro 
použití v domácnosti. S sebou si přineste ba-
líček starých novin. Cena 500 Kč. V ceně je 
oběd i pitný režim.
Kontakt: Jitka Olšánová, tel 461 532 704, 
nebo e-mail: lektor@muzeum.svitavy.cz Z manifestace za světový mír 8. dubna 1949

Informace z kultury

V historickém putování po našich devítkách 
rovnýma nohama skočíme do roku 1949. V tom-
to roce se stalo mnohé z malých i velkých dějin 
města. Tak například začal fungovat městský 
rozhlas nebo nevyužívaný hotel Modrá hvězda 
(stál vedle muzea) se stal internátem nemocni-
ce. Ale pojďme postupně. Od 1. ledna 1949 
vznikl správní okres Svitavy jako součást Brněn-
ského kraje. Tento stav vydrží až do roku 1960, 
ale pro Svitavy je zcela zásadní. Po letitých sna-
hách o statut okresního města, datují se od re-
volučního roku 1848, se konečně město dočka-
lo. Byly tedy utvářeny nové okresy, které 
nahrazovaly dosavadní stav – politický okres 
Mor. Třebová měl pod sebou soudní okres Svi-
tavy. Válka tento stav změnila, v roce 1945 došlo 
k obnovení politických okresů, ale ambice Svitav 
uspokojeny nebyly. Stále probíhal spor o sídlo 
okresního národního výboru. Své si říkala Tře-
bová, o nároky se hlásilo Jevíčko a Svitavy ne-
mohly zůstat pozadu. A tak se to vyřešilo refor-
mou státní správy a Bohuslav Lněnička, první 
předseda ONV Svitavy, zamířil do konfiskované 
Ettlovy vily. Nové sídlo okresu však také narazilo 
na snahy 4. července 1949 vzniklého nár. pod-
niku Vigona Svitavy, který v rámci konfiskátů 
získal Ettlovy továrny s oběma vilami na dnešní 
ul. Milady Horákové, někdejší Budigovu, Pir-
schlovu a Štarmanovu firmu (Dimitrovova ul.) 
a Regnerovu fabriku na Pražské. Ministerským 
rozhodnutím měly být pro ředitelství zadapto-
vány budovy na Dimitrovově ulici a mělo dojít 
k uvolnění Ettlových budov pro ONV. Zcela jas-
né kontury dostávají i jednání o připojení Mor. 
Lačnova a Čtyřiceti Lánů k novému okresnímu 
městu, což se povedlo až roku 1960.

V malých dějinách města zjišťujeme, že se 
postupně upouští od lístkového systému potravin, 
ale šatenky stále fungují, i když nebyly vydávány 
kapitalistům a sedlákům s polnostmi nad 15 ha, 
jak nás informuje svitavský kronikář. Došlo i k pře-
jmenování některých ulic. Laušmannova se stala 
Dimitrovovou a Titova Tylovou. Vyhořela mlékár-
na a líheň na Malém náměstí a vznikly Komunální 
podniky, když pod jednou hlavičkou pracoval 
plakátovací ústav, pohřební služby, lázně, čištění 
města, cihelny, těžba písku, správa bytového fon-
du, komunální výstavba a zahradnictví. Sídlo bylo 
v někdejším stavitelství Ludwig Roika na zatím 
ještě Masarykově třídě 25 (dnes MěÚ).

Radoslav Fikejz

Seriál: Naše devítky (8)

Jan Odvárka: Daňkovice

Výstava Krajina pětkrát jiná 
Letošní podzim bude ve výstavních síních 

svitavského muzea patřit krajinomalbě. Malí-
řům, jejichž jména jsou úzce spjata s Českomo-
ravskou vysočinou a jejichž obrazy při putová-
ní tímto krajem často potkáváte. Pět místností 
– pět jmen – pět různých ztvárnění krajiny. 
Akvarely jednoho z nejuznávanějších malířů 
Vysočiny Jana Odvárky, stráň, klikatá cesta, ně-
kolik chalup, stromy, letní obloha. Impresioni-
stický proud českomoravské krajiny, obrazy 
plné barev, energie a pohybu Pavla Kabeláče. 
Kombinovaná technika v kolorovaných pero-
kresbách zemitých barev, realistický svižný ru-
kopis Rudolfa Polláka. Osobitý nezaměnitelný 
styl, kouzelné barvy, oblé tvary a snové vize 
pohádkové až naivní olejomalby Petra Špačka. 
A konečně hra barev, myšlenek, symbolů 

a tvůrčí fantazie ve snových krajinách pohybu-
jících se za hranicí reálna Ivana Baboráka. Vý-
stavu zahájíme za účasti všech autorů ve čtvr-
tek 3. října v 17:00 hodin.

 Blanka Čuhelová
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Srdečně zveme v pátek 4. října v 19:00 hodin 
do Fabriky na mimořádný koncert: 
ŠTEFAN MARGITA A MORAVSKÉ 
KLAVÍRNÍ TRIO
Štefan Margita – tenor, Jana Ryšánková – klavír, 
Jiří Jahoda – housle
a Miroslav Zicha – violoncello.

Tenorista světového formátu Štefan Margita 
za doprovodu renomovaného Moravského kla-
vírního tria zazpívá v unikátním koncertě písně 
a opery světového repertoáru. www.stefanmar-
gita.com www.globart.cz

SYxtet – OZVUČENO! 
Svitavský vokální SYxtet se představí v novém 
stylu. Přijďte si 11. října do Fabriky poslech-
nout oblíbené songy v rytmu swingu, jazzu 
a popu na premiérový koncert s novým 
ozvučením. 
Přesně rok po spuštění úspěšné kampaně 
„Ozvučte SYxtet!“ se svitavští vokalisté předsta-

ví domácímu publiku s novou aparaturou. Usly-
šíte nejen již známé písně, ale i novinky. Se 
SYxtetem vystoupí také několik hostů, dozvíte 
se něco ze zákulisí kampaně, bude se slavit. 
Hlavně si ale užijete sladěné hlasy podpořené 
profesionálním ozvučením. Chcete-li být 
u toho, když SYxtet odstartuje novou etapu 
svého působení, nenechte si v pátek 11. října 
v 19:30 ujít koncert ve Fabrice. Vstupenky mů-
žete zakoupit v předprodeji ve svitavském in-
formačním centru nebo rezervovat na faceboo-
kové stránce SYxtetu. Těšíme se na vás! (pš)

Divadelní abonentní cyklus 
podzim / zima 2019–2020
21. října / Po / 19:00 / Fabrika 
Divadelní spolek Kašpar (Praha)
Vladislav Vančura: ROZMARNÉ 
LÉTO
“Lampy, kouzelný klobouk a strmý provaz – jak 
je to krásné býti kadeřavým“. 
Letní speciál spolku Kašpar.
www.divadlovceletne.cz. Délka představení: 
160 minut (včetně přestávky).
Z krajních sedadel prvních dvou řad může být 
omezený výhled, využijte proto připravené pří-
stavky na elevaci.

4. listopadu / Po / 19:00 / Fabrika
Divadlo Kalich (Praha)
Tennessee Williams: BÁJEČNÁ 
NEDĚLE V PARKU CREVE COEUR
Cituplná komedie
Z veliké vášně a touhy po štěstí se v žáru horké-
ho dne proplétá příběh čtyř ženských hrdinek. 
www.divadlokalich.cz. 
Délka představení: 135 minut (včetně přestávky).

3. prosince / Út / 19:00 / Fabrika
Divadlo Komedie (Praha)
Niccolò Machiavelli: VLADAŘ
Autorská inscenace o chápání se a chápání se 
moci. „Moudrý panovník musí jednat tak, aby 
občané vždycky a v jakýchkoli dobách měli za-
potřebí státního aparátu a vladaře. Pak mu 
vždy zachovají věrnost.“ Niccolò Machiavelli
www.mestskadivadlaprazska.cz. Délka předsta-
vení: 90 minut (bez přestávky).

16. ledna 2020 / Po / 19:00 / Fabrika
Divadlo Petra Bezruče (Ostrava)
Alois Mrštík, Vilém Mrštík: MARYŠA
Klasika z nejklasičtějších u Bezručů. / My víme, 
co je pro tebe dobré, dcero naše. / Cesta 
z nesvobody? / Uvařit kávu. / Hodně hořkou. / 
Děvčico nešťastná, tys ho otrávila?
www.bezruci.cz. Délka představení: 140 minut 
(včetně přestávky).

Více informací o jednotlivých představeních 
najdete na www.fabrikasvitavy.eu a www.kul-
tura-svitavy.cz.

Změna programu vyhrazena. Všechna předsta-
vení se konají ve Fabrice vždy od 19:00 hodin. 
Abonentní vstupenka na sezónu stojí 950 Kč. 
Vstupné na jednotlivá představení činí 400 Kč. 
Předprodej abonentek bude zahájen 15. října 
v recepci Fabriky (po–pá / 6:00–17:00).
Stávající abonenti mají možnost výměny své 
abonentky od 1. října do 14. října 2019 v recepci 
Fabriky Svitavy.

Taneční večery pro páry – podzim 2019

Pro začátečníky (15:30–17:30 hodin)

Pro mírně pokročilé (17:30–19:45 hodin) 
Večer povedou taneční lektoři Irena a František 
Pokorní.
Termíny: So – 5. 10., 12. 10., 19. 10., 26. 10. 
a 2. 11. 2019
Pro pokročilé (20:00–22:45 hodin). 
Večer povede taneční lektor Jan Herodek 
s partnerkou. 
Termíny: So – 5. 10. a 19. 10. 2019

Přihlásit se mohou jen páry. 
Cena pro začátečníky a mírně pokročilé (pro 1 
pár) je 1 200 Kč. Cena pro pokročilé (pro 1 
pár) je 500 Kč. Cena jednotlivých lekcí (pro 
pár) je 300 Kč. Podmínkou zahájení lekce je 
počet nejméně 15 párů.

Nové zájemce prosíme o odevzdání přihlášky 
a zaplacení poplatku v recepci Fabriky Svitavy 
(po-pá od 6:00 do 17:00 hodin), stálí zájemci 
se přihlásí telefonicky/e-mailem nejpozději 
do 27. září 2019 a platí na 1. lekci. Přihláška 
je závazná. Další informace – 461 535 220 
nebo 731 677 692, www.kultura-svitavy.cz 
nebo e-mail: recepce @kultura-svitavy.cz.

10. / Čt / 18:00 / Fabrika, aula
Petr Horálek:  
Klenoty USA, krajinné i hvězdné…
...aneb To se vůbec nedá stihnout! Velké ame-
rické zatmění – takto velikášsky nazvali Ame-
ričané samotní přírodní událost, na kterou 
museli čekat desítky let. Pás úplného zatmění 
Slunce 21. srpna 2017 přecházel přes celou 
šíři Spojených států a nebylo tak lepší příleži-
tosti k výletu za poznáním pestrých přírod-
ních krás této obří země „za velkou louží“. 
Američané sice dokáží v jednom kuse přehá-
nět a mnohé „své“ výrazně přeceňovat, nad-
sazovat či upřednostňovat před zbytkem svě-
ta, ale o svých přírodních parcích rozhodně 
nelžou. Jak obří je Grand Canyon? Je McDo-
nald’s opravdu na každém kroku? Dokáží vám 
přepočty mil na kilometry zamotat hlavu? 
A dá se vůbec za tři týdny uvidět dost? 
Na otázky odpoví cestovatel, astronom, spi-
sovatel a astrofotograf Petr Horálek. 
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13. / Ne / 18:00 / Ottendorferův dům
Robert Fulghum ve Svitavách
Slavný americký spisovatel Robert Fulghum 
(1937) nalezl v České republice druhý domov. 
V říjnu přijede pokřtít svou novou knihu Opra-
vář osudů 2 a jednou z jeho zastávek budou 
i Svitavy. Kniha vychází ve světové premiéře 
v nakladatelství Argo. Jedná se o pokračování 
úspěšného románu Opravář osudů, která vyšla 
v roce 2017. A právě v rámci této události při-
pravilo nakladatelství Argo ve spolupráci s dra-
matičkou Terezou Vereckou komponovaný 
večer. Jedná se o program na 75 minut, jehož 
součástí bude scénické čtení se dvěma herci, 
kteří seznámí diváky s dějem Opraváře osudů. 
Román se v Česku odehrává, je napsán pro 
české fanoušky a bude možné si jej na místě 
zakoupit. Přijďte se Roberta Fulghuma zeptat 
na cokoli, co vás zajímá. Bude přítomen! 
Vstupné 100 Kč (předprodej v knihovně).

31. / Čt / 18:00 / klub Tyjátr
Jiří Dědeček a Tereza Brdečková:  
Byli jsme při tom
Třicet let od sametové revoluce. Literárně-hu-
dební večer Jiřího Dědečka a Terezy Brdečkové 
prokládaný písničkami. 

Kluby v knihovně:
2. / St / 17:00 / městská knihovna
Fantasy klub 
Dětští čtenáři se seznámí s žánry fantasy, sci-fi, 
dětskými horory i knižními sériemi. Budou ro-
zebrána díla populárních autorů, aktuální žán-
rové hity i klasická díla. Součástí klubu budou 
pravidelné informace o novinkách, bude pro-
brán vliv knižních předloh na jejich filmové 
zpracování a fenomén komiksu. Klub vede Mi-
chal Římal z knihkupectví Minotaur, určen je 
pro děti od 8 do 12 let.

7. / Po / 18:00 / městská knihovna
Filmový klub: Ten, kdo stojí v koutě 
(knižní předloha Stephen Chbosky)
Film o prvních milostných vzplanutích, ale i vě-
cech, které se raději jiným neříkají. Patnáctiletý 
Charlie je přemýšlivý, zakřiknutý a citlivý mla-
dík, který to na střední škole, kde ho ostatní 
mají za podivína, nemá vůbec jednoduché. 
Krom jiných věcí ho trápí pocit samoty a cítí 
silnou potřebu začlenit se mezi ostatní „nor-
málnější“ spolužáky. Jenomže to není tak jed-
noduché. Režie a scénář: Stephen Chbosky. 
Hrají: Logan Lerman, Emma Watson, Ezra Mi-
ller. Večerem provází Michal Kadlec. Doporu-
čený věk 13+

9. / St / 16:00 / městská knihovna
Čtenářský klub pro nejmenší
Hlavní náplní klubu je práce s knihou – předčí-
tání, vyprávění, tvoření. Klub je určen pro děti 
od 3 do 7 let. Zveme všechny malé i velké kni-
homoly! 

16. / St / 16:00 / městská knihovna
Čtenářský klub pro mládež
Přijďte se pobavit o knížkách, sdílet své zážitky 
ze čtení a vzájemně si doporučit knihy, které 
vás oslovily. O tom, že čtení není nuda a samo-
tářská záležitost, se můžete přesvědčit na úvod-
ním setkání, kde budou představeny knihy 
z nakladatelství YOLI, které se zaměřuje pře-
vážně na literaturu „young adults“. Srdečně 
zveme všechny čtenáře od 12 let, klub bude 
probíhat jednou měsíčně a povede ho Zuzana 
Moravcová, která spolupracuje např. s nakla-
datelstvím Host či distributory Kosmas a Dob-
rovský a píše knižní blog Život mezi řádky. 

Týden knihoven
První říjnový týden se každoročně slaví jako 
Týden knihoven. Od 30. září do 5. října bude 
v pasáži Fabriky probíhat burza knih. Celý 
týden budou čtenářům, kteří vrátí všechny 
dokumenty, odpuštěny upomínky a pro nové 
čtenáře bude umožněna registrace na rok 
zdarma. Přijďte se seznámit se službami 
knihovny. Půjčujeme nejenom knihy a časo-
pisy, ale také stolní hry, audioknihy, hudební 
CD či logopedické a didaktické pomůcky. 
Těšíme na vaši návštěvu (nejenom v Týdnu 
knihoven)!

Virtuální Univerzita třetího věku  
– zájmové studium pro seniory
Městská knihovna ve Svitavách provozuje již 
třetím rokem tzv. konzultační středisko Virtuál-
ní Univerzity třetího věku (VU3V). Garantem 
studijního programu je Provozně ekonomická 
fakulta České zemědělské univerzity v Praze. 
VU3V je určena seniorům, kteří mají zájem 
o celoživotní vzdělávání. Systém výuky je zalo-
žen na videopřednáškách vysokoškolských 
lektorů. Lektoři tedy nejsou fyzicky přítomni, 
ale záznam přednášky je promítán prostřednic-
tvím internetu.
Po každé přednášce se vyplní společný test. 
Na následné samostatné studium se předpo-
kládá doba 14 dnů. Studenti by měli ovládat 
základy emailové komunikace. 
Probíhají dva kurzy za rok ( jeden v zimním 
a druhý v letním semestru). Po ukončení kaž-
dého semestru obdrží senior Pamětní list. Po-
kud senior absolvuje celé studium, tj. 6 kurzů, 
může se zúčastnit slavnostní promoce v Praze. 
Cena kurzu je 200 Kč. První přednáška podzim-
ního kurzu na téma „Pěstování a využití jedlých 
a léčivých hub“ a informativní schůzka proběh-
ne v úterý 8. října v 10:00 hodin. Kdo se 

po zhlédnutí přednášky rozhodne VU3V na-
vštěvovat, vyzvedne si přihlášku a uhradí po-
platek. Bližší informace poskytne Jitka Kopečná 
(ko@booksy.cz, 461533295).

Prázdninová soutěž – vyhodnocení
V letošním roce se prázdninové soutěže zúčast-
nilo 24 dětí. Děti navštívily trochu jiná místa 
než v předchozích dvou letech a zpracovávaly 
prázdninové Deníčky. Bylo těžké rozhodnout, 
který Deníček je nejlepší, protože všechny od-
povědi byly správné a většina obsahovala pěk-
né obrázky. Nakonec jsme se rozhodli ocenit 
„Cestovatelský deník“ Kristýny Lipenské, 
„Prázdninové dobrodružství“ Anežky Stupkové 
a z předškolních dětí Sofii Brusenbauchovou 
a Karolínku Horákovou.
Mezi úkoly patřila i část nazvaná „Na lavičku 
básničku“. Při ní měly děti napsat básničku 
nebo krátký příběh, který by se nějak vztahoval 
k jedné z laviček v Parku patriotů. Bylo slíbeno, 
že tato část soutěže bude vyhodnocena zvlášť. 
K našemu překvapení se nám sešlo 13 pěk-
ných básniček a 3 zajímavé příběhy. Porotou 
se stali téměř všichni zaměstnanci knihovny 
a nakonec jsme se rozhodli ocenit bajku 
O broučkovi a žábě Ludmily Půlkrábkové i pří-
běh „Tatimami“ Kristýny Lipenské a básničky 
od Verunky Bauerové, Anežky Stupkové, Ma-
těje Šolce, Ondřeje Partyše, Vojty Dvořáka, 
Barči Ilčíkové a Terezy Janků. Všechny děti 
(oceněné i neoceněné) zveme na besedu 
s Radkem Malým, která se uskuteční 20. listo-
padu od 14:00 hodin v baru u knihovny. Zná-
mý básník a spisovatel dětem předá ocenění 
a všem zúčastněným diplomy. Následovat 
bude povídání o tom, jak psát básničky, které 
Radek Malý povede. 

Nový pravidelný týdenní program 
v Krůčku
Pondělky jsou věnovány józe pro nejmenší, od-
poledne od 16:15 pak na ZŠ Riegrova můžete 
zažít Rodinný cirkus. V úterý jsou na programu 
Baby masáže a Baby klub s myškou. Ve středu 
Mrňousci a Dubinka a ve čtvrtek hudební klub 
Za písničkou s notičkou. V pátek pak klub 
s prvky Montessori – Smyslohrátky. Podrobněj-
ší informace najdete na www.kruceksvitavy.cz, 
tel. 737 236 152 a nezapomeňte sledovat také 
Krůčkovský facebook: www.facebook.com/
mckrucek.

Vzdělávání s Krůčkem
Dne 7. října Vás čeká praktický seminář Work 
– Life Balance vedený Mgr. Monikou Čuhelo-
vou. Již 11. října startuje Předporodní kurz – 8 
lekcí vedených odborníky a 8 týdnů předpo-
rodního cvičení a přítomnost partnera na vy-
braných lekcích. Cena kurzu je 1100 Kč pro 
členy / 1400 Kč pro nečleny MC Krůček. Při-
hlášení a více informací o uvedených kurzech 
na materskecentrum@kruceksvitavy.cz, tel. 
737 236 152.  MC Krůček 

Ve čtvrtek 24. října bude knihovna z pro-
vozních důvodů uzavřena. Knihy můžete 
vracet do biblioboxu před Fabrikou. Dě-
kujeme za pochopení.
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2. / St / 15:00 / Fabrika, hlavní sál
Svátek seniorů
Zábavná talk show „Popelka na cibulce“ s mo-
derátorem Alešem Cibulkou a jeho hosty – Evou 
Hruškovou a Janem Přeučilem. Vstup zdarma. 
Akce je určena všem svitavským seniorům.

15. / Út / 9:00 / Dopravní hřiště – ul. 
Sokolovská
Senior bezpečně na kole
Senioři s vlastním kolem si mohou osvěžit pra-
vidla silničního provozu, nutné vybavení kol 
a využít účast mechanika, který poradí, jaké 
nedostatky má jejich dopravní prostředek. Ur-
čeno všem seniorům!

22. / Út / 15:30 / Fabrika, aula – 3. podlaží
Kardiolog radí
Přednáška s kardiologem Svitavské nemocnice 
MUDr. Pavlem Kolečkářem na téma zdraví 
a jak předcházet civilizačním chorobám. Urče-
no všem seniorům a kardiakům! 
www.ks.svitavy.cz nebo www.facebook.com/
kssvitavy.  Milena Brzoňová

ZO KARDIO SVITAVY
Výlet do Skutče a jejího okolí 
Dne 24. srpna se uskutečnil výlet do Skutče a je-
jího okolí po tamních přírodních zvláštnostech, 
spojený s návštěvou kamenolomů v okolí města. 
Ostatně jejich kamenné prvky se nacházejí v Po-
ličce i Svitavách ve formě kamenných prvků měst-
ských intravilánů, v podobě dlažby a například 
byly použity na nejrůznějších pomnících tvoře-
ných z kamene. Všech 49 účastníků se zájmem 
zhlédlo expozici s popisem činnosti strojního za-
řízení v kamenolomech a udělalo si představu 
o namáhavosti práce tamních kameníků.
Poznávání nedalekých míst a měst je pro mno-
hé z účastníků jedním velkým překvapením 
a důkazem o kráse naší země.
Září a říjen jsou také měsíce našich výletů 
za poznáváním kultury a památek naší vlasti.
Týden před státním svátkem – Dnem české stát-
nosti, konkrétně 21. září, se konal výlet spojený 
s plavbou na lodi AMOS po Baťově kanále ze 
Strážnice do Petrova. 
Dne 5. 10. se uskuteční výlet do památného 
města Olomouce. Prohlídka centra města bude 
za přítomnosti odborného průvodce, který 
účastníky seznámí s památkami a stavebními 
jedinečnostmi tohoto města na trase ne delší 
než 4 km. Následně bude výlet pokračovat 
na Svatém kopečku s možností oběda a návště-
vy tamní zoologické zahrady. Odjezd z Poličky 
7:30, ze Svitav 8:00 Cena: 150 Kč člen, 200 Kč 
nečlen ZO KARDIO.  Marie Stejskalová

Lípa pro připomenutí obnovy ČES
V sobotu 14. září se konala v Muzeu esperanta 
vernisáž nové výstavy, která shrnuje historii 
esperantského hnutí v českých zemích od jeho 
začátku do současnosti a prezentuje současné 

hnutí esperantské mládeže. Představuje světo-
vé kongresy, které se u nás konaly v roce 1921 
a 1996, samostatnou organizaci hendikepova-
ných esperantistů, esperantský tábor v Lančo-
vě či semináře ve Skokovech. Poprvé jsou pře-
staveni čestní členové Českého esperantského 
svazu. Patří mezi ně spisovatelé, básníci či her-
ci. Místní klub se rozhodl darovat Svazu na při-
pomenutí výročí lípu, která byla během akce 
vysazena v blízkosti Ottendorferova domu, kde 
muzeum sídlí. Libuše Dvořáková

Matky sobě Svitavy
V návaznosti na úspěšný jarní rodinný Festival 
Matky sobě Svitavy vznikl stejnojmenný projekt 
a během prázdnin i spolek Matky sobě Svitavy 
z.s. Vedle výletů a venkovních aktivit pro rodiny 
s dětmi jsme pilně připravovaly program na ná-
sledující měsíce. Hned na začátku října nás 
čeká workshop o Montessori principech, kde 
pro vás mimo jiné bude připravena Montesso-
ri dílna a ukázka výroby jednoduchých Monte-
ssori pomůcek. V půli měsíce se zaměříme 
na nošení dětí. Poradíme, jak se obléct s dítě-
tem v šátku nebo v nosítku, představíme různé 
druhy pomůcek k zajištění tepelného komfortu 
vás i vašich dětí. Chybět nebudou šátky a no-
sítka na vyzkoušení a nosicí poradenství. 
Ke konci měsíce probereme téma ambulant-
ních porodů. Přijďte získat užitečné informace, 
sdílet vaše zkušenosti, ptát se na možnosti 
a na vše, co vás okolo tohoto tématu zajímá. 
Dále navážeme na předchozí venkovní aktivity 
a naladíme se na podzimní vlnu na drakiádě 
u rybníka Rosnička. Kromě těchto akcí pro Vás 
máme i pravidelné klubíky. V pondělí Hrátky se 
zvířátky, každou středu Montessori kroužek 
do 3 let. Každé druhé pondělí v měsíci se se-
jdeme v knihovně a každé třetí úterý v Domově 
s pečovatelskou službou města Svitavy. Pátky 
patří Klubíku v lesní školce Napísek.
Během října se můžete hlásit do nových krouž-
ků, které zahájíme v listopadu. Jedná se o An-
gličtinu pro nejmenší do 4 let a Znakování pro 
děti s maminkami. 

Více informací naleznete na facebookové stránce 
Matky sobě Svitavy. Můžete si také nechat zasílat 
novinky e-mailem, stačí poslat e-mail se slovy 
„mám zájem“ na adresu matkysobesvitavy@sez- 
nam.cz a my vás budeme o všem pravidelně in-
formovat. Webové stránky připravujeme. 
Bára Zelená, Anděla Buchtová, Eva Prchalová

Ukázka programu na měsíc říjen:
8. 10. 2019 v 16:00 
Montessori workshop v Tyjátru
14. 10. 2019 10:00 
Hrátky se zvířátky v knihovně
15. 10. 2019 16:00 
Workshop o nošení dětí
Jak sebe a miminko obléct na zimu v Tyjátru
22. 10. 2019 9:30 
Hrátky se zvířátky v domově  
s pečovatelskou službou
23. 10. 2019 15:00 
Drakiáda na Rosničce

Každý pátek se těšíme v Klubíku pro nejmenší 
v lesní školce Napísek a každou středu Montes- 
sori kroužek v Tramtáryji Svitavy.

Výstava ovoce a zeleniny
Územní sdružení ČZS Svitavy a Základní orga-
nizace ČZS Koclířov pořádají v Kulturním 
domě v Koclířově ve dnech 5. a 6. října 2019 
v pořadí již 55. okresní výstavu ovoce a zeleni-
ny. Výstava bude otevřena v uvedené dny od 9 
do 17 hodin. Ke zhlédnutí budou výpěstky pěs-
titelů, zahrádkářů z okresu Svitavy. Obohace-
ním budou expozice ostatních zájmových spol-
ků v obci a žáků místní školy. K návštěvě 
srdečně zvou pořadatelé.  Jaroslav Navrátil

Mentální kouč Marian Jelínek  
poprvé ve Svitavách
Pokud vás zajímá téma výchovy a motivace dětí 
v dnešní době, určitě si ve středu 23. 10. nenech-
te ujít přednášku Mariana Jelínka od 17:30 ve Fab-
rice. Na místě si budete moci zakoupit knihy, 
které napsal a které vám také rád podepíše.
Čím se podle Vás vyznačuje dnešní doba? 
„Vnímám určitou disproporci mezi ekonomický-
mi parametry našich životů a vnitřními světy. 
Přestože žijeme v pravděpodobně nejlepší době 
lidstva, z hlediska teorie optimálního prožívání 
v nás pocit štěstí obecně klesá. Ekonomický bla-
hobyt s sebou přináší mnoho možností volby a je 
na nás, jak s touto svobodou výběru naložíme. 
Jednou z cest je umět si nastavit mantinely – li-
mity, které nás z naší komfortní zóny dostanou.“
Jak pracujete s limity u dětí? 
„Je podstatné začít pracovat na vystupování 
z komfortní zóny už v útlém věku. Nastavování 
mantinelů by mělo být postupné, až docílíme 
toho, že si děti limity dokáží nastavovat samy. 
U malých dětí to dle mého názoru není ani tak 
o výuce, jako o podmínkách, ve kterých žijí. 
Například vnímám, že důležitější, než říkat dí-
těti „musíš zdravit“, je postarat se o to, aby 
vyrůstalo v prostředí, kde všichni zdraví.
Pevné základy získává dítě v rodině. Proto jsem 
rád, že přednáškou podpoříme místní organi-
zaci Děti patří domů, která se zabývá náhradní 
rodinnou péčí.“ (kk)
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Gymnázium Svitavy

Aktuálně z gymnázia
• P očet žáků víceletého i čtyřletého gymnázia 

v posledních letech postupně narůstal 
a na začátku školního roku 2018/2019 do-
sáhl za posledních 15 let maxima. Na gym-
náziu nyní studuje 362 žáků.

• Na začátku školního roku proběhly v zapl-
něném Ottendorferově domě dvě tradiční 
beánie, tedy slavnostní přijetí nových žáků 
primy A a I. B do řad středoškoláků.

• V září absolvovali žáci gymnázia týdenní vý-
měnný pobyt na německém gymnáziu 
ve Stassfurtu.

• Ve dnech 12. až 13. září 2019 byl přesně 
ve 13 hodin zahájen 12. ročník „Čtyřiadva-
cetihodinovky“, tedy turnaje v malé kopané, 
který trvá bez přestávky přesně 24 hodin. 
Letos na rekonstruovaném minihřišti, kde 
byl položen nový umělý trávník, opraveny 
sítě a natřeny mantinely. Milan Báča

MŠ Svitavy-Lačnov

Děti se těší na probíraná témata
V tomto školním roce 2019/2020 máme 2 třídy. 
První třídu tvoří mladší děti ve věku 2–4 roky 
a druhá třída má děti ve věku 4,5–7 let. Mladší 
děti se budou vzdělávat více hravou formou pl-
nou hudby, pohybu, her a pohádkových postav, 
které je budou probíranými tématy provázet. 
Starší děti ve druhé třídě se budou vzdělávat 

v rámci prvků programu Začít spolu, tedy v cen-
trech aktivit: Ateliér, Dílna, Domácnost, Kostky, 
Písmena a hry, Divadlo a Objevy a pokusy. S cen-
try aktivit máme opravdu velice dobré zkušenos-
ti, děti se vždy těší na probíraná témata, ale hlav-
ně na každodenní různorodé aktivity v centrech, 
ze kterých si dítě může samo vybrat, kde právě 
dnes bude „pracovat“. Tyto aktivity jsou vybírány 
tak, aby docházelo k rozvoji dítěte ve všech ob-
lastech, které jim následně pomohou při vstupu 
do první třídy. Věříme, že se u nás nově přícho-
zím dětem bude líbit.  Lenka Trávníčková

SOU Svitavy

Školení učitelů odborného výcviku
V srpnu proběhlo školení našich učitelů odbor-
ného výcviku ve firmě KNUTH Machine Tools 
v závodě, který se nachází v městečku Wasbek 
nedaleko Hamburku. Dva učitelé se formou 
školení seznámili s obsluhou strojů a zabývali 
se i jejich seřízením. 
Nové stroje výrazně přispějí ke zkvalitnění 
a zlepšení výuky na naší škole a zvýšení počtu 
kvalifikovaných pracovníků ve strojírenství v na-
šem regionu. Alice Štrajtová Štefková

Speciální základní škola  
a střední škola Svitavy

Máme nově otevřené třídy
Speciální základní škola a střední škola Svitavy 
od 1. 9. 2019 otevřela třídy pro žáky s porucha-

mi chování, které vznikly na základě povolení 
ze strany zřizovatele, Pardubického kraje. Vzni-
ku tříd předcházel zájem naší školy výrazněji se 
zaměřit na práci s těmito žáky, podpořený ro-
diči, základními školami a poradenskými zaří-
zeními. V rámci speciálního školství jsme 
schopni těmto žákům vytvořit podmínky pro 
jejich vzdělávání, které jsou mimo možnosti 
běžných základních škol. Jedná se především 
o malý počet žáků ve třídách a jejich odborné 
vedení týmem speciálních pedagogů. Individu-
ální přístup je totiž bezesporu základním před-
pokladem pro práci s těmito žáky. Do budouc-
na se stává péče i o tyto žáky s poruchami 
chování jednou z priorit naší školy.

Lumír Pazdera 

ZŠ Felberova

Netradiční výuka na „Felberce“
Žáci se nemusí učit vždy jen ve školních lavi-
cích. Babí léto se v naší škole již tradičně nese 
ve znamení výjezdů do přírody. 
V září se žáci 6. ročníku vydávají na čtyřdenní 
exkurzně-adaptační pobyt s přírodopisným a ze-
měpisným zaměřením do Toulovcových Mašta-
lí. Jeho hlavním cílem je napomoci stmelování 
třídních kolektivů a budování pozitivního vztahu 
mezi žáky a jejich novými třídními učiteli. 
Velkou odvahu opět ukázali naši prvňáčci. 
Na ty čekal v říjnu, tedy krátce po nástupu 
do školy, dvoudenní výjezd do Zderazi u Skut-
če. Cílem tohoto adaptačního kurzu je přede-
vším podpora vzájemného poznávání, ale také 
posílení vztahu dětí k přírodě. Pro mnohé 
z nich je to první noc bez rodiny, bez maminky. 
Přesto všichni obstáli na jedničku s hvězdičkou.
K našim podzimním aktivitám přibyla ještě ně-
kolikadenní návštěva žáků 4. a 5. tříd v Ekocen-
tru Paleta v Oucmanicích. Děti se zde sezna-
mují se základními ekosystémy a poznávají 
životní styl, který je v souladu s přírodou. Věří-
me, že na všechny tyto společně prožité chvíle 
budou děti ještě dlouho rády vzpomínat. 

Jana Pazderová

ZŠ Svitavy-Lačnov

Máme venkovní učebnu!
Ani déšť, který se na naše hlavy snesl první den 
nového školního roku, nám nezabránil, aby-
chom se radovali z nově vybudované venkovní 
učebny. Už po několika dnech výuky lze kon-

OSOBNÍ PŘÍSTUP
MOŽNOST PROFESNÍHO RŮSTU

FINANČNÍ BENEFITY
ASISTENČNÍ PROGRAM

HLEDÁME TAK ŠIKOVNÉ ZAMĚSTNANCE, JAKO JSOU TI NAŠI

Operátor dokončovacího stroje

Elektronik - údržbář
Dělník/ce - kontrola kvality

Ze svitavských škol
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statovat, že se toto místo stává neodmyslitel-
nou součástí našeho školního života. Co více si 
můžeme přát?  Zdeněk Petržela

ZŠ náměstí Míru

Úspěšný začátek roku
Letošní rok začínáme s úplně novými šatnami. 
Naši žáci získali komfortní vybavení. Rekon-
strukce přízemí školy úspěšně postupuje dále.

Adaptační kurz pro šesťáky
Šestá třída je velkým předělem v životě školá-
ka. Proto pořádáme adaptační kurzy, kde se 
seznámí noví spolužáci mezi sebou a s novými 
třídními učiteli.  Jakub Velecký

ZŠ Riegrova

Nová technologie pro výuku
Jako jedna z prvních ZŠ budeme používat v naší 
počítačové učebně inovativní systém zeroclient. 
Ten díky své koncepci dokáže výrazně zjednodu-
šit správu učebny, dosahuje mnohem vyššího 
výkonu než klasické PC učebny, a to s nižšími 
náklady. Umožňuje individualizaci a diferenciaci 

práce s žáky, kterou učitel řídí přímo ze svého 
pracoviště prostřednictvím specializovaného soft-
waru. Tím se zvyšuje efektivita a uživatelský kom-
fort práce žáků i učitelů. Jednoduše řečeno – mís-
to dvaceti „klasických“ počítačů je systém 
postaven na jednom, který distribuuje výkon 
na jednotlivá terminálová pracoviště. Malá černá 
krabička na monitoru nahradila běžně známý 
stolní počítač. Benefitem je nulová hlučnost a te-
pelné vyzařování, méně elektromagnetického 
záření. V příštích dvou letech navážeme na tuto 
změnu projektem z ESF Podpora digitálních kom-
petencí pedagogů ZŠ. Pedagogové si rozšíří své 
dovednosti při práci s novými technologiemi a vý-
ukovými programy. Stanislav Lešinger

Drátování na Riegrovce
19. 10. 2019, 10:00–12:00
Poplatek: 50 Kč na materiál. Účast hlaste pře-
dem na e-mail prazanova@riegrovka.cz

ZŠ Sokolovská

Nová venkovní badatelská učebna
Venkovní výuka v přímém kontaktu s přírodou 
je rozhodně přidanou hodnotou nejen pro 
studium přírodních věd, ale i dalších oborů. 
Naše škola získala dotaci téměř 500 tis. Kč ze 
Státního fondu životního prostředí ČR na vy-
budování celkem tří výukových pracovišť, včet-
ně venkovního kabinetu na pomůcky, která 
jsou zaměřena na meteorologii, hydrologii 
a pedologii. Jejich součástí je pracovní stůl a la-
vice, tematicky zaměřené informační tabule, 
včetně černé tabule na křídy. V blízkosti těchto 
vzdělávacích center je studený potok na hyd-
rologická měření, odkrytý půdní profil na od-
běr vzorků, analogová i digitální meteorologic-
ká stanice. Na pozorování ptactva je umístěna 
v areálu budka a krmítko s kamerovým systé-
mem. Realizace projektu Areál BOV – ZŠ So-
kolovská je dalším krokem podporujícím ba-
datelsky orientovanou výuku na naší škole 
i svitavském gymnáziu. Alena Vašáková

ZŠ T. G. Masaryka

Výuka anglického jazyka
V letošním školním roce byl učitelský sbor 
na ZŠ T. G. Masaryka posílen o vyučující ang-
lického jazyka. Cílem je zajištění co nejindividu-
álnější výuky o počtu 10–12 žáků v jedné sku-
pině. Zásadní změnou v jazykovém vyučování 
je také vznik nového předmětu, a to Konverza-
ce v anglickém jazyce, který vytvoří další pro-
stor pro rozvoj komunikačních dovedností dětí. 
Předpokládáme spolupráci s rodilými mluvčími 

a chceme tuto novinku zatím otestovat v šes-
tém a sedmém ročníku, do budoucna na celém 
druhém stupni.

Přijďte ochutnat metodu FIE
Dne 22. října 2019 se od 16 hodin uskuteční 
v prostorách naší školy další motivační setkání 
s metodou Feuersteinova instrumentálního 
obohacování. Zveme všechny rodiče, ale i celou 
veřejnost na ukázkovou hodinu, na které budou 
moci zájemci „ochutnat“ tuto metodu a součas-
ně se seznámit se způsobem výuky předmětu 
FIE. Zajemci o ochutnávkovou hodinu mohou 
kontaktovat zástupkyni školy na emailové adre-
se petra.judova@tgm-svitavy.cz. 

Vlasta Holická Kosková

Obchodní akademie

Stalo se u nás
• Slavnostní zahájení studia nových žáků pro-

běhlo na začátku školního roku v Ottendor-
ferově domě. Noví žáci se většinou dobře 
znali z již absolvovaného adaptačního kurzu, 

• Škola v září zaznamenala celkový nárůst po-
čtu žáků obchodní akademie, přesto jich 
do školy nastoupilo méně, čtvrťáci nastoupili 
na dvoutýdenní praxi do firem, úřadů, bank,

• Někteří žáci se opět zapojili do projektu 
mentorské asistence, v rámci kterého v po-
zici mentorů povedou mladší žáky ze ZŠ 
a budou jim pomáhat nejen se školní přípra-
vou, ale i s jejich osobnostním rozvojem,

• Obchodní akademie na začátku školního roku 
zrekonstruovala počítačovou síť, pořídila nový 
server a 40 nových počítačů. 

Milan Báča
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Informace ze sportu

Nadějný sportovec v závodech Spartan Race
Teprve 18letý Jakub Kolář úspěšně již dru-

hým rokem reprezentuje město Svitavy v zá-
vodech Spartan Race v Čechách i na Sloven-
sku. Jedná se o nejpopulárnější závody 
překážkového běhání na světě. Je to kombina-
ce běhu a zdolávání překážek. Běží se za jaké-
hokoliv počasí a terén bývá velmi náročný.

Jakub Kolář je mladý, nadějný sportovec, 
který se v červnu 2019  zúčastnil na Dolní Mo-
ravě v kategorii Age Group 18–24 závodu 
Spartan Sprint (6,1 km s převýšením 500 m  
a 22 překážek), kde obsadil 1. místo, a Spar-
tan Super (12,4 km s převýšením 1 017 m a 28 
překážek), kde obsadil 1. místo. V celkovém 
pořadí se umístil na krásném 7. a 8. místě.

V červenci 2019 probíhaly závody tento-
krát na Slovensku, ve Skiareálu Kubínská Hoľa. 
Jakub si opět v kategorii Age Group 18–24 
zaběhl pro nejlepší umístění, a obhájil tak svá 
prvenství v závodu Spartan Super (14 km 
s převýšením 1 149 m a 28 překážek) 1. místo 
a Spartan Sprint (6,7 km s převýšením 517 m 
a 21 překážek) 1. místo. V celkovém pořadí 
skončil na 8. a 12. místě.

I přesto, že patří mezi nejmladší účastníky, 
se umisťuje na předních místech. Můžeme tedy 
očekávat, že i v budoucnu bude tento mladý 
závodník dobře zviditelňovat město Svitavy 
v těchto náročných závodech.

Šárka Kolářová

Svitavským trojbojařům se v Kanadě dařilo
V kanadské Regině se 

uskutečnilo Mistrovství světa 
v silovém trojboji dorostu 
a juniorů, kterého se účastni-
lo celkem 137 závodníků z 19 
zemí (např. Japonsko, Filipí-
ny, Ekvádor, Rusko, Spojené 
státy americké, Kanada, Is-
land, …). Z České republiky 
bojovalo o medaile 8 repre-
zentantů, mezi nimi Ondřej 
Šíp a Matěj Jurka ze svitav-
ského oddílu. Ondra vybojo-
val 3. místo za dorostence ve váhové kategorii 
do 93 kg, a zvlášť získal stříbrnou medaili 
ve dřepu, v benčpresu a tahu bronzovou me-
daili. Matěj obsadil v dorostencích 4. místo 

ve váhové kategorii do 105 kg, také získal bronz 
z benčpresu. Za celý oddíl gratuluji a přeji klu-
kům mnoho úspěchů v příštích závodech!

 Kristýna Šigutová

Tenisové srdce
Poslední srpnový pátek se uskutečnil na te-

nisových kurtech ve Svitavách sedmý ročník 
charitativního turnaje. Je třeba říct, že tenis ne-
byl hlavním obsahem tohoto setkání. Stejně jako 
v minulých letech se sešli, vedle příznivců tenisu, 
hlavně podporovatelé a sponzoři, ať už z řad 
fyzických osob, nebo firem z regionu. Cílem bylo 
podpořit spolek Svitavské tenisové srdce, který 
získané prostředky transparentním způsobem 
poskytuje zejména hendikepovaným dětem. 
V letošním roce naše sdružení rozdělilo 16 rodi-
nám a 3 organizacím úžasných 387 000 korun. 

Tímto bychom chtěli poděkovat všem zú-
častněným a současně Vás pozvat na příští 
ročník, který je plánovaný na 4. září roku 2020. 

Tým STS 

Hard Dog Race byl opět skvělý

Závod Hard Dog Race Base, jeden z nej-
větších překážkových běhů v České republi-
ce, na jehož organizaci se podílela i kynolo-
gická organizace ve svitavském Lačnově, se 
uskutečnil v polovině září na motokrosové 
dráze v Opatově. Trasy opět prověřily fyzic-
kou i psychickou odolnost pánů i jejich psích 
parťáků. „Nejde o čas, nejde o vítězství, jde 
především o pocit a boj se sebou samým 
a překonání sama sebe,“ popisuje naladění 
divácky atraktivního závodu Petra Makovská 
z kynologické organizace v Lačnově. Hard 

Dog Race znamená především překonání 
různých překážek, mezi nimiž nechybí voda 
nebo bahnitý úsek, představuje pomoc své-
mu psovi i ostatním závodníkům, a hlavně 
pocit, že jste vše zvládli se svým psím kama-
rádem. Ti, kteří se netradičního a skutečně 
náročného klání zúčastnili, si opravdu pomá-
hali na překážkách, navzájem se povzbuzo-
vali a chovali se ohleduplně jak k ostatním 
soutěžícím, tak ke čtyřnohým parťákům. Zá-
vod si nenechaly ujít stovky přihlížejících 
všech věkových kategorií.

Na startovní čáru se letos v Opatově posta-
vilo 558 žen, 212 mužů a 21 týmů z několika 
zemí. Kromě českých účastníků přijeli závodní-
ci ze Slovenska, Polska, Maďarska, Lotyšska, 
Litvy, Rakouska a Německa a dokonce ze Spo-
jených států amerických. Moderátor a zpěvák 
Reago neskutečně podporoval soutěžící a do-
dával jim sílu a elán ke zdolání posledních me-
trů, které scházely do cíle. Výsledky najdete zde: 
www.evochip.hu/results. Krásné ohlasy a po-
děkování těší všechny pořadatele. Tak zase 
za rok!  (pá)

Září ve znamení derby
Tři okresní derby odehráli za sebou svitav-

ští fotbalisté v krajském přeboru mužů. V Mo-
ravské Třebové prohráli 3:0, v domácím utkání 
zvítězili nad Poličkou 5:2 a nakonec si odvezli 
dva body z Litomyšle po remíze 1:1 a po vítěz-
ném penaltovém rozstřelu. Snímek je ze zápa-
su v Litomyšli. Jiří Petr
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Svitavští Tuři chtějí opět bojovat o medaile
Po dvou čtvrtých místech jdou SVITAVŠTÍ 

BASKETBALOVÍ TUŘI do nové sezóny  s no-
vým hlavním trenérem Lukášem Pivodou. Jeho 
novými asistenty jsou Martin Blaho (přišel ze 
slovenské Prievidze) a Martin Novák (dosud 
hráč Turů). Hráčské odchody Tomáše Teplého, 
Marka Welsche, C. J. Aikena a Martina Nováka 
zkouší tým Turů zacelit čtveřicí nových hráčů - 
Damonte Dodd (USA), Geno Crandall (USA), 
Jan Hlobil (Olomouc), Vojtěch Sýkora (Písek). 
V přípravě odehráli Tuři celkem devět zápasů. 
Doma dokázali porazit finalistu slovenské ligy 

Prievidzi a uspěli i na horké půdě v Opavě. Ov-
šem mistrovské zápasy jsou něco jiného a tepr-
ve ty napoví o ambicích svitavských hráčů. Los 
ligy posílá Tury k prvnímu zápasu do Děčína  
(5. 10. v 18:00 hodin). V domácí premiéře hos-
tí 9. 10. 17:30 mistrovský Nymburk v čele s pěti 
reprezentanty ČR z úspěšného mistrovství svě-
ta v Číně - Bohačík, Hruban, Pumprla, Peterka 
a Kříž. 

Přijďte si užít basketbalové divadlo v podá-
ní svitavských Turů. 

Pavel Špaček

Cyklistická sezóna téměř u konce
Letošní cyklistická sezóna je téměř minu-

lostí, a přestože výsledky nikdy nebyly v Bike 
clubu Svitavy prioritou a ne všichni členové 
závodí, každý úspěch v barvách týmu potěší.  
Namátkou připomeňme třeba třetí místo v ka-
tegorii pro Aleše Sirového na trati 80 km závo-
du Škoda Auto Sázava. Kultovní, 210 km dlou-
hý MTB závod Salzkammergut Trophy 
s alpským převýšením 7119 m, absolvoval Petr 
Suchánek jako první Svitavák vůbec, a to i přes 
celodenní silný déšť. Na tradiční silniční šesti-
hodinovce kolem Svitav vyrovnal Tomáš Zezu-
la rekord z roku 2007 a ujel 13 kol (195 km). 
V kategorii žen na stejné trati potvrdila Lenka 
Suchánková svůj rekord jedenácti kol. Náš nej-
mladší člen Denis Zezula přešel během letošní 
sezóny do týmu SKP Duha Lanškroun,  kde se 
věnují práci s cyklistickou mládeží. V průběhu 
roku také občas pořádáme společné vyjížďky 

pro veřejnost, pro pěší pak vždy začátkem pro-
since organizuje Martin Zvára pohodový Miku-
lášský pochod. Naší nejbližší akcí pro veřejnost 
je v sobotu 12. října sedmý ročník „Posledního 
šlápnutí na Lucký vrch“ pro cyklisty i turisty. 
Za sezónu toho máme za sebou spoustu, stačí 
sledovat náš web www.bikesvitavy.cz a někdy 
se přidat. Lenka Suchánková Liga v elektronických 

šipkách
V aktuálně probíhající sezóně se postupně 

v elektronických šipkách utká 39 týmů v 5 sku-
pinách. První kolo přineslo velké překvapení, 
kdy tým Calibra z České Třebové porazil něko-
likanásobné mistry naší oblasti z Koclířova 
Trosky B. Koncem září odstartovala i superliga 
ve Sport baru Svitavy, kde rovněž probíhají kaž- 
dou středu od 19:00 hodin zápasy Kuča cupu.  

František Kučera

Odstartovali jsme  
71. volejbalovou sezónu 

Volejbalistům skončilo přípravné období 
vyplněné soustředěními, tréninkem, příprav-
nými turnaji a zápasy. Jen pro zajímavost - 
na prázdninových soustředěních se letos v pěti 
turnusech vystřídalo více než 200 členů oddílu. 
A že se na nich nepoflakovali a nerekreovali, 
to můžu potvrdit. 

Druhý zářijový víkend tak mohli rozehrát 
starší žáci, mladší žákyně a také nejmladší dívčí 
věkové kategorie, tedy přípravky, soutěžní roč-
ník 2019/20. Počasí naštěstí přálo, takže jak 
v sobotu, tak i v neděli bylo „volejbalově“ plno 
nejen ve sportovní hale, ale i na volejbalových 
kurtech. Hrály se důležité kvalifikace. Důležité 
především proto, že výsledky ovlivnily zařazení 
týmů do výkonnostních skupin v hlavních sou-
těžích. Výbornou startovací pozici si vybojovaly 
A týmy mladších žákyň, starší žáci i dívčí příprav-
ky. Nakonec, od A týmů očekáváme, že budou 
celou soutěž bojovat o umístění v čele výsledko-
vých tabulek. I zbývající zářijové víkendy byly 
naplněné kvalifikacemi v dalších mládežnických 
kategoriích a rozehrají se soutěže dorostu i do-
spělých. Celkem máme do mistrovských soutěží 
a Českých pohárů přihlášených úctyhodných 44 
družstev. V ligových soutěžích nás budou zastu-
povat ženy, junioři, kadeti a kadetky, ostatní 
týmy budou „válčit“ v krajských přeborech.

Jaký bude průběh celé dlouhé sezóny, zda 
se budou naplňovat očekávání a přání jednot-
livých týmů a trenérů a jak se bude dařit, o tom 
vás budeme informovat. Ale úplně největší ra-
dost nám uděláte, když se přijdete podívat 
a naše týmy povzbudíte.  Marcela Sezemská

Rouchal v absolutní republikové špičce

Dominik Rouchal, člen TO TJ Svitavy, z.s.,  
zažívá velmi úspěšný tenisový rok. Ve věkové 
kategorii staršího žactva (U14) patří mezi nej-
lepší. V zimě vybojoval 3. místo z halového 
mistrovství republiky ve dvouhře. Na IX. hrách 
letní olympiády mládeže v Liberci postoupil až 
do semifinále dvouhry. Ve čtvrtfinále porazil 
V. Kalinu, 24. hráče evropského žebříčku TE. 
V semifinále podlehl J. Menšíkovi (23. TE) 
a v boji o 3. místo L. Velíkovi (10. TE). Celko-

vě tedy Dominik obsadil v nejsilnější konku-
renci 4. místo. 

Favoritem byl i na letním mistrovství repub-
liky staršího žactva v Jablonci n. Nisou. Po smol-
né prohře v semifinále obsadil 3. místo 
ve dvouhře. Čtyřhru však se spoluhráčem N. 
Fedaskem ze Sparty Praha, vyhrál a stal se tak 
mistrem republiky. 

Dalším úspěchem bylo vítězství na turnaji 
kategorie „A“ (U14) v Havířově, kde vyhrál 
dvouhru i čtyřhru. Má za sebou 2 triumfy 
na turnajích dorostenců (U18) a úspěšné star-
ty mezi dospělými.

Dominik slavil úspěchy i v soutěžích družstev. 
V kategorii staršího žactva hostoval v nejlepším 
českém klubu TK Agrofert Prostějov, který ve fi-
nále Mistrovství ČR družstev v Rakovníku porazil 
TK Spartu Praha. Dominik se na titulu podílel 
velkou měrou, vyhrál všechny své dvouhry i čtyř-
hry. Byl oporou svitavského družstva v kategorii 
dorostu i dospělých. 

 Martin Lipenský


