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Už osmadvacet let je konec prázdnin ve Svitavách ve znamení pouti. Pouti ke svatému Jiljí –
podle nejstarší dochované stavby ve městě – hřbitovního kostela svatého Jiljí (věží vzhlíží
na náměstí). A tak se vlastně stává svatý Jiljí – patron kojících matek, žebráků, tělesně postižených, lesů, kovářů… i patronem Svitav. Tedy – první neděli v září.
Začínali jsme nedělní poutí – koncerty, pouliční divadla, stánky, nezbytné houpačky
a kolotoče. Po čase přibyla brněnská agentura REX – s tematickým historickým programem. Vzpomínáte na rok 2006 a 750 let
od první písemné zmínky o městě Svitavy?
Dobové kostýmy, středověké vojenské ležení,
turnajové souboje na koních s dřevci a pan
prezident Václav Havel! Později jsme přidali
sobotní celodenní slavnosti dechových hudeb, páteční koncerty, večerní pouliční divadla. K tomu se přidal Řezbářský memoriál
Aloise Petruse – po celý týden vyřezávání
soch i s podvečerními koncerty. A vernisáž
Venkovky – obrazy na zdech uličky vedle informačního centra směrem z náměstí. A Jiřinková slavnost ve farní stodole v sobotu odpoledne. Celotýdenní program končíme poutí
ke svatému Jiljí. V neděli večer v kostele svatého Jiljí slavnostní koncert, kde často zahrají svitavští muzikanti a zpěváci!
Tak takový bývá svitavský konec prázdnin. Ve-

selý, příjemný, zábavný, radostný. To, aby nám
nebylo líto, že léto končí…
A jaké to bude letos? V tomto podivném roce
2020 – plném omezení, přikázání, doporučení!
Věříme, že vše dopadne dobře. Nebude pršet,
nebude zima, bude svítit sluníčko a my se potkáme na náměstí a v muzeu a v kostele
na koncertech a na pouti. Program najdete
na str. 2 a v kalendáři akcí.
Blanka Čuhelová a Petr Mohr

Svatováclavský košt
Oslavy vína se letos konají v sobotu 26. září opět
v horní části náměstí Míru. Slavnostní přípitek je
oficiálně zahájí ve 14 hodin. Moderátor Ondřej
Komůrka představí vinaře a vinařství, kteří
na svitavský vinný košt dorazí, pohovoří o víně,
přiblíží účastníkům program celého odpoledne
a večera. Účast zatím potvrdilo 14 vinařství, některá z nich přijíždějí do Svitav tradičně, jiná jsou
neokoukaná a dokonce zcela nová.
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K popíjení lahodných vinných moků zahraje
nejdříve cimbálová muzika, zhruba od 16 hodin začne vystoupení kapely Do větru. Pokud
koronavirová situace dovolí, dalšími účinkujícími budou italské duo Ilaria Graziano
a Francesco Forni. Ilaria a Francesco zpívají
své písně v angličtině, francouzštině, španělštině a samozřejmě v italštině. Odborníci říkají, že mají vlastní hudební recept, postavený
na výrazných hlasech a akustických nástrojích.
Oba mají zkušenosti s divadlem i filmem. Jejich poslední album Twinkle Twinkle je inspirováno cestami a zážitky, každý posluchač si
v něm najde to své.
Po italské dvojici zahraje Jablkoň a hudební
produkci na koštu uzavře sestava Happy to
meet.
Snad nám bude přát počasí a rovněž aktuální
epidemiologická situace. Přijďte si užít muziku
i lahodná vína. Těšíme se na vás!
Petra Soukupová
Program:
14:00–14:10 zahájení koštu
14:10–14.50 Cimbálová muzika (1. blok)
15:00–15:40 Cimbálová muzika (2. blok)
16:10–16:55 Do větru
17:40–18:30 Ilaria Graziano a Francesco Forni
19:10–20:10 Jablkoň
20:50–21:50 Happy to meet
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Top týden a pouť ke sv. Jiljí
Tak takové to bude v letošním roce
Od 31. 8 do 5. 9. – Řezbářský memoriál Aloise
Petruse. Bude se konat v komornějším duchu
na muzejní zahradě a téma bude ryze svitavské – Muzikantské lavičky, věnované svitavským muzikantům, kteří ovlivnili místní hudební prostředí a už nejsou mezi námi. Josefu
Vaškovi (Točkolotoč), Jiřímu Břeňkovi (Čechomor), Ladislavu Plívovi (Povijan aj.), Mario Kučerovi (Fialový expres) a Jiřímu Michálkovi
(Čechomor). Na muzejní zahradě pod červeným bukem proběhnou také vždy v 18:00 hodin podvečerní koncerty:
Pondělí 31. srpna
MiRage – svitavská kapela se realizuje na cover skladbách v přearanžovaném kabátu, repertoár zaměřen pop-rock, blues.
Středa 2. září
Alfasrnec – brněnská kapela hrající kombinaci
macho-folku s prvky femin-folku
Sobota 5. září
Ukončení řezbářského memoriálu v 17:00 hodin.
V pátek 4. září nás čeká na náměstí dvojkoncert.
Lenny – držitelka ceny Anděl za objev – originální zpěvačka, která na naší hudební scéně
působí jako zjevení!
Nebe – pětičlenná hudební parta mladých
skvělých muzikantů si místo na Zemi našla
v roce 2005.

Ty dva koncerty budou mít svá omezení. Vstup
bude možný pouze z prostřední časti náměstí. To proto abychom dodrželi všechna zdravotní nařízení, včetně počtu povolených osob…
Sobota 5. září bude opět plná muziky. Čeká nás
odpoledne 28. slavnost dechových hudeb. Čtyři
dechové orchestry – z toho dva svitavské. Podvečer zakončíme netradičně. V rámci česko-polského, respektive svitavsko-strzelinského společného kulturního projektu vystoupí na náměstí polská
kapela ze Strzelina Lifting. Na naši počest uslyšíme i několik českých hitů! A ještě navíc – večer
zahraje Ondra Kučera ve Fabrice na naše křídlo
(zakoupené díky výše zmíněnému projektu) krátký koncert, který budeme streamovat.
A neděle 6. září bude pouťová. Na spodní části náměstí jako vždy Cimbálová muzika Aleše
Smutného se zpěvákem Karlem Hegnerem.
Poprvé přivítáme na náměstí dudy! Přijede
k nám Dudácká muzika ZUŠ Hrotovice – šestičlenné folklorní uskupení. Na horním náměstí připomene agentura REX 75 let od konce
druhé světové války. Pouť ke svatému Jiljí zakončíme slavnostním koncertem ve stejnojmenném kostele – Trio Cantorum a v něm
hraje Petr Jeníček, učitel svitavské hudebky!
Těšíme se na vás. Hezký konec prázdnin a léta
a těšíme se, že podzim bude takový, jaký chceme, aby byl!
Blanka Čuhelová a Petr Mohr

Vážení a milí Svitavané,
doufám, že jste během letních měsíců prožili
s Vaší rodinou společnou dovolenou a načerpali síly do další části roku. Přichází podzim a s ním
i blížící se krajské volby, které se uskuteční v termínu 2.–3. října. Do schránek dostáváte mnoho
předvolebních letáků a plakátovací plochy se
plní fotografiemi jednotlivých kandidátů. Ačkoliv
si mnoho lidí myslí, že tyto volby nejsou důležité,
opak je pravdou. Z rozpočtu kraje jsou financovány střední školy, sociální služby, doprava
a hlavně zdravotnictví. V současnosti je ve Svitavách rozpracovaných několik projektů, o jejichž realizaci právě rozhodnou budoucí zastupitelé. Mezi tyto projekty patří třeba dokončení
předprostoru před gymnáziem, oprava vnitřních
prostor obchodní akademie, fasáda střední zdravotnické školy či oprava komunikace na Javorník. Největším, a pro mě nejdůležitějším, projektem je zahájení modernizace Svitavské nemocnice v objemu 600 mil. Kč. Pardubický kraj
přispívá v rámci grantového programu na obnovu památek, činnost knihovny, podporuje kulturu nebo sportovní oddíly. I sociální služby nebo
doprava, kterou provozuje Salvie, je spolufinancována z krajského rozpočtu. Pro každého starostu města či obce je velmi důležité, kdo bude
o výše uvedených věcech rozhodovat. Přeci jen
krajské projekty jsou součástí našeho města
a často je nutná velmi úzká vzájemná spolupráce. Proto bych Vás chtěl vyzvat, abyste určitě
vyrazili k volebním urnám a po výběru Vámi zvo-
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lené strany jste dali preferenční hlas kandidátovi z našeho regionu. Tím velmi pomůžete rozvíjet
náš, od Pardubic dosti vzdálený, region.
Moc Vám za to děkuji.
David Šimek, starosta města Svitavy
P.S. Závěrem mi dovolte poděkovat zástupcům
města Svitavy, kteří se podíleli na rozvoji kraje
v rámci orgánů krajské samosprávy.
V období 2016–2020 se na krajské samosprávě podíleli:
Členové zastupitelstva:
David Šimek, Jaroslav Kytýr, David Švec
Členové výborů:
Marcela Sezemská (výbor pro sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch) / David
Šimek (předseda výboru pro výchovu,
vzdělávání a zaměstnanost) / Pavel Čížek
a David Švec (výbor pro dopravu a dopravní obslužnost), Lenka Jurenová (výbor pro
sociální věci a neziskový sektor) / Jaroslav
Kytýr (výbor pro regionální rozvoj a evropské fondy),
Grantové komise:
Petr Mohr (grantová komise pro kulturu),
Šárka Řehořová (grantová komise pro sociální oblast)

Dny evropského
kulturního dědictví:

Památky bez příběhů nemluví
Lidská paměť je fenoménem, který postupně
upozadí nepříjemné a selektivně vybere to
dobré. Je to ale i ošidné, protože jsou věci,
na které zapomenout nelze. Musíme si je připomínat, i když to jsou tragické osudy, které
se stávají terčem relativizace. V letošním roce
uběhlo 75 let od konce holocaustu. Je to natolik významné evropské datum, že jsme se
rozhodli připomenout ho během Dnů evropského dědictví 2020. Zaměříme se na paměť
a v rámci každoročního projektu Hledání
hvězdy Davidovy tentokrát nejen položíme
Kameny zmizelých (Stolpersteine), ale také
vydáme tištěného průvodce s názvem Stopou
zmizelých sousedů (Příběhy svitavských
Židů). Průvodce bude doplněn mapou s vyznačením položených Kamenů, domů,
v nichž bydleli svitavští izraelité, a míst, které
se holocaustu dotýkala. To všechno přehledně na jednom místě. Víme totiž, že památky
bez příběhů nemluví.

Ke Dnům evropského dědictví se ve Svitavách připojíme v neděli 13. září 2020, kdy
bude zdarma otevřeno městské muzeum,
přičemž v rámci expozice Hledáni hvězdy
Davidovy bude možné zhlédnout mimořádně promítané dokumenty o Oskaru Schindlerovi. Od 14:00 bude do dlažby v Poličské
ulici položen Stolperstein pro připomenutí
další oběti holocaustu, paní Augusty Kanterové. Následně bude veřejnosti představen
zmíněný průvodce s mapou a v 15:00 začne
u pomníku Oskara Schindlera v parku Jana
Palacha komentovaná prohlídka míst, která
osudy svitavských Židů připomínají. Průvodci budou Radoslav Fikejz a Radomila Oblouková.
Celý program bude ukončen v parku Jana
Palacha, kde se nedaleko rodného domu
Oskara Schindlera uskuteční promítání filmu
Stevena Spielberga Schindlerův seznam.
Radoslav Fikejz, Hynek Stříteský

VÍTE, ŽE...
...ve Svitavách, v ulici Soudní 194 (pod
kostelem, vedle RK Remax) byl otevřen
obchod s dětským a sportovním oblečením? Najdete v něm vše pro miminka
i velké děti, sportovní a funkční oblečení
pro děti i dospělé a dresy pro malé i velké
fotbalisty.

BA
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Vážení spoluobčané,
město Svitavy v současné době dokončuje v ulici T. G. Masaryka výstavbu Komunitního domu
seniorů. Jedná se o dům s celkem 15 bytovými jednotkami o velikosti 1+kk s příslušenstvím,
které jsou určeny pro bydlení seniorů a osob, které mají ztížený přístup k bydlení vyplývající
z jejich nepříznivé sociální situace – věk, zdravotní stav apod.
Všechny byty se skládají ze zádveří, koupelny s WC a pokoje s kuchyňským koutem.

Dokončení výstavby je naplánováno na měsíc
říjen letošního roku s tím, že předpokládaný
termín uvedení do provozu, tedy uzavření nájemních smluv s novými obyvateli domu, bude
1. prosinec 2020.
Výběrové řízení na získání nájmu bytu v tomto
domě bude zveřejněno na úřední desce MěÚ
Svitavy. Přihláška do výběrového řízení bude
k dispozici od září na bytovém oddělení odboru rozvoje města MěÚ Svitavy. Bližší informace
získáte u téhož odboru osobně u Ing. Aleny Tomáškové, případně na telefonním čísle
461 550 260.
Zájemce o byt, ale i všechny, kdo si chtějí prohlédnout jeden z dalších projektů realizovaných městem, zveme na den otevřených dveří, který se bude konat dne 23. září 2020 od 10
do 16 hod.

Příklad
dispozičního řešení
byt 1.1
podlahová plocha
celkové měsíční nájemné
z podlahové plochy

43,95 m2
2 843,56 Kč

byt 1.2
podlahová plocha
celkové měsíční nájemné
z podlahové plochy

40,56 m2
2 624,23 Kč

byt 1.3
podlahová plocha
celkové měsíční nájemné
z podlahové plochy

byt 1.3

CHODBA
8,95 m²

WC
5 m²

byt 1.2

29,10m²
m²
8,95

WC
5 m²

POKOJ
29,10 m²

POKOJ

POKOJ

29,10 m²

29 m²

29 m²

SKLAD
POKOJ
29 m²

0,9SKLAD
m²

0,9 m²

SKLAD

0,9 m²

0,9 m²

SKLAD

WC
CHODBA
CHODBA
5,66 m² WC 5,66 m² CHODBA
5 m²
5 m²

0,9 m²

POKOJ
19,05 m²

SKLAD

WC

WC
5 m²

SKLAD

POKOJ

WC
5 m²

1 871,12 Kč

byt 1.1
0,9 m²

POKOJ
CHODBA

28,92 m2

4,97 m²

CHODBA
WC
4,974 m²
m²

0,9 m²

POKOJ

POKOJ
SKLAD
19,05 m²

19,05 m²

SKLAD

CHODBA
WC 4 m² CHODBA

4,97 m²

4 m²

5,66 m²

0,9 m²
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Našly se vlaštovky na Langrově vile
Během stále probíhajících rekonstrukcí se
na Langrově vile podařilo objevit zcela ojedinělou malbu vlaštovek. Po bližším zkoumání
bylo zjištěno, že se jedná o malby z počátku
20. století a o druhou nejstarší realizovanou
vrstvu v souhře barevného pojetí fasády v odstínu zelené. Blíže jsme zpovídali restaurátorku
Martinu Bednářovou, která na celou rekonstrukci dohlíží coby dozor památkářů:
„K vlaštovkám na Langrově vile toho moc známo není. Nalezeny byly ve vrstvách nátěrů
na podhledech kleneb na terase západní strany. S největší pravděpodobností je zde nechal
realizovat někdo z rodiny továrníků Langrů.
Bohužel signatura autora, případná datace, zde
nalezena nebyla. Při návrhu a realizaci maleb
vlaštovek s rostlinnými motivy, úpony rostlin
vyšli patrně z reality, kdy na římsách pod klenbou byla stále obnovována hnízda skutečnými
vlaštovkami – což je velmi pěkné, vezmeme-li
v úvahu otevření lodžie směrem do parku – má
to krásnou návaznost na přírodní prvek a souhru s okolním prostředím parku. Ten, kdo si

nechal tyto malby na klenbách lodžie provést,
to zde musel mít opravdu rád a po skutečných
vlaštovkách a jejich návratech se mu muselo
asi každý rok stýskat. A domnívám se, že s tímto odhadem nejsem daleko.“
O skutečném významu této malby i jeho konkrétním autorovi se dále můžeme spíše jen dohadovat. Jedno však zůstává nezpochybnitelné. Samotní bývalí obyvatelé jedné z největších památek města si rozhodně dali tu práci, aby si své
sídlo zkrášlili k obrazu svému. Jiří Johanides

Přehled dopravních informací ve městě
Během září dojde na území města, případně
v přilehlém okolí, k několika dopravním omezením. Dovolujeme si uvést jejich přehled:
•• V ulici Kapitána Jaroše v úseku od autobusové zastávky Svitavy, Lány samoobsluha
(u Kalášků) až po křižovatku s ulicemi Mýtní
a Pod Viaduktem (u Apexu) bude probíhat
do 20. 9. vyfrézování vozovky a položení
nového koberce. Tato oprava je realizována
v návaznosti na opakované stížnosti místních obyvatel na nerovnost povrchu silnice.
Úsek bude průjezdný, pouze v něm bude
omezena nejvyšší dovolená rychlost na 30
km/h.
•• V období od 7. do 27. září bude provedena
oprava silnice II/366 Svitavy – hotel U Jelena, která je plánována na 2 etapy vždy
po jedné straně komunikace. Provoz zde

bude v tomto období řízen kyvadlově pomocí světelného signalizačního zařízení.
•• Z důvodu rekonstrukce kanalizace a kanalizačních přípojek dojde během září k omezení provozu na parkovišti u budovy Městského úřadu Svitavy, T. G. Masaryka 40/25.
•• Svitavy poskytnou útočiště pro natáčení
části celovečerního hraného filmu SLOVO.
Během natáčení bude uzavřena ulice Purkyňova stejně jako parkoviště u autobusového nádraží. Termíny uzavírek jsou 21.–24.
9. a následně také 2.–6. 10. Oboustranná
objízdná trasa povede skrze ulici Kollárova
a následně směrem ke kruhovému objezdu
pod náměstím.

Přemístění sochy
sv. Jana Nepomuckého
Po vyhodnocení nevyhovujícího stavu sochy
sv. Jana Nepomuckého, která stojí přímo u silnice v ulici Školní, požádalo město Svitavy
o souhlas s přemístěním na vhodnější místo.
Po pátrání v archivech po jejím prvotním umístění bylo Krajským úřadem Pardubického kraje rozhodnuto o možnosti přemístit sochu
blíže k toku řeky Svitavy hned vedle lávky vedoucí od fary k Fabrice. Před novou instalací
bude socha zrestaurována.
Jiří Petr

Zlatá svatba
Je obdivuhodné, když dva lidé spojí své životy v manželský svazek a vytrvají v něm několik
desítek let. To se podařilo manželům Věře
a Rudolfu Sixtovým, kteří v sobotu 18. července oslavili v obřadní síni svitavské radnice zlatou svatbu. Před starostou Davidem Šimkem
opět řekli své „ANO“ a obnovili svůj slib, který
si před padesáti lety vzájemně dali. Přejeme
pevné zdraví, mnoho šťastných let bok
po boku a spoustu radosti ze života, z dětí
a vnoučat.
Marcela Górecká

Děkujeme všem řidičkám a řidičům za trpělivost a pochopení.
Jiří Johanides

Letní škola Začít spolu byla ve Svitavách
Ve dnech 2. 7. – 5. 7. 2020 byla realizována
v rámci projektu MAP II a Implementace MAP
ORP Svitavy (RČ: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/
0008519) ve spolupráci s organizací Step by
Step ČR v prostorách MŠ Pražská Letní škola
Začít spolu, které se zúčastnily učitelky z mateřských škol ve Svitavách a blízkého okolí.
K lektorování se podařilo získat Mgr. Julianu
Gardošovou, která je také mentorkou a hlavně
certifikátorkou programu Začít spolu.
Začít spolu je velmi propracovaný vzdělávací
systém, který je vhodný pro každé dítě. Vychází
z konstruktivistického pojetí vzdělávání, staví
na humanistických a demokratických principech ve vzdělávání, při bezpodmínečném uplatňování pedagogického principu zaměřeného
na dítě. V ČR působí Začít spolu od roku 1994
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a od roku 2004 je součástí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání
a dosahuje vynikajících výsledků.
Paní učitelky postupně získávaly v rámci Letní
školy teoretické i praktické vědomosti, zkušenosti a dovednosti v oblasti individualizace
v předškolním vzdělávání, v tematickém plánování a integrovaném učení činnostmi a hrou.
Byly zasvěceny do inovativních postupů a moderních metod pedagogické práce, které mohou následně plně využít při práci s dětmi
v prostředí svých mateřských škol.
Letní škola byla uspořádána za finanční podpory Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání, v rámci Evropského sociálního
fondu.
Petra Nováková

Vydávání voličských
průkazů
Ve dnech 2. a 3. října 2020 proběhnou volby
do Zastupitelstva Pardubického kraje. Občan
– volič, který se nebude ve dnech voleb zdržovat v místě svého trvalého pobytu a má zájem
volit, může již nyní požádat o vydání voličského průkazu. Požádat může písemně (žádost
s ověřeným podpisem) nebo prostřednictvím
datové schránky do 25. 9. 2020. Osobní žádosti se přijímají na odboru správních činností
v budově úřadu, ul. Dvořákova 3, do 16:00 hodin středy 30. září 2020 a volič se musí prokázat platným občanským průkazem. Volič s trvalým pobytem ve Svitavách může využít
svého volebního práva pouze na území Pardubického kraje.
Pavla Velecká

Naše město
INFORMACE Z MĚSTA

MĚSTSKÁ POLICIE 156

Informace z odboru školství a kultury
•• V jarních měsících proběhly tři rekonkurzy,
neboli konkurzní řízení na pracovní místo
ředitelek dvou mateřských škol a jedné základní školy. Školský zákon tak zřizovateli
umožňuje zhodnotit práci ředitelek a jim pak
představit své vize na další šestileté období.
Dne 1. srpna tak byly opětovně do svých
funkcí jmenovány radou města: Mgr. Jana
Pazderová, ředitelka Základní školy Svitavy,
Felberova 2, Bc. Petra Nováková, ředitelka
Mateřské školy Svitavy, Milady Horákové 27,
a Hana Popelková, DiS., ředitelka Mateřské
školy Svitavy, Marie Majerové 13.

•• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
vydalo koncem srpna Manuály s doporučeními
k fungování škol v souvislosti s koronavirem.
Dál budou platit doporučení dodržovat přísnější hygienická pravidla podobně jako na jaře.
•• Město Svitavy získalo z programu Regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón Ministerstva
kultury dotaci 900 tisíc Kč na svoji památkovou zónu. Za necelé dva miliony korun
tak mohla začít postupná oprava, resp. výměna oken na památkově chráněné budově základní školy na náměstí.
Jiří Petr

MYJÓMI: Jsme také ve Svitavách

Hendikep rozhodně není překážkou v zaměstnávání
Současné trendy v přístupu k osobám se zdravotním postižením pozvolna zvyšují kvalitu
jejich života. Nesmírně důležitou úlohu hraje
také zaměstnávání dospělých osob s hendikepem. A právě v této oblasti působí brněnská
firma MYJÓMI družstvo invalidů, která má jednu z provozoven také ve Svitavách.
Svitavy patří mezi lokality, které integraci osob
se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním úspěšně uvádějí do praxe v řadě
oblastí života. Vzpomeňme například na projekt Inkluze ve Svitavách, na turistické trasy
přístupné i pro vozíčkáře, projekt ŠANCE – zařízení pro sociálně vyloučené osoby, systematické rekonstrukce chodníků s bezbariérovými
nájezdy nebo třeba Domov na rozcestí a jeho
tréninkovou kavárnu Café Rozcestí, ve které
mají klienti domova možnost získat pracovní
zkušenosti.
V podobném duchu funguje i svitavská provozovna sociálního podniku MYJÓMI. Pracovní
uplatnění zde nacházejí mimo jiné i klienti Domova na rozcestí, protože dílna se v lednu
2016 otvírala právě pro ně. Později MYJÓMI
navázalo stejnou spolupráci také s Domovem
u studánky a Sociálními službami Šebetov.
Zaměstnání zde ale našla i řada dalších hendikepovaných občanů.
Vedení MYJÓMI přizpůsobilo pracovní podmínky speciálním potřebám osob s těžšími
typy postižení. Zvolilo jednoduchou činnost –
balení hoblinové podestýlky pro domácí maz-

Vítání občánků
V sobotu 1. srpna uvítala obřadní síň Langrovy
vily mezi Svitavany celkem 12 nových občánků:
Adriana Felkl / Kateřina Křížová / Zdeněk Kuřík /
Anna Kvapilová / Anna Letochová / Matouš
Říha / Šimon Šimek / Vendulka Šmerdová /
Ondřej Špinler / Karla Večeřová / Kristián
Vondra / Eliáš Weber
Sváteční obřad doprovodila příjemná slova
z úst zastupitele Haralda Čadílka, jenž popřál
všem novorozencům především spoustu zdraví. Slavnostní sobota se neobešla ani bez hudebního doprovodu, zápisu do pamětní knihy
města či předání drobných dárečků a květin.
I my přejeme mnoho zdraví, radosti a životní
pohody.
Jiří Johanides

líčky. Pracovní úvazky se domlouvají vždy individuálně podle možností a potřeb každého
uchazeče o zaměstnání a aktuálních možností a kapacit dílny. Zaměstnancům s hendikepem je k dispozici také asistent, který pomůže,
kde je zrovna potřeba. Významným krokem
směrem k zaměstnancům je také možnost
využít firemní dopravu do zaměstnání a zpět,
která funguje rovněž především pro klienty
domovů. Více informací a volné pracovní pozice naleznete na www.myjomi.cz.
Monika Trávníčková

Seniorcentrum města
Svitavy s.r.o.
hledá do svého týmu vhodné kandidáty
na pracovní pozice:
•• Zdravotní sestra
•• Pracovník v sociálních službách
– přímá obslužná péče
•• Pracovník v sociálních službách
– ZVNČ
•• Mzdová účetní
•• Uklízečka
V případě Vašeho zájmu o některou z nabízených pracovních pozic jsou informace přístupné na webových stránkách:
www.seniorcentrum.svitavy.cz
Lenka Jurenová

Je tu začátek školního roku
a bezpečnost našich dětí
Končí prázdniny a začíná další školní rok.
Do škol se začátkem září vydají nejen již „ostřílení“ žáci, ale také žáci noví, prvňáčci. Některé
děti mohou být duchem stále v letních radovánkách a nedochází jim možná rizika nepozornosti. Snažme se být všichni, ať již jsme
účastníci silničního provozu či nikoli, obezřetní
a dodržovat pár základních rad, které nám
všem mohou pomoci v klidu zvládnout začátek
školního roku a předejít nepříjemným situacím.
•• doprovázejte své děti až před budovu školy a pokud nemůžete, poproste o pomoc
jejich starší sourozence nebo prarodiče
•• promluvte s dětmi o bezpečném chování
při cestě do školy i ze školy a cestu do školy, jídelny či družiny s nimi předem projděte
•• oblečení dětí opatřete reflexními prvky,
zlepšíte jejich viditelnost nejenom při nepříznivém počasí
•• nezapomínejte na to, že děti naše jednání
často kopírují, proto buďme dobrým vzorem
Strážníkům není lhostejné bezpečí a zdraví
vašich dětí, a proto i v tomto školním roce budete strážníky vídat na přechodech v blízkosti školských zařízení. Zvláště řidiče motorových
vozidel žádáme, aby dbali zvýšené opatrnosti
v místech, kde se nacházejí tato zařízení.

Informace k úsekovému měření
V rámci provozu úsekového měření v ul. kpt. Jaroše jsme zaznamenali několik dotazů od občanů, které mají v podstatě stejný charakter.
Ptáte se, proč ze zařízení v nočních hodinách
bliká červené světlo i na vozidla, která zjevně
neporušují rychlostní limit? Radarové zařízení
dokumentuje každé vozidlo, tedy pořizuje fotografii vozidla, které do úseku vjíždí nebo
z něj vyjíždí. Pro projetí provede systém spárování fotografií. Vozidla, která poruší rychlost,
jsou oznámena na městskou policii. Ostatní
fotografie systém zahodí a na městskou policii
nejdou. Ve večerní době můžete vidět červené
světlo, jedná se o přísvit kamery.

Spor partnerů
Dne 13. 8. ve večerních hodinách zasahovala
hlídka strážníků v jednom z bytových domů
ve Svitavách. Podle oznamovatelky dochází
k sporům v rodině, kdy podnapilý muž velmi
hlasitě křičí na ženu. Po příjezdu hlídky na místo byl slyšet křik a volání o pomoc. Strážníci
provedli na místě ihned adekvátní zásah a věc
byla následně předána k dalšímu opatření Policii ČR s podezřením na prověření množného
domácího násilí.

Dozvuky slavností a festivalů
Během letních měsíců proběhlo ve městě několik akcí – slavností, festivalů, oslav apod.
Strážníci městské policie na všechny akce vždy
dohlíželi, a to zejména ve smyslu kontroly nad
dodržováním veřejného pořádku. Bylo řešeno
několik událostí, které mnohdy souvisely s nadměrnou konzumací alkoholu ze strany přestupce, došlo k drobným krádežím či ztrátám věcí,
ale celkově nedocházelo k většímu narušování
veřejného pořádku a akce proběhly bez závažných událostí.
Rostislav Bednář
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Naše město
SPOLKOVÁ ČINNOST VE MĚSTĚ

Jaké byly letní tábory?
Cyklistický a sportovní
příměstský tábor

Začátkem července jste mohli v okolí Svitav potkávat větší skupiny mladých cyklistů, byli to
účastníci Cyklistického a sportovního příměstského tábora manželů Markových. Na dvou turnusech se vystřídalo kolem 40 dětí nejen ze
Svitav ale i okolních měst a obcí. O děti se starali kvalifikovaní trenéři cyklistiky, plavání a triatlonu, další cenné rady a zkušenosti z oblasti
triatlonu a sportovního života si mohli vyslechnout od studentů Sportovního gymnázia Ludvíka
Daňka v Brně a reprezentantů České republiky
v triatlonu. Pro děti byl připraven pestrý program
plný cyklovýletů, her, soutěží, sportu a legrace.
Mladí sportovci se zdokonalili v technice a ovládání svého kola, vyzkoušeli si cyklistickou časovku, duatlon, jízdu na pumptracku, letní biatlon
a spoustu dalších věcí. Fotografie a videa si můžete prohlédnout na naší facebookové stránce
Cyklistický a sportovní příměstský tábor Svitavy.
Ladislava Marková

ti, hry a aktivity s armádními motivy (výroba
vlajek a terčů, maskování, jezdecká kavalerie,
kurz první pomoci apod.). Zbylé dva srpnové
turnusy se nazývaly „Western“ a námět programu korespondoval se zábavnou karetní hrou
„Bang“ (hra Slepý barman nebo Zloději a šerifové, jízda prérií, zdobení podkov, jízda ve westernovém sedle, atd).
Veronika Šabrňáková

Mateřské a rodinné centrum
Krůček Svitavy

Letní příměstské tábory 2020
V Krůčku proběhlo letos v létě 5 příměstských
táborů pro děti od 5 let. Čtyři turnusy byly podpořeny z projektu „Příměstské tábory – Svitavsko“ realizovaného přes MAS Svitava financovaného z Operačního programu zaměstnanost
Celkem prošlo tábory přes 100 dětí, o které se
staral tým 8 vedoucích, 8 dobrovolníků z našeho Dobrovolnického centra Krůček a 2 naše
dobrovolnice z Evropského sboru solidarity.
Děti prožily týdny plné dobrodružství, ať už
jako cestovatelé kolem světa, kutilové nebo se
vypravily do pravěku. Z jedněch táborníků se
stali malí záchranáři a táborové týdny jsme
společně zakončili pohádkovým královstvím.
Táborníci si i přes různorodé a ne vždy příznivé počasí jednotlivých táborů užívali společně
strávený čas hrami, výlety, získali nové kamarády, poznatky a hlavně plno nových zážitků.
Poděkování patří týmu ze všech táborů i našim
dobrovolníkům.
Kateřina Burešová

HelloGoodbye
Příměstské a pobytové tábory
s Bonanzou

Během letních prázdnin proběhlo celkem 8
táborů (5 příměstských a 3 pobytové). Srpnové
příměstské tábory v NK Díra ve Svitavách se
nesly v duchu výletů do okolních měst a různých aktivit na klubu či mimo něj. Děti navštívily Lesní lanový park v Březové nad Svitavou,
podívaly se do Vodárenského lesa nebo se
mohly kochat krásami Klášterních zahrad
města Litomyšl. Děti si také zahrály bowling
v místní restauraci Maják nebo strávily odpoledne hraním společenských her, ručními pracemi a výrobou předmětů z korálků. Příměstské tábory na statku ve Vendolí jsou oblíbené,
děti se na tábory rády vracejí, a to hlavně z důvodu pestrého programu spojeného s aktivitami okolo koní. Děti se první den seznámily
s prostředím statku a zvířaty, poté absolvovaly
výuku a instruktáž jízdy na koni a péče o ně.
Letošní program všech táborů byl zpestřen
středeční návštěvou minifarmy Falbgery v Borové, putováním na místní rozhlednu Karpaty
společně s koňmi nebo dalšími aktivitami.
Pobytové tábory na statku ve Vendolí patří také
k velmi populárním a jejich kapacita je naplněna
již půl roku před samotným konáním. Tábory
a jejich program lákají děti nejen ze Svitavska
a okolí, ale i z vzdálenějších měst. Všechny tábory odstartoval první červencový turnus nesoucí název „Armáda“, který byl zaměřen na činnos-
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Příměstský tábor s angličtinou 2020
Téma JOBS (povolání) jsme si užili s dětmi
od čtyř do dvanácti let druhý týden v srpnu!
Každý den měly jiná povolání, jiné téma, odlišná místa, kde se hravou formou učily v angličtině. Stali jsme se umělci i hudebníky.
Cvičili jsme ve fitcentru. Vařili jsme dobroty.
Byli jsme reportéři i uklízeči…. Zážitků máme
mnoho! Děti byly úžasné a zapálené do každé aktivity.
Děkujeme dětem a rodičům za super spolupráci! Těšíme se na Vás příští rok! Klára van Sas

Prázdninové tvůrčí dílny
ve svitavském muzeu

Městské muzeum a galerie ve Svitavách během letošních prázdnin uspořádalo týden plný
dětských řemeslných a výtvarných workshopů
(3. – 8. srpna 2020), které probíhaly pod vedením nejen zkušených, ale také přátelských
a vlídných lektorů. V pondělí děti tvořily originální skleněné vitráže dle vlastní fantazie pod
dohledem skláře Vladimíra Graciase. V úterý
se děti proměnily v řezbáře a vyrobily si za pomoci Vojtěcha Hurycha vlastní dřevěné loutky.
Ve středu přišla na řadu keramika, resp. práce
s hlínou na hrnčířském kruhu pod vedením
Věry Coufalové. Čtvrtek byl věnován odlévání
kovů, děti si vyzkoušely výrobu odlévaných
šperků a dekorativních předmětů pod dohledem uměleckého slévače Martina Horkého.
A během pátku a soboty se spolu s Vladimírem Skalickým staly fotografy, přičemž vedle

práce s digitální fotoaparátem zažily také návrat klasické fotografie na kinofilm a kouzlo
černé komory.
Jitka Olšánová, Hynek Stříteský

Příměstský sportovní tábor
Svitavy 2020

Příměstský sportovní tábor se letos uskutečnil
od 1. do 24. července. Na programu byly tréninky florbalu, míčových her a tenisu, děti se
rovněž seznamovaly se základy boxu a sebeobrany. Velkým přínosem pro mladé svitavské
sportovce byly tréninky atletiky a gymnastiky,
které rozvíjejí všeobecné sportovní základy
a jsou důležité pro hráče a závodníky všech
sportů.
Počasí vyšlo téměř ideálně. Jedno odpoledne
ve velkém vedru strávily děti místo trénování
na koupališti. Jednou nás naopak potrápil vydatný déšť, a to úplně poslední den tábora,
takže jsme museli částečně přeorganizovat
tréninkový plán.
Za necelé čtyři týdny se na táboře prostřídalo
celkem 119 dětí.
Petr Sezemský

TOM 20801 Brontíci

Letní tábor oddílu TOM 20801 Brontíci se letos
konal na táborové základně Bílý potok nedaleko obce Maršov. Tábora se zúčastnilo 52 dětí
ve věkovém rozmezí 5–15 let. Děti byly rozděleny do čtyř oddílů. Zaměření tábora bylo všeobecné s tematickou celotáborovou hrou. Ta
letošní byla obměněnou klasikou s názvem
„Holky a kluci od Bobří řeky“ a byla především
zaměřena na poznávání přírody, ale také
na zdokonalování v oblasti táborových, turistických a sportovních dovedností. Další náplní
tábora byly četné výlety po okolí, např. na Maršovské jezírko či vodopády nebo na Hálův
Mlýn. Samozřejmě nechyběla táborová olympiáda, nestrašící noční hra a řada netradičních
her jako třeba lakros nebo brännball. Myslím,
že můžeme říct, že se tábor velmi povedl
a všichni se společně těšíme na další rok.
Michal Škavrada

Kajmánek Svitavy

Toulání s pohádkou bylo téma letošního letního
táboru pro rodiče s dětmi, který uspořádala organizace Kajmánek Svitavy. Uskutečnil se od 8.
do 15. srpna v Prkenném Dolu v Krkonoších.
Parta rodičů a dětí si v krásném prostředí nedaleko Žacléře užila týden výletů, her, soutěží
a plavání v bazénu. Jako téma jsme zvolili letos
české pohádky, takže děti potkaly Popelku, Zlatovlásku, Červenou Karkulku, Jáju a Páju nebo
Rumcajse. Nechtěli jsme žádné americké pohádky, myslím, že děti by měly znát hlavně ty
české. Za dětmi na tábor také přišel samotný
Krakonoš, což pro ně byla odměna za třináctikilometrový výšlap ze Sněžky. Kromě tematických her rodiče a děti poznávali okolí, zvládli
celodenní výlet ze Sněžky na Luční boudu, Výrovky a zpět do Pece, podívali se na rozhlednu
Eliška a opevnění Stachelberg. Pandemii koronaviru zvládli organizátoři bez omezení pestrého programu.
Pavlína Šmerdová

Naše město
ZE ZASTUPITELSKÝCH LAVIC

Vracíme se
do škol
Končí prázdniny a za pár dní
začíná nový školní rok. Vše se
snad vrátí do standardního
výukového procesu. Poslední
tři měsíce minulého školního
roku se žáci všech typů škol,
někteří společně se svými rodiči, potýkali s distanční výukou. Začátky nebyly lehké ani pro
ně, ani pro učitele. Tento typ výuky byl pro většinu z nás naprostou novinkou. Vím, že v mnoha rodinách bylo složité, ne-li nemožné, pracovat s počítačem a často chyběly i tiskárny.
Pro rodiče, učitele i děti bylo celé toto období
zatěžkávací zkouškou. Myslím, že všichni
zvládli tuto nezvyklou situaci velmi dobře a zaslouží si obdiv a poděkování.
Ač by nový školní rok měl začít obvyklým
způsobem, musíme se připravit na podobný
scénář, jaký se odehrál v jarních měsících.
Přimlouvám se, aby školy, již od začátku,
měly dané jasné postupy jak bude případná
mimoškolní výuka probíhat a aby zřizovatelé, společně s vedením škol, zajistili ( např.
formou zápůjčky) potřebné technické vybavení pro děti, které jej nevlastní. Do nového
školního roku přejeme všem hlavně dobré
zdraví a přátelské vztahy mezi žáky, rodiči
a učiteli.
Libuše Vévodová
www.piratisvitavy.cz

Konečně jsme
se dočkali, obchvat
Svitav začneme
stavět už příští rok!
Nadměrný hluk, znečištěné ovzduší nebo snížená bezpečnost. To je jenom zlomek problémů, se kterými se musíme každý den potýkat
v našem městě. Na vině je nadměrná doprava,
která v důsledku chybějícího obchvatu prochází přímo skrze celé Svitavy. To je samozřejmě špatně a moc dobře vím, jak se tato skutečnost negativně podepisuje na životě
ve městě. Osobně proto dělám maximum,
abychom co nejdříve dotáhli přípravy obchvatu a začali stavět.
Jako člen rozpočtového výboru jsem proto
v letošním roce podpořil navýšení rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury, ze kterého jsou financovány veškeré dopravní stavby
v České republice, tedy včetně našeho obchvatu. Vím, že výstavba dopravních staveb
v naší zemi vázne. Podpořil jsem proto i novelu „liniového zákona“ a pozměňovací návrhy
kolegy Martina Kolovratníka, které zkrátí délku
příprav dopravních staveb až o šest let.
Jsem moc rád, že z pozice legislativce se
mohu takto aktivně podílet na přípravách našeho obchvatu a pomáhat tak jejich urychlení. Mám proto radost, že přípravy směřují
do pomyslného „finále“. Ředitelství silnic
a dálnic by mělo v letošním roce získat
všechna potřebná stavební povolení a vysoutěžit zhotovitele stavby. Věřím, že tomu tak
bude a příští rok se konečně dočkáme zahá-

jení stavebních prací, které by měly skončit
v roce 2023, kdy se má obchvat konečně
otevřít motoristům.
Ing. Jaroslav Kytýr
zastupitel a poslanec za Hnutí ANO 2011
Rubrika „Ze zastupitelských lavic“ je naplněním
novely TZ č. 46/2000 Sb. a slouží ke svobodnému
vyjádření názorů zastupitelů jednotlivých politických subjektů v aktuálním složení Zastupitelstva
města Svitavy. Texty příspěvků neprocházejí obsahovou ani jazykovou korekturou.

Z jednání rady města
(za období od 22. června do 10. srpna 2020)
na svém 26. zasedání 22. června rada mimo
jiné:
•• schválila nové složení správní a dozorčí
rady Nadačního fondu V. O. Ottendorfera
z důvodu končícího mandátu stávajících
členů statutárních orgánů,
•• zrušila výběrové řízení pod názvem Aplikace
koagulantu, rybník Rosnička z důvodu neexistence nabídky pro realizaci. Rada se podrobně zabývala možnými variantami řešení stavu rybníka a podpořila varianty postupného řešení dle doporučení odborníka.
na svém 27. zasedání 29. června rada:
•• schválila pronájem veřejných prostranství
pro konání kulturních akcí do konce roku
2020. Obsáhlý materiál počítá ke standardnímu průběhu roku z hlediska pořádání
slavností, poutě a trhů při zachování epidemiologických regulativ v době konání akcí,
•• na základě dotačních programů města rada
udělila dotace v oblasti životního prostředí
Svazu včelařů Svitavy,
•• jmenovala do funkce ředitelek příspěvkových organizací města (MŠ Marie Majerové,
MŠ Milady Horákové a ZŠ Felberova) na základě výsledků konkurzního řízení,
•• souhlasila s odkoupením multimediálního
turistického panelu na náměstí od společnosti Daruma,
•• rozhodla o regulaci politické volební reklamy na veřejných prostranstvích města,
•• zahájila výběrové řízení pro 1. etapu revitalizace vnitrobloku Sokolovská, Riegrova,
•• schválila projektové přípravy rekonstrukce
vodovodu a kanalizace v lokalitě ulice Dobrovského aj.
na svém 28. zasedání 13. července:
•• rada se zabývala bytovou problematikou
a nájemními smlouvami,
•• souhlasila s dofinancováním nákupu pomůcek pro ZŠ TGM na projekt Učebna přírodních věd,
•• schválila počty žáků svitavských škol,
•• zahájila výběrové řízení na rekonstrukci kanalizace v areálu MěÚ,
•• vybrala společnost VLABO na dodávku interiéru objektu TGM 33A (Seniorcentrum), současně schválila smlouvu o autorském dozoru,
•• vybrala zhotovitele 1. etapy výměny oken
na ZŠ nám. Míru, a to firmu Jiřího Doskočila
z Radiměře.
na svém 29. zasedání 27. července rada:
•• svěřila starostovi města pravomoc uzavírat
smlouvy o poskytování služeb v Azylovém
domě,

•• přijala dar 100 tis. Kč od Pardubického kraje
na odstranění povodňových škod z června t. r.,
•• schválila dotace na ošetření zeleně žadatelům,
•• schválila zapojení města do projektu Stromořadí ovocných stromů ve Čtyřiceti Lánech,
•• rozhodla o výběru dodavatele regenerace
vnitrobloku Sokolovská, Riegrova, a to firmy
Ivan Úlehla,
•• zahájila výběrová řízení na rekonstrukci kanalizace a kontejnerových stání pro velkokapacitní kontejnery v ul. Svitavská,
•• vybrala zhotovitele kontejnerového stání
v ul. Dimitrovova, a to firmu Ivan Úlehla,
•• uzavřela dohodu mezi městem Svitavy
a Policií ČR o sdílení kamerových záznamů.
na svém 30. zasedání 10. srpna rada:
•• podpořila dotacemi spolky v oblasti životního
prostředí Hiporehabilitace Baneta, Lidé v lese),
•• rozhodla o výběru zhotovitele kanalizace
v areálu MěÚ, a to firmy Ivan Úlehla,
•• zahájila výběrové řízení na rekonstrukci lávky na Komenského náměstí.
(red)

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST
Ordinační hodiny zubní pohotovostní
služby jsou od 8:00 do 11.00 hodin.
Mimo tyto hodiny přijímá akutní pacienty stomatologická pohotovost pardubické nemocnice v ordinačních
hodinách: So, Ne a svátky 8:00–18:00
hodin, Po–Pá 17:00–21:00 hodin.
5.–6. 9. MDDr. Tomáš Kohout
Městečko Trnávka 5, 722 925 567
12.–13. 9. MUDr. Pavel Horák
Svitavy, Pavlovova 24, 777 511 011
19.–20. 9. MUDr. Alena Hřebabetzká
Staré Město 134, 461 312 501
26.–27. 9. MUDr. Jana Illová
Brněnec 90, 461 523 140
28. 9. MUDr. Tomáš Jagoš
Jevíčko, Palackého nám. 20,
723 715 558
Změna vyhrazena. Aktuální službu si, prosím,
ověřte telefonicky či osobně ve vrátnici nemocnice.

Lékařská pohotovostní služba ORL
pro děti a dospělé
Svitavská nemocnice, hlavní budova,
přízemí, 461 569 345, všední dny:
15:30–19:30, So, Ne a svátky:
8:00–14:00
Lékařská pohotovostní služba
pro dospělé
Svitavská nemocnice, hlavní budova,
přízemí, 461 569 239, Pátek: 18:00–
21:00 / 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.
Svitavská nemocnice
vrátnice – hlavní budova, přízemí,
461 569 111.
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Naše město
ZE SVITAVSKÝCH ŠKOL

ZŠ Sokolovská

Netradiční adaptační dny
Mimořádná opatření, která nás provázela téměř
celé druhé pololetí, zasáhla také tradiční adaptační setkání pro naše budoucí prvňáčky. Proto
jsme se pro ně rozhodli zorganizovat společný
adaptační den 31. srpna. Celodenním tématem
bylo „Cestování po světě“. Děti cestováním
po jednotlivých kontinentech plnily úkoly,
na závěr získaly průkaz a mapu, která jim
od září umožní podnikat další tajuplné cesty.
Díky zapojení naší školy do programu „Sportuj
ve škole“ nám byla nabídnuta realizace projektu „Vzdělávací dny.“ Poslední srpnový týden
se naši budoucí šesťáci s vyučujícími vydali
na Milovy, kde společně strávili tři dny plné
zábavy, kooperace a sportovního vyžití. Zahájení školního roku tak přišlo sice trochu dříve,
ale rozhodně to stálo za to! Alena Vašáková

výukových materiálů, dále zajistit finanční prostředky pro modernizaci výuky a samozřejmě
nabídnout žákům ve vyučování nejnovější didaktické postupy.
Spolupracujeme tak na tvorbě učebnic programování s Katedrou informační výchovy
Pedagogické fakulty MU v Brně a také se podílíme na vývoji učebních materiálů informatiky, které vznikají na Jihočeské univerzitě
v Českých Budějovicích. Nově nás čeká testování pilotních úloh nově vznikajícího předmětu Technická výchova.
V letošním roce jsme se také zapojili do projektu Erasmus+. Jedná se o mezinárodní projekt,
který rozvíjí přeshraniční spolupráci mezi školami. Naše partnerská organizace Základná škola
Jilemnického ulica, Žiar nad Hronom na Slovensku uspěla se žádostí o grant. Můžeme se tedy
těšit na nové společné zážitky. Jakub Velecký

Obchodní akademie

MŠ Sokolovská

Novinky na Pražské
Hlídací centrum Krůček se přestěhovalo
do nových prostor MŠ Svitavy-Lány. Z původních prostor „Hlídáčku“ jsme během letních
prázdnin vybudovali třetí třídu naší mateřské
školy. Tato třída je kapacitně menší, zato velmi
útulná. Díky přilehlé terase, velkým proskleným plochám, školní zahradě plné zeleně
a edukativních prvků je prakticky v přímém
kontaktu s přírodou, což jednoznačně vybízí
k bádání a tvoření. Název našeho vzdělávacího
programu pro předškolní vzdělávání je „S krtkem poznáváme svět“. Třídy se tudíž jmenují
symbolicky Krtečci, Zajíci a nově budeme mít
třídu Žabky. Další novinkou, kterou ocení především pracující rodiče, je prodloužení provozu školky od 1. září do 17.00 hodin. Už se
všichni těšíme na nový školní rok, doufejme,
bez mimořádných opatření. Alena Vašáková

ZŠ náměstí Míru

Významná partnerství školy
Naše škola udržuje již třetím rokem spolupráci s několika vysokoškolskými pracovišti. Snažíme se tak jednak pomoci vývoji moderních
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Stalo se na obchodní akademii
Závěr školního roku na svitavské obchodní akademii byl ještě ve znamení protikoronavirových
opatření. Za přísnějších hygienických podmínek proběhly přijímací zkoušky, maturitní
zkoušky, odborná praxe žáků, škola dokončila
etapu distančního vzdělávání a připravila pro
žáky řadu konzultací, díky kterým nezůstaly
do následujícího školního roku větší resty v probraném učivu. Předávání maturitních vysvědčení proběhlo v netradičním, zato však v příjemném prostředí. Maturanti, učitelé a rodiče se
sešli v parku Jana Palacha.
Milan Báča

ZŠ Felberova

Felberka ožila i o prázdninách
Během srpna jsme ve škole přivítali dvě významné návštěvy. Ta první byla ministerská,
a to náměstkyně ministra školství Z. Matušková,
ředitel kanceláře ministra J. Beran a ředitel odboru J. Mušuta, které doprovázeli členové školských komisí Svazu měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv. Druhá byla krajská,
konkrétně výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Pardubického kraje.

V obou případech byla připravena komentovaná prohlídka školy v doprovodu starosty města.
Podle reakcí všech zúčastněných bylo vidět, že
se jim u nás líbilo. Ocenili zejména to, že našim
žákům nabízíme skvělé zázemí, že je škola
nadstandardně vybavená a že při vzdělávání
efektivně využíváme široké spektrum pomůcek. V případě zájmu o prohlídku školy kontaktujte ředitelku školy Janu Pazderovou nebo
využijte Dne otevřených dveří, o jehož konání
vás budeme informovat na našem webu či
Facebooku.
Jana Pazderová

Základní umělecká škola

Zahájení školního roku v ZUŠ
Zahájení nového školního roku proběhne v Základní umělecké škole Svitavy 1. září od 9 do 12
hodin. Novinkou bude možnost pro rodiče
a žáky domluvit si rozvrh v internetovém rezervačním systému programu Klasifikace. Rezervační systém bude otevřen od 28. 8. a slouží
k tomu, aby ochránil školu i rodiče před spoustou telefonátů a před frontami rodičů u ZUŠ.
Podrobný návod najdou zájemci na webových
stránkách školy. V prvním zářijovém týdnu budou také probíhat úvodní schůzky rodičů přípravných ročníků. Pozvánky s termíny schůzek
rodiče obdrží e-mailem. Pro školní rok 2020/21
jsme také rozšířili nabídku našeho ŠVP. Ve výtvarném oboru je do vyšších ročníků zařazena
výuka počítačové grafiky a v hudebním oboru
bude nově otevřeno studijní zaměření Skladba.
V podzimním období plánujeme několik zajímavých akcí v rámci 75. výročí založení školy
a doufáme, že se nám podaří je také představit
svitavské veřejnosti.
Renata Pechancová

ZŠ T. G. Masaryka

Nové učebny
Dne 3. srpna 2020 byly na ZŠ T. G. Masaryka
zahájeny stavební práce, jejichž výsledkem
budou dvě nové učebny. A to Jazyková dílna
a Učebna přírodních věd. Obě vzniknou v prostoru bývalého školnického bytu a přispějí
k výraznému vylepšení práce pedagogů.
Učebna přírodních věd připraví půdu pro skupinovou práci žáků ve fyzice, přírodopisu
a v chemii. A Jazyková dílna přispěje prostorově k rozšíření výuky cizích jazyků a současně
se stane reprezentativním prostředím naší
školy. Práce na těchto učebnách by měly být
dokončeny 31. března 2021 a jsou podpořeny
Ministerstvem pro místní rozvoj finanční částkou téměř 5 300 000 Kč.
Jiří Sehnal

ZŠ Riegrova

Co nás letos čeká?
Začínat ředitelským volnem školní rok je pro
nás novinkou. V průběhu prázdnin se plně rozběhl projekt R-komplex a stavební práce jsou
v plném proudu. Kvůli nim jsme posunuli o týden nástup žáků do školy. Co nás čeká? Připravujeme běžné školní aktivity, byť s přihlédnutím
k probíhající stavbě. Startujeme projektovými
dny školní družiny, stmelovacím pobytem šestáků, focením tříd za loňský rok, zapojením
do krajského kola školních časopisů a chystáme i novinky. Doufejme, že nový školní rok začne a bude probíhat jinak než ten minulý. A tak
přejeme nejen žákům Riegrovky, ale všem Svitavanům pevné zdraví!
Milena Baťková

Svitavy a léto.

Setkání pod názvem Hrajeme Nadaci.

Kompletní online galerie městských akcí:
www.zonerama.com/Svitavyavy

Tradiční Výstavu historických vozidel na náměstí si návštěvníci užili navzdory nepříznivému počasí.

Během Pivních slavností, které se letos kvůli vládním opatřením konaly u parku Jana Palacha, vystoupila mimo jiné kapela S.U.E. – Svitavy Ukulele Ensemble.

O prázdninách se v městském muzeu otevřely ateliéry pro veřejnost. Ta si mohla vyzkoušet své dovednosti v několika řemeslech.

Svitaváci navštívili ateliéry dřeva a textilu, fotografie, kovu a drátu, skla a keramiky.

Letní kino v parku Jana Palacha nás baví.

Děti si během prázdnin užily pohádková odpoledne a pokud zrovna pršelo, schovaly se pod střechu „kouzelného pódia“.

Mysleli jsme i na naše seniory, kteří si poslechli cimbálovou i dechovou hudbu.

V parku vystoupili i další písničkáři.
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Představujeme další svitavské autory
Miloš Pešek: publicista, archivář
Rodák z Chocně se už od dětství zajímal
o historii, své poznatky později zpracoval
do krátkých příspěvků, které uveřejňoval v regionálním tisku. Jeho zájem ovlivnil vynikající
profesor českého jazyka a literatury na vysokomýtském gymnáziu, posléze vystudoval historii na Masarykově univerzitě v Brně.
Působil jako pedagog, na svitavské radnici
vedl deset let odbor školství a kultury. Šest let
vedl kroniku města Svitavy, je autorem pamětního zápisu uloženého do věžičky kostela
Navštívení Panny Marie na svitavském náměstí. Úzce spolupracoval s místním muzeem
a řadu let se věnuje archivnictví.

Jste autorem článků o regionální historii, podle čeho si vybíráte témata?
„Motivací pro badatelskou činnost v novém působišti, respektive zveřejňování získaných poznatků formou publikační činnosti, bylo seznamování se s novými a doposud nepublikovanými regionálními zajímavostmi. Vždyť region leží
na česko-moravském pomezí, je zde evropské
rozvodí, procházela tudy obchodní Trstenická
stezka, a hlavně je to region označovaný ve staré literatuře jako Hřebečsko, tedy největší německá jazyková enkláva na našem území. A právě toto území, jehož centrem byla města Moravská Třebová a Svitavy, bylo po roce 1945
prakticky vymazáno z map a o jeho historii se
doposud publikovalo velice málo odborných
prací. Jako bonus lze o tomto území ještě mluvit
v souvislosti s bohatou tradicí a historií textilního
průmyslu. O Svitavách se hovořilo jako o „moravském Manchesteru“. To jsou dostatečné zdroje pro bádání, objevování a publikování dosud
nepoznaného.
Lze říci, o čem píšete nejčastěji?
„Prudký rozvoj textilního průmyslu v regionu
a vznik prvních textilních továren ve městě
a okolí ve druhé polovině 19. století se staly inspirací pro řadu příspěvků k tomuto tématu. Příspěvky byly publikovány na pokračování v podnikovém časopise svitavské Vigony, který vycházel počátkem nového tisíciletí pod názvem
„Vigojournal“. Články byly zaměřeny na historii
svitavského textilního průmyslu a textilní tradici
v našem městě a jeho okolí. V příspěvcích byly
zmiňovány i významné osobnosti té doby, připomenuta byla i historie architektonicky zajímavých objektů, sídel místních podnikatelů. Vznikl
tak ucelený seriál, který se setkal s pozitivním
ohlasem nejenom u zaměstnanců Vigony, ale
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i u široké veřejnosti. To byl i důvod, proč o několik let později vycházely příspěvky s touto tématikou ve Svitavském deníku.“
Zpracoval jste almanach pro SDH Benátky, co
Vás na hasičích „bavilo“?
„Almanach Sboru dobrovolných hasičů v Benátkách u Litomyšle vyšel tiskem roku 2009
jako připomenutí téměř stotřicetileté tradice
tohoto sboru v těsné blízkosti města Litomyšl
a jako vůbec jednoho z nejstarších sborů
v Čechách. Druhá polovina 19. století byla pod
vlivem snahy vystoupit ze „stínu“ Rakouska –
Uherska a upozornit na český živel formou
vzniku zakládání řady spolků. Mezi ty vůbec
první patřili právě hasiči. Jejich dominantní
postavení ve společnosti – v každé vsi a městě – bylo ostatní veřejnosti plně respektováno,
a to vlastně vydrželo až do dnešních dnů. Většina mužské populace, zvláště na venkově,
prošla tímto sborem, jehož posláním vždy bylo
a je chránit obecní majetek a majetek spoluobčanů, respektive svých sousedů. K zadání
této práce mě vyzval starosta obce Benátky,
vzhledem k práci na obecním archivu, kterou
jsem v té době zrovna v obci realizoval.“
Bylo náročné sepsat publikaci o historii Benátek? Jak dlouho jste sbíral materiál?
„Od práce na almanachu hasičů uplynulo několik let a v roku 2014 byla vydána publikace
Benátky u Litomyšle (malá obec na česko-moravském pomezí). Vydání této práce mělo samozřejmě úzkou souvislost a návaznost
na předchozí almanach SDH, neboť při práci
na něm jsem prostudoval i prameny, které se
vztahovaly na samotnou historii obce Benátky.
Zvláště mě zaujal termín „Hrutov“, což je
do dnešních dnů ne úplně historiky objasněný
termín. Jedná se o území, jehož přesné teritorium není plně objasněno. Tedy podobná souvislost jako s termínem obchodní Trstenické
stezky, která rovněž do dnešních dnů není historiky přesně trasována. Jednou z nejpravděpodobnějších verzí je, že vedla z Moravy
do Čech a dále ku Praze a procházela právě
přes benátské hradiště, které je místními obyvateli nazýváno Hrutov, a pokračovala dále přes
Litomyšl do Čech. Toto hradiště již více jak před
100 lety popsal historik města Litomyšle Zdeněk Nejedlý a zakreslil ho do své mapy Moravy.
Ve své povídce se o hradišti zmiňuje i spisovatelka Teréza Nováková. Svůj děj sem zasadil
i do jedné ze svých povídek s názvem „Nevolnice“ známý spisovatel Alois Jirásek, který v té
době působil na litomyšlském gymnáziu. V Benátkách žila i řada významných osobností, které zasáhly výrazně hlavně do kulturního dění
naší historie. Příprava práce, sbírání dokumentů a studování pramenů a dostupné literatury
až do vydání trvala bezmála 5 let.“
A pak přišla na řadu Mikuleč.
„Před třemi lety vyšla publikace s názvem Mikuleč (obec na pomezí Čech a Moravy). Je zde
zachycena, podobně jako v předchozí práci,

historie obce – od jejího vzniku až po současnost. Rozdíl mezi těmito pracemi je však v tom,
že zatímco obec Benátky u Litomyšle byla
vždy typicky česká vesnice, se všemi atributy,
které se k tomuto území po staletí vázaly, tak
naopak obec Mikuleč byla obcí s převahou
německého etnika, po roce 1938 spadající
do tzv. Sudet a nachází se již v oblasti tzv. Hřebečska. To pro mě byla „výzva“, neboť i dostupnost potřebných pramenů pro sepsání této
publikace, byla značně komplikovaná. Po odsunutí německého etnika mezi lety 1945–47
se nebylo o co „opřít“. Chyběla kronika obce,
chyběly dobové fotografie apod. nastala mravenčí práce se studiem dostupných pramenů
ve Státním okresním archivu v Litomyšli. Řadu
údajů jsem získal od dosud žijících pamětníků
– dosídlenců do obce po roce 1945. Od počátku zadání až po vydání vlastní publikace uběhly dlouhé 3 roky mravenčí, každodenní práce.
Objednávku na tuto práci jsem dostal od zastupitelstva obce Mikuleč, podobně jako
v předchozím případě. Dá se tedy říci, že region je malý a starostové mají mezi sebou dobré kontakty a ihned se dozví o různých „projektech“, které v obci chybí. Dojde tedy většinou k oslovení autora a buď je oboustranný
zájem na spolupráci, nebo naopak.
Máte aktuálně něco rozepsáno?
„Rozepsanou a vlastně před dokončením
mám práci o historii obce Opatovec, ta by
měla vyjít tiskem na konci letošního roku. Je
to zatím nejobsáhlejší práce tohoto zaměření.
Má to několik důvodů – jedním z nich je to, že
obec je tvořena dalšími místními částmi, které
dříve byly samostatnými obcemi: Košíře
a Český Lačnov. Navíc další části obce, Starý
a Nový Valdek, patřily do roku 1952 k obci Mikuleč. Vzhledem k tomu, že obec, podobně
jako předchozí Mikuleč patřila výhradně k německému etniku, resp. do území Hřebče, lze
použít zdůvodnění i problémy se zpracováním
podobně jako u předchozí publikace. K této
práci chci jen podotknout, že jsem si splnil svůj
„sen“ a uzavřel jsem tak „trilogii“ malých obcí
na česko-moravském pomezí.
Zdalipak je „v šuplíku“ něco ke zpracování?
„Samozřejmě, snad jako každý autor, mám
v „šuplíku“ i v hlavě řadu dalších projektů, které
bych chtěl realizovat. Bude jenom záležet
na zdraví a kondici, alespoň část z těchto plánů
realizovat. K těm prioritním řadím rozhodně ten,
kterým bych chtěl zmapovat válečná léta svého
dědečka, který v době Velké války upadl do italského zajetí a v roce 1918 se vrátil do nově
vzniklé ČSR jako „italský legionář“. Mám k tomuto tématu poměrně hodně pramenů, včetně tzv. polní pošty, kterou v průběhu války
zasílal do Čech svým rodinným příslušníkům.
Také jsem již podnikl několik cest na Balkán,
abych podrobně zmapoval místa pobytů
a válečných střetů svého předka. To pokládám nyní za svůj dluh vůči své rodině a svým
předkům.“
Petra Soukupová

Naše město
KULTURA

Kalendář akcí

Svitavský informační
měsíčník
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KULTURA
31. 8.–5. 9. / Po–St / 8:00–18:00 / městské muzeum a galerie – zahrada
Řezbářský memoriál Aloise Petruse
Memoriálu se zúčastní pět řezbářů, téma MUZIKANTSKÉ LAVIČKY. Možnost sledovat řezbáře při práci a v podvečer si posedět na muzejní zahradě. Lavičky budou věnovány svitavským muzikantům, kteří již nejsou mezi námi:
Jiřímu Břeňkovi, Ladislavu Plívovi, Mário Kučerovi, Josefu Vaškovi a Jiřímu Michálkovi.
31. 8. / Po / 18:00 / městské muzeum a galerie – zahrada
MiRage Svitavy
Svitavská kapela se realizuje na cover skladbách
v přearanžovaném kabátu, repertoár zaměřen
pop-rock, blues.
2. 9. / St / 15:00–18:00 / muzeum a galerie –
zahrada
Staň se řezbářem
Tvořivá dětská dílnička na muzejní zahradě –
v rámci X. Řezbářského memoriálu Aloise Petruse.
2. / St / 18:00 / městské muzeum a galerie –
zahrada
Alfasrnec
Koncert brněnské kapely hrající kombinaci
macho-folku s prvky femin-folku.
3. / Čt / 14:00 / Fabrika – hlavní sál
Den seniorů
Akce pořádaná v rámci projektu Ministerstva
práce a sociálních věcí – krajská platforma
„Implementace politiky stárnutí na krajskou
úroveň“ (sekce podpory seniorů MPSV) je určena pro všechny svitavské seniory! Více informací najdete v samostatném článku.
3. / Čt / 15:30–17:30 / MC Krůček
Znáte Krůček? – Happening
Přátelské neformální setkání na piknikových
dekách, s programem pro děti – ochutnávkou
našich klubů a představením dalších „krůčkovských“ aktivit, chystaných kurzů a akcí. Sejdeme se v 15:30 hod v parku Jana Palacha
(v příp. nepříznivého počasí v Krůčku). Více
informací v článku.
4. / Pá / 20:00 / nám. Míru – spodní část
Koncert LENNY a kapely Nebe
Náměstí bude od 18:00 uzavřeno. Vstup
na místo koncertu bude umožněn od 19:00
pro 900 osob / NEBO PODLE AKTUÁLNÍHO
NAŘÍZENÍ MZČR. Vstup jeden – ze středu náměstí. Vstupné: 100 Kč, pouze na místě. Platit
můžete i bezkontaktně. Děti do deseti let
mají vstup zdarma. V případě nepříznivého
počasí se koncert uskuteční ve Fabrice Svitavy pro 500 osob (roušky) / NEBO PODLE
AKTUÁLNÍHO NAŘÍZENÍ MZČR.

4. / Pá / 21:00 / klub Tyjátr
BassEffect w/ Akira
Účinkují: Akira (Let It Roll, Shadowbox), Maimris
(Panda Unity, Drumcity), Cresh (Panda Unity),
Shadow Player (Concrete Safari, MidiCrookz),
3zer (Untouchables), Dave87 (Untouchables),
Noxxia (Untouchables), Kubis (Untouchables),
Wiz (Untouchables), Sandy Plankton. Vstupné:
do 22:00 h 100 Kč, od 22:00 h 150 Kč.
5. / So / nám. Míru – spodní část, Fabrika
28. slavnost dechových hudeb
13:00 Slavnostní zahájení
13:20 ZUŠ Letovice
14:30 Dechová hudba Věnovanka
16:00 Astra ze Svitav
17:00 Svitavská dvanáctka
18:00 koncert polské hudební skupiny Lifting
19:30 Fabrika Svitavy
Klavírní koncert Ondřeje Kučery
(klavírista a písničkář). Oba koncerty
proběhnou v rámci přátelského setkání Svitav a Strzelina, z česko-polského
projektu „Společná historie měst Svitavy a Strzelin”.
5. / So / 17:00 / městské muzeum a galerie
– zahrada
Vernisáž Řezbářského memoriálu A. Petruse
Představení řezbářů a předání vzniklých soch
starostovi města Svitavy.
6. / Ne / 6:00–12:00 / plochodrážní stadion
Auto-moto-burza
Přijďte prodat nebo nakoupit. Burza se koná
za každého počasí.
6. / Ne / od 9:00 / různá místa ve městě
Pouť sv. Jiljí
9:30 – Poutní mše svatá v kostele sv. Jiljí
nám. Míru – spodní část
10:00, 12:05, 14:00 – Cimbálová muzika Aleše
Smutného se zpěvákem Karlem Hegnerem
11:20, 13:00, 15:00 – Dudácká muzika ZUŠ
Hrotovice
Program pouti sv. Jiljí s jarmarkem – historická část
Historický program s jarmarkem a dobovým
koloritem věnovaný 75. výročí ukončení II. sv.
války (2. 9. 1945), výstava vojenské techniky
– auta, motorky, děla, tank.
09.00 Zahájení dobového života se stylovým
jarmarkem s historizujícím zbožím 		
a řemesly
09.15 Průvod jarmarkem
10.00 Sudaruška – sovětské písně
11.00 Sunny Swing – skladby a písně
30. a 40. let
12.00 Pauza – oběd vojska
13.00 Sudaruška – ukrajinské písně
13.30 Kozáci se baví
14.00 Přehlídka techniky, oblečení a uniforem
roku 1945

14.30 Sudaruška – sovětské písně
15.00 Sunny Swing – skladby a písně
30. a 40. let
16.00 Soutěže pro děti
16.30 Sudaruška – ukrajinské písně
17.00 Rozloučení
Agentura REX. Změna programu vyhrazena!

19:00 kostel svatého Jiljí
Slavnostní koncert: Trio Cantorum:
mezzosoprán – Kateřina Hloušková, 		
flétna – Petr Jeníček,
varhany – Martin Kubát
7. / Po / 18:00 / městská knihovna
Filmový klub: Pláž
(knižní předloha Alex Garland)
Generační film britského režiséra Dannyho Boylea (Trainspotting, Milionář z chatrče) z roku 2014
o hledání Ráje na Zemi. S příslibem dobrodružství přijíždí do Thajska mladý americký baťůžkář
Richard (Leonardo DiCaprio). Klub vede Michal
Kadlec. Režie: Danny Boyle. Hrají: Leonardo DiCaprio, Tilda Swinton, Virginie Ledoyen atd.
8. / Út / 19:00 / klub Tyjátr
Tomáš Havel – Norsko, země, kde slunce
nezapadá
Cestovatelská přednáška s projekcí fotografií.
Vstupné: 100 Kč, vstupenky zakoupíte na www.
smsticket.cz nebo na místě.
9. / St / 17:00 / městská knihovna
Fantasy klub
Ve fantasy klubu s námi v novém školním roce
usednete do lavic bradavické školy. Představíme si zcela novou kooperativní fantasy karetní hru Harry Potter: Boj o Bradavice. Seznámíme vás se základy pravidel, vyzkoušíme si
ukázkovou hru a pokusíme se společnými silami zachránit Bradavice. Hra je v češtině a je
určena pro hráče od 11 let.
9. / St / 19:00 / Fabrika Svitavy
Osm eur na hodinu (Sébastien Thiéry)
Zběsilá komedie o sobectví i štědrosti
Režie: Antonín Procházka. Hrají: Martin Zounar,
Martin Kraus, Martina Randová / Daniela Šinkorová, Antonín Procházka / Zbyšek Pantůček.
Vstupné: 450 Kč, vstupenky v distribuci na prodejních místech Fabrika Svitavy, MIC Svitavy
a Ticketportal. Pořádá agentura Topartpromotion ve spolupráci s SKS Svitavy.
10. / Čt / 14:45 / vlakové nádraží
S dětmi za kulturou – Výlet vlakem
do Imaginária v Poličce
Odjezd v 15:03 vlakem ze Svitav (sraz je
v 14:45 u schodiště), procházkou dojdeme
k muzeu. Po prohlídce si dáme zmrzlinu, zajdeme na hřiště nebo do přístavu, podle nálady, času a počasí. Více info na www.matkysobe.cz nebo na mailu matkysobesvitavy@seznam.cz.
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11. / Pá / 20:00 / klub Tyjátr
Roman Lomtadze (bubenická show) + Franta
Černý a Karel Holas (Čechomor)
Koncert na stání. Vstupné: 300 Kč předprodej
(na recepci ve Fabrice Svitavy, v klubu Tyjátr
od 24. srpna 2020, online přes SMSticket),
400 Kč na místě.
12. / So / 20:30 / klub Tyjátr
Hentai Corporation + Ona
Vstupné: 220 Kč předprodej (na recepci
ve Fabrice Svitavy, v klubu Tyjátr, online přes
SMSticket), 250 Kč na místě.
13. / Ne / 13:00–17:00 / městské muzeum
a galerie
Dny evropského dědictví
13:00–18:00 / městské muzeum / zpřístupněny zdarma všechny expozice a výstavy městského muzea, mimořádné promítání dokumentů o Oskaru Schindlerovi v expozici Hledání hvězdy Davidovy.
14:00 / Poličská ulice / uložení Stolpersteinu
paní Kanterové, představení nově vydaného průvodce po židovských památkách ve Svitavách
15:00 / náměstí Míru / komentovaná procházka po uložených Kamenech zmizelých – začátek v Poličské ulici.
20:00 / park Jana Palacha / promítání filmu
Stevena Spielberga Schindlerův seznam.
15. / Út / 16:00 / městská knihovna
Komiksový workshop s Lucií Lomovou
Přijďte si vytvořit vlastní komiks pod vedením
ilustrátorky Lucie Lomové, autorky příběhů
o dvou myškách Anče a Pepíkovi a spoluautorky interaktivních adventních a velikonočních kalendářů České televize. Workshop je
určen pro děti od 8 let.
15. / Út / 17:00 / klub Tyjátr
Workshop Život kreativně
Workshop Život kreativně a hravě! Vzpomínáte? Jako děti jste to uměli. Hrát si, užívat si,
čerpat energii z toho, co děláte. Ve všem hledat zábavu a hru. Pojďme se naladit na naši
kreativitu. Rozproudíme v životě živost, hravost, lehkost a inspiraci. Těšit se na vás bude
Lucie Macášková. Místo si rezervujte na mailu
matkysobesvitavy@seznam.cz, telefonu
737 713 316 nebo na facebooku Matky sobě
Svitavy. Vstupné 150 Kč.
17. / Čt / 16:00 / Buchtův statek
Bonanza, Buchtův statek a kiosek pod Dubem
Prohlídka statku ve Vendolí. Péče o koně, projížďky na koních i ponících. Vhodné pro děti
od jednoho roku. Počet účastníku je omezený!
Vstupné 50 Kč/dítě. Místo rezervujte buď zprávou na facebooku nebo na mailu matkysobesvitavy@seznam.cz či telefonu 737 713 316.
Po prohlídce můžeme ještě využít dětské hřiště s trampolínou a občerstvením přímo
u statku.
17. / Čt / 18:30 / klub Tyjátr
Večer na téma ekologie a udržitelnost
Má smysl se chovat ekologicky? Co je to udržitelný rozvoj? Máme jako lidstvo naději? Co
můžeme dělat teď a tady? Na tato témata budou hovořit Ivan Rynda, vedoucí katedry Sociální a kulturní ekologie na UK v Praze, a Vojta
Jílek, praktik stavějící větrné elektrárny a pro-
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pagátor udržitelného hospodaření. Pořádá
občanská iniciativa Svitavy 2040. Vstupné
dobrovolné.
18. / Pá / 18:00 / divadlo Trám
Slavnostní předání výroční ceny svitavského
klubu Laurus Marcele Sezemské
V pořadí již 22. svitavskou osobností, která převezme cenu, je dlouholetá volejbalistka, trenérka, předsedkyně volejbalového oddílu a TJ
Svitavy Marcela Sezemská. Cenu získává
za významný přínos svitavskému sportu.
Vstupné dobrovolné.
18. / Pá / 19:00 / Fabrika
Roman Horký & Kamelot
Koncert brněnské legendární skupiny v čele
s Romanem Horkým. Všechno začalo v Brně
v roce 1982. Roman Horký a Radek „Bůček“
Michal – dva nadšenci, kteří založili kapelu
a rozhodli se dobýt svět. Vstupné: 250 Kč
v předprodeji (300 Kč na místě). Předprodej
vstupenek již nyní v recepci Fabriky a online
na www.smsticket.cz.
18. / Pá / 19:00 / klub Tyjátr
Nóbl mejdlo 37. – Sinister / Holandsko
Vstupné: 350 Kč (možnost rezervace vstupenek
na facebooku klubu Tyjátr).
19. / So / 20:00 / klub Tyjátr
XIII. Večer MAC
Malý abonentní cyklus zdržený pandemií
a deštěm pokračuje ve čtvrté sezoně. Těšit se
můžete na Divadlo RePublika: Boss Babiš, kapelu Viah a něco navíc. Vstupné: 80 Kč studenti, 110 Kč ostatní.
20. / Ne / 6:00–12:00 / plochodrážní stadion
Auto-moto-burza
Přijďte prodat nebo nakoupit. Burza se koná
za každého počasí.
20. / Ne / 8:00–12:00 / Fabrika Svitavy
Burza filatelie a sběratelství
Tradiční regionální sběratelskou burzu pořádá
svitavský Klub filatelistů. Zváni jsou sběratelé
známek, pohledů, mincí a dalších sběratelských předmětů. Nemusí se jen zakoupit nebo
vyměnit, ale třeba se jen podívat.
20. / Ne / 18:30 / klub Tyjátr
LiStOVání.cz : ČTYŘLÍSTEK
(Jaroslav Němeček)
LiStOVáNí si splnilo sen a vyráží na turné
po svých nejvěrnějších scénách pro své nejvěrnější diváky, diváky klasických večerních
představení, kteří když ale vezmou své děti
nebo vnoučata, potěší je to také. Čtyřlístek je
tu už 50 let. Na výlet do Třeskoprsk vás zve
Lukáš Myšpulín Hejlík, Věra Fifinka Hollá, Alan
Bobík Novotný a Pavel Piňda Oubram. Vstupné
100 Kč (předprodej v knihovně).
21.–23. / Po–St / sál Fabriky
Bazárek MC Krůček
Prodej podzimního a zimního dětského oblečení, obuvi, hraček, kočárků ad. potřeb pro
rodiny proběhne v pondělí od 12 do 18 hod,
v úterý od 8 do 18 hod a ve středu od 8 do 11
hod. V případě zájmu o prodej je nutné se zaregistrovat na bazarek@kruceksvitavy.cz.

22. / Út / 17:00 / Fabrika, aula
MUDr. Martin Jan Stránský – Děti a technologie
(Vliv digitálních technologií na lidský mozek)
Přednáška předního neurologa a primáře
na Yaleské univerzitě. Technologicko-vědecké
pokroky nám sice zlepšují život, ale proměna
do umělé formy komunikace odbourává evoluční schopnosti našeho mozku. Hrozí další
rozklad rodiny, lidských vztahů a lidstva samotného?
  
23. / St / 16:00 / dětské oddělení knihovny
Čtenářský klub pro nejmenší
Hlavní náplní klubu je práce s knihou – předčítání, vyprávění, tvoření. Klub je určen pro děti
od 3 do 7 let. Zveme všechny malé i velké knihomoly!
23. / St / 16:30 – 19:30 / MC Krůček
Workshop – diastáza a pánevní dno
Workshop pod vedením certifikované lektorky
Lenky Švecové vhodný pro ženy po porodu
(jakkoliv dlouho). Kapacita omezena – nutné
objednání předem nejpozději do 21. 9. na e-mailu: materskecentrum@kruceksvitavy.cz,
tel. 737 236 152. Cena workshopu: 350 Kč členi/400 Kč nečleni MC Krůček.
24. / Čt / 9:00 – 13:00 hod. / Svitavský stadion
– areál zastřešené umělé ledové plochy
Fit senior roku 2020
První ročník sportovních aktivit pro seniory.
Podrobnější informace najdete v samostatném
článku. Určeno všem seniorům 60+ !
24. / Čt / 18:00 / městské muzeum a galerie
Houbařův rok
Populárně-naučná přednáška Terezy Tejklové
(Muzeum východních Čech v Hradci Králové)
o jedlých i jedovatých houbách a jejich proměnách během roku. Cena: 20 Kč / osoba.
24. / Čt / 18:00 / klub Tyjátr
Cestovatelský večer ve stylu Pecha Kucha
Čtvrtý ročník Cestovatelského večera od neziskové organizace Děti patří domů. Poznejte
kouzlo stylu prezentace Pecha Kucha a vypravte se s námi za šesti cestovatelskými příběhy. Každý z cestovatelů promítne 25 fotografií a na komentář každé z nich bude mít
pouhých 25 vteřin. Vstupné je dobrovolné
a bude věnováno neziskové organizaci Děti
patří domů na podporu projektu Hostitelské
péče pro děti z dětských domovů.
25. / Pá / 20:30 / klub Tyjátr
Tango (M. Imrich)
Legendární česká kapela TANGO v čele s Mirkem Imrichem. Vstupné: 180 Kč předprodej
(na recepci ve Fabrice Svitavy, v klubu Tyjátr),
online přes SMSticket, 220 Kč na místě.
25.–28. / Pá–Po / 9:00–17:00/
městské muzeum a galerie
Houby Svitavska
Výstava živých hub, které rostou v našem regionu. Součástí expozice bude houbařská poradna Josefa Zedníka, a to v sobotu a v neděli
od 13:00 do 17:00 hodin.
26. / So / 14:00 / náměstí Míru (horní část)
Svatováclavský vinný košt
Tradiční slavnost vína a dobré nálady.

Naše město
Zahrají a zazpívají: Lidová hudba Za Oponou
(Brno), Do větru (Svitavy), Ilaria Graziano & Francesco Forni (IT), Jablkoň (Praha), Happy To
Meet (Šumperk).
26. / So / 21:00 / klub Tyjátr
True Gabe & DJ Kadr
Interpreti, kteří boří charts české rapové scény
s hity Ukážu ti vesmír a Raz dva se vrací s novým projektem do Svitav. Vstupné: 150 Kč.
27. / Ne / 15:00 / divadlo Trám
Nedělní pohádka pro děti: Studio DAMÚZA
Praha – Jakoubkovo splněné přání
Kdysi dávno v malé chaloupce na samotě
v lese žil malý chlapec jménem Jakoubek…
Vhodné pro děti od 5 let. Vstupné 80 Kč, s rodinnými pasy 50 Kč.
27. / Ne / 18:00 / klub Tyjátr
Filmový festival Expediční kamera
Festival, který již od roku 2009 přináší do kin
ty nejlepší cestovatelské a dobrodružné filmy
z mezinárodní i domácí produkce. Vstupné:
90 Kč, studenti a důchodci sleva 50%, děti
do 15 let zdarma.
29. / Út / 10:00 / Fabrika, aula
Virtuální Univerzita třetího věku
Informativní schůzka a první přednáška
na téma Genealogie – hledáme své předky.
Pořádá městská knihovna.
29. / Út / 14:00 / Fabrika – velký sál
Členská schůze
Schůze členů klubu seniorů. Osoby se zdravotním postižením mohou využít dopravu hrazenou
z prostředků klubu. Při objednávce odvozu
na telefonu: 730 844 717 je nutné nahlásit číslo
legitimace a průkaz předložit řidiči při nástupu.
Dopravu je třeba objednat do čtvrtka 24. 9. 2020.
Pravidelná setkání členů klubu zahajujeme opět
v pondělí 7. září 2020. www.kssvitavy.cz
29. / Út / 19:00 / Divadlo Trám
Cikánský houslový virtuos Ivan Herák
Dojemná houslová sóla v kontrastu s divokými
rytmy a strhujícími virtuózními sóly či schopnost plynule mixovat různé hudební proudy
jsou trumfy, s nimiž virtuos fascinuje nadšené
posluchače nejen na českých pódiích. Vstupné: 250 Kč / KPH 150 Kč.

VÝSTAVY

do 20. 9.
Netopýři tajemní a zranitelní
Interaktivní výstava o životě a ochraně našich
i světových letounů v Městském muzeu a galerii ve Svitavách.
Prodlouženo do 28. 9.
Každodenní potěšení
Výstava malíře, kreslíře, humoristy Pavla Matušky určitě potěší všechny návštěvníky nejen
svým inteligentním humorem, ale i filozofickým podtextem obrazů.

STÁLÉ EXPOZICE

Labyrint svitavských příběhů
Z historie praní
Hledání hvězdy Davidovy
Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy
Svitavské vily

ŽIVÁ ZEĎ

Venkovní galerie u Alberta
3. 7.–28. 9. 2020
Sranda, z které občas zamrazí
Pozvání na sezónní výstavu úsměvných obrazů
Pavla Matušky v městském muzeu.

MUZEUM ESPERANTA

Muzeum esperanta / Ottendorferův dům
(za čajovnou)
Jako jediné svého druhu v ČR muzeum představuje slovem i obrazem jazyk esperanto.
Informuje o zajímavostech z historie i o možnostech současného využití znalosti jazyka,
vystavuje knižní, fotografické, sběratelské
a umělecké artefakty.
Současná výstava: „50 let od obnovení celostátní esperantské organizace“ a „Mládežnické
esperantské hnutí“. Vstupenky v ceně 10 Kč
jsou k dostání v pokladně MMG (Út–Pá 9:00–
12:00,13:00–16:00) a v čajovně Krásná chvíle
(Út–Ne 15:00 –21:00). Komentované prohlídky
po objednání: Libuše Dvořáková 604 377 616
nebo městské muzeum 461 532 704.

FABRIKA

Foyer
Výstava obrazů Miroslava Moučky
Známý svitavský výtvarník. Vernisáž výstavy
proběhne 7. 9. od 17:00 hodin.  
2. patro
Občanské sdružení KLUS Svitavy
(výstava uměleckých prací)
Již 15. ročník výstavy fotografií, obrazů, grafiky,
veršů a jiné tvorby lidí, kteří překonali svou závislost a kteří berou uměleckou tvorbu jako
prostředek k uzdravení.
3. patro
Premiéra 2019
(30. ročník fotografické soutěže)
Výstava vybraných fotografií 30. ročníku amatérské fotografické soutěže Premiéra 2019.
www.impulshk.cz
4. patro
Rub a líc Bhútánského štěstí
Fotografie Matouše Hurtíka a Kristýny Tronečkové z cest po Bhútánu. Výstava je součástí
cestovatelské přednášky, která proběhla v klubu Tyjátr.

Kino Vesmír

1. patro
Diference pohledu II.
Pavlína Dusilová a Michaela Matoušková se
sešly a spojily pohledy, které jsou nespojitelné
ani porovnatelné.
2. patro a divadlo Trám
Vladislav Steinbauer „Lidé kulturní i všední“
Umělecká výstava je věnována především
koncertní fotografii.

LETNÍ KINO

13. / Ne / 19:00 / park Jana Palacha
Letní kino: Schindlerův seznam USA 1993
Hluboce šokující, nemilosrdné drama o noční
můře naší civilizace – holocaustu. Příběh
Oskara Schindlera – svitavského rodáka, který
zachránil 1100 lidských životů. Film Stevena

Spielberga je stěžejní dílo světové kinematografie a držitel sedmi Oscarů! Titulky / 195
minut.

AUTOKINO CIHELNA

18. / Pá / 19:30 / Cihelna
Havel 2020
Co byste obětovali pro pravdu a lásku? Příběh
jedné z nejvýraznějších osob naší historie Václava Havla z časů disentu, kdy ještě nebyl slavnou osobností. Drama jednoho života mezi
léty 1968 –1989.
Režie: Slávek Horák. Vstupné: 200 Kč za auto
/ 100 minut.
25. / Pá / 19:30 / Cihelna
Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw USA, UK 2019
Co spojuje vysvalenou americkou mlátičku
Hobbse a elegantního britského zabijáka Shawa? Jeden všeschopný gauner, kterého by
sami zastavit nedokázali. Akční jízda, která je
o poznání rychlejší a zběsilejší… Režie: David
Leicht. Vstupné: 200 Kč za auto / titulky / 136
minut.

KINO VESMÍR

1.–3. / Út, St, Čt /19:30
Štěstí je krásná věc ČR 2020
Výhra balíku peněz v loterii člověku rozhodně
změní život. Otázka je jak… Komedie. Karel Zima
a Petra Hřebíčková v hlavních rolích. Režie: Jiří
Diarmaid Novák. Vstupné: 130 Kč / 99 minut.
7.–9. / Po, Út, St / 19:30
Tenet USA 2020
Hlavní zbraní hrdiny akčního sci-fi spektáklu
filmového vizionáře Christophera Nolana je
jediné slovo – TENET. V temném světě mezinárodní špionáže bojuje o záchranu celé planety komplikovanou misí, ve které pro časoprostor neplatí pravidla, tak jak je známe…
Vstupné: 140 Kč / titulky / 150 minut.
10.–11. / Čt, Pá / 19:30
Krajina ve stínu ČR 2020 PREMIÉRA!
Historické drama Bohdana Slámy. Kronika lidí
a jedné malé vesnice v pohraničí vláčené dějinami třicátých, čtyřicátých a padesátých let
minulého století. Vstupné: 130 Kč / od 15 let /
135 minut.
11.–12. / Pá, So / 17:00
Křupaví mazlíčci USA 2020
Animované dobrodružství pro celou rodinu,
kde hlavní roli hrají kouzelné sušenky, jaké by
chtěl prostě každý. Mají tvar zvířete a mají
schopnost vás proměnit v to zvíře, které právě
sníte! Vstupné: 120 Kč / dabováno / 105 minut.
12. / So / 20:00
Film Naživo: Tajný agent
Přímý přenos divadelního představení Divadla
Na zábradlí odehrávající se v brněnském podzemí – v unikátním cihlovém vodojemu z konce 19. století. Inscenace Davida Jařaba vychází ze slavné britské předlohy Josepha Conrada. Londýn konce 19. století. Příběh o ruských
agentech provokatérech a jedné bombě…
Vstupné: 150 Kč / 145 minut.
15. / Út / 19:30
After: Přiznání USA 2020
Osudová láska Tessy a Hardina projde divo-
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kým vývojem i zradou čeká ji opravdová
zkouška ohněm. Romantický film. Režie: Roger
Kumble. Vstupné: 130 Kč / titulky.
16.–17. / St, Čt / 19:30
Noví mutanti USA 2020
Pět mladých lidí se speciálními schopnostmi
je drženo proti své vůli v tajném zařízení. Bojují se svými hříchy a sami se sebou… mění se
v superhrdiny – v hororovém hávu… Fantasy
akční thriller. Vstupné: 120 Kč / středa dabováno, čtvrtek titulky / 95 minut.
18.–20. / Pá, So, Ne / 17:00
Princezna zakletá v čase ČR 2020 PREMIÉRA!
Princeznu Ellenu od narození provází příslib
mocné kletby. V den jejích dvacátých narozenin zůstává uvězněná v čase a je nucena ho
prožít celý znovu… Fantasy pohádka. Režie:
Petr Kubík. Vstupné: 130 Kč / 112 minut.
19.–20. / So, Ne / 19:30
Ženská pomsta ČR 2020
Na skupinové terapii se setkávají tři ženy.
Mají stejný problém: nevěru manželů! Pomsta je lepší než psychoterapie!! Komedie.
Režie: Dušan Rapoš. Vstupné: 130 Kč / 88
minut.
21. / Po / 19:30
Rytmus: Tempos SR 2020
Hudební dokumet vypráví příběh Patrika Rytmuse Vrbovského a jeho 30 let rapové kariéry.
Scénář a režie: Nazarij Klujev, Roman Kelemen,
Maxim Klujev. Vstupné: 120 Kč / 90 minut.
22.–23. / Út, St / 19:30
Děda, postrach rodiny USA 2020
Rodinná komedie o velké a nelítostné válce
vnuka s dědou, kterého hraje Robert de Niro.
Válka o pokoj! Dále hrají: Uma Thurman, Jane
Seymour a další. Režie: Tim Hill. Vstupné:
120 Kč / dabováno / 98 minut.
24. a 26–27. / Čt, So, Ne / 19:30
Bábovky ČR 2020 PREMIÉRA!
Komedie i drama podle knižního bestselleru
Radky Třeštíkové vypráví o tom, že všichni
jsme propojení a díky tomu i malé věci dokážou někdy otřást světem. Režie: Rudolf Havlík.
Vstupné: 130 Kč / 97 minut.
25.–26. / Pá, So / 17:00
Scoob! USA 2020
První celovečerní animované dobrodružství
Scooby-Dooa v kině! Konečně se dozvíme, jak
to všechno se Scoobym začalo a podpoříme
Záhady s.r.o. Vstupné: 130 Kč / dabováno / 93
minut.
29. / Út / 19:30
Naděje Norsko 2020
Jak naložit s láskou a sám se sebou, když vám
zbývají tři měsíce života? Romantické drama.
Režie: Maria Sodahl. Vstupné: 120 Kč / titulky
/ 126 minut.
30. / St / 19:30
Žaluji Francie, Itálie 2019

Historické drama a thriller. Nejnovější film Romana Polanskeho! Kapitán Alfred Dreyfus byl
v roce 1895 označen za německého špiona
a odsouzen na doživotí na Ďábelském ostrově… Vstupné: 120 Kč / titulky / 132 minut.

SPORT

VOLEJBAL
5. / So / 9:00 / sportovní hala Na Střelnici
O svitavský Škopeček
Volejbal: juniorky, kadetky – turnaj
5. / So / 10:00 / volejbalové kurty za ND
TJ Svitavy B – Spartak Polička
Volejbal: muži – krajský přebor II. tř.

FLORBAL
12. / So / 20:00 / SH Na Střelnici
Svitavy – Snipers Třebíč
Muži – Národní liga východ

12. / So / 10:00 / sportovní hala Na Střelnici
TJ Svitavy A – VK Lanškroun
Volejbal: kadetky – 1. liga

27. / Ne / 16:00 / SH Na Střelnici
Svitavy – S.K. P.E.M.A. OPAVA
Muži – Národní liga východ

13. / Ne / 9:00 / sportovní hala Na Střelnici
Kvalifikační turnaj starších žáků
Volejbal: KP – 14 družstev

FOTBAL
29. 8. / So / 10:30 a 12:45 / Svitavský stadion
TJ Svitavy – Český lev – Union Beroun
Česká divize dorostu U19 a U17

19. / So /10:00 / volejbalové kurty za ND
TJ Svitavy B – Orel Letohrad
Volejbal: muži – krajský přebor II. tř.

5. 9. / So / 10:30 a 12:15 / Svitavský stadion
TJ Svitavy – SK Benešov
Česká divize žáků U15 a U14
5. / So / 17:00 / Svitavský stadion
TJ Svitavy B – Vysoké Mýto B
I. A tř. mužů
6. / Ne / 10:00 / Svitavský stadion
TJ Svitavy – FK Náchod
Česká liga žáků U13 a U12
6. / Ne / 17:00 / Svitavský stadion
TJ Svitavy A – Horní Ředice
KP mužů
12. / So / 10:00 a 12:15 / Svitavský stadion
TJ Svitavy – ABC Braník
Česká divize dorostu U19 a U17
12. / So / 16:30 / Svitavský stadion
TJ Svitavy B – Žamberk
I. A tř. mužů

20. / Ne / 10:00 / tělocvična ZŠ Felberova
TJ Svitavy B – VO Lanškroun B
Volejbal: kadeti – krajský přebor
20. / Ne / 9:00 / volejbalové kurty za ND
Kvalifikační turnaj přípravek
Volejbal: žáci – přípravky – krajský přebor

Události
v kalendáři akcí
Zajímá vás dění během celého roku
nebo zrovna v jeden konkrétní den?
Sledujte Kalendář akcí na webových
stránkách města na adrese www.svitavy.cz v dolní části pod novinkami.
Zde naleznete aktuální program akcí
ve městě.

13. / Ne / 16:30 / Svitavský stadion
TJ Svitavy A – Lanškroun
KP mužů
19. / So / 10:00 a 11:45 / Svitavský stadion
TJ Svitavy – RMSK Cidlina Nový Bydžov
Česká divize žáků U15 a U14
19. / So / 14:00 / Svitavský stadion
TJ Svitavy – FK Pardubice
Česká liga žáků U13 a U12
26. / So / 10:00 a 12:15 / Svitavský stadion
TJ Svitavy – FK Slavoj Vyšehrad B
Česká divize dorostu U19 a U17
26. / So / 15:30 / Svitavský stadion
TJ Svitavy B – Letohrad B
I. A tř. mužů
27. / Ne / 15:30 / Svitavský stadion
TJ Svitavy A – Třemošnice
KP mužů

Změny vyhrazeny. Kalendář akcí je tvořen v předstihu. Vždy si zkontrolujte a potvrď te 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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KULTURA

NAŠE NULÍTKY (8)

Městské muzeum a galerie
Za houbami do muzea!

Od 25. 9. do 28. 9. proběhne ve svitavském muzeu již třetí výstava živých hub. Připraveny budou vedle nálezů z regionu také různé hry pro
děti a detailní pohled do houbového mikrosvěta. Na výstavě samotné se přitom můžete podílet i vy! Stačí, když své nálezy přinesete k nám
do muzea, kde je určíme a vystavíme. Zároveň

Mgr. Evžena Tošenovského (Česká společnost
pro ochranu netopýrů) s názvem Letem světem
letounů. Po ní budou účastníkům představeni
živí netopýři, kteří jsou pro svá zranění trvale
v lidské péči. Posledním bodem programu je
krátká vycházka, při níž se zaměříme na druhy
žijící přímo ve Svitavách. Konec programu je
plánován ve 21:00. Těšíme se na viděnou! Hynek Stříteský, Jakub Vrána

Středisko kulturních
služeb

Podzim se svitavským autokinem
Cihelna Cinema

bude přes víkend fungovat mykologická poradna, díky níž vám s determinací vašich „úlovků“
pomůže Josef Zedník, jemuž tímto děkujeme
za stálou pomoc a přízeň. Oficiální zahájení
této výstavy pak 24. 9. obstará Tereza Tejklová
z královéhradeckého muzea s přednáškou
„Houbařův rok“ (začíná v 18:00). Těšíme se
na viděnou a ať rostou!
Jakub Vrána

Jarní rozjezd našeho autokina jsme přerušili
a vydali se do parku s letním kinem. Léto však
bohužel končí a my se vracíme na Cihelnu.
Od 18. září každý pátek – určitě do konce října
– se na vás těšíme v našem autokině Cihelna
Cinema!
Petr Mohr

Poslední příležitost k návštěvě
muzejních výstav
S koncem letních prázdnin se chýlí k závěru
také aktuální výstavy městského muzea a galerie. Prezentace tvorby třebechovického malíře, kreslíře, řezbáře a humoristy Pavla Matušky dospěje ke svému zakončení 28. 9. 2020.
Využijte zbývajících dnů ke zhlédnutí obrazů,
dřevořezeb a kreslených portrétů, které v sobě
ukrývají moudrý humor a potěšující nadhled
nejen na historii a výtvarné umění, ale také
na řadu aktuálních témat, která dnes rezonují
ve společnosti. Budete odcházet s příjemným
pocitem a vědomím, že humor dělá svět snesitelnějším.
Krátce před koncem výstavy Netopýři, který
nastane 20. 9. 2020, se ještě můžete těšit na historicky první Mezinárodní noc pro netopýry
ve Svitavách. Spolu s muzejními pracovníky se
tak zapojíte do celosvětového osvětového projektu, jenž se vedle mnoha evropských zemí
pořádá také v Egyptě, Libanonu nebo třeba
v Jižní Koreji. Naše akce proběhne ve čtvrtek
10. 9. v 17:00, kdy ji zahájí hravá přednáška

LENNY a NEBE
4. 9. / Pá / 20:00 / náměstí Míru Svitavy
Náměstí bude od 18:00 hodin uzavřeno.
Vstup na místo koncertu bude umožněn
od 19:00 hodin pro 900 osob / NEBO PODLE
AKTUÁLNÍHO NAŘÍZENÍ MZČR. Vstup bude
pouze jeden – ze středu náměstí.
Vstupné: 100 Kč, pouze na místě. Platit můžete i bezkontaktně.
Děti do deseti let mají vstup zdarma.
V případě nepříznivého počasí se koncert
uskuteční ve Fabrice Svitavy pro 500 osob
(roušky) / NEBO PODLE AKTUÁLNÍHO NAŘÍZENÍ MZČR.

Nejsou to pouze velké dějinné události s nulou
na konci letopočtu, které utváří nevšední příběh tohoto města. Nulu na konci data mají
i zcela neznámé příběhy, o nichž se nepíše,
ačkoliv si to jistě zaslouží. Proto dnešní díl nebude z kronik města, nýbrž z úředních agend
a soudních spisů. Vrátíme se do roku 1930,
v němž probíhají tahanice o Langrovu vilu.
Letos by měla být dokončena jedna z nejnáročnějších etap opravy vily, kterou jsme si zvykli nazývat svitavským zámkem. A to právem.
Historizující budova (asi nejvyšší počet architektonických prvků odkazuje na baroko a manýrismus), byla stavěna dle projektu brněnského Germana Wanderleye (1845–1904). Ano, je
to architekt i Ottendorferova domu. Wanderley
pracoval na projektu stavby Langrovy vily
od roku 1888, ale hlavní projekční i stavitelské
práce skončily roku 1890. V následujícím roce
byly navrhovány interiérové prvky a výzdoba.
Vilu si nechal postavit na místě statku zdejší
podnikatel a obchodník dřevem Julius Langer,
jehož obchod ve Svitavách byl založen roku
1872. Po otcově smrti vilu zdědil syn Robert
Langer a jeho choť Irena. Robertův obchod
přežil válku, ale přišla krize roku 1928 a Robertův nehezký konec zkrachovalce. Zavřel i firemní pobočku ve Velké Střelné). V době, kdy
se u brány vily potkávají věřitelé, probíhají jednání o prodeji vily. Zájemcem o koupi se stalo
město Svitavy za cenu 1,25 milionu korun. Zastupitelstvo koncem roku 1928 koupi schválilo,
ale někteří zastupitelé se s tím nesmířili, odvolali se k okresnímu úřadu a vznikl zajímavý spor
s rozuzlením v roce 1930. Do hry vstoupila česká Matice školská a ministerstvo školství, kterým budovu Robert Langer osobně nabídl.
Kupní cena: 1,35 mil. Dne 15. května s transakcí souhlasily obě strany a zdálo se, že vila připadne Čsl. státu. Nebýt toho, že se dne 16.
května ráno Robert probudil a od smlouvy odstoupil. Důvodem k tomuto rozhodnutí byl svitavský nacionalismus: totiž že „prodej nemovitosti do českých rukou vzbuzuje ve svitavských
Němcích velkou nevoli“. A protože největším
věřitelem Langera byla svitavská spořitelna
a starosta města Carl Lick byl jejím ředitelem,
stala se vila po dalších soudech majetkem
spořitelny. Ta ji pronajala za 6 tisíc ročně městu
a pak nemovitost městu prodala (1942). I toto
jsou malé dějiny malého města a jedné stavby
na předměstí.
Radoslav Fikejz

Vážení přátelé,
vzhledem ke složité situaci se zdravotními
opatřeními v souvislosti s koronavirovým onemocněním Covid–19 jsme nuceni původně
plánované...
pokračování na straně 16
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Naše město
pokračování ze strany 15
...zahájení tanečních kurzů pro začátečníky
přesunout ze září 2020 na leden 2021. Je možné, že zlepší-li se situace, zahájíme taneční kurzy pro začátečníky dříve. O případných změnách vás budeme včas informovat. Děkujeme
za pochopení!
Petr Mohr

Městská knihovna
Burza knih

V týdnu od 7. září do 12. září proběhne v pasáži Fabriky burza knih. K dispozici bude velké
množství nejen beletrie pro dospělé, ale také
dětské literatury.

Kluby
Městská knihovna ve Svitavách již třetím rokem v rámci projektu MAP II a Implementace
MAP ORP Svitavy financovaného z OP VVV
pořádá čtenářský, filmový a fantasy klub. Hlavní náplní čtenářského klubu je práce s knihou
(předčítání, tvoření, vyprávění) a je určen pro
děti od 3 do 7 let, fantasy klub probíhá pod
vedením Michala Římala z knihkupectví Minotaur a čtenáři se seznámí s žánry fantasy, sci-fi
a dětskými horory. Filmový klub je zaměřen
především na adaptace literárních děl.
7. / Po / 18:00 / městská knihovna
Filmový klub: Pláž
(knižní předloha Alex Garland)
Generační film britského režiséra Dannyho
Boylea (Trainspotting, Milionář z chatrče) z roku
2014 o hledání Ráje na Zemi. S příslibem dobrodružství přijíždí do Thajska mladý americký
baťůžkář Richard (Leonardo DiCaprio). Na cestě se setkává s lidmi, kteří mu vypráví příběh
o tajném ostrově s nádhernou pláží neposkvrněnou nájezdy turistů. Zní to téměř jako sen,
ale ručně malovaná mapa, kterou zanedlouho
poté Richard najde, vypadá dost opravdově.
Režie: Danny Boyle. Hrají: Leonardo DiCaprio,
Tilda Swinton, Virginie Ledoyen atd.
9. / St / 17:00 / městská knihovna
Fantasy klub
Ve fantasy klubu s námi v novém školním roce
usednete do lavic bradavické školy. Představíme si zcela novou kooperativní fantasy karetní hru Harry Potter: Boj o Bradavice. Seznámíme vás se základy pravidel, vyzkoušíme si
ukázkovou hru a pokusíme se společnými silami zachránit Bradavice. Hra je v češtině a je
určena pro hráče od 11 let.
23. / St / 16:00 / dětské oddělení knihovny
Čtenářský klub pro nejmenší
Hlavní náplní klubu je práce s knihou – předčítání, vyprávění, tvoření. Klub je určen pro děti
od 3 do 7 let. Zveme všechny malé i velké knihomoly!
15. / Út / 16:00 / městská knihovna
Komiksový workshop s Lucií Lomovou
Lucie Lomová je komiksová autorka a ilustrátorka. Jejím nejznámějším dílem jsou příběhy
o dvou myškách Anče a Pepíkovi, které v devadesátých letech vycházely v časopise Čtyřlístek,
poté vyšly knižně a dočkaly se i animovaného
zpracování. Publikovala několik komiksů pro dospělé čtenáře (Anna chce skočit, Divoši, Na od-

16

střel), ilustrovala knížky, působila jako pedagog,
v poslední době často spolupracuje jako výtvarnice s Českou televizí, hlavně na přípravě interaktivních adventních a velikonočních kalendářů.
Přijďte si vytvořit vlastní komiks pod vedením
Lucie Lomové, která za svou tvorbu získala
několik prestižních cen v Čechách i zahraničí.
Workshop je určen pro děti od 8 let.
20. / Ne / 18:30 / klub Tyjátr
LiStOVání.cz :
ČTYŘLÍSTEK (Jaroslav Němeček)
LiStOVáNí si splnilo sen a vyráží na turné
po svých nejvěrnějších scénách pro své nejvěrnější diváky, diváky klasických večerních představení, kteří když ale vezmou své děti nebo
vnoučata, potěší je to také. Čtyřlístek je tu už 50
let a je dětstvím nás všech. 50 let za tímhle legendárním komiksovým seriálem stojí úžasný
Jaroslav Němeček. Na výlet do Třeskoprsk vás
zve Lukáš Myšpulín Hejlík, Věra Fifinka Hollá,
Alan Bobík Novotný a Pavel Piňda Oubram.
Vstupné 100 Kč (předprodej v knihovně).
22. / Út / 17:00 / Fabrika, aula
MUDr. Martin Jan Stránský: Děti a technologie
(Vliv digitálních technologií na lidský mozek)
MUDr. Martin Jan Stránský, M.D, FACP se narodil v roce 1956 v New Yorku do významné
československé rodiny. Jeho otec Jan založil
společně s Pavlem Tigridem československou
sekci Rádia Svobodná Evropa, děda Jaroslav
založil časopis Přítomnost, byl ministrem spravedlnosti (1945) a poté školství v letech 1946
až 1948, pradědeček Adolf založil Lidové noviny a byl prvním ministrem obchodu Československa. Po získání dvou atestací v interním
lékařství a neurologii začal MUDr. Stránský
praktikovat neurologii a vyučovat na Yaleské
univerzitě, kde je dodnes primářem.
Po roce 1989 se „vrátil“ do vlasti, obnovil časopis
Přítomnost, založil Polikliniku na Národní, program výměn vědců mezi Yaleskou a Karlovou
univerzitou a Prague Selective, největší letní
program pro studenty medicíny na světě. Vzhledem k jeho zkušenostem je poradcem ve zdravotnictví ministrům a organizacím po celém
světě. V roce 2014 založil kancelář Ombudsman
pro zdraví, z. ú., a již dříve i nadační fondy pro
podporu výuky v žurnalistice a občanských
práv. Je iniciátorem a realizátorem pomníku Milady Horákové ve Sněmovní ulici v Praze.
V roce 2019 vydal knihu Deník doktora z Mrnic,
která zobrazuje tragikomické aspekty české
společnosti. Spolu s uvedenými aktivitami, které
koordinuje jeho kolektiv, se MUDr. Stránský převážně věnuje neurologickým dopadům moderní technologie na lidský mozek a na lidskou
budoucnost. Na toto téma přednáší v současnosti po celém světě. Technologicko-vědecké
pokroky nám sice zlepšují život, ale proměna
do umělé formy komunikace odbourává evoluční schopnosti našeho mozku. Hrozí další rozklad
rodiny, lidských vztahů a lidstva samotného?
Přijďte si poslechnout vědecky podložené výsledky nejnovějších výzkumů, předané stručně
a srozumitelně naším předním neurologem
a současně i primářem na Yaleské univerzitě,
MUDr. Martinem Janem Stránským. Po přednášce bude možné zakoupit si knihu Deník
doktora z Mrnic. Akce je realizována v rámci
projektu MAP II a Implementace MAP ORP
Svitavy, který je financován z OP VVV.

Virtuální Univerzita třetího věku – zájmové
studium pro seniory
Městská knihovna ve Svitavách provozuje tzv.
konzultační středisko Virtuální 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 založen na videopřednáškách vysokoškolských lektorů. Lektoři tedy
nejsou fyzicky přítomni, ale záznam přednášky je promítán prostřednictvím internetu.
Po každé přednášce se vyplní společný test.
Na následné samostatné studium se předpokládá 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 každého semestru obdrží senior Pamětní list. Pokud senior absolvuje celé studium, tj. 6 kurzů,
může se zúčastnit slavnostní promoce v Praze.
Cena kurzu je 300 Kč. První přednáška podzimního kurzu na téma „Genealogie – hledáme své předky“ a informativní schůzka proběhne v úterý 29. září v 10:00 hodin v aule
Fabriky. Kdo se po zhlédnutí přednášky rozhodne VU3V navštěvovat, vyzvedne si přihlášku a uhradí poplatek. Bližší informace poskytne
Jitka Kopečná (ko@booksy.cz, 461533295).

Telekomunikační společnost
PODA a.s. hledá
pro oblast Východní Čechy a Vysočina

INSTALAČNÍ TECHNIKY
Potřebujeme
Technicky a komunikačně
zdatné pracovníky.
Flexibilitu a ochotu pracovat
v plném nasazení.
Řidičské oprávnění skupiny B.
Nabízíme
Práci na živnostenský list
technického charakteru.
Práci u našich zákazníků
dle stanoveného rozdělovníku.
Navázání spolupráce na dobu
minimálně dva roky.
K dispozici služební auto,
tablet a mobil.
Máte-li rádi výzvy a chuť
pracovat, ozvěte se.

730 431 393

bilikova@poda.cz

poda.cz

Naše město
SPOLKOVÁ ČINNOST VE MĚSTĚ

Středisko volného času
Přijď te za námi do Tramtáryje
Středisko volného času „Tramtáryje“ Svitavy
pro vaše děti připravilo i v letošním školním
roce bohatou nabídku kroužků. Novinkou je
kroužek airsoftu, zumba pro děti nebo akvaristický kroužek. Ve spolupráci s Městskou policií Svitavy po roční pauze opět znovu otvíráme oblíbený kroužek „Malý strážník“. Veškeré
informace o kroužcích a chystaných akcích
naleznete na www.svc.svitavy.cz. Těšíme se
na vás.
Ondřej Komůrka

MC Krůček

Poznejte Krůček
Přijď te si vyzkoušet program v Krůčku!
Po prázdninách startujeme v týdnu od 7. do 11.
září, kdy nebudete platit žádné vstupné! Poznat
nás můžete již pár dní předem, a to ve čtvrtek
3. září od 15:30 hod na tradičním happeningu
s podtitulem „Znáte Krůček“? Ten proběhne
v parku Jana Palacha (v příp. nepříznivého počasí v Krůčku), Jde o přátelské neformální setkání na piknikových dekách s programem pro
děti – ochutnávka našich klubů, představení
dalších „krůčkovských“ aktivit a akcí. Pro aktuální informace sledujte náš web: www.kruceksvitavy.cz, facebook.com/mckrucek/.
Bazárek
Oblíbený bazárek podzimního a zimního dětského oblečení, vybavení, hraček, kočárků ad.
potřeb pro rodiny bude probíhat od pondělí
21. do středy 23. září v sále Fabriky. V případě
zájmu o prodej je nutné se zaregistrovat na bazarek@kruceksvitavy.cz. Kateřina Burešová

Klub přátel esperanta

Pozvánka na Ivana Achera
Český esperantský svaz a Klub přátel esperanta ve Svitavách vás srdečně zvou na besedu s Ivanem Acherem – režisérem a skladatelem opery Sternenhoch, která byla v minulém
i v letošním roce uváděna na Nové scéně Národního divadla v esperantu. Tato opera získala ocenění českých divadelních kritiků v kategorii Muziky za rok 2018. Ivan Acher letos
získal ocenění Českého lva – za muziku k filmu
„Hodinářský učeň“. V rámci besedy s tímto
úspěšným skladatelem vystoupí i zpěvačka
Národního divadla a zazpívá několik písní či
árií. Beseda se koná v soboru 5. září v 19 hodin
v sále Ottendorferova domu. Přijďte s námi
strávit pěkný večer.
Libuše Dvořáková
Cesta za poznáním i za přáteli
Před pár týdny několik členů esperantského klubu Svitavy cestovalo po Liptove na Slovensku.

dne 7. září od 13:00 do 14:00 hod.
Odjezd z Poličky 06:00. Odjezd ze Svitav
v 06:30. Cena: člen ZO KARDIO 200 Kč, nečlen
250 Kč.
Josef Zavřel

Den seniorů

Navštívili jsme Liptovský Ján, Liptovský Hrádok
Liptovský Mikuláš, Oravské Podhradie, Starou
a Novou Bystricu, Tatranskou Lomnici, vyjeli
jsme na Chopok, nechyběla ani Tatralandie.
Svezli jsme se na pltích (vorech) po řece Oravě.
Součástí našeho týdenního výletu však byla
i cesta za přáteli – esperantisty z klubu Liptovský Mikuláš, se kterými spolupracujeme již 10
let. Uskutečnila se akce „Klub v klube“ v Dome
Matice slovenskej. Celý večer jsme besedovali a vyměňovali si zkušenosti z práce v klubech. Zavzpomínali jsme si i na naši společnou akci ve Svitavách – výstavu v MMG Svitavy v roce 2013 „Post duono“, což byla výstava
fotografií z cestování po nejvyšších vrcholech
Evropy. Těšíme se na další setkání.
Libuše Dvořáková

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo
nejen pro seniory odpoledne plné užitečných
informací, kultury i zábavy. Koná se ve čtvrtek
3. září od 14 do 17 hodin v centru Fabrika.
Účastníci se můžou těšit na besedu o sociálních a zdravotních službách v okrese Svitavy,
praktické tipy, jak se bránit tzv. šmejdům
a exekucím. Odborníci vám odpoví na dotazy
z oblasti starobních důchodů, sociálních dávek, bezpečnosti seniorů či zdravotní prevence. Odpoledne zpestří svým vystoupením
Jaroslav Dvořák s kapelou, na všechny návštěvníky čeká drobné občerstvení. Vstupné
je zdarma. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci doporučují pořadatelé všem
účastníkům mít vlastní roušku.
(red)

ZO kardio Svitavy

Členové ZO KARDIO trávili prázdninový čas
v přírodě a s poznáváním
Kamarádi a členové ZO KARDIO využili přízně
přírody a jí nabízeného počasí, aby uskutečnili plánované akce, zmiňované v minulém čísle.
Výlet spojený s cestou vlakem do Chocně
a následně podél Orlice do Brandýsa nad Orlicí byl již prezentován. Co však bylo pro organizátory přínosným návodem k dalším aktivitám, je poznání využití k cestování za výlety
a vyjížďkami železnicí. Nabízí se cesta do Brna,
nebo podle zájmu účastníků za dalšími dostupnými skvosty naší země.
Vycházkou z Borové naplánovanou na 25. července jsme nejen „pokořili“ Lucký vrch, ale
hlavně měli účastníci příležitost dotknout se
kvetoucích bylin, léčivek a nejrůznějších lučních rostlin (třezalky, chrpy, jetel modrý, jílky,
přesličky…), které jsou v zahrádkách a městských parcích považovány za plevel. Odměnou za pobyt v přírodě nedaleko Borové byly
díky krásnému dni výhledy do širokého okolí,
včetně vítanému, byť v kondiční míře uskutečněnému, zdravému pohybu.
Pro závěrečný prázdninový výlet (18. srpna),
byla zvolena cesta do Velehradu, navštívením
tamní baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv.
Cyrila a Metoděje, nedaleké Modré, s tamním
archeoskanzenem a především botanické
a sladkovodní expozice „Živá voda“. Zvolen
byl termín v pracovní den z důvodu, že jsme
chtěli využít možnost návštěvy hřebčína Napajedla, kde chován především anglický polokrevník, pro dostihy.
Na měsíc září je připravován zájezd do Strážnice (12. září) s možností návštěvy tamního
muzea venkova, Strážnického vinobraní
a plavby po Baťově kanále. Přihlásit a zaplatit
je možné u p. Svatoňové (tel. 723 494 119)
v centru Fabrika (3. patro, kancelář SPCCH)

Klub seniorů

Tablety od srdce
Klub seniorů Svitavy získal v rámci projektu
Tablety od srdce pět tabletů pro seniory, určených ke zdokonalování digitálních dovedností svých členů a vzájemné komunikaci. Ve spolupráci se SVČ Tramtáryje proběhne výuka
na těchto tabletech, využity budou i při realizaci příměstských táborů pro seniory nebo
víkendech s vnoučaty. K předání zástupcům
klubu a Tramtáryje došlo 3. srpna ve Werichově vile v Praze, štědrým sponzorem je společnost Philip Morris ČR.
Milena Brzoňová
24. / Čt / 9:00–13:00 / Svitavský stadion – areál
zastřešené umělé ledové plochy
Fit senior
Ve čtvrtek 24. září 2020 se v areálu Zimního
stadionu uskuteční první ročník sportovních
aktivit pro seniory Fit senior roku, kterou organizačně a obsahově zajistí Středisko volného
času Tramtáryje. Svitavští senioři 60+, kteří
mají chuť zúčastnit se sportovního klání
ve zvládnutelných disciplínách jako např. hod
na přesnost, šipky, pétanque a další netradiční jednoduché disciplíny. Soutěžit se bude
v šestičlenných družstvech. Pro sportující seniory bude zajištěna svačina. Účastnický poplatek je 50 Kč.
Přihlášku je možno podat osobně od 1. do 17.
září v Klubu seniorů, místnost č. 301 v multifunkčním centru Fabrika – vždy ve čtvrtek
od 10:00 do 11:30 hodin nebo prostřednictvím
e-mailu kssvitavy@gmail.com. Zájemce v přihlášce uvede své jméno a příjmení, rok naro-
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zení, telefonní kontakt a zda je nebo není členem klubu seniorů. Účastnický poplatek uhradí před zahájením sportovních her.

Večer na téma ekologie
a udržitelnost
Další tematický večer se uskuteční ve čtvrtek
17. září od 18.30 v Tyjátru a bude zaměřen
na ekologii a udržitelnost, přesněji na ekologické myšlení a princip udržitelného rozvoje
v teoretické i praktické rovině.
Má smysl se chovat ekologicky? Co je to udržitelný rozvoj? Jak fungují obnovitelné zdroje?
Máme jako lidstvo naději? Co můžeme dělat teď
a tady? Na tyto i další otázky se pokusí odpovědět dva zajímaví hosté. PhDr. Ivan Rynda je vedoucí katedry Sociální a kulturní ekologie na UK
v Praze a je to přední český filosof ekologie. Je
to významný odborník na ekologii a udržitelný
rozvoj, jeho výklad je však srozumitelný a lidský,
jeho přednášky mají široký dosah, otevírají oči.
Vojta Jílek je světoobčan z osady Babka poblíž
Poličky. Chápe globální problémy, snaží se je
řešit lokálně, protože věří, že to má smysl. Staví
a opravuje největší větrné elektrárny na světě,
zelenou energii zná z praxe jako málokdo. Je
propagátorem zdravé stravy a udržitelného zemědělství, založil a provozoval úspěšnou veganskou restauraci Plevel. Je neobyčejně aktivní
ve veřejném prostoru. Jeho část večera bude
doprovázena skvělými fotkami z cest. Večer je
určen nejširší veřejnosti se zájmem o životní
prostředí, ekologii, udržitelný rozvoj či zelenou
energii. Pořádá občanská iniciativa Svitavy
2040. Vstupné dobrovolné.
Lukáš Brýdl

Malý abonentní cyklus
ve Svitavách
Po zrušení dvou předchozích divadelně hudebních večerů kvůli koronavirové situaci i letní
propršené verzi, jsme neztratili naději ani chuť
a chystáme další, jedinečný zážitek. Odvážně
jsme do programu zařadili kapelu i divadlo, které budou ve Svitavách uvedeny vůbec poprvé.
Divadlo RePublika v letošním roce premiérovalo s politickým kabaretem Boss Babiš. Inscenací na motivy stejnojmenné investigativní
knihy Jaroslava Kmenty startujeme ve 20:00.
Po divadle představíme výjimečné pražské
hudební uskupení: Viah – elektropopovou kapelu s typickými atmosférickými koncerty,
která v roce 2019 vyhrála hudebně – exportní
projekt Radia Wave Czeching.
A kdo ví, možná tímto výčtem nekončíme…
Pojďme se konečně společně potkat a zároveň obohatit náš kulturní živooot! Už teď se
těšíme. XIII. večer MAC – tradičně v Divadle
Trám a klubu Tyjátr, v sobotu 19. září 2020, studentské vstupné 80 Kč a pro všechny ostatní
110 Kč. Marcela Coufalová, Barbora Samuelová, Anna Stenzlová, Sarah Sleamanová, Matěj Nárožný

Percyho Jacksona, chlapecký 3. oddíl vodních
skautů se ponořil do samurajského Japonska.
Kromě táborů jsme v létě poznávali z vodních
i prašných cest krásy naši republiky, vedoucí
se vzdělávali na skautských kurzech.
Nyní se již připravujeme na nový skautský rok,
opět plný výprav a akcí (některé i pro veřejnost). Také mezi sebou přivítáme nováčky.
Na 12. září připravujeme další setkání bývalých svitavských skautů a skautek, tentokrát
na Rosničce. Pokud byste se o našem skautském středisku chtěli dozvědět více, nejen
o náboru nebo zářijové akci, či naši činnost
podpořit, tak navštivte webové stránky www.
smrcek.skauting.cz nebo nás kontaktujte
na svitavy@skaut.cz.
Antonín Benc

Skauti nezahálejí

Burza sběratelů

I přes složitost doby se nám podařilo v létě
úspěšně zrealizovat dva dětské tábory na našem tábořišti u obce Trpík. Svitavští skauti
a skautky trávili čas v přírodě, osvojovali si
skautské hodnoty a učili se novým dovednostem, které se jim v životě budou hodit. Dívčí
tábor oddílu Klokani unášela série příběhů

Svitavský Klub filatelistů pořádá v neděli 20.
září 2020 od 8 do 12 hodin ve velkém sálu
kulturního centra Fabrika tradiční sběratelskou burzu. Zváni jsou sběratelé známek, pohledů, mincí, medailí, odznaků a dalších sběratelských předmětů. Přijďte se třeba jen podívat, nemusíte nakoupit či vyměnit.
Milan Báča

Výroční cena svitavského klubu Laurus
pro Marcelu Sezemskou
V pořadí 22. laureátem výroční ceny Svitavského klubu Laurus pro rok 2019 se stala
dlouholetá volejbalistka, trenérka, předsedkyně volejbalového oddílu a TJ Svitavy
Mgr. Marcela Sezemská. Cena se každoročně
uděluje svitavské osobnosti za významný čin,
dílo nebo činnost ve prospěch města Svitavy
nebo propagující město Svitavy. Marcela Sezemská cenu získává za významný přínos
svitavskému sportu.
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Marcela Sezemská (*1948) je svitavská rodačka.
Vyrůstala v rodině, která sportovala, ke sportu
byla také od dětství vedena. Její rodiče – manželé Vymětalovi – založili v roce 1948 ve Svitavách volejbalový oddíl, dlouho aktivně hráli,
trénovali a organizovali činnost oddílu. Zájem
o sport (zejména o volejbal) a úspěchy v dorostenecké volejbalové lize přivedly Marcelu Sezemskou ke studiu tělesné výchovy na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. Vystudovala
na tamní filozofické fakultě ještě obor český
jazyk a literaturu. V době vysokoškolských studií hrála za Olomouc 1. volejbalovou ligu,
ve Svitavách již pomáhala s trénováním.
Od roku 1971 působila na svitavské střední
zdravotnické škole: nejdříve dvacet let jako učitelka, poté deset let jako ředitelka školy. Již
v roce 1994 uspěla v komunálních volbách,
stala se zastupitelkou a členkou Rady města
Svitavy. V roce 2001 odešla na svitavskou radnici na pozici místostarostky města. Zastupitelkou a radní je dosud. Ještě jako středoškolská
učitelka se věnovala volejbalu: jako hráčka svitavského týmu žen, jako trenérka mládeže. Postupně přebírala organizaci celého oddílu. Přispěla k tomu, že se rozrůstal tým trenérů, že se
zvyšoval počet hráčů, počet žákovských a dorosteneckých družstev, že se stabilizovaly týmy
dospělých, že se rekonstruoval volejbalový

areál za Národním domem atd. Byla u výstavby
sportovní haly Na Střelnici, zajišťovala do ní desítky mezistátních utkání – zvala týmy všech
kontinentů k přátelským utkáním, zahajovala
ve Svitavách kvalifikace o ME, utkání Evropské
ligy, vítala v hale mistry světa i olympijské vítěze. Stále stojí v čele volejbalového oddílu, který
má více než 400 členů, v kterém se dětem
a mládeži věnují kvalifikovaní trenéři, oddíl má
týmy v extraligách, v 1. a 2. lize, má za sebou
úspěchy v Českých pohárech mládeže,
na MČR žactva a více jak třicet družstev má
v krajských soutěžích. Pod vedením Marcely
Sezemské patří svitavský volejbalový oddíl
mezi největší oddíly v ČR. Kromě vedení oddílu, v jehož čele stojí 40 let, a stálého trénování
je aktivní v krajském volejbalovém svazu,
od roku 2009 je jeho předsedkyní, byla také
členkou Správní rady Českého volejbalového
svazu. Od roku 2011 je předsedkyní TJ Svitavy.
Ve Svitavách získala sportovní ocenění v kategorii Trenér a také Osobnost svitavského sportu. Je nositelkou Medaile Ing. Vladimíra Spirita
za zásluhy o rozvoj volejbalu.
Výroční cenu svitavského klubu Laurus převezme Marcela Sezemská na slavnostním podvečeru v pátek 18. září 2020 v 18 hodin v divadle
Trám. Veřejnost je srdečně zvána.
Milan Báča
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Lubomír a Tomáš Brdíčkovi

Ač Svitavy nejsou primárně městem hokeje, přece se tu rodí hokejoví nadšenci. Šikovní, zapálení, motivovaní. A dokonce bratři. Vysvětlují, diskutují, občas si skáčou do řeči, doplňují se
a vzpomínají… mají nadevše rádi hokej a také sebe navzájem. Lubomír a Tomáš Brdíčkovi.
důležité je, že musejí bruslit tak dobře jako
chodí. A později už to těžko doháníte.“
Tomáš: „Rodiče jsou nedílnou součástí růstu
mladého sportovce. Musejí být informováni
o výchově dítěte, na druhou stranu nemůžou
říkat trenérovi, kde, s kým a jak by mělo dítě
hrát, o koučování vlastního dítěte ani nemluvím. To jsou mantinely, které by rodiče neměli
překračovat. A kdybych já sám nedržel systém,
řád, budou především rodiče hledat různý kličky. Důležité je, aby i vedení klubu stálo za trenérem. Někteří rodiče totiž pochopí hned, co
jim říkáte, někteří to zkoušejí obejít a ta poslední skupina prostě nepochopí. Měl jsem
v Německu otce, který při utkání došel na střídačku za synem a vysvětloval mu, jak hrát… 
Pokud přijdete někam, kde mantinely nejsou,
je to především o přetahování, kdo má pravdu,
a pak není práce radost…“ (zvážní)
Proč Vás z pestré škály sportů, kterou Svitavy
nabízejí, uchvátil právě hokej?
Luboš: „Narodil jsem se s tím, nikdo z rodiny
nebyl velký sportovec, zato mě sport zasáhl
odmala. Jako malý kluk jsem se potkal s Vladimírem Martincem a tehdy moje vášeň k hokeji propukla v plné síle. A když se nás v 1.
třídě ptali, čím chceme být, řekl jsem, že hokejistou. Baví mě ta hra, mám rád vše kolem,
výstroj, dynamiku hry, prostředí, vůni ledu.“
Tomáš: (usmívá se) „Svoje první červenobílý
brusle jsem dostal od bráchy, na hokej v obýváku jsme koukali ve výstroji a v helmě. Dělal
jsem i jiný sporty, ale hokej mě nadchl. Hráli
jsme především florbal za svitavský klub, podařilo se nám vybojovat postup do druhé ligy.
Potom jsem skončil a šel už jen trenérskou
cestou, studoval jsem vyšší pedagogickou
školu a moje pedagogické vlohy se propojily
s hokejem. Najednou jsem věděl, že to je můj
směr. Pocit, když je člověk na ledě či na střídačce, a dětem se povede něco, co dlouho
trénují… Ta obrovská radost je můj flow stav,
stav mezi neuvěřitelným štěstím a pláčem. To
mě naplňuje. Při hokeji neznám hodiny, mám
klapky na očích i uších a jedu…u ničeho jiného
jsem to nezažil.“
Luboš: „A taky parta, specifická atmosféra
v týmu. Když tým jede, vyhrává, je štěstí nepopsatelný. Když jsem nedával trestný střílení,
brečel jsem. Hokej je prostě štěstí a životní
náplň.“
Jak šťastné jsou při hokeji dnešní děti?
Luboš: „Já ještě bruslil na přírodním ledě a nikdo mě nenutil, já prostě chtěl a moc. Říkám,
že my jsme byli pampeliškoví, kam nás vítr
rozfoukal, tam jsme byli, a dnešní děti jsou orchidejový: maminka kloučka přiveze esúvečkem na trénink a ještě sleduje, aby trenér moc
neřval. Pak se jede autem domů a dítě u toho
hraje na mobilu. Děti jsou hýčkaný. Je jen
na nich a rodičích, jak si vše nastaví. Přitom
hokej vyžaduje ranou specializaci od 5 či 6 let,

Tomáši, trénoval jste českou mládež, také německou a rakouskou. Vidíte nějaký rozdíl?
„V zásadě jsou všechny děti učenlivé. Samozřejmě některé méně a jiné zase více, a záleží
na trenérovi, jaké prostředí v tréninku vytvoří.
Mělo by převládat prostředí kamarádské, ale
do toho i soutěžní a konkurenční. Ideální je,
aby se na trénink hráči „klepali“. Trenér musí
dostat hráče z komfortní zóny do zóny učení.
Samozřejmě najdete rozdíly mezi dětmi, každé
je jiné a charaktery jsou různé. Možná, že západní děti jsou víc zhýčkané, ale to skoro všude. Z Rakouska mám zkušenost, že i když byly
tréninkové skupiny s malým počtem hráčů,
děti byly motivované a za dvě sezony udělaly
veliký pokrok. Nadchlo mě, jak dobře pracovaly. Oproti tomu v německém Heilbronnu
jsem vedl bundesligový tým U16 a někdy mi
připadalo, že je hokej ani nebaví…ale měli jsme
perfektní borce v U10.“
Jací tedy jsou z Vašeho pohledu Češi?
„Češi jsou specifický národ. Ano, někdy se
chceme trošku ulejt a hledáme jednodušší

Luboš

Tomáš

cesty, ale to dělají i v jiných zemích…což pro
trenéra na jednu stranu není dobrý, ale na druhou stranu ty lumpy na ledě potřebujete, ty
lumpy, kteří tvoří hru. Já do ciziny přišel s konkrétní vizí, někde mi vyšli vstříc víc, jinde méně.
Někdy jsem slyšel „Ty seš z toho Východu, nebuď tak přísnej…“ Já myslím, že děti se nemusejí pořád koučovat a opravovat, je dobře jim
také nechat prostor k seberealizaci. Koučové
by neměli chtít vychovávat poslušné roboty,
ale kreativní, technicky zdatné hráče. Proto je
zásadní mít odmala pro hráče připravený kvalitní tréninkový proces, aby se starší hráči mezi
18 až 20 roky mohli a hlavně chtěli prosadit
nejenom na klubové úrovni, ale také na reprezentační.“
Luboš: „Aby byl hráč dobrý, musí „chytit“ hru,
vidět souvislosti, předvídat, co se stane, kde je
další hráč, jestli je teda lepší klička nebo nahrávka. Dítě se naučí bruslit, technicky dělat
kličky a obraty, ale je potřeba, aby tuto dovednost převedlo do hry, aby se vše propojilo, aby
tou naučenou kličkou správně nahrálo. Aby
umělo číst hru.“
Extraligový hráč Petr Kaňkovský po Vás, Tomáši, žádal, ať mu předvedete, jak děláte ´ten
přechod z jízdy vzad do jízdy vpřed´…
(usmívá se)„V době mého aktivního trenérského učení u pana Bukače v hokejové škole Bukač Hockey School jsem všechno strašně hltal. Vnímal jsem své pedagogické i sportovní
vlohy, v kabině s ligovými hráči jsem se učil
všemu včetně filozofie moderního tréninku
a hokeje. Moderní hokej je o tom, že hráč se
musí rychle rozhodnout, učí se, aby vystartoval
hned z jedné brusle na druhou, bez odšlapu,
aby prostě potřeboval minimum času na změnu směru. A já se to naučil. A když se mě na to
ptal Petr Kaňkovský, který teď trénuje v Americe, nadchlo mě to, říkal jsem si, že to teda asi
nedělám špatně...“ (směje se)
Aktuálně Vás osud zavál do norského Skienu.
„Po ukončení angažmá v Kitzbühelu jsem jednal v Grazu, ale koncepce tamního klubu mě
trošku zaskočila. A pak přišla nabídka z Norska
do Nordic Hockey Academy, která existuje
od roku 2017. Jde o studijně-sportovní projekt
a za poslední roky udělal obrovský skok v kvalitě. Trénuju kluky od 18 do 21 let z celé Evropy,
makají na sobě, chtějí se zlepšovat. Po absolvování čtyř let na akademii můžou jít do školy
do Severní Ameriky, kde dál studují a hrají hokej, ti nejlepší můžou být draftovaní. Jestli jsem
se těšil? Moc! Je to pro mě nový, ale nejsem
úplnej zelenáč. Žiju v Německu a toto bude
práce na jednu sezonu, nebudu se stěhovat,
z Frankfurtu do Norska doletím za dvě hodinky. Tuto práci jsem vzal i proto, že jsme si porozuměli se šéfem, líbilo se mu moje nové
myšlení, že uznávám moderní hokej, líbilo se
mu, jak přemýšlím.“
Luboši, jak jste se po aktivním hraní a trénování dostal k „hokejové“ firmě?
„K hokeji v podobě trénování jsem se vrátil,
když se narodil syn. Navštěvoval hokejovou
školu Luďka Bukače a já pak organizoval každý pátek tréninky pro děti i ve Svitavách, jezdili k nám kluci z okolí, ale třeba i z Pardubic.
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Syn se přestal věnovat hokeji, ale začal se mu
věnovat brácha… Já dvacet let pracoval ve finančním sektoru, ale hokej mě stále bavil.
A pak i částečně kvůli životním okolnostem
jsem se rozhodl proměnit svůj nápad ve skutečnost: oslovil jsem lidi, kteří prodávají opravené hokejky. Postupně jsme začali vykupovat
opotřebované hole, opravovat je, vytvořil jsem
finanční analýzu pro kluby, která ukazuje, kolik
klub získá, když my vykoupíme jejich používané hokejky, a kolik ušetří, když posléze koupí
od nás hole opravené. V poslední době přibylo i poradenství, jak hůl seříznout, jak vysokou
ji mít, tvrdou či měkčí…“
Je opravená hokejka stejně dobrá jako nová?
„Jsou hokejky lepší a horší. Já vykupuju top
modely od oddílů v nejvyšší soutěži, kluby tak
získávají peníze a za ně pak třeba nakupují
pomůcky pro mladé hokejisty. Moje opravená
hokejka je rozhodně lepší než podtřída nových
hokejek. A na trénink opravdu nemusíte mít
novou hokejku, stačí dobře servisovaná. Ano,
když vykoupím a servisuju hokejku, ručím za ni.
Už teď máme zakázku do druholigových oddílů, někteří hráči z extraligy si naše hole berou
do letní přípravy. A vyzkoušeli je i hráči z národního týmu, dokonce i Jarda Jágr.“
Co se vlastně hokejce může stát?
(usmívá se)„Pokud ji o někoho nepřerazíte…
hokej je kontaktní sport, takže střety s mantinelem, nárazy, střela samotná, to vše hůl poškozuje. Kontakt s pukem, tečování, souboj,
může se zlomit hůl i blade, to je ta malá tyčka
dole, čepel… :-)“
Jaký je Váš další směr, cíl?
Tomáš: „Pro mě je cesta cíl. Já se tou cestou
neuvěřitelně bavím, hlavně vidím, že to má
progres. Baví mě potkávat lidi z branže, zkušené hráče, kouče. Hokejový svět je malý a pokud to člověk dělá správně, otevírají se mu
nové dveře a příležitosti. Baví mě rozvoj, hokejový prostředí, v tom jsem se prostě našel.
V Norsku jsem i hlavní trenér u mužů ve druhé
lize, to je pro mě nové. Ale spíše směřuju k těm
mladým kolem osmnácti let.“
Luboš: „Chci rozšiřovat finanční analýzy do oddílů na všech úrovních, zatím jsou zpětné vazby pozitivní. Je super potkávat lidi, na který
jsem se díval v televizi. A když vám tito zkušení lidé řeknou, že to, co děláte, je fajn, žene vás
to dopředu. Plánuju rozšířit zastoupení do Polska a na Slovenska. A díky Tomovi se naše hokejky dostaly do Rakouska a Německa, hrají
s nimi Švédové a Finové. Našeho hole jsou už
testovány v Americe v hokejové škole v Essexu.
A řeknu vám příběh fakt novej: volal mi agent,
že mají jedenáctiletého kluka, velký talent jako
Jágr, a chtějí pro něj od nás maximální servis.
Chápete? Neoslovil dodavatele nových holí,
ale volá mně, že chce stoprocentní servis, ošetření, ty pravé hole, jmenovky na hokejku…to je
to pravý povzbuzení do další práce.“
Ale to je i Váš úkol, Tomáši, říci rodičům, že
má dítě špatnou hokejku.
„Jasně, poradenství od trenéra je důležitý.
Když přijde nový dítě a má brusle na přezky,
řeknu mu, ať si to vyzkouší, ale pokud se chce
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hokeji věnovat, jsou potřeba šněrovací brusle,
kanady. Proč? Noha musí být pořádně upevněná. I nože jsou na kanadách lepší, ty přezkový jsou pro rekreační sport. I v případě hokejek poradím. Rodiče musejí vědět, co přesně je potřeba a proč. Vše je ale o neustálé
komunikaci trenér-dítě a trenér-rodiče. Nikoho
nepovzbudí, když budou rodiče řvát z tribuny,
je zkrátka nutná domluva s trenérem a nějaký
kompromis. My chceme, aby dítě mělo hokej
rádo, nebylo jím znechucený, i proto je fajn
hlavně v létě hrát cokoliv jinýho, fotbal, tenis,
basket, jezdit na kole. Potřebujeme motivované děti, které daný sport dělat chtějí, to pak
vede správným směrem, ale ne tehdy, když to
chce víc maminka či tatínek než dítě.“
Pánové, dokážete se spolu bavit o něčem jiném, než o hokeji? :-)
Tomáš: „Jo, ale k hokeji to stejně vždycky
sklouzne. Jsem vděčný, že jsem dostal tuhle
šanci, vděčný, že můžu rozvíjet svůj potenciál,
technicky i lidsky.“
Luboš: „My se tak často nevídáme, ale jsme
propojení mentálně. Dokážeme si popovídat
o životě, o partnerkách. Umíme si říct, jaký si
koupíme auto. Ale hokej je součást našeho
života...“
Petra Soukupová

Lubomír Brdíčko
Narozen 1968 ve Svitavách, maturoval
na Střední ekonomické škole ve Svitavách. Pracoval jako finanční poradce.
Před třemi lety oslovil prodejce opravených hokejových holí, nyní je dále prodává a poskytuje poradenství. Své projekty
původně prezentoval pod názvem Kompozitka.cz (jeho syn vytvořil název projektu), nyní je představuje pod názvem HITKOM.CZ. Spolupracuje s řadou českých
klubů, garantem projektu je kapitán národního týmu Jakub Nakládal. Nově jeho
služeb využívá i slovenský klub ze Spišské
Nové Vsi. Hokej hrál za oddíl žáků a mládeže, zdravotní problémy ukončily aktivní
hraní ve 20 letech. K hokeji přivedl i syna
Tomáše, který hrál za žáky v Dynamu Pardubice a Kometě Brno.

Tomáš Brdíčko
Narozen 1983 ve Svitavách, maturoval
na Gymnáziu ve Svitavách, pokračoval
na Vyšší odborné škole pedagogické
v Litomyšli. Hokej hrál v mládežnických
kategoriích pod TJ Svitavy. S trénováním
začal před 16 lety, nejdříve u mládeže,
pracoval na trenérských licencích. První
vážná nabídka na trénování přišla od Tygrů Černošice, následovaly HC Slezan
Opava, německý MERC Mannheim a německá hokejová licence od Deutscher
Eishockey Bund, poté kluby Jungfalken
Heilbronn EC, rakouský Kitzbühel (šéftrenér mládeže a asistent trenéra u seniorů
v Alps hockey league a první zkušenost
s trénováním seniorů). Od srpna působí
v norském Skienu v Nordic Hockey Academy. Před čtyřmi lety se stal členem
týmu Hockey coach vision a spoluvytváří aplikace pro interaktivní hokejová cvičení a videa.
Hokejovým guru bratří Brdíčkových je
Luděk Bukač, český hokejový trenér, pedagog a útočník.

Naše město
DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI

Gymnázium si připomnělo svou historii
Svitavské gymnázium si v roce 2020 připomnělo dvě událostí, které souvisejí s historií
školy. V roce 1895 totiž zahájila výuku svitavská (tehdy německá) reálka. Nejdříve se vyučovalo v prozatímních prostorách tehdejšího
sirotčince, to je dnes ZŠ Riegrova, od roku
1897 v nové budově na dnešní ulici T. G. Masaryka, tedy v budově dnešní základní školy.
V roce 1945 vzniklo již české státní reálné
gymnázium. Bylo umístěno v budově bývalé
německé reálky. V roce 1948 zaniklo osmileté
studium, změnilo se na čtyřleté, v roce 1953
se základem školské soustavy staly tzv. jedenáctiletky. Ta svitavská byla přemístěna
do dnešní budovy ZŠ na náměstí Míru. V roce
1960 se škola změnila na dvanáctiletou, poslední tři ročníky se osamostatnily a změnily
se na střední všeobecně vzdělávací školu, která se v roce 1964 přestěhovala do nové budovy na ulici Sokolovská, kde škola sídlí dodnes.
SVVŠ se změnila opět na gymnázium, jeho
součástí byly na přelomu 70. a 80. let základy
výroby a odborné přípravy (ZVOP).
Po roce 1989 bylo zavedeno nejdříve sedmileté, od roku 1995 osmileté studium,
v roce 2002 se součástí školy stala jazyková
škola. V roce 2018 byla s gymnáziem slou-

čena obchodní akademie, název školy je tak
nyní Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Svitavy.
Velké oslavy výročí školy s bohatými doprovodnými akcemi proběhly v roce 1995 při kulatém 100. výročí Státní vyšší reálné školy a 50.
výročí Gymnázia ve Svitavách. Připomínka
výročí proběhla v roce 2005, podobnou nevelkou akci chtěla škola připravit i letos. Nemělo
jít o žádné oslavy, které připadnou na rok 2025,
avšak koronavirus přípravu i tak drobné připomínky výročí kromě drobných akcí ukončil.
Více na www.gy.svitavy.cz.
Milan Báča

Za Helenou
Fochlerovou
Je to už sice nějaký čas, co nás Helena opustila, ale přece bych si ji s vámi u příležitosti k nedožitým 95. narozeninám ráda připomněla.
Narodila se v roce 1925 v Dešově u Třebíče
a její rodiče nakonec zakotvili ve Znojmě. Ale
ona sama přišla po studiích v roce 1947 do Svitav. Zakládala zde pobočku Masarykovy ligy
proti TBC. Brzy se provdala za Valdemara
Fochlera a prožila ve Svitavách 72 let. A nejde
jen o ty roky, byla vždycky hodně šťavnatým,
výrazným obyvatelem našeho města. Kvalita
života, prostředí i minulost Svitav jí opravdu
ležely na srdci. Já ji znala hlavně jako vášnivou
diskutérku na schůzkách Kruhu přátel hudby.
Velmi ji zajímala letitá kronika Kruhu, trvala
na tom, aby se doplňovala. Helena patřila
k těm, kteří přicházejí pravidelně na koncerty
a na divadla a které to naplňuje. Když slavila
devadesátiny, tak mi řekla:w nevadí mi ani tak
stáří, ale vadí mi, že jednoho dne už nebudu
moct na koncert přijít.. Když vcházím do sálu
Ottendorferova domu, tak ji stejně vidím sedět
u zdi, jako předtím tolikrát. Blanka Šefrnová

Farmářské trhy
Letošní farmářské trhy začínaly tak trochu jinak. Nejprve muselo být vzhledem ke Covid-19 jejich zahájení oproti minulým létům
posunuto. Následně sice bylo umožněno pokračovat v jejich konání, ale musel být omezen
počet stánků a nebylo možné dělat ochutnávky a prezentace potravin. Situace pro prodejce nebyla vůbec jednoduchá, ale i přesto
k nám začali jezdit noví prodejci, například
s pekárenskými výrobky a ovocem a zeleninou. Cílem je podpořit domácí producenty

lokálních potravin a motivovat zákazníky k jejich vyhledávání jak na pultech prodejen, tak
i na trzích. I v letošním roce jsou zde například
prodávané mlékárenské výrobky z farmy, které patří mezi regionální produkty Pardubického kraje.
Chtěli bychom tímto také poděkovat všem
návštěvníkům trhů za přízeň, kterou jim zachovávají, a požádat je o dodržování hygienických opatření, která jsou stanovena pro jejich
pořádání.
Rudolf Grim

Poděkování
Chci tímto poděkovat policistům obvodního
oddělení Svitavy za rychlou, vstřícnou
a úspěšnou akci, kterou provedli na základě
mé telefonické žádosti o pomoc.
Stalo se to v úterý 21. 7. 2020 ve 20 hodin,
kdy mi telefonoval kamarád, že se ztratil
v lese u Kamenné Horky a nemůže se vyčerpáním hýbat. Vydal jsem se ho hledat. Asi
po hodině marného hledání a v lese byla už

tma, požádal jsem o pomoc policisty. Během krátké chvíle se dostavila policejní hlídka, vzápětí druhá a díky jejich místní znalosti i fyzické zdatnosti brzy mého kamaráda
našli a v pořádku dopravili domů.
Heslo pomáhat a chránit policisté z našeho
města skutečně naplňují. Ještě jednou jim
děkuji jménem mého kamaráda Karla.
Vlastimil Brandejs, Svitavy
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TIPY NA VÝLETY

Na výlet cyklobusem můžete vyrazit i v září!
Už od konce května jsou v provozu cyklobusy,
které přibližují cyklisty i pěší turisty k atraktivním místům Českomoravského pomezí i okolních regionů. Služeb turistických autobusů
uzpůsobených pro převoz kol můžete využít
také během září. Ať už se chcete vydat na výlet
do vzdálenějších míst nebo jen pošetřit síly,
využít můžete některou z pěti linek turistických
autobusů, které na svou trasu vyrážejí každý
víkend.
Cyklobusy míří nejen k atraktivitám historických měst regionu, ale i na řadu dalších míst.
Patří k nim zámek v Nových Hradech, Toulovcovy maštale, Muzeum dýmek v Proseči, rozhledna Terezka, Hřebečské důlní stezky či rozhledna na Kozlovském kopci. Na výlet se mo-

hou cyklisté i pěší turisté vydat také mimo
region Českomoravského pomezí a nechat se
cyklobusem zavézt třeba na Dolní Moravu
nebo do Žďárských vrchů.
Cyklobusy budou v provozu každou sobotu
a neděli i o státním svátku 28. září. Na linkách
platí jednotný tarif IREDO, který nabízí výrazné
slevy dětem, seniorům a osobám ZTP. Pro cestu cyklobusem je možné využít také zvýhodněné skupinové, síťové a časové jízdenky IREDO. Podrobné informace o provozu cyklobusů
včetně aktuálních jízdních řádů najdete na portálu www.ceskomoravskepomezi.cz nebo v informačním letáku s tipy na výlet. Letáky jsou
k dispozici v informačních centrech a na řadě
dalších míst regionu.
Jiří Zámečník

I na podzim můžete soutěžit o skvělé ceny!
Prázdniny končí, ale i během podzimu nabídne
turistická oblast Českomoravské pomezí
spoustu zážitků i zpestření v podobě několika
soutěží.
Pro všechny, kteří mají rádi výšky a báječné
výhledy do krajiny, připravila destinační společnost Českomoravské pomezí soutěž „Vzhůru do oblak!“. Jak už název napovídá, provede
vás tato soutěž po rozhlednách, věžích i přírodních vyhlídkách, odkud se vám představí
oblíbené turistické cíle z netradičního úhlu
pohledu. Soutěžní místa se nenacházejí jen
v historických městech Litomyšl, Moravská
Třebová, Polička, Svitavy a Vysoké Mýto. Vydat
se můžete také do Toulovcových maštalí,
na hrad Svojanov či zámek v Nových Hradech
nebo do Mladějova s průmyslovým muzeem
a úzkokolejkou. Hrací kartu se soutěžními
otázkami si můžete vyzvednout v informačních centrech nebo stáhnout na www.cesko-
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moravskepomezi.cz. Pak už stačí jen vyrazit
na výlet a pozorně se dívat. Najít odpovědi
na jednoduché otázky bude pro vás určitě
hračka. Pokud najdete alespoň pět správných
odpovědí, čeká na vás v informačních centrech malý dárek. Budete-li v soutěži pokračovat a najdete deset správných odpovědí, postupujete do losování o hlavní ceny. Vyplněnou
hrací kartu je možné odevzdat v informačním
centru, zaslat poštou nebo naskenovanou či
vyfocenou e-mailem. A o jaké ceny soutěžíme? Pro výherce jsou připraveny chytré hodinky, víkendové pobyty nebo volné vstupenky
na památky, do muzeí či aquaparku.
Kromě výše uvedené novinky pokračuje i letos
soutěž „Kouzelné putování Českomoravským
pomezím“, která představuje pětadvacet nejzajímavějších turistických cílů regionu. Každý, kdo
nasbírá požadovaný počet samolepek, může
i v této soutěži vyhrát skvělé ceny. Nechybí mezi
nimi mobil, tablet, stolní hry a spousta dalších.
Pro všechny fanoušky moderních technologií
a dobré zábavy je tu aplikace Geofun. Jedná
se o unikátní hru vycházející z populárního
geocachingu, při které soutěžící navštíví atraktivní místa Českomoravského pomezí, dozví
se spoustu zajímavých informací, budou se
bavit při plnění nevšedních úkolů a také si zahrají o hodnotné ceny.
Všechny soutěže probíhají i během podzimu,
takže máte stále dost času vydat se za novými
zážitky a zkusit štěstí.
Jiří Zámečník

Zažijte město jinak
Přijďte ZAŽÍT MĚSTO JINAK (ZMJ). ZMJ je sousedská slavnost otevřená všem věkovým kategoriím, která vychází na sobotu 19. září
2020. Akce ZMJ proběhne na náměstí Míru
v prostoru před Nadací Josefa Plívy a před
školou. Můžete se těšit od 10:00 hod. na průběžný program, ve kterém najdete dílny a hry
nejen pro děti, bleší trh a sousedský jarmark,
na kterém i vy můžete prodávat vlastní věci
a své výrobky, které si přinesete.
Okolo 10:30 hod. také bude startovat procházka městem s panem architektem MgA. Mikulášem Medlíkem. Součástí ZMJ bude soutěž
o ceny „Nejlepší domácí chléb“. Dále se můžete těšit v 15.00 hod. na vernisáž výstavy dětí
výtvarného kroužku Stáni Plívové. V 16:00 hod.
vás rozveselí pouliční divadlo po němž bude
následovat vyhlášení ceny. Nakonec vás pravděpodobně nemine ani malé překvapení.
Pokud byste se chtěli aktivně připojit ke zmíněnému programu nebo měli dotazy, pište
na nadacejosefaplivy@gmail.com Vstupné je
dobrovolné a bude použito do fondu oprav
nadačního domu.
Markéta Houserová

Naše město
SPORT

Lubošův úkol zněl jasně:
dokončit závod!
Co slíbil, splnil. V rozhovoru v dubnovém
zpravodaji Naše město si svitavský sportovec
Lubomír Kocourek lehce předsevzal, že se
zúčastní běžeckého dálkového závodu
ve slovenských Karpatech. Závod s označením 100MKMK absolvoval v polovině srpna.
Rovných 210 kilometrů vedlo krajem Malých
Karpat s převýšením 7750 metrů! „Bohužel se
mi ještě podařilo nabloudit třináct kilometrů,“
usmívá se Luboš Kocourek. Závod provázelo
velmi teplé počasí, a možná i proto se v tabulkách objevilo poměrně mnoho závodníků,
kteří skončili předčasně. „Úkol zněl jasně: aspoň dokončit. Takže po 54 hodinách jsem
proběhl cíl a dokončil jsem naštěstí ještě před
časovým limitem,“ komentuje Luboš svou
účast. Obsadil 28. místo v konkurenci dokončivších 58 účastníků. „To je pro mě malé vítězství,“ raduje se Luboš Kocourek a zmiňuje
velkou pomoc své přítelkyně Kláry Dimitro-

Telekomunikační společnost
PODA a.s. hledá

TECHNIKA
TELEKOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ
Co vás čeká
Instalace optických kabelů.
Pokládka strukturované kabeláže.
Spojování optických vláken.
Stavba a servis mw spojů, metalických sítí.
Instalace a servis hw.
Realizace přípojek.
Co nabízíme
Hlavní pracovní poměr, smlouva
na dobu neurčitou.
Sleva na firemní služby.
Příspěvek na penzijní připojištění,
životní pojištění.
Stravenky.
Roční příspěvek na dovolenou.
Co požadujeme
Střední odborné vzdělání
technického směru.
Osvědčení o odborné způsobilosti
v elektrotechnice, vyhláška č.50/1978Sb.
Znalost práce na PC.
Řidičský průkaz sk. B.
Místo výkonu práce
Masarykova 8,
572 01 Polička.

730 431 393

bilikova@poda.cz

poda.cz

vové. „Před, během závodu i po něm se o mě
starala a pomáhala mi ze všech sil. A nebýt
skvělého vybavení od Runsport.cz, asi bych
celý závod prožíval jinak,“ děkuje Luboš
za podporu. Oceňuje i podporu všech známých a kamarádů.
(pá)

Tradiční soustředění
talentované mládeže
v upoutaných
modelech
Tradiční akcí Modelářského klubu Svitavy pod
záštitou SMČR Praha je soustředění talentované mládeže ČR, které se zabývá především
upoutanými modely. Tento ročník mohl proběhnout i díky finančním příspěvkům sponzorů, kteří původně přispěli na Světový pohár,
jenž v letošním koronavirovém roce nemohl
proběhnout. Svůj dar nám ponechali ve prospěch činnosti dětí. Soustředění proběhlo
na modelářském stadionu Cihelna ve druhé
polovině července.
Vedoucí kroužku SVČ Tramtáryje Tomáš
Weis, dále pak Jaroslav Paleček, Jan Kopřiva
a ing. Kamil Meisl se vzorně starali o své svěřence a připravovali je tak ke sportovní modelářské kariéře, která je v budoucnu určitě
očekává. O doplnění kalorií se jako každoročně svědomitě staraly Miroslava Samková
a Miroslava Válková.
Klubovna v modelářském areálu se změnila
v dílnu, kde probíhaly finální úpravy nebo také
opravy havarovaných modelů. Soustředění
bylo zaměřeno na zdokonalení pilotáže, seznámení se soutěžními a stavebními pravidly,

Po roce opět medaile
z Mistrovství republiky
Atletická sezóna se po karanténních opatřeních dostala ke svým vrcholům v podobě
Mistrovství České republiky. Na tom vícebojařském již tradičně bojovala o příčky nejvyšší Eliška Červená. Po smolné halové sezóně,
kdy musela před závěrečnou osmistovkou ze
soutěže odstoupit z průběžného třetího místa, se jí spolu s trenéry Milanem Boučkem
a Karlem Petrželou podařilo formu perfektně
načasovat a Eliška získala skvělou bronzovou
medaili.
Již v první disciplíně 100 m př. si výkonem
14,17 vteřin vytvořila osobní rekord a její jízda
soutěží pokračovala v podobném duchu i dále.
Ve skoku vysokém skočila 162 cm, ve vrhu
koulí 11,72 m a první den zakončila osobním
rekordem na 200 m za 25,27 sekundy. Druhý
den začala nejlepším výkonem této sezóny
v dálce 545 cm, oštěp poslala na 40,22 m a 800
proběhla opět v nejlepším výkonu sezóny
za 2:35.68 minuty. Celkový výkon 5199 bodů ji
řadí na 16. místo českých historických tabulek.
Budeme Elišce při její první sezóně mezi dorostenkami držet palce i na MČR v individuálních disciplínách, které se bude konat v září.
Josef Marek

bezpečností a ochranou zdraví. Soustředění
bylo obohaceno o jízdy se soutěžními RC
auty. Účastníci také navštívili letiště ve Starém
Městě u Moravské Třebové. Zde jsme si prohlédli hangáry a dozvěděli se mnoho zajímavostí z oblasti akrobatického létání. Létalo se
hlavně s upoutanými modely kategorie UŠ
a UR20.
Závěr soustředění byl ve znamení veřejné
soutěže. Na tuto událost přijeli další modeláři z republiky a ještě radou pomohli "mladým", aby co nejlépe obstáli v závěrečném
klání. V kategorii žáků zvítězil Samuel Šátek,
výkonem 296,5 b. na druhém místě byl Šimon
Šátek 289,5 b. a třetí byl Ondrej Divko, výkonem 287 bodů – všichni z Tomášova – SK.
Zdeněk Uher
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Tuři: spousta změn, ale stejné cíle
Po úspěšné sezóně 2019/20 se v hráčském
kádru udála spousta změn. Z týmu totiž odešlo
rovnou 8 hráčů, kteří byli v době ukončení ročníku v týmu. Do týmu se už nevrátí američtí
hráči Sean O’Brien, Eugene Crandall, Damonte
Dodd a Trevor Thompson. Jiřímu Jelínkovi vypršela smlouva a klub mu nenabídnul novou.
Jirka tak posílil tým z Kolína, kde podepsal
smlouvu na 3 roky. Stejná situace byla i u Eduarda Kotáska, který odešel do Děčína a podepsal na 2 roky. Dalším českým hráčem, který
odešel, je Luboš Kovář. Ten měl sice platný
kontrakt v našem týmu, ale současně byl
na hostování z mistrovského Nymburka. Tým
z Polabí uplatnil právo stáhnout si Luboše a ten
tak posílil středočeský tým. Asi nejcitelnější je
ztráta reprezentanta Šimona Puršla, který měl
ve smlouvě zahrnutou výkupní klauzuli. Tu se
za něj rozhodnul zaplatit mohutně posilující br-

něnský tým. Tuři tyto ztráty museli nějak pokrýt
a přivedli sedm hráčů. Jde o šest domácích
hráčů a jednoho chorvatského. Tím je Domagoj
Proleta, který minulý ročník odehrál za tým USK
Praha a české prostředí pro něj nebude nové.
Zajímavostí je, že strávil 3 roky v mládežnickém
týmu Realu Madrid, kde hrál i s hvězdou NBA
Lukou Dončićem. Dalším hráčem, co přišel
z hlavního města, je Jan Křivánek, ten tak
po dlouhých 11 letech opustil tým USK. Dvojice
hráčů přišla i z Opavy. Jsou jimi Václav Bujnoch
a Rostislav Dragoun. Oba byli protagonisty velkých úspěchů posledních let, když s Opavou
vybojovali stříbrné medaile v lize i poháru a navíc se zúčastnili základní části prestižní Ligy
mistrů. Z týmu BK Olomoucko k nám zamířili
také dva hráči. Adam Goga, pro kterého je to
první angažmá mimo rodný Prostějov, a Marek
Sehnal, odchovanec klubu, který se domů vra-

cí po šesti letech strávených v Prostějově. Poslední posilou je Marek Welsch. Ten se vrací
po roční pauze do našeho dresu. Tento nositel
slavného basketbalového příjmení totiž poslední rok odehrál v dresu Jacksonville State
v NCAA. I přes tolik změn v kádru DEKSTONE
Tuři Svitavy pomýšlí klub opět na vysoké cíle.
Po zisku bronzového umístění v lize uděleného
až výborem ČBF by to klub chtěl dokázat
i sportovní cestou a potvrdit vzestup mezi elitu
soutěže. Tuři se připravují společně od 27. 8.
a využívají k tomu sportoviště ve Svitavách.
Na začátku září si zpestří tým přípravu několikadenním pobytem na Slovensku, kde je čekají i dvě utkání. Jak se podaří připravit tým
na nový ročník, můžou fanoušci zjistit už 12. září
v 1. kole KNBL proti nejsilnějšímu možnému
soupeři. Tím je šestnáctinásobný mistr ERA
Basketball Nymburk.
Martin Novák

Florbal
Svitavy
na prahu další sezóny

Svitavští fotbalisti U9 zaslouženě slavili
„Hlavní turnaj“ Ondrášovka cupu se odehrál
ve Vysokém Mýtě koncem června a naši se neztratili. V sobotu se za celodenního deště hrálo
o postup z velmi těžké skupiny. První zápas
s FK Pardubice vyhráli 4:1, dále s FK Spartak
Choceň 15:2, s FC Hradec Králové 5:0, s pozdějším vítězem AC Sparta Praha 2:3 a s FC Slovácko 4:0. S celkovým skóre 30:6 si borci zajistili postup do zlaté skupiny. Kvůli dešti se v neděli začalo hrát až odpoledne, a to kratší verze
finále na tři zápasy play-off. První zápas s FK
Mladá Boleslav nešťastně prohráli 2:3 po penaltách, dále pak skvělým výkonem před televizními kamerami porazili FA Jablonec 6:4. Poslední prohraný zápas s FK Most 3:5 pak znamenal
konečné 6. místo z 144 přihlášených týmů
z celé ČR a náš hráč Adam Svoboda byl vyhlášen nejlepším hráčem celého turnaje.
Pro kluky a trenéry to je velký úspěch. Při následujícím tréninku klukům a realizačnímu týmu
přišli pogratulovat i členové výboru svitavského
fotbalu v čele s místostarostou města Pavlem

Čížkem za vynikající výsledky a reprezentaci
města Svitavy. Veliké díky patří těmto hráčům:
Adam Svoboda, Jakub Kabát, Matyáš Tichý, Šimon Králíček, Vojtěch Zerzán, Tomáš Kadlec, Jan
Kubík, Jan Sýkora, Adam Maivald, Adam Šmíd,
Štěpán Horvát, Ivo Ošťadnický, a také trenérům:
Luděk Svoboda, Jaroslav Kabát a Petr Tichý.
Tomáš Kadlec

Prázdniny zakončil florbalový oddíl tradičně
sérií soustředění. Více jak 40 nejmladších hráčů a hráček strávilo týden v Čenkovicích, stejně tak nově budovaný tým žen, jehož kádr má
nyní více jak 20 florbalistek. Domácího prostředí pak k intenzivní přípravě využili starší žáci
a muži.
V září už pak FbK rozehrává novou sezónu,
tentokráte s pořadovým číslem 25. Stejně jako
v té předčasně ukončené loňské bude FbK
Svitavy reprezentovat 6 družstev.
A tým uhájil příslušnost v Národní lize, tj. třetí
nejvyšší tuzemské soutěži. Omlazený kádr doplněný o několik veteránů však bude mít v této
kvalitní soutěži těžkou úlohu. Nový tým žen je
postaven na odchovankyních FbK, které ještě
na jaře hrály v juniorské kategorii. Široký kádr,
zapálení trenéři i velká láska hráček k florbalu
jsou velkým příslibem svitavského florbalu.
Starší žáky si nově převzal jako hlavní trenér
Filip Lamař, jinak dlouholetá opora svitavského
brankoviště. V žákovské lize bude hlavním cílem hráče dále rozvíjet a udržet jejich zájem
o sport.
Mladší žáci vedení předsedou oddílu René
Hnátem, elévové s novým trenérem Leošem
Zavoralem a přípravka pod taktovkou Zbyňka
Koukala – všechna tato družstva jsou přihlášena do regionálních přeborů. V těchto soutěžích se nepočítá pořadí, dbá se především
na to, aby si všichni zahráli a získali k našemu
sportu pozitivní vztah.
V průběhu září také probíhá nábor do všech
kategorií – časy tréninků a kontakty na trenéry
najdete na nových webových stránkách www.
florbal-svitavy.cz.
Lukáš Brýdl
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