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Dětské oddělení
v knihovně je v novém
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Svitavští světáci:
Ivona Kučerová
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Mladí atleti ovládli krajský
přebor žáků

Řada ocenění pro služby
svitavským občanům
V loňském roce jsme představili novou podobu webových stránek města Svitavy společně s několika
aplikacemi, které usnadňují komunikaci občanů zejména se zástupci městského úřadu. Tyto projekty jsme následně přihlásili do soutěže Zlatý erb, která porovnává online prezentace měst a obcí.
Odborná veřejnost každý rok vyhodnocuje ty
nejlepší projekty. V krajském kole Pardubického kraje se nám podařilo získat několik ocenění v kategoriích Elektronická služba a Smart
city. V první desítce byl oceněn hlasovací systém a online přenos ze zasedání zastupitelstva. Na třetím místě se umístila aplikace Marushka, která slouží ke hlášení závad ve městě. Stejnou pozici obsadil i online průvodce
m.svitavy.cz, tedy aplikace, kterou využívají
rezidenti i návštěvníci města. Prezentuje kompletní nabídku informací a služeb včetně kalendáře akcí a navigačního systému. Mezi
webovými stránkami jsme rovněž za svoji prezentaci www.svitavy.cz získali bronzovou medaili. Nejvyšší ocenění za první místo připadlo
Portálu občana, na němž naleznete vše potřebné k řešení vašich životních situací - informace, kontakty, formuláře, úřední desku nebo
rezervační systém k návštěvě konkrétní agendy

městského úřadu. Úspěch tohoto projektu přesáhl hranici Pardubického kraje a získal ocenění v rámci celorepublikového hodnocení,
a to bronzovou medaili v kategorii Smart city.
Jsme velmi rádi, že naše práce je vzorem pro
ostatní zástupce veřejné správy. Stále však
máme velký prostor ke zlepšení. Již nyní pracujeme na dalších vylepšeních komunikačních nástrojů města Svitavy.
Výrazným úspěchem, který dokumentuje naše
fotografie, je vítězství v projektu Obec přátelská rodině a seniorům. To se nám podařilo již
počtvrté a letos tak získáváme 1,4 milionu korun
na podporu rodinných aktivit. Ocenění z rukou
ministryně ministerstva práce a sociálních věcí
Jany Maláčové převzali starosta David Šimek,
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Šárka Řehořová a ředitelka MC Krůček Kateřina
Novotná během slavnostního vyhlášení v Lichtenštejnském paláci v Praze.
Petr Šmerda
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Pohádkový les
v říši divů
Vloni jsme museli připravený pohádkový les
kvůli opatřením zrušit. Doufáme, že letos to
klapne. TOM Zálesáci Svitavy pořádají v sobotu 2. října 26. ročník Pohádkového lesa.
Letos vás provedeme pohádkou Alenka
v říši divů. Start je na pláži u rybníka Rosnička od 13:30 do 15:30 hodin. Startovné je
40 korun, účastníci v maskách jdou zdarma.
Všichni v cíli získají diplom a na trase spoustu sladkostí a drobných dárečků. U chaty
Rosnička bude od 16:30 hodin probíhat
hudební představení Karneval. Pochod se
koná za každého počasí.
David Šimek
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Vážení spoluobčané,
podzim je v plném proudu a já věřím, že si ho užíváte plnými doušky. Televize, internet i sociální
sítě nás denně bombardují zprávami o blížících se volbách do Poslanecké sněmovny. Občas zbytečně intenzivně, občas poněkud senzacechtivě, ale to je prostě role médií. Přesto bych vás všechny rád vyzval, abyste využili svého práva a v termínu 8.-9. října přišli do volebních místností.

Dnes bych rád vysvětlil jedno téma, které díky
„internetovým hrdinům“ rezonovalo na sociálních sítích. Tím je finanční podpora Záchranné
stanice Zelené Vendolí. I když žádný zákon
neukládá městu povinnost stanici financovat,
město Svitavy činnost stanice dlouhodobě
podporuje. Jen za dobu mého působení
na radnici získala stanice od města podporu
ve výši 1,5 milionu korun! Finance vždy mířily
na péči o poraněné živočichy, zlepšování pro-

středí stanice, ekologickou výchovu, vždy podle toho, jak bylo zástupci požadováno. Také je
třeba říct, že Záchranná stanice vykonává svoji činnost pro území o velikosti 316 obcí.
V březnu tohoto roku požádala ZO ČSOP Zelené Vendolí o poskytnutí dotace ve výši 100
tisíc korun na péči o zvířata. Jelikož se nám
množily podněty, že finanční podporu poskytuje Vendolí minimum obcí a ekologická výchova ze strany stanice ve svitavských školách
moc neprobíhá, požádali jsme několikrát, naposledy 31. května, zástupce stanice o dodání
podkladů, které by tyto podněty osvětlily. Přece
jen je dobré, aby zastupitelé, kteří rozhodují
o veřejných prostředcích s péčí řádného hospodáře, měli dostatečné informace. Bohužel
do zářijového jednání zastupitelstva nebylo nic
předloženo. Proto jsme připravili návrh na neposkytnutí dotace. Pan Zelený v předvečer
jednání zastupitelstva poslal zastupitelům
email, ve kterém zastupitele žádá o podporu
a odmítá předložit úřadu požadované podklady.

Česko-polská cesta spolupráce
Spolupráce v oblasti kultury mezi českými
a polskými městy se v posledních letech slibně rozvíjí. Díky ní se mohou setkávat lidé
na obou stranách hranice, ale projekty nám
pomohly i ve vybavení potřebném k činnosti
organizací města.
V letošním roce se povedl společný projekt
mezi městy Svitavy a Strzelin. V měsíci červnu
přijeli studenti ze Strzelina na třídenní výtvarný
workshop do Svitav, seznámili se s naším městem a jeho okolím, ale největší část svého pobytu strávili se svitavskými studenty v muzejních dílnách malováním obrazů, inspirovaných
svitavskými pověstmi v neodolatelném podání historika Radoslava Fikejze. V září se zúčastnili vybraní žáci svitavských škol fotografického workshopu v tomto polském městě. Nejviditelnějším výstupem tohoto projektu ale bude
vytvoření historické cesty oběma městy v podchodu u Alberta. Ošklivý prostor, který propo-
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Materiál s návrhem na neposkytnutí dotace
jsem z jednání zastupitelstva stáhnul.
Nyní znovu vyzveme zástupce stanice, aby poskytli vše požadované, aby zastupitelé na dalším jednání 3. listopadu měli dostatečné podklady pro své rozhodování. Věřím, že vše bude
mít jako vždy dobrý konec, všem nám jde
o dobrou věc.
Sociální sítě nám sugerují horší svět a působí
na nás často negativně. Cíleně z nás dělají automaty, které fungují podle jejich logiky a byznysové manipulace. Odskakování do virtuálního světa rozsekává a tuneluje bohatství světa
reálného. Všeho s mírou. Rád se s kýmkoliv
sejdu a budu – jako vždy – řešit všechny podněty od maličkostí po velké koncepční věci.
David Šimek, starosta města

Přehlídka
středních škol
Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Svitavy,
pořádá za účasti středních škol okresu Svitavy
a vybraných středních škol z jiných regionů
Přehlídku středních škol 2021. Akce se koná
ve čtvrtek 21. října 2021, pro veřejnost v době
od 9 do 17 hodin v přízemí Střediska kulturních
služeb města Svitavy (Multifunkční centrum
Fabrika).
Srdečně zveme žáky, rodiče, pedagogické pracovníky, výchovné poradce a všechny, kteří
chtějí získat přehled o nabídce vzdělávání v našem regionu.
Barbora Kabátová

Dětské oddělení
knihovny
je v novém
juje svitavské náměstí se západní částí města,
byl v měsíci květnu opraven, došlo na obklady
stěn i nové osvětlení. V podchodu budou umístěny obrazy z rukou svitavského malíře Pavla
Fialy. Ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, by měly být
všechny hotovy a počátkem října budou instalovány na stěny podchodu a propojeny časovou osou. Při průchodu podchodem se tedy
v budoucnu seznámíte nejen s nejdůležitějšími
mezníky dějin Svitav a Strzelina, ale budete
také moci pohlédnout do očí významným osobám, které se zasloužily o rozvoj nejen města,
ale i naší republiky. Chybět nebudou portréty
Bruna ze Schauenburgu, V. O. Ottendorfera,
Oskara Schindlera, ale i např. T. G. Masaryka či
J. A. Komenského.
Slavnostní odhalení podchodu, který ponese
název PORTA HISTORICA, se uskuteční v sobotu 16. října za účasti delegace z polské gminy
Strzelin.
Blanka Čuhelová

V pondělí 6. září jsme pro veřejnost otevřeli zrekonstruované prostory dětského oddělení. Cílem rekonstrukce bylo prostory zmodernizovat,
provzdušnit a prosvětlit. Obnovili jsme interiér,
snížili jsme a zredukovali regály, což umožňuje
i lepší orientaci v knihovním fondu. Součástí
nového prostoru je herní koutek s magnetickou
stěnou, ale také moderní technologie - dotykový displej s úkoly vytvořenými na základě knih
svitavského autora Martina Sodomky a virtuální realita (zájemci se mohou objednat přes registrační formulář). Věříme, že dětské oddělení
bude sloužit ke vzdělávání i trávení volného
času dětí (i jejich rodičů).
Marta Bauerová
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Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhnou ve dnech 8. a 9. října 2021. Volební
místnosti budou otevřeny v pátek 8. října od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 9. října od 8:00 do 14:00
hodin. Krajský úřad Pardubického kraje, jako registrační úřad, zaregistroval 18 kandidátních listin.
Právo volit má každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let.
Nemohou volit pouze ti občané, u kterých nastala zákonem stanovená překážka volebního práva.
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději
3 dny přede dnem voleb. Volič, který neobdrží
hlasovací lístky, si je může vyzvednout na recepci městského úřadu nebo v den voleb přímo
ve volební místnosti. Hlasování bude voliči umožněno poté, kdy okrskové komisi prokáže svoji
totožnost a státní občanství České republiky
předložením platného občanského průkazu nebo
cestovního pasu ČR. Volič ve volební místnosti
obdrží úřední obálku a za zástěnou do ní vloží 1
hlasovací lístek politické strany, politického hnutí
nebo koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Úřední
obálku s lístkem vhodí do volební schránky.
Na hlasovacím lístku může nejvýše u 4 kandidátů
uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit,
kterému z kandidátů dává přednost. Volič může
ze závažných důvodů (zejména zdravotních)
hlasovat doma. O návštěvu členů okrskové volební komise s přenosnou hlasovací schránkou

může požádat na odboru správních činností (telefon 461 550 415) a ve dnech konání voleb pak
u okrskových volebních komisí.
V těchto volbách mohou svitavští občané volit
mimo své bydliště na voličský průkaz, a to
v rámci celé republiky nebo na zastupitelském
úřadě. O vydání voličského průkazu může volič
požádat osobně na odboru správních činností
do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů,
tj. do 16:00 hodin středy 6. října 2021.
Ve Svitavách se bude volit v 18 stálých volebních
okrscích. Oznámení o době a místu konání voleb
je zveřejněno na úřední desce městského úřadu,
na internetových stránkách města a na plakátovacích plochách. V oznámení je mimo jiné uvedeno, které ulice jsou do jednotlivých volebních
okrsků zařazeny. Voliči mohou získat informace
o zařazení ulic do okrsků i na městském úřadu
(A. Peňázová, tel. 461 550 415).
Aktuální informace o hlasování do přenosných volebních schránek a o opatřeních v souvislosti s epidemiologickou situací budou zveřejněny na internetových stránkách města.
Pavla Velecká

Šefrna a Šmerda
osobnostmi kraje

Multifunkční a kulturní centrum
FABRIKA, Wolkerova alej 18
č. 2 Základní škola, Riegrova 4
č. 3 Speciální základní škola,
Milady Horákové 44
č. 4 a č. 5 Gymnázium, Sokolovská 1
č. 6 Lesy ČR, Vančurova 1
č. 7 Základní škola, T. G. Masaryka 27
č. 8 Regionální sdružení sportů Svitavy,
Kapitána Nálepky 39
č. 9 Střední zdravotnická škola,
Purkyňova 9
č. 10 Internát středního odborného učiliště,
Brněnská 28
č. 11 Dům s pečovatelskou službou,
Felberova 31
č. 12 a č. 13 Základní škola, Felberova 2
č. 14 Mateřská škola Svitavy,
Marie Majerové 13
č. 15 Základní škola, Zadní 50
č. 16 Mateřská škola Svitavy,
Marie Majerové 13
č. 17 Základní škola, Felberova 2
č. 18 Městský úřad Svitavy, Dvořákova 3
č. 1

Obchvat Svitav
Spousta z nás již netrpělivě vyhlíží obchvat Svitav, který odkloní dopravu v úseku Lačnov –
Hradec nad Svitavou mimo město a významně
tak uleví dopravě v centru. V srpnu bylo ukončeno podávání nabídek na vybudování obchvatu. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) obdrželo šest nabídek zhotovitelů, které v současné
době vyhodnocuje. Pokud se nestane nic neočekávaného, do konce roku by měla být podepsána smlouva a bude se moci začít se samotnou stavbou.
Kateřina Kotasová

Druhého září byly v podvečer uděleny Ceny
Pardubického kraje. Předání se uskutečnilo
za přítomnosti hejtmana Martina Netolického.
Slavnost byla vzhledem k pandemii několikrát
odkládána. A také byly najednou oceněny
osobnosti navržené za léta 2019 a 2020.
Ze Svitav byli oceněni:
Karel Šefrna, amatérský loutkář – za rok 2019,
Václav Šmerda, kuchař a pedagog – za rok
2020. Blahopřejeme!
(red)

Tenisové srdce věnovalo 550 tisíc!
V pátek 3. září se uskutečnil již 9. ročník charitativní akce Svitavské tenisové srdce. Jak název
napovídá, jde o spojení tenisu a srdce, které je
nápomocné potřebným. Spolek STS každoročně
oslovuje sponzory, kteří jsou ochotni přispět
ke snadnějšímu životu konkrétních postižených
dětí. Ne vždy se jedná o hráče nebo příznivce
tenisu, ale vždy o „srdcaře“, kteří chtějí pomoci
dobré věci. Vyústěním celého snažení je tenisový turnaj sponzorů, konaný první zářijový pátek
v areálu Na kurtech na Svitavském stadionu.
Letošního ročníku se zúčastnilo 30 dvojic a byly
k vidění zajímavé a dramatické souboje. Hlavním
okamžikem však bylo předání vybraných prostředků dětem. Letošní ročník podpořilo svým
příspěvkem 98 sponzorů částkami od 1000
do 33 tisíc Kč. Obdarováno bylo 22 dětí a organizací, každý částkou 25 tisíc Kč. Jak vyplývá
z uvedených čísel, dětem bylo předáno během
jednoho odpoledne celkem 550 tisíc korun.

Volební místnosti jednotlivých volebních okrsků
budou umístěny následně:

Výše darů i ohlas mezi sponzory a obdarovanými nás již dnes zavazuje k uspořádání jubilejního 10. ročníku. Více o sdružení i celé akci
můžete najít na webových stránkách www.tenisovesrdce.cz. S poděkováním a úctou, členové sdružení Svitavské tenisové srdce
Jan Krejčí, Pavel Ducháček, Lenka Karlíková

Energie výhodněji
Na město se obrátila společnost LICIT by
eCENTRE, která již před několika lety pořádala
pro občany Svitav hromadný nákup energií,
s opětovnou nabídkou zisku výhodnějšího dodavatele energií výběrovým řízením. Vzhledem
k tomu, že v současné době probíhá na burzách vysoký nárůst cen energií a tato e-aukce
v minulosti ušetřila místním lidem nemalé peníze, rozhodli jsme se akci znovu zprostředkovat. Letos byly jako dodavatelé vysoutěženy
společnost E.ON (elektřina) a Pražská plynárenská (plyn). Pokud máte zájem o porovnání ceny
z aukce, můžete se zastavit v pondělí a středu
4., 6., 11. a 13. října do cowork centra vedle MIC
na nám. Míru 48, a to od 13 do 17 hodin. Je nutné s sebou donést roční vyúčtování za energie,
aby vám mohla být vytvořena zdarma adekvátní nabídka k porovnání, na základě které se
budete moci rozhodnout, zda chcete přestoupit
k novému dodavateli.
Kateřina Kotasová
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Ze zářijového jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo města Svitavy zasedlo po letní pauze ke svému jednání ve středu 8. září 2021, zúčastnilo se ho všech 26 zastupitelů. Na programu byly tři body k projednání, po kterých následovaly nejrůznější operativní zprávy. Došlo ke schválení všech návrhů, až na jeden, týkající se ZO
ČSOP Zelené Vendolí, který byl stažen z jednání.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o plnění plánu a rozpočtu města Svitavy a jím zřízených organizací za první polovinu roku 2021
a schválilo rozpočtové opatření podle předloženého návrhu.
Dále vzali zastupitelé na vědomí výroční zprávy o činnosti majetkoprávního, kontrolního a finančního výboru a uložili výborům zveřejnění
výročních zpráv na webu města.
Po majetkoprávních úkonech, kde pravidelně
zastupitelé schvalují především nákupy či pro-

deje jednotlivých pozemků v katastrálním území
města, následovala kategorie operativních zpráv.
Mimo jiné zastupitelstvo schválilo navýšení poskytnutí neinvestiční dotace Charitě Svitavy
o částku 87 900 Kč (v důsledku zvýšení ceny
nájemného), navýšení neinvestičního příspěvku
ZŠ a MŠ Lačnov Svitavy o 150 tis. Kč (na nutné
opravy) či navýšení neinvestičního příspěvku
příspěvkové organizaci Městské muzeum a galerie Svitavy o 100 tis. Kč (na úhradu výroby
a montáže oken).

Demontovali jsme sochu z kašny
před Langerovou vilou

Bod ohledně schvalování žádosti o poskytnutí
dotace ve výši 100 tis. Kč základní organizaci Českého svazu ochránců přírody Zelené Vendolí
(dále jen ZO ČSOP Zelené Vendolí) byl stažen
z jednání, a to z důvodu nutnosti posouzení nového dokumentu předaného ze strany ZO ČSOP
Zelené Vendolí zastupitelům večer před jednáním
zastupitelstva.
Kateřina Kotasová

Nádoby na plast
pro zbylé lokality
V říjnu proběhne výdej sběrných nádob
na plasty pro lokalitu č. 5 – Lány a zbylé části
města. Výdej bude probíhat v úterý 7., 14. a 21.
10. od 14:00 do 17:30 hodin v areálu společnosti LIKO SVITAVY a.s., v ul. Tolstého. V těchto
termínech budou vydány nádoby i těm, kteří si
je doposud přes objednání nevyzvedli.
Do konce roku 2021 jsou naplánovány svozy
ve všech lokalitách vždy na pondělí - 25. října.,
22. listopadu a 20. prosince. Děkujeme všem
spoluobčanům, kteří si již svoji nádobu vyzvedli a pomáhají nám v třídění odpadů. Pokud jste
tak doposud neučinili, můžete si svoji nádobu
rezervovat vyplněním formuláře na webu www.
svitavy.cz/odpady.
Kateřina Kotasová

Vodárenský les

Součástí oprav Langerovy vily je také úprava přilehlého okolí. Ta se týká i restaurování kašny stojící před vilou. V půlce září došlo k demontování
litinového tělesa, které bylo převezeno do Litomyšle, kde na něm bude pracovat restaurátor Jiří
Kmošek. Socha by měla být vrácena na své původní místo do konce listopadu.
Na demontáž „dohlížel“ i pan Běťák, který se

o kašnu staral od 90. let minulého století. Při posledním restaurování v roce 1992 umístil dovnitř
sochy vzkaz, na kterém jsou např. uvedeny konkrétní barvy použité při tehdejší úpravě. Ty byly,
pro zajímavost, dodány až z Vídně rodákem ze
Svitav Gotthardem Hartmannem a jeho spolužáky z tehdejšího gymnázia a stály 900 šilinků.
Kateřina Kotasová

Podnikni to!: Nastartujte své podnikání
na bezplatném kurzu
Město Svitavy ve spolupráci s projektem Podnikni to! organizuje pro občany města a přilehlých obcí kurz podnikavosti. Je určen všem,
kteří o vlastním projektu zatím jen uvažují, ale
i těm, kteří již na svém projektu aktivně pracují. Kurzem, který trvá měsíc, bude provázet zkušený podnikatel s dlouholetou praxí a zakladatel projektu Podnikni to! Jakub Tížek. Během
pěti setkání se účastníci seznámí s tím, jak
hledat podnikatelské nápady, bezpečně otestují jejich potenciál s minimem rizika a naučí se,
jak udělat projekt finančně udržitelným.
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Celý kurz se drží jednoduchého pravidla: minimum teorie, maximum praxe. První workshop
odstartuje v úterý 19. října 2021 v 17:30 hodin
v prostorách Fabriky Svitavy. Účast na kurzu je
díky podpoře města Svitavy, Pardubického kraje a P-PINK zdarma a zvána je veřejnost ze
Svitav a okolních obcí (ať už jste zaměstnaní,
na rodičovské dovolené nebo studenti). Zájemci se můžou přihlásit na webu podniknito.cz
na podstránce Podnikni to! ve Svitavách nebo
jednoduše napsat na e-mail platenikova@podniknito.cz.
(red)

Vzhledem k tomu, že byl ve Vodárenském lese
napaden kůrovcem, konkrétně lýkožroutem smrkovým, zhruba 1 hektar zalesněné plochy, muselo v průběhu září dojít k vykácení další části
lesa. Díky příhodnému počasí následovalo strojové drcení klestu a příprava ploch na zalesnění.
Tyto práce měly původně proběhnout na jaře, ale
kvůli příliš mokré půdě k nim nedošlo.
Holiny budou osázeny novou várkou stromů. Již
na přelomu října a listopadu by měly dorazit sazenice vhodných dřevin do této lokality. Budou to
dřeviny listnaté (dub, olše, topol aj.) a v menším
zastoupení také jehličnany (především jedle). Výsadba by měla začít ihned po převzetí, a tak v lese
brzy najdete zhruba 24 tisíc nových stromků,
z nichž větší část bude zpočátku chráněna oplocenkou. Les sice kvůli velkým plochám odlesněných částí ztratil na svém kouzlu, napadené stromy ovšem představují hrozbu pro další zdravé
dřeviny a také pro kolemjdoucí. Jejich pokácení
bylo tedy nutným krokem. Věříme, že se do Vodárenského lesa vydáte na příjemné procházky
i v době jeho „dorůstání“.
Kateřina Kotasová

Setkání jubilantů
Je to více než rok a půl, co naposledy proběhlo slavnostní setkání jubilantů našeho
města. Tato městská tradice by se měla
obnovit v říjnu, konkrétně ve středu 13. 10.
2021 od 15 hodin. Tentokrát proběhne
akce výjimečně v prostorách Fabriky, namísto svitavské radnice, a to za splnění
platných vládních opatření.
Kateřina Kotasová
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Do konce roku opravíme schodiště
u Ottendorferovy knihovny

Rozšíření městského
kamerového systému

Dovolujeme si vás informovat, že v měsíci září
došlo k rozšíření městského kamerového systému o nové kamerové body, a to v nově
vzniklém parčíku před budovou gymnázia v ul.
Sokolovská a u Seniorcentra v ul. T. G. Masaryka. Tímto krokem došlo k zabezpečení monitorování veřejného prostoru v okolí budovy
gymnázia a nově zbudovaného parčíku, ale
také prostoru přechodu pro chodce v ul. Sokolovská a části okružní křižovatky. Kamerový
bod na Seniorcentru pak zabezpečí monitorování prostoru před samotnou budovou
a prostoru před nově zrekonstruovanou Langerovou vilou, včetně nově vzniklých parkových úprav před vilou.
Dovolím si na tomto místě říci, že náš kamerový systém je jedním z nejmodernějších kamerových systémů ve vlastnictví měst v naší
republice a každoročně významně přispívá
k objasnění několika desítek případů trestné
činnosti, vypátrání osob, zadržení pachatelů,
objasnění dopravních nehod apod.

Rvačka, napadení nezletilého
a občanské soužití

Dne 9. 9. ve večerních hodinách vyjížděla hlídka strážníků na oznámení o rvačce na náměstí Míru ve Svitavách. Podle oznámení mělo jít
o rvačku tří mužů. Po příjezdu hlídky na spodní
konec náměstí se před jedním z restauračních
zařízení nacházeli dva muži, ale již k žádnému
napadání nedocházelo. Zpětným vytěžením
kamerového systému bylo zjištěno, že mezi
nimi skutečně došlo k vzájemnému konfliktu
a fyzickému napadení. Vzhledem k dalším
okolnostem případu byla věc předána Policii
ČR k dalšímu šetření.

Schodiště u „Červené knihovny“ projde,
z důvodu zvýšení bezpečnosti při jeho průchodem, rekonstrukcí. V říjnu bude na základě výběrového řízení vybrán zhotovitel,
samotné práce by měly začít hned na podzim a do konce tohoto roku by mělo být
schodiště hotové.
Město Svitavy plánuje celé veřejné prostranství před Ottenderferovou knihovnou
v budoucnu zútulnit, oprava schodů je
tedy jakousi první vlaštovkou. Jak by prostor mohl jednou vypadat, se můžete podívat na přiložených vizualizacích.
Kateřina Kotasová

Částečná uzavírka
Na silnici I/34 při vjezdu do Svitav (přesně od km
12,470) dojde od 20. 9. do 31. 10. 2021 k částečné uzavírce v Poličské ulici (na etapy, po úroveň ulice Tobrucká), a to z důvodu obnovy živičného krytu. Stavební úpravy budou probíhat při
postupném uzavření jednoho z jízdních pruhů.
Provoz bude řízen kyvadlově pracovníky stavby
či světelným signalizačním zařízením.
Na jaře 2022 bude opraven zbylý úsek ke kruhovému objezdu u Langerovy vily. Současně
bude také vybudován nový přechod pro chodce s nasvícením a upravena čekárna veřejné
hromadné dopravy.
Kateřina Kotasová

Velký zájem o vítání občánků nás těší
Vzhledem k velkému zájmu o tuto slavnostní
akci ze strany rodičů narozených děti a snaze
smazat covidový deficit se konal se mimořádně v sobotu 4. září společenský akt vítání občánků. Zastupitel MUDr. Harald Čadílek přivítal
mezi občany našeho města tyto děti:
Beáta Banásová • Ondřej Kusý • Marek
Jurenka • Michael Raus • Laura Nekvindová •
Lea Drábková • Štěpán Jareš • Zdeněk Havel •
Valerie Přibilíková • Matyáš Salavec • Václav
Bezděk • Kryštof Dvořák

Pokud má vaše dítě trvalý pobyt v našem městě a chtěli byste své miminko nechat slavnostně přivítat do života v něm, kontaktujte, prosím,
místní matriční úřad (tel. 461 550 412, 461
550 411 nebo 731 677 735, popř. email: matrika@svitavy.cz). Narozené děti nejsou zvány
automaticky, ale na základě projevení zájmu
ze strany jejich rodičů. Tato slavnostní akce
probíhá vždy první sobotu v každém sudém
měsíci v roce.
Renata Johanidesová

Stejného dne kolem 12:50 hodin oznámila matka dvanáctiletého syna, že syn byl po cestě
domů ze školy fyzicky napaden. Strážníci
ve věci provedli základní šetření a zjistili, že nezletilý byl napaden dvěma dívkami a jedním
chlapcem, kteří způsobili napadenému chlapci zranění v obličeji, které si vyžádalo převezení zraněného k ošetření do nemocnice. Případ
si převzala Policie ČR a věcí se bude, vzhledem
k věku zúčastněných, zabývat i odbor sociálně
právní ochrany dětí.
Dne 2. 9. ve 20.00 hodin došlo v ul. T. G. Masaryka k vzájemnému napadení mezi partnery.
Hlídka na místě zjistila, že jde o ty samé osoby,
které měly konflikt o půl hodiny dříve na nedaleké ubytovně. Dotyčná žena však měla nyní
zakrvácený obličej, ale nabídnuté ošetření razantně odmítla a tvrdila, že si zranění způsobila sama pádem na zem. Provedená dechová
zkouška prokázala u ženy přítomnost 1.83 promile alkoholu a u muže byla zkouška negativní.

Útěk z nemocnice

Strážníci městské policie dne 8. 9. v 20.20 hodin přijali oznámení od lékaře z chirurgické
ambulance, že jim po ošetření utekl pacient,
muž v ebrietě 2.27 promile, bez ohrožení na životě. Netrvalo dlouho a hlídka strážníků uvedeného muže vypátrala v ul. Poličská, kde dotyčný již stopoval vozidla.
Rostislav Bednář
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ZE ZASTUPITELSKÝCH LAVIC

Podpořme
Zelené Vendolí
Na zářijovém jednání zastupitelstva se projednával materiál ohledně dotace pro záchrannou
stanici Zelené Vendolí. K mému překvapení
navrhoval odbor životního prostředí žádost
o dotaci ZAMÍTNOUT. Důvod? Žadatel nepředložil informaci o tom, kolik finančních prostředků mu poskytují jiná města. S ohledem na to,
že tento požadavek je nezákonný, žadatel jej
odmítl předložit, což také písemně odůvodnil.
Tuto informaci nepředkládá žádný spolek, kterému město Svitavy dotace poskytuje, lze jej
tedy považovat za neoprávněný. Rozhodl jsem
se proto předložit protinávrh ve smyslu dotaci
poskytnout. Na hlasování již ale nedošlo. Předkladatel důvodové zprávy David Šimek tento
materiál po výživné diskuzi stáhl z programu
jednání. Věřím, že se na nejbližším zastupitelstvu podaří dotaci pro Zelené Vendolí schválit.
Každoročně totiž tato záchranná stanice zachrání mnoho zvířat na našem území.
Vojtěch Fadrný, zastupitel města

Vážení
spoluobčané,
vnitřně cítím potřebu se ohlédnou za uplynulými několika roky, kdy díky Vaší podpoře, mám
stále spoustu motivace, která je pro mě tou
nejlepší hnací silou. Musím říct, že se odvedl
kus dobré práce. Velké poděkování ovšem patří i Vám občanům. Vím, že poslední měsíce
nebyly pro nikoho z nás jednoduché.

Setkání členů
SPMS

Rada na svém 26. zasedání dne 23. srpna 2021 mj.:
•• schválila nájemní smlouvu prostor ve Staré
radnici pro prodejnu a servisní místo internetového obchodu,
•• schválila přijetí darů od Pardubického kraje
na zajištění ekologické výchovy na ZŠ Felberova a Sokolovská.
Rada na svém 27. zasedání dne 30. srpna 2021 mj.:
•• projednala a doporučila zastupitelstvu
schválit zprávu o plnění rozpočtu města
za 1. pololetí 2021,
•• pronajala náměstí ke konání kulturních akcí.

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST
Členové Sdružení pro město Svitavy se pravidelně scházejí. Někdy je setkání formálnějšíhocharakteru, třeba když se projednává návrh
rozpočtu apod., někdy – třeba v době Adventu
- jde o setkání společenské, neformální. Takovou akcí bylo - podobně jako vloni - opékání
špekáčků u Rosničky. U ohně se ale také povídalo, diskutovalo se o obchvatu města, o aktuálních či připravovaných investičních akcích
města, např. do svitavských škol, o kultuře
a sportu ve městě.
Milan Báča, Sdružení pro město Svitavy
—————————————————————————

Duhové křídlo

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.
——————————————————————
2.–3. 10. MUDr. Ludmila Školařová
Moravská Třebová, Piaristická 6b,
461 316 172
9.–10. 10. MUDr. Milena Kincová
Hradec nad Svitavou 549, 461 548 230
16.–17. 10. MUDr. Iva Bisová
Moravská Třebová, Svitavská 325/36,
461 352 210
23.–24. 10. MUDr. Petr Doležal
Svitavy, U Stadionu 1207/42,
461 532 253
28. 10. MDDr. Tomáš Kohout
Městečko Trnávka 5, 722 925 567
30.–31. 10. MUDr. Pavel Kohout
Svitavy, Pavlovova 24, 777 511 011
Změna vyhrazena. Aktuální stomatologickou
službu si, prosím, ověřte telefonicky na čísle
461 569 111 (vrátnice nemocnice).

Museli jsme se vyrovnat s celosvětovou koronavirovou pandemií, která ovlivnila životy každého
z nás, ale také města a obce. Výrazný pokles
ekonomiky způsobil ztráty v jejich rozpočtech.
Svitavy tuto výzvu zvládly úspěšně a překonaly
ji i díky odpovědnému přístupu vedení města.
Klíčovou roli sehrály vládní kompenzace, bez
kterých bychom se neobešli. Díky kompenzacím jsme mohli rozšířit kapacitu Seniorcentra
a pokračovat v městských investicích. Věřím
tomu, že se dočkáme i krásného krytého bazénu. Jsem rád, že mohu pomáhat.
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.
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Koncem září Pardubický kraj a Národní rada
osob se zdravotním postižením ocenila
v rámci soutěže Duhové křídlo svitavskou
Charitu za poskytování kvalitních sociálních
služeb a zdravotní péči pro osoby se zdravotním postižením.
-red-

Z jednání rady
Rada na svém 25. zasedání dne 9. srpna 2021 mj.:
•• schválila majetkoprávní smlouvy se společnostmi CETIB a Povodím Moravy v rámci
vypořádání investičních akcí,
•• schválila smlouvu o administraci zadání pro
pojištění majetku města,
•• schválila účetní závěrku technických služeb,
•• přijala dotace a granty od Pardubického kraje v oblasti kulturních aktivit,
•• pověřila Ing. Dagmar Stojaspalovou řízením
odboru školství a kultury,
•• schválila smlouvy v souvislosti s dopravním
napojením průmyslové zóny na obchvat města,
•• vybrala společnost OR-CZ pro dodávku 2 ks
serverů pro ORP Svitavy,
•• zrušila uzavřené řízení za zakázku zajištění
péče o kvalitu vody rybníku Rosnička na žádost zhotovitele.

——————————————————————
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.
Aktuální službu si, prosím, ověřte telefonicky
nebo osobně ve vrátnici nemocnice.
V den státního svátku 28. října 2021 slouží lékárenskou pohotovostní službu ve Svitavách lékárna
Na Hraniční. Otevřeno od 9 do 17 hodin.

VEDOUCÍ MĚSTSKÝCH ORGANIZACÍ

Bronislav Olšán
Jednatel SPORTES s.r.o.

Pokračujeme v seriálu, v němž vám postupně představíme šéfy důležitých organizací ve městě
a jejich práci. Společnost SPORTES vznikla v roce 2012 sloučením společnosti Voda a sport s.r.o.,
dřívějšího provozovatele městských sportovišť a kanalizace, a příspěvkové organizace Technické
služby města Svitavy. V čele společnosti stojí jednatel Bronislav Olšán, který řídí 65 zaměstnanců
kmenových a téměř 30 zaměstnanců sezónních.

ní údržbu a sekání trávy na části veřejných
ploch provádíme subdodavatelsky. Přípravné
projekční práce jsou vždy prováděny odbornými projekčními kancelářemi. Pro získávání dalších odborných znalostí využíváme konzultací
s různými odborníky, a to ve všech úrovních
a předmětech naší činnosti.“
Co Vás nabíjí, protože se nejvíc daří?
„Samozřejmě pozitivní ohlasy veřejnosti nad
prací, kterou jsme provedli. Někdy také kritika,
ale pouze ta konstruktivní, která vede k objektivnímu řešení problému, nikoli pouze vyjádření prostých kverulantů.“

Co vše má Sportes na starosti?
„Jednak provoz sportovišť, tedy zajištění běžné
činnosti, přípravu sportovišť na sportovní akce,
což obnáší sekání, lajnování, závlahy, přípravu
ledu, přípravy veškerých sportovních ploch podle jednotlivých sportů a rovněž úklid po sportovních akcích. Současně zabezpečujeme
údržbu, opravy sportovišť a mobiliáře patřícího
ke sportovištím. Podílíme se na investičních
akcích města Svitavy do sportovní infrastruktury. Pod nás spadají koupaliště, krytý plavecký
bazén, Svitavský stadion, zimní stadion, tělocvična Šapito, sportovní hala Na Střelnici, volejbalové kurty, areál stadionu Svitavy-Lány
s umělým povrchem, nízký lanový park u sportovní haly a hokejbalové hřiště Lačnov. Podílíme se na údržbě pumptracku, dirty jumpu,
skate parku a volnočasového areálu u rybníka
Rosnička.
Máme na starosti i správu místních komunikací a kompostárny, jde také o letní a zimní údržbu na místních a účelových komunikacích.“
Co patří do letní údržby, co do zimní?
„Letní údržba představuje odstraňování plevele z chodníků a komunikací, strojní odstraňování nečistot, opravy chodníků, silnic, cyklostezek, mostů a lávek, dopravního značení, sběr
odpadků na veřejných plochách, svoz odpadů
z mobilních odpadkových košů, úklid a čištění
kontejnerových stání. Zimní údržba znamená
prohrnování a posyp komunikací v zimních
měsících podle aktuálního plánu zimní údržby.
Musím poznamenat, že zimní údržba spočívá
ve zmírňování dopadů povětrnostních podmínek do běžného života občanů města, nikoli
odstraňování sněhu a ledu! Zajišťujeme odtahy
autovraků. Provozujeme kompostárnu, kde je
zpracováván biologicky rozložitelný odpad
z kontejnerů rozmístěných po městě. Kompostovacími procesy vzniká kompost, který je následně poskytován občanům našeho města.“

Staráte se také o veřejnou zeleň.
„Ano, zajišťujeme sekání, mulčování, vyhrabávání a hnojení travnatých ploch, likvidaci a svoz
biologického odpadu, péči o keře a stromy, a to
veškerou činnost, která výsadbou a komplexní
odbornou péčí začíná a kácením a likvidací
dřevní hmoty končí. K tomu patří také odborné
posouzení stavu dřevin. Tvoříme a udržujeme
květinové výsadby, mobilní i stálé.“
To ještě nebude všechno, že?
„Dále udržujeme dětská hřiště a naučné stezky,
živé ploty, kašny a pítka, sbíráme listí, udržujeme místní komunikace průchozí. Podílíme se
na investičních záměrech města na tomto úseku, a to jak přípravou projektů, odbornými konzultacemi, tak technickým dozorem případně
samotnou realizací. Spravujeme veřejné osvětlení, tedy provoz, opravy a údržbu, spravujeme
veřejné pohřebiště, takže zajišťujeme provoz
hřbitova, opravy jeho mobiliáře a opravy hrobového zařízení, jež jsou v majetku města.
Spravujeme veřejné WC a městským kulturním
akcím poskytujeme technické zajištění včetně
úklidu po akci. Odvážíme různé materiály několika druhy automobilů. Náš úsek technických
služeb vydává z titulu správce sítí souhrnná
vyjádření ke všem investičním stavebním záměrům ve městě. Mimo běžnou činnost také
provádíme realizace různých stavebních zakázek, uvedu několik příkladů z letošního roku:
oprava hrobu Pruských vojáků, oprava části
podchodu u prodejny Albert, oprava veřejného
osvětlení a chodníku v Kijevské ulici, oprava
prostoru kolem Langerovy vily, oprava mostu
v ulici Kpt. Jaroše a realizace v nově otevřených Zahradách Svatého Vincence z Pauly.“
Nakolik spolupracujete s dodavateli, odborníky?
„Spolupracujeme s různými odbornými firmami
na sportovištích i na technických službách.
Opravy místních a účelových komunikací, zim-

Jezdíte pro inspiraci, jak jinde řeší konkrétní
problém či zeleň, do jiných měst? Hledáte
na internetu?
“Vhodná řešení problémů a inspiraci hledám,
kde se dá, v odborných publikacích, časopisech, internetu, ale také i v jiných městech, a to
jak při pracovních cestách, tak i při soukromých. Moji spolupracovníci tak činí také. Je
třeba se stále vzdělávat a hledat nové trendy.
Společnost SPORTES se v loňském roce stala
členem Sdružení komunálních služeb a Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu,
tedy i v těchto profesních uskupeních čerpáme
inspiraci a dobrou praxi.“
Máte zpětné vazby, ohlasy na svou práci?
A umíte si z námitek, kritiky vzít něco, co společnosti pomůže, posune ji dál?
„Ano, zpětnou vazbu máme, některé ohlasy
jsou pozitivní, některé negativní. Jak jsem už
říkal, i kritika je důležitá, ale pouze konstruktivní, nikoli osobního zaměření s ohledem na různé antipatie. Osobně se snažím každý negativní ohlas vyhodnotit, zda bylo možné v dané
věci udělat něco jinak, lépe a příště to již neopakovat. Věcné a konstruktivní připomínky vyhodnotíme a snažíme se je aplikovat, avšak
musí se jednat o systémové řešení, které je
možné využít dlouhodobě.“
Často se řeší květinová výsadba ve městě, kdo
ji vymýšlí?
„Na tvorbě květinové výsadby se podílejí především vedoucí střediska údržby veřejné zeleně a naše zahradnice. Občas sám přispěji myšlenkou, kterou mí spolupracovníci uvedou
do života, a dále spolupracujeme se začínající
architektkou a s místními odbornými firmami.“
Všechna dětská hřiště jsou ve vaší gesci? A lze
říci, které hřiště musíte nejvíce opravovat?
„Všechna dětská hřiště, která jsou veřejnosti přístupná a jsou na pozemcích města Svitavy, jsou
v naší správě. Provoz dětských hřišť neznamená
jen opravy, úpravy, rekonstrukce, ale také revize,
tedy prohlídky provedené odborně způsobilou
osobou, což je pro veřejné hřiště nejdůležitější
dokument. Nejvíce oprav si vyžadují ta hřiště,
jejichž stáří je již větší, případně, kde se nejvíce
projevuje vandalismus. V současnosti připravujeme rozpočet na rok 2022, kdy majiteli dětských hřišť opět předložíme několik návrhů
na možné rekonstrukce.“
Petra Soukupová
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MŠ Čs. armády
MŠ při zdravotnickém zařízení
Svitavy
Zdravotní klaun

Zdravotní klaun je dobročinná organizace, která od roku 2001 pomáhá dětským pacientům
procházet procesem léčby s úsměvem. Speciálně vyškolení zdravotní klauni pozitivně působí na psychickou pohodu dětí i dospělých
a přispívají ke zlepšení jejich zdravotního stavu.
Mezi prvními nemocnicemi, kde zakladatel organizace Zdravotní klaun Gary Alven Edwards,
americký herec, klaun a muzikant, působil, bylo
dětské oddělení Svitavské nemocnice.
Již dvacet let rozdávají zdravotní klauni radost
a dobrou náladu při pravidelných návštěvách
nejen dětem z Mateřské školy při zdravotnickém zařízení, ale i celému dětskému oddělení.
Eva Stříteská

a zástupců zřizovatele školy u příležitosti oslavy
30. výročí jejího založení. Součástí programu
byla prezentace fotografií zachycujících dřívější
podobu školy, následovaná virtuální prohlídkou
natočenou prostřednictvím dronu, která zachytila její současnou podobu včetně vnitřních prostor. Vše k nahlédnutí na FB školy. Připraveno
bylo i několik krátkých videí, v nichž porovnávali své zkušenosti učitelé, kteří na škole působí
od jejích začátků, se služebně nejmladšími.
Na závěr byla představena nová podoba webových stránek školy. Události uplynulých pěti let
mapuje almanach, který si můžete prolistovat
na našich webových stránkách a zavzpomínat
si společně s námi.
Jana Pazderová

ZŠ náměstí Míru
Pohled vpřed i zpět

valých prostor školní půdy. Jednotlivými matematickými úkoly se každý mohl dostat k heslu,
které odemklo pomyslný zámek.
Ohlasy na tuto aktivitu byly velmi příznivé
a účastníci si vyžádali další. Tentokrát půjdeme
za hranice naší školy, nechte se překvapit, kam
vás nová únikovka ve Svitavách zavede. S pomocí moderních technologií se můžete zapojit
i vy! A v žádném případě nebude k vyřešení stačit sedět u počítače. Odkaz na hru, kterou zveřejníme na podzimní prázdniny, najdete
na webových a facebookových stránkách školy
den před jejich začátkem.
Lenka Pražanová

ZŠ Sokolovská

Výlet páťáků za společnou výhru
Druhý týden v září absolvovali naši páťáci za vý-

MŠ Sokolovská

„Školka v novém kabátě“

Během letních prázdnin jsme díky finančnímu
příspěvku z projektu MAP II upravili a vybavili
dvě třídy, které by měly umožnit systematickou podporu a vzdělávání dětí v polytechnické a počítačové gramotnosti našich dětí.
Projekt pro naše nejmenší pod názvem „U Krtečků na stavbě“ se zaměřuje především
na polytechniku, rozvoj matematické a prostorové představivosti, hru s geometrickými tvary.
Stavbu si mohou děti užít jako projektanti
ve své kanceláři, jako stavaři s různými kostkami, stavebnicemi i kinetickým pískem přímo
ve třídě. Naši předškoláci si v „Akademii u zajíčků“ užijí IT technologie, roboty, multimediální knihovnu s tablety a e-knihami, spisovatelský a ilustrační koutek s chytrou tužkou, lego
stůl s magnetickou stěnou a 3D stavebnicemi.
Chceme děti zábavnou formou připravit pro
život v roce 2040.
Alena Vašáková

ZŠ Felberova

Felberka slaví 30 let
Letošní školní rok jsme zahájili slavnostním setkáním současných i bývalých zaměstnanců
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Slavnostní zahájení školního roku proběhlo
na základce na náměstí letos tradičně na školním
hřišti. Po třech propršených začátcích roku, kdy
jsme museli zahajovat ve třídách, to byla vítaná
změna. Žáci i rodiče se ráno sešli s pedagogy,
aby společně přivítali nové žáčky do prvních tříd.
Při pohledu na rozzářené tváře prvňáčků mi
vytanula vzpomínka na hezký prázdninový den.
Město Svitavy navštívil bývalý žák naší školy.
Tento čerstvý sedmdesátník mě požádal o prohlídku školy. Rád jsem mu vyhověl. Při procházení naší historickou budovou některé prostory
bezpečně poznával, zatímco jiné – nové a modernizované ho příjemně překvapily. Dokonce
jsme našli archivní záznamy o jejich třídě. Náš
neobvyklý host se rozplýval radostí a nelíčeným dojetím.
Uvědomil jsem si, že v tom je právě síla školy
jako instituce, stavět na pevných tradicích z minulosti a dívat se optimisticky do budoucnosti.
Jakub Velecký

ZŠ Riegrova

Únik na prázdniny
Během jarní distanční výuky jsme hledali cesty,
jak zpříjemnit a oživit žákům výuku. Velkým
hitem se staly vzdělávací únikové hry. Jednu
takovou jsme vymysleli, řešitele zavedla do bý-

hru v soutěži České spořitelny zážitkový výlet
do Krkonoš. Společně se svými učiteli přespali
na Luční boudě. Ještě za tmy s čelovkami
na hlavě vyrazili na Sněžku, aby přivítali východ
slunce. Po snídani se přemístili přes Kozí hřbety do Špindlerova Mlýna, kde turistikou strávili
další dva dny plné slunce. Ubytování měli také
parádní, v hotelu Aquapark zažili mimo jiné vodní radovánky na tobogánu. Celkové náklady
byly hrazeny jednak z výhry v soutěži „Abeceda
peněz“ v hodnotě 30 000 korun, dále z dotace
Pardubického kraje, darů od některých rodičů
a příspěvků od dětí. Velký dík patří paní učitelce
Petře Procházkové, která děti do soutěže přihlásila, soutěží je provedla a společně s nimi zvítězila. Věřím, že toto je ten nezapomenutelný
zážitek na celý život…
Alena Vašáková

ZŠ T. G. Masaryka

Reprezentujeme školu a město
Začátek školního roku se mnohdy nese v duchu obav, co žáky, ale i učitele čeká. Někteří
naši žáci se těmto obavám vyhnuli, protože
hned v prvních dnech školní docházky zažívali příjemné dobrodružství. Zúčastnili se totiž
republikového finále Odznaku všestrannosti,
které se konalo v Brně od 2. do 4. září 2021.
Vybraní sportovci z 2. stupně předvedli své
umění v 10 disciplínách, např. ve skoku dale-
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Jak to vidí
mládež
Důvěřuj, ale prověřuj!

kém, v běhu na 60 metrů, v hodu medicinbalem nebo v přeskoku přes švihadlo. Protože
převládala chuť reprezentovat naši školu a Svitavy co nejlépe, podávali žáci opravdu výborné
výkony. Za to jim patří velké poděkování. Pocit
hrdosti máme nejen my učitelé, ale radost udělali určitě i celému městu. Svým sportovním
zaujetím všechny přesvědčili, že to s naší mládeží, pokud jde o pohybovou aktivitu, není zase
tak špatné.
Vlasta Holická Kosková

dení školy pamětní list a upomínkový předmět.
Obvykle se beánie koná v Červené knihovně.
Již podruhé využila škola krásného počasí
a beánii uspořádala na začátku září ve venkovním areálu školy. Primány (na fotografii) přivítala jejich třídní profesorka Jiřina Boušková a prváky následně Kamil Kučera.
Milan Báča

Nedávno proběhla v hlavních zprávách informace o tom, že končí seriál Kobra 11. U fanoušků vzbudila smutek. Dal jsem si práci,
abych se dozvěděl víc. A ejhle, info bylo neúplné a zkreslující - ukončení se teprve zvažuje.
RTL nikde neprohlásila, že seriálu je oficiálně
konec. Bývá to tak i s jinými informacemi. Přitom stačí párkrát kliknout myší a do dvou minut
(dobře, maximálně do 5 minut) víme, odkud
zpráva pochází. Jen lidé mají možná raději
rychlost, jednoduchost a závěry si udělají dříve,
než začnou přemýšlet.

SOU Svitavy

TECHNOhrátky v SOU Svitavy

Obchodní akademie
Stalo se u nás

Začátek školního roku na svitavské obchodní
akademii byl tradičně ve znamení adaptačního
kurzu, čtrnáctidenní souvislé praxe studentů 4.
ročníku, letos ještě navíc přibylo screeningové
testování. Škola již od prvních dní začala připravovat také dny otevřených dveří, ten nejbližší proběhne 14. října odpoledne.
Velký důraz je kladen právě na „adapťák“, kterým
chce škola novým studentům usnadnit vstup
na školu, urychli seznámení se s novým prostředím, novými spolužáky i učiteli. Na programu
adaptačního soustředění třídy 1. A byly seznamovací hry pod vedením třídní profesorky Petry Kopečné, sportovní aktivity, ve spolupráci s městským muzeem historická procházka městem
nebo ekologická vycházka do přírody. Součástí
programu je také tradiční celodenní výlet do Toulovcových maštalí u Budislavi.
Milan Báča

Ve středu 15. září bylo u nás pěkně živo! Ráj
strojírenských oborů totiž hostil TECHNOhrátky roku 2021. Žáci základních škol se přijeli
seznámit s obory mechanik seřizovač, strojní
mechanik, obráběč kovů, nástrojař a s unikátním oborem mechanik plastikářských strojů,
který škola vyučuje jako jediná v ČR. Školáci si
vyzkoušeli práci s nářadím, seznámili se s CNC
stroji, dozvěděli se víc o hydraulice a soustruzích a vyzkoušeli si robota KUKU. Zveme zájemce k návštěvě školy ve dnech otevřených
dveří 15. a 16. října nebo po domluvě kdykoliv
(tel.: 461 534 927).
Alice Štrajtová Štefková

Drahé auto = bohatý člověk. Majitel firmy =
úspěšný člověk. Ale pozadí nevidíme. A znamená to vůbec, že je takový člověk zároveň šťastný a spokojený? Mě by například šťastným
udělalo mé vysněné auto značky BMW. Přesněji řečeno E36 z roku 1997, které by se v dnešní době dalo koupit do 100 tisíc korun (což si
někdo může myslet, že je to málo). Přitom později u takovéhoto auta roste cena nahoru. Ale
to většině nemusí dojít.
Myslím, že je potřeba občas se zastavit a zamyslet se. Zdání může klamat. I kdyby nám to
říkali třeba v televizi.
Tobiáš Jan Říha, 6. třída, ZŠ T. G. Masaryka

Gymnázium Svitavy

Aktuálně z gymnázia
Školní rok na svitavském gymnáziu začal pro
nové studenty primy a 1. B adaptačním soustředěním a také tradiční beánií. Beán, to byl již
ve středověku student - nováček. A beánie byla
slavnost, během které byli nové studenti školy
přijímáni do stavu studentského. Stejně to má
nastavené i současné gymnázium, které mnoho
let takovou slavnost pro nové studenty školy
chystá. Noví studenti za přítomnosti učitelů školy, rodičů, prarodičů a přátel studentů tradičně
vyslechnou studentskou hymnu Gaudeamus
igitur, převezmou od svých třídních učitelů a ve-
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Svitavy a kultura.

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

Fotografie: Jiří Marek.

Slavnostní vernisáž nových obrazů v galerii Venkovka v uličce Pod Věží.

Fotografie: Jiří Marek.

Pátek před poutí již tradičně patří koncertu, letos vystoupili Mňága a Žďorp a Pekař.
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Svitavy a pohyb.

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

Fotografie: Jiří Marek.

První ročník Festivalu volnočasových aktivit na stadionu. Všechny se nám sem nevešly :)
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PRO VOLNÝ ČAS

Křížovka o ceny
Zimní čas letos nastane v noci 31. října.
Hodiny se posunou ze třetí hodiny ranní na druhou hodinu.
Co tomu říkají naše sluneční hodiny
na kostelu Navštívení Panny Marie
na náměstí?
Znění tajenky nám pošlete do 18. října
na e-mail: souteze@svitavy.cz Ze správných odpovědí vylosujeme pět výherců.
Luštitele, který pošle znění tajenky
z více emailových adres, není možné
zařadit do losování.
Co dostanete jako odměnu za správně
vyluštěnou křížovku? Tentokrát neodhalíme dáreček dopředu, nechejte se
překvapit. Svitavy a vy.
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KULTURA

Kalendář akcí
1. / pá / 20:00 / klub Tyjátr
SYFON
Po dvou letech si čtveřice svitavských muzikantů opět našla cestu do hudebního klubu
Tyjátr, aby potěšila svoje fanoušky dávkou rockových songů. Letos slaví 42. rok své existence.
I po těch letech kapela zraje jako víno a na podiu to dokáže pořádně rozbalit. Vstupné: 120 Kč.
2. / so / 13:00 / Fabrika
17. setkání harmonikářů a heligonkářů
Již tradičně proběhne setkání harmonikářů
a heligonkářů z celé ČR, na kterém uslyšíte
mnoho známých i méně známých písní, při kterých si jistě zazpíváte i zatančíte. Srdečně
všechny zveme na odpoledne plné zábavy
a skvělé atmosféry! SKS Svitavy. Vstupné: 80 Kč.
2. / so / 13:30 / rybník Rosnička
Pohádkový les
Start je na pláži u rybníka Rosnička od 13:30
do 15:30 hodin. Startovné je 40 korun, účastníci v maskách zdarma. U chaty Rosnička bude
od 16:30 hodin probíhat hudební představení
Karneval, zahrají Standa a Vanda.
2. / so / 19:00 / klub Tyjátr
Svitavský bigband 20 let na scéně
SBB zve všechny příznivce swingové hudby
na tuto jedinečnou akci, na programu budou
swingové evergreeny a jazzové standardy, které jsou prověřeny časem. Večírek se stolovou
úpravou, s konzumací, k poslechu i tanci. Orchestr pod vedením O. Vaise. Rezervujte si
místa v Tyjátru z důvodu omezené kapacity
klubu. Vstupné: 100 Kč.
3. / ne / 6:00–12:00 / plochodrážní stadion
Auto-moto-burza
Přijďte prodat nebo nakoupit to, co se najde
na půdě, ve sklepě, garáži, ve stodole či dílně.
Burza se koná za každého počasí. Vstupné:
prodejci 199 Kč, kupující 30 Kč.
3. / ne / 15:00 / divadlo Trám
Divadlo U staré herečky: Prostě žába
Jeden nikdy neví, co ho čeká na cestě životem… Vypadá to jako série docela vtipných situací, ale když je člověk jednou žába, nemůže
si být nikdy jistý, kdo po něm zase půjde. Hraje: Jana Vyšohlídová. Vstupné: 80 Kč / 50 Kč –
rodinné pasy (u vstupu je nutné se prokázat
platným pasem).
4. / po / 10:00 / městská knihovna
S knížkou do života
Zveme rodiče s dětmi do 3 let na setkání
do knihovny. Součástí dopoledního programu
bude čtení a hraní s pohádkou O koblížkovi, představení nových knih a také možnost posezení
při kávě. Na akci je nutné se přihlásit na email
so@booksy.cz a uvést jméno a věk dítěte.
4. / po / 18:00 / městská knihovna
Filmový klub: Strážci Galaxie Vol. 2
Vítejte ve vesmíru Marvel Cinematic Universe,

Svitavský informační
měsíčník

10

kterým vás provede roztodivná partička tak trochu poťouchlých hrdinů, která si říká „Strážci
Galaxie“. Režie: James Gunn. Předloha: Dan Abnett (komiks), Andy Lanning (komiks). Hrají: Chris
Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel. Večerem provází Michal Kadlec.

Vstupné: předprodej na stání (360 Kč): pouze
recepce Fabrika Svitavy od 6. 9. Předprodej
na sezení na balkóně (380 Kč): pouze recepce
Fabrika Svitavy od 6. 9. Také Online předprodej
SMSticket. Příchod diváků do sálu od 19 hodin.
Na místě: 420 Kč.

4. / po / 19:00 / Fabrika
Divadlo Ungelt (Praha)
Mark St. Germain: Taneční hodiny
Jak naučit tančit autistického profesora, který
nemá rád doteky? Stačí ho poslat k profesionální tanečnici. Co na tom, že má nohu v ortéze a sotva chodí... Romantická komedie o sblížení dvou samotářů, jejichž silná vůle možná
překoná i nepřekonatelné. Délka představení:
110 minut (včetně přestávky). Vstupné: 400 Kč.

9. / so / 15:00 / u Rosničky
Drakiáda 2021
Spolek Matky sobě pořádá drakiádu, těšte se
na výrobu a pouštění draků na pláži u Plechárny, skákací hrad, vystoupení pejsků, malování
na obličej a další program. Vstupné dobrovolné.

5. / út / 15:00 / Fabrika, hlavní sál
Svátek seniorů
Zábavná talk show „Sejdeme se s Cibulkou“ se
známým moderátorem Alešem Cibulkou a jeho
hosty Petrem Jablonským a Robertem Caporali. Akce se koná pod záštitou radního Pardubického kraje Pavla Šotoly a starosty města
Davida Šimka. V průběhu vystoupení bude
nutné respektovat aktuální protiepidemická
opatření. Senioři se zdravotním postižením mohou využít zdarma dopravu Taxíkem Maxíkem.
Odvoz je třeba objednat na tel.: 730 844 717
nejpozději do pátku 1. října 2021.
Vstup: zdarma. Akce je určena všem svitavským seniorům!
6. / st / 17:00 / městská knihovna
Fantasy klub
Fantasy klub pod vedením Michala Římala
z knihkupectví Minotaur, tentokrát na téma
manga (co to je, jak se manga čte, představení
populárních sérií).
7. / čt / 19:00 / Ottendorferův dům
Ivan Klánský – klavír,
Adam Klánský – violoncello
Koncert v rámci KPH. Uslyšíte skladby L. van
Beethovena, A. Dvořáka, B. Martinů, F. Chopina.
Vstupné 250 Kč, KPH: 150 Kč.
8. / pá / 17:00 / městské muzeum
Art Island
Vernisáž výstavy tří polských umělců sdružených kolem Institutu umění Opolské univerzity
– Wita Pichurského, Damiana Pietreka a Bartosze Posackého.
8. / pá / 20:30 / Fabrika Svitavy
MIG 21 – podzim 2021
Hudební a striptérská skupina z Prahy 5-Smíchova Mig 21 se těší na podzimní turné, které
už tak dlouho neměla. Připravili novou desku,
která vyjde koncem září. Kapela doufá v zázrak,
jak se zpívá v poslední písni “Těsněvedlesebe”,
a těší se, že to tentokrát dopadne a všichni zažijí jedinečný společný zážitek, plný překvapení! Připravte si kalhotky, úsměvy a hlavně vaše
srdce!

9. / so / 20:00 / klub Tyjátr
Rockotéka
Rockové hity minulosti i současnosti + hrajeme
na vaše přání.
10. / ne / 8:00–12:00 / velký sál Fabriky
Burza filatelie a sběratelství
Tradiční sběratelská akce, kterou pořádá svitavský Klub filatelie nejen pro sběratele známek, ale také pohlednic, mincí, vyznamenání
a dalších sběratelských předmětů.
10. / ne / 15:00 / divadlo Trám
Víťa Marčík: Šípková Růženka
Prostřednictvím šesti loutek, dvou fléten, kytary a živé komunikace s divákem předává lidový
vypravěč poselství o síle odpuštění. Účinkuje: Vítězslav Marčík st. Vstupné: 80 Kč / 50 Kč
– rodinné pasy (u vstupu je nutné se prokázat
platným pasem).
13. / st / 16:00 / městská knihovna
Čtenářský klub
Hlavní náplní klubu je práce s knihou – předčítání, vyprávění a rovněž tvoření. Klub je určen
pro děti od 3 do 7 let. Zveme všechny malé
i velké knihomoly.
13. / st / 17:30 / budova Svitapu
Povídání a promítání o želvách
Asociace Brontosaura Svitavy pořádá pro zájemce o přírodu povídání a promítání o želvách
a jejich chovu (Jan Jakub Heřmanský) a Akvárium ve města Sharjah (Jan Richtr) v budově
Svitapu, ulice U Stadionu, v bývalé jídelně.
Vstupné 40 korun.
15. / pá / 15:00 / městská knihovna
Odpoledne s postavami ze seriálu
Stranger Things
15. / pá / 18:00 / klub Tyjátr
Snow film fest
Celovečerní pásmo špičkových filmů o extrémním lyžování, zimním lezení, snowboardingu,
snow-kitingu a dalších zimních radovánkách.
SNOW FILM FEST je zimní brácha podobného
festivalu Expediční kamery a společně jsou daleko největší akcí svého druhu u nás.
Vstupné: 90 Kč, 50 % sleva důchodci a studenti, děti do 15 let zdarma.
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KULTURA
15. / pá / 19:00 / Ottendorferův dům
Marek Orko Vácha: Chuť žít
Netradiční přednáška na motivy knihy Nevyžádané rady mládeži je adresována mládeži, ale
oslovuje i ostatní generace. Pořádají Římskokatolická farnost, skautské středisko Smrček
a Městské muzeum a galerie.
16. / so / 20:00 / klub Tyjátr
AC/CZ – (top AC/DC tribute show)
+ host: G.O.C
Nejsvěžejší AC/DC revivalová kapela, kritiky
uznávaná jako nejlepší revival v ČR. Hlavním
protagonistou tohoto seskupení je známý kytarista Adam Malík alias Angus Young.
G.O.C je hardrocková kapela, která vznikla
v roce 2015. Z trosek studentské multižánrové
kapely Wellryba zbylo pouze trio basa/zpěv,
kytara a bicí. Zpívají anglicky a jejich texty jsou
dost na hraně: dvojsmysly, vtípky, narážky.
Vstupné: 190 Kč v předprodeji, 240 Kč na místě.
Předprodej na recepci ve Fabrice Svitavy a klubu Tyjátr od 20. září, online přes SMSticket.
17. / ne / 6:00–12:00 / plochodrážní stadion
Auto-moto-burza
Přijďte prodat nebo nakoupit to, co se najde
na půdě, ve sklepě, garáži, ve stodole či dílně.
Burza se koná za každého počasí. Vstupné:
prodejci 199 Kč, kupující 30 Kč.
19. / út / 16:00 / městská knihovna
Beseda se spisovatelkou Zuzanou
Pospíšilovou
Zuzana Pospíšilová je jednou z nejčtenějších
autorek knih pro děti.
21. / čt / 15:00–18:00 / MC Krůček
Tvůrčí workshop – z recyklátů vyrábíme originální strašidelné rekvizity
Nejen dobrovolníci Dobrovolnického centra Krůček se mohou realizovat na tvůrčím workshopu,
na kterém ze starých a nepotřebných věcí vyrobíme originální strašidelné rekvizity pro halloweenskou akci Strašidelná Fabrika.
Vstupné je zdarma.
21. / čt / 17:00–18:30 / městské muzeum
Barevný svět Ondřeje Sekory
Přednáška Tomáše Prokůpka z Moravského
zemského muzea o životě a díle autora Ferdy
Mravence a brouka Pytlíka. Akce je zdarma.
21. / čt / 19:00 / klub Tyjátr
Lenka Slabá & Triolla + Pětník
Vstupné: 200 Kč v předprodeji, 250 Kč na místě.
23. / so / 16:00 / divadlo Trám
POSED – téma Božena Němcová
Vloni jsme si připomněli 200 let od narození
Boženy Němcové. Kvůli pandemii jsou POSED
i témata posunuta na letošní rok.
24. / pá / 15:00 / Fabrika
Na muzice ve Fabrice aneb Tančíme
s dechovkou
K dobré náladě a tanci vám zahraje DO Astra
Svitavy pod vedením Pavla Pospíšila. Vstupné:
80 Kč, senioři 60 Kč.
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25. / po / 19:00 / Fabrika
Divadlo DRAK (Hradec Králové)
Tomáš Jarkovský, Jakub Vašíček: Bílý tesák
Dobrodružný příběh o svobodě viděný vlčíma
očima. Představiteli Bílého tesáka, Milanu Hajnovi, byla v říjnu 2019 za jeho herecký výkon
udělena Cena Thálie. Délka představení:
60 minut (bez přestávky). Vstupné: 400 Kč.
26. / út / 17:00 / městská knihovna
Po stopách Čechů ve světě
Popularizační přednáška historika a politologa
Martina Nekoly o našich krajanech, kteří v různých obdobích a za různých okolností byli nuceni opustit domov.
Nekola se věnuje tématu krajanů a exilu mnoho
let, v hloubi zahraničních archivů nalezl řadu
pokladů a především se potkal s inspirativními
lidmi, na které bychom měli být náležitě hrdí.
26. / út / 19:00 / Fabrika
Jakub Smolík s kapelou
Vstupné: 390 Kč v předprodeji a 450 Kč.
Předprodej v síti SMS ticket a v recepci Fabriky.
27. / st / 15: 00 / městská knihovna
Hororové odpoledne
27. / st / 15:00–18:00 / MC Krůček
Dlabání dýní
Oblíbené společné dlabání halloweenských
dýní proběhne v herně Krůčku. Účast je nutné
nahlásit předem na materskecentrum@kruceksvitavy.cz, tel. 737 236 152.
Cenu za dýni upřesníme po registraci.
27. / st / 19:00 / Fabrika
Divadlo Háta – Kaktusový Květ
Původně francouzská hra, kterou pro americkou
Broadway adaptoval I. A. I, Diammond, scénarista filmového hitu Někdo to rád horké. Slavný
film z roku 1969 má na svém kontě jednoho
Oskara, Zlatý Glóbus a mnoho dalších cen. Autor Abe Burrows, podle hry: Pierra Barilleta a Jean-Pierre Gredy. Vstupné: v síti Ticket365.cz.
29. / pá / start 17:00–18:00 / MC Krůček
Halloweenská akce Strašidelná Fabrika
Podrobnosti v druhé půlce října na webu www.
kruceksvitavy.cz a facebooku Krůčku facebook.com/mckrucek, případně na e-mailu materskecentrum@kruceksvitavy.cz nebo telefonu
737 236 152.
29. / pá / 20:30 / klub Tyjátr
Vanessa + after párty
Vstupné: 280 Kč předprodej, 340 Kč na místě.
Předprodej na recepci ve Fabrice Svitavy a klubu Tyjátr od 20. září, online přes SMSticket.
30. / so / 19:00 / klub Tyjátr
Večírek a oslava 10. narozenin klubu TYJÁTR
+ promítání dokumentu k výročí
Zveme vás na promítání dokumentu „10 let klubu Tyjátr ve Svitavách“ od 19 hodin, pak na večírek s dobrým pitím a hudbou, zahrají Pavel
Padyásek Pady a Jakub Dryml, přidají se k nim
František Černý a přátelé. Prvních 100 piv ZDARMA. Symbolické vstupné do kasičky: 10 Kč. 🙂

Workshopy
17. / ne / 8:00–16:00 / muzejní dílny
Keramický workshop – lustry
Vytvořte si vlastní originální lustr s keramičkou
Mílou Vackovou z Dolní Čermné. Díky jednoduché technice prořezávání a provrtávání si vytvoříte ornamenty, které vám doma vykouzlí nádherné světelné efekty. Odpočinkový workshop
s úžasnou keramičkou, obědem, kávou a v příjemném prostředí muzejních dílen. Cena
1000 Kč, v ceně výrobní materiál, pracovní
a ochranné pomůcky, pitný režim, oběd, lektor.
Kontakt: Lea Sehnalová, 777 964 927,
leazmuzea@seznam.cz.
23. / so / 8:00–13:00 / muzejní dílny
Řezbářský workshop – dřevěné drobnosti
Workshop je určen dospělým i rodinám s dětmi
od 15 let. Vyřezávat budete společně s řezbářem a betlémářem Františkem Malým. Cena
400 Kč pro dospělou osobu a 300 Kč pro dítě,
v ceně výrobní materiál, pracovní a ochranné
pomůcky, lektor. Kontakt: Jitka Olšánová,
734 809 565, lektor@muzeum.svitavy.cz.

Výstavy
14. 9.–14. 11.
Brouk Pytlík očima entomologa
Entomologická výstava ukazující, jak vypadá
hmyzí předobraz postaviček ze světa Ferdy
Mravence. Návštěvníci díky ní zjistí, jak je to
doopravdy s Ferdou Mravencem, žravým Ťutínkem či střevlíkem Masorádem. Část výstavy se
věnuje také Ondřeji Sekorovi, autorovi tohoto
fenoménu dětské literatury. Nezapomínáme ani
na různé interaktivní prvky, takže si můžete prohlédnout živé i preparované mravence, zlatohlávky, roháče či střevlíky. V mikroskopech je
k vidění dobře známý kůrovec, pravěký hmyz
zalitý v jantaru a ještě mnohem víc.
8. 10.–10. 10.
Houby Svitavska
Tradiční výstava živých hub, které se povedlo
nasbírat v místních lesích. Opět nechybí ani
pokusy pro děti a speciální výukové programy
pro školy. Víkendová odpoledne navíc doplní
mykologická poradna Josefa Zedníka. V době
konání výstavy je muzeum otevřeno také během
sobotního a nedělního odpoledne.
9. 10.–14. 11.
Art Island
Výstava tří polských umělců sdružených kolem
Institutu umění Opolské univerzity, která nabídne pohled na aktuální moderní výtvarnou scénu v Polsku a široké spektrum uměleckých
technik. Opolský doktor umění Wit Pichurski je
svitavské veřejnosti již znám, a to především
díky Řezbářskému memoriálu Aloise Petruse.
Ve svitavském muzeu tentokráte představí své
malby, plastiky a instalace, které v sobě nesou
aktuální témata. Tvorbu profesora Bartosze
Posackého prezentuje cyklus grafik v digitálních
a světelných boxech. Damian Pietrek, profesor
na Akademii výtvarných umění v Katovicích,
představí díla na pomezí kresby a malby.

KULTURA

Stálé expozice

Muzeum esperanta

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

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. Komentované prohlídky
po objednání: Líba Dvořáková 604 377 616
nebo městské muzeum 461 532 704.

Výstavy ve Fabrice
Foyer
„Cesty duše“
Výtvarné artefakty vytvořili lidé během své hospitalizace na psychiatrickém oddělení Svitavské nemocnice.
2. pasáž
Henni Polo – Tajemství mandal
www.mandalyhenni.cz
3. patro, od 16. 10.
FISAIC – Výstava fotografií
Pořádá Český zemský svaz FISAIC, organizace
zabývající se volnočasovými aktivitami železničářů, mimo jiné i s cílem propagovat železnici jako takovou. Svůj volný čas věnují umění
a tvorbě, vzdělávání se a hře.
4. patro
Henni Polo – Příběh dvanácti obrazů
z Pražského Hradu

Kino Vesmír
+ divadlo Trám
Pocta osobnosti – Ján Šmok
Výstava věnovaná Jánu Šmokovi je po K. O.
Hrubém, Zdeňku Voženílkovi a Václavu Jírů již
čtvrtým výstavním projektem v rámci cyklu Pocta osobnosti.
Stanislav Maděra: Svitavy: 10 let s fotografií
Výstava fotografií u příležitosti životního jubilea
Stanislava Maděry. Vernisáž se uskuteční 16. 10.
od 11 hodin v divadle Trám, zazpívá pěvecký
sbor Červánek, přístupné od 16. 10.

Park Jana Palacha
Život v bavlně
2. – 9. 10. 2021
Ve Svitavách letos poprvé proběhne výstava
na stromech v rámci Týdne důstojné práce.
Prostřednictvím fotografií od tvůrců napojených na Fairtrade můžeme nahlédnout do života pěstitelů bavlny v Indii a zamyslet se nad
možnostmi udržitelnější produkce.

Živá zeď
Venkovní galerie u Alberta
1. 9.–31. 10.
Ukázky z knihy Tomu byste nevěřili, co se děje
ve škole, když…
Z projektu Dobro21, který připravili žáci Základní školy TGM pro dědečky a babičky se Seniorcentra ve Svitavách.

Kino Vesmír
1.–3. / pá, so, ne / 19:30
Není čas zemřít USA, UK 2021 PREMIÉRA!
Bond. James Bond. James Bond, agent 007,
skončil aktivní službu a užívá si odpočinek
na Jamajce. Klid však nemá dlouhého trvání…
V hlavní roli: Daniel Craig. Režie: Cary Joji Fukunaga. Vstupné: 140 Kč. Od 15 let, titulky, 163
minut.
1.–2. / pá, so / 17:00
100% vlk Austrálie 2020 PREMIÉRA!
Letošní Halloween bude stoprocentně zábavný
a chlupatý. Malý Freddy, obyčejný kluk, se má
změnit ve skutečného vlkodlaka… Něco se
však zvrtne… Animovaná komedie. Vstupné:
120 Kč. Dabováno, 96 minut.
6. / st / 19:30
Festival pana Rifkina USA 2021
Příběh nové komedie legendárního režiséra
a scénáristy Woodyho Allena vypráví o jeho
největší lásce – o magii, kterou dokáže vytvořit stříbrné plátno. Vstupné: 120 Kč. Titulky, 88
minut.
7.–10. / čt–ne 17:00 a 19:30, pá, so 19:30 hodin
Karel ČR 2020 PREMIÉRA!
Celovečerní dokumentární film Olgy Malířové
Špátové přináší ojedinělý pohled do soukromí
a do duše Karla Gotta. Režisérka natáčela
s Gottem po dobu celého jednoho roku a vznikl nezvykle intimní pohled na život slavného
zpěváka. Vstupné: 130 Kč, 127 minut.
8.–9. / pá, so / 17:00
Myši patří do nebe ČR, Francie, Polsko, Slovensko 2021 PREMIÉRA!
Může mezi malou myškou a velkým lišákem
vzniknout opravdové přátelství? Odpověď najdou všichni v animovaném dobrodružství podle knihy Ivy Procházkové. Režie: Denisa Grimmová, Jan Bubeníček. Vstupné: 130 Kč, 87
minut.
13. / st / 19:30
Quo vadis, Aida?
Bosna a Hercegovina, Rakousko, Rumunsko,
Nizozemsko, Německo 2020
Je rok 1995 a Aida pracuje jako překladatelka pro OSN ve Srebrenici. Pár hodin od míst,
kde s oblibou trávíme letní dovolené, se
schyluje k největší evropské tragédii od konce druhé světové války… Drama. Režie: Jasmila Žbanič. Vstupné: 100 Kč. Od 15 let, titulky, 101 minut.

14.–15. / čt, pá / 19:30
Láska na špičkách ČR 2021 PREMIÉRA!
Romantická komedie. Bývalá primabalerína se
se svým manželem a sedmiletou dcerou přestěhuje z Prahy na opuštěný mlýn. Manželství
prochází krizí, a tak Tereza musí vymyslet plán…
Režie: Petr Zahrádka. Vstupné: 130 Kč, 94 minut.
15.–16. / pá 17:00 hodin, so 17:00 a 19:30
Venom2: Carnage přichází
USA 2021 PREMIÉRA!
Na filmová plátna se vrací Tom Hardy jako Venom, jedna z nejlepších a nejkomplexnějších
comicsových postav společnosti Marvel. Akční
dobrodružný film. Režie: Andy Serkis. Vstupné:
2D 130 Kč, 3D 150 Kč, pá, so: 17 hodin 3D dabing, so: 19:30 hodin 2D titulky, 120 minut.
19. / út / 19:30
Zpráva Slovensko, ČR, Německo 2021
Druhá světová válka. Duben 1944. Koncentrační tábor Osvětim. Skupina vězňů připravuje
útěk. Svědectví o pekle! Film zachycuje skutečný hrdinský čin a jeden z nejvýraznějších zápisů československých občanů do světové historie vedoucí k záchraně desetitisíců životů!
Režie: Peter Bebjak. Vstupné: 120 Kč, 94 minut.
20. / st / 19:30
Neznámý Rumunsko, ČR, Lotyšsko 2020
Policejní inspektor se kvůli vášnivému vztahu
k mladé ženě dostává do víru událostí, vedoucích k jeho neodvratnému pádu na lidské dno…
Drama. Scénář a režie: Bogdan George Apetri.
Vstupné: 120 Kč, titulky, 123 minut.
21.–23. / čt, pá, so / 19:30
Duna USA 2021 PREMIÉRA!
Kultovní sci-fi dílo vypráví o mocenských bojích uvnitř galaktického Impéria, v nichž jde
o ovládnutí planety Arrakis – zdroje vzácného
koření, které umožňuje cestovat vesmírem…
Dobrodružné drama.
Režie: Denis Villeneuve. Vstupné: 2D 130 Kč, 3D
150 Kč, 155 minut, čt: 2D titulky, pá, so: 3D titulky.
22.–23. / pá, so / 17:00
Rozbitý robot Ron USA 2021 PREMIÉRA!
Animovaný snímek Rozbitý robot Ron vypráví
příběh malého chlapce a Rona, jeho nového
chodícího, mluvícího a zcela digitálního přítele,
který má být, alespoň podle reklamy, „nejlepší
kamarád robot“. Avšak roztomilý robot Ron není
úplně v pořádku. Vstupné: 2D 130 Kč, 3D 150 Kč,
pá: 2D, so: 3D , dabováno.
26. / út / 19:30
Milan Kundera: Od Žertu k Bezvýznamnosti
ČR 2021
Proč dílo Mlana Kundery tak zaujalo po celém
světě? Proč odešel do Francie a začal psát
ve francouzštině? Proč se vyhýbá kamerám
a publicitě? Dokument. Scénář a režie: Miloslav
Šmídmajer. Vstupné: 100 Kč, 95 minut.
27. / st / 19:30
Halloween zabíjí USA 2021
Některé netvory je fakt těžké zabít. Horor Halloween zabíjí je další kapitolou v úspěšné sérii.
Režie: David Gordon Green. Vstupné: 130 Kč,
titulky, 105 minut.
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28.–30. / čt, pá, so / 17:00
Addamsova rodina 2 USA 2021 PREMIÉRA!
Pokračování? Ano, prosím! Neradi vás opět vidíme! Vyrazte na letní dovolenou s Addamsovou rodinou, která svým nevšedním chováním
terorizuje nové kraje… Rodinná animovaná komedie. Vstupné: 120 Kč, dabováno.
28. / čt / 19:30
Kryštof ČR 2021
Příběh sotva dospělého muže, který žije v komunitě mnichů. Sdílí s bratry nejen jejich svět
kontemplace, ale jako článek dlouhého řetězu
také převádí pronásledované komunistickým
režimem přes hranice do Německa. Režie:
Zdeněk Jiraský. Vstupné: 120 Kč.
29.–30. / pá, so / 19:30
Kurz manželské touhy ČR 2021 PREMIÉRA!
Kde končí objetí a začíná škrcení? Hlavní otázka pro lidi, kteří chtějí ve zdraví a lásce přežít
vlastní manželství. Tématem navazuje na film
Teorie tygra. Hrají: Vojta Kotek, Jiří Bartoška,
Lenka Vlasáková a další. Režie: Radek Bajgar.
Vstupné: 140 Kč, 90 minut.

Sport
BASKETBAL TUŘI
3. / ne / 16:00 / hala Na Střelnici
Tuři Svitavy – Basketbal Olomouc
Zápas 1. ligy.
17. / ne / 16:00 / hala Na Střelnici
Tuři Svitavy – BC Nový Jičín
Zápas 1. ligy.
31. / ne / 16:00 / hala Na Střelnici
Tuři Svitavy – Snakes Ostrava
Zápas 1. ligy.

BASKETBAL
2. / so / 16:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – BC Vysočina
Liga U 15.
3. / ne / 14:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – BK Pelhřimov
Liga U 15.
9. / so / 10:00 / ZŠ Felberova
TJ Svitavy – SK Týniště nad Orlicí
Oblastní přebor U 12.
9. / so / 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – TBS Přerov
Nadregionální liga U 17.
9. / so / 18:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – TJ Jiskra Havlíčkův Brod
Východočeská liga muži.
10. / ne / 11:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – TJ Sokol BK Chrudim
Východočeská liga muži.
16. / so / 9:00 / ZŠ Felberova
TJ Svitavy – Královští Sokoli
Oblastní přebor U 13.
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16. / so / 11:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – Sokol Nová Paka
Nadregionální liga U 19

FLAT TRACK

KUŽELKY
1. / pá / 17:00 / Kuželna Lány
KK Svitavy B – KK Svitavy A
1. kolo Východočeského přeboru kuželek.

16. / so / 14:00 / plochodrážní stadion Cihelna
Mistrovství ČR ve flat tracku
Startujeme ve 14 hodin. Finálový závod, vyhlášení mistra ČR všech kategorií.

2. / so / 9:00 / Kuželna Lány
KK Svitavy C – TJ Tesla Pardubice B
1. kolo Východočeské soutěže kuželek.

FLORBAL

8. / pá / 17:00 / Kuželna Lány
KK Svitavy A – SK Rybník A
2. kolo Východočeského přeboru kuželek.

2. / so / 19:00 / SH Na Střelnici
FbK TJ Svitavy – FBK Spartak Hluk
Muži – Národní liga východ.
16. / so / 18:00 / SH Na Střelnici
FbK TJ Svitavy – Spartak Pelhřimov
Muži – Národní liga východ.
30. / so / 9:00 / SH Na Střelnici
Starší žáci: přebor.
30. / so / 18:00 / SH Na Střelnici
FbK TJ Svitavy – FbK Horní Suchá
Muži – Národní liga východ.

FOTBAL
2. / so / 10:00 a 12:15 / Svitavský stadion
TJ Svitavy – Kolín
ČDD U19 a U17.
2. / so / 15:00 / Svitavský stadion
TJ Svitavy B – Letohrad B
I.A tř. muži.
3. / ne / 10:00 a 11:45 / Svitavský stadion
TJ Svitavy – Slavia Hradec Králové
ČDŽ U15 a U14.
3. / ne / 15:00 / Svitavský stadion
TJ Svitavy A – Třemošnice
KP muži.
10. / ne / 10:00 / Svitavský stadion
TJ Svitavy – Vysoké Mýto
ČDŽ U13 a U12.
16. / so / 10:00 a 12:15 / Svitavský stadion
TJ Svitavy – Náchod
ČDD U19 a U17.
16. / so / 14:30 / Svitavský stadion
TJ Svitavy B – Lázně Bohdaneč
I.A tř. muži.
17. / ne / 14:30 / Svitavský stadion
TJ Svitavy A – Moravany
KP muži.
28. / čt / 14:30 / Svitavský stadion
TJ Svitavy B – Králíky
I.A tř. muži.
30. / so / 10:30 a 12:45 / Svitavský stadion
TJ Svitavy – Viktoria Žižkov B
ČDD U19 a U17.
31. / ne / 14:30 / Svitavský stadion
TJ Svitavy A – Heřmanův Městec
KP muži.

10. / ne / 9:00 / Kuželna Lány
KK Svitavy A – TJ Jiskra Hylváty A
2. kolo Východočeské divize dorostu kuželek.
15. / pá / 17:00 / Kuželna Lány
KK Svitavy B – SK Kuželky Přelouč A
3. kolo Východočeského přeboru kuželek.
16. / so / 9:00 / Kuželna Lány
KK Svitavy C – TJ Jiskra Hylváty C
3. kolo Východočeské soutěže kuželek.
22. / pá / 17:00 / Kuželna Lány
KK Svitavy A – KK Vysoké Mýto B
4. kolo Východočeského přeboru kuželek.
24. / ne / 9:00 / Kuželna Lány
KK Svitavy A – TJ Nová Paka A
4. kolo Východočeské divize dorostu kuželek.
29. / pá / 17:00 / Kuželna Lány
KK Svitavy B – SKK České Meziříčí A
5. kolo Východočeského přeboru kuželek.
30. / so / 9:00 / Kuželna Lány
KK Svitavy C – TJ Tesla Pardubice C
5. kolo Východočeské soutěže kuželek.

VOLEJBAL
2. / so / 10:00 / SH Na Střelnici
TJ Svitavy A – VK Brno B
Ženy – 2. liga.
2. / so / 10:00 / hřiště za Národním domem
TJ Svitavy B – Orel Letohrad
Muži – KP II. tř.
17. / ne / 10:00 / tělocvična OA
TJ Svitavy B – Sokol Česká Třebová
Muži – KP II. tř.
23. / so / 10:00 / SH Na Střelnici
TJ Svitavy A – VK Prostějov B
Ženy – 2. liga.
23. / so / 10:00 / SH Na Střelnici
TJ Svitavy A – Spartak Polička
Kadetky – 1. liga.
23. / so / 10:00 / tělocvična OA
TJ Svitavy C – Sokol Pardubice
Kadetky – krajský přebor.
24. / ne / 9:00 / tělocvičny ZŠ Felberova
Turnaj – krajský přebor v přehazované
Žáci – přípravka.
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NAŠE JEDNIČKY (9)

Městské
muzeum a galerie

—————————————

Máchova alej 293/1, 461 532 704, 777 247 437
muzeum@muzeum.svitavy.cz, www.muzeum.svitavy.cz

Houby v muzeu již počtvrté

Od roku 2018 se svitavské muzeum během
podzimu pravidelně zaplní zapálenými i vlažnými houbaři. Koná se totiž místní mykologická
výstava. Letos připadl termín této akce na 8.–10.
října a znovu bude vše trochu jinak. Tentokrát
vám houby přiblížíme blíže jejich přirozenému
prostředí!

nálezů začne přibývat. Přímo u cesty se tu dají
najít hřiby smrkové (praváci) i hnědé (suchohřiby). Pravý znalec tu jistě ocení chutné lošáky
jelení či zajímavé kozáky březové. A pro koho
by to bylo příliš daleko, ten může zajít do Vodárenského lesa. Tady rostou třeba hřiby dubové,
holubinky trávozelené a ucha Jidášova.
Tak nezapomeňte na košíky před cestou a plná
břicha po ní. Hodně štěstí, pěkné úlovky a na viděnou v okolních lesích. Nebo zase na stránkách Našeho města.
Jakub Vrána

Polské moderní umění
ve Svitavách

Letošní ročník se odehraje pod velkými stany
na muzejní zahradě. O nic však ochuzeni nebudete. Znovu uvidíte tradiční jedlé druhy jako
je hřib hnědý, slizák mazlavý nebo ryzec smrkový. Chybět nebudou ani nejedlé či jedovaté
pavučince, čechratky a muchomůrky. S trochou
štěstí najdeme i vzácnosti, jimiž byly v minulých
ročnících třeba ronivky podhorské a korálovec
bukový. Připraveny budou též tradiční hry a pokusy pro děti. Pro školy máme navíc vytvořené
speciální výukové programy.
Muzeum bude přes víkend otevřeno také dopoledne. Odpolední čas navíc zpříjemní tradiční
poradna našeho mykologa Josefa Zedníka. Tak
na viděnou s chutí a vůní hub!
Jakub Vrána

Cesty svitavskou přírodou
(díl desátý)

Je podzim a kdo má trochu čas, vyráží na houby. Platí přitom prastará zásada, že každý má
svou lokalitu, o kterou se s nikým nedělí. Já
vám přesto pár tipů dám.
Určitě zkuste vyrazit k prameni Svitavy. Kousek
za ním mezi sosnami roste kotrč kadeřavý, hřib
kovář a slizák lepkavý, jehož zvláštní (ale přesné) jméno skrývá jednu z našich nejchutnějších
hub. Když se posunete dál směrem na Kukle,

Od 9. října nabídnou sály svitavského muzea
výstavu tří polských umělců sdružených kolem
Institutu umění Opolské univerzity. Samotná
výstava představí pohled na aktuální moderní
výtvarnou scénu v Polsku a široké spektrum
uměleckých technik.

Opolský doktor umění Wit Pichurski je svitavské veřejnosti již znám, a to především díky
Řezbářskému memoriálu Aloise Petruse. Jeho
dřevěné sochy zdobí jak svitavský stadion, tak
zahrady Sv. Vincence z Pauly. V Klicperově ulici je další z jeho děl, svitavské panorama na keramických kachlích, které se každým rokem
rozrůstá. Ve svitavském muzeu tentokráte představí své malby, plastiky a instalace, které
v sobě nesou aktuální témata, vybízející k zamyšlení. Umění Wita Pichurského odkazuje
na smyslovou, filozofickou a duchovní stránku
lidského života.
Bartosz Posacki je profesorem na Opolské univerzitě. Jeho tvorbu bude prezentovat cyklus
grafik v digitálních a světelných boxech a instalace.
Damian Pietrek, profesor na Akademii výtvarných umění v Katovicích, představí svitavské
veřejnosti díla, která jsou na pomezí kresby
a malby.
Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční v pátek 8. října v 17 hodin v Městském muzeu a galerii ve Svitavách. Individuální výstavy a projekty jednotlivých umělců budou ve svitavském
muzeu ke zhlédnutí do 14. listopadu 2021.
Lea Sehnalová

Odedávna měřily běh času, zvěstovaly naději, upozorňovaly na nebezpečí, oznamovaly narození i smrt a rozeznívaly se v době
dějinných událostí. Řeč bude o našich zvonech. Bylo jich kdysi asi deset, ale nevíme
o nich téměř nic. Snad o jednom „starém
puklém“, který byl roku 1735 přelit v Brně.
Když jsme si minulý měsíc povídali o požáru, slovem jsme se dotkli šestice zvonů
mariánského kostela, kterak spadly
do ohně a dva týdny se tavily, až z nich zbyla čtvrtina. Také v kostele sv. Floriana byly
dva, ale ty zničil oheň roku 1818. U Jiljího
visely v polovině 19. století tři „nové“ zvony,
ačkoliv jeden z nich byl datován rokem
1734. Po opravě zničeného kostela P. Marie
se na věž vrátily jen tři zvony (1795), díla to
brněnského Klemense Stechera. Velký
zvon ale pukl a roku 1836 byl přelit, malého
potkal stejný osud roku 1852.
Roku 1896 se rozezněla pětice zvonů dvou
věží nového kostela sv. Josefa v Lánech.
Největší z nich vážil 2834 kg a nejmenší
pak 176 kg. Tak jich najednou i s umíráčkem bylo nad městem čtrnáct. A začala
Velká válka a s ní přišly erární rekvizice.
Dne 7. září 1916 byl zabaven první zvon
kostela sv. Jiljí z roku 1766, mariánský kostel přišel o velký a malý zvon. V roce 1917
na náměstí zvonil jen umíráček a u sv. Josefa se nezvonilo vůbec. Tam navíc byly
zvony roztloukány přímo na věži a jejich
pláč slyšeli až v Březové.
Právě před sto lety se do Svitav vrátilo pět
zvonů. Psalo se 24. a 26. září 1921 a mariánský kostel získal dva nové (sv. Josef
a sv. Michal) na památku válečných obětí.
Do Lánů se vrátily tři, ale železné (viz pamětní pohlednice z jejich svěcení 10. dubna 1921). Roku 1932 se na náměstí rozezněl největší zdejší zvon – sv. Petr a Pavel
(2265 kg) od Adolfa Hillera z Brna. V roce
1943 zmizely poslední bronzové zvony
z města. Zůstal pouze umíráček, do hlavní
děl se přetavily i prastaré (1734) zvony
od Jiljího. Železné zůstaly. Roku 1947 se
zázrakem do města vrátil zvon z roku 1766,
který byl sňat z věže hřbitovního kostela,
kam už ale zavěšen nebyl a stal se součástí farního kostela.
Roku 1972 se objevily dva zvony na smuteční síni, neznámo kde skončily zvony
z kostela sv. Floriana (1976). U Jiljího ještě
přibyl muzlovský zvonek a všechny zvony
s jednou výjimkou se společně rozezvučely v den pohřbu Václava Havla. Zatím poslední zvon Beatus Engelmar u Jiljího je
z 21. října 2016.
Radoslav Fikejz
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Středisko
kulturních služeb
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Wolkerova alej 92/18, 731 677 692, 461 535 220
recepce@kultura-svitavy.cz, www.kultura-svitavy.cz

POSED 2021

Uskuteční se v sobotu 23. října od 16 hodin
v divadle Trám na téma Božena Němcová.
V roce 2020 jsme si připomněli 200 let od narození Boženy Němcové. Vzhledem k pandemii
jsou POSED i téma posunuty na letošní říjen.
O Boženě a s Boženou přijedou zahrát amatérští divadelníci z celé republiky: z Prahy,
Chocně, Jaroměře, Turnova či Jičína… a ještě
se uvidí a uslyší. Večer zakončíme v Tyjátru.
Petr Mohr

Taneční večery pro páry

Naučíte se základům standardních a latinsko-amerických tanců. Podmínkou otevření kurzu
je počet nejméně 15 párů. Nové zájemce prosíme o zaplacení poplatku a odevzdání přihlášky v recepci Fabriky (nebo dle domluvy), Wolkerova alej 92/18 (po-pá od 6 do 17 hodin),
stálí zájemci se přihlásí telefonicky či e-mailem
nejpozději do 15. října 2021, přihláška je ale
závazná.

Henni Polo: Tajemství mandaly

Fotografové vystavují ve Fabrice

Ve dnech 14. až 17. října se ve Svitavách uskuteční 38. ročník mezinárodní fotografické soutěže FISAIC (Mezinárodní federace pro kulturu
a volný čas železničářů). Soutěž se každé dva
roky koná v jiné evropské zemi, Česká republika ji pořádá poprvé a po pozitivních referencích byly coby dějiště soutěže vybrány Svitavy
a svitavská Fabrika.
Úctyhodný počet 2516 fotografií od 464 fotografů ze 7 evropských zemí se objeví v letošním ročníku prestižní soutěže. Do uzávěrky
zpravodaje bylo potvrzeno, že do Svitav zavítají fotografové z Dánska, Francie, Německa,
Rakouska, Švýcarska a samozřejmě několika
koutů České republiky.
Fotografové dorazí do města ve čtvrtek 14. října, bude pro ně připraveno uvítání a zahájení
výstavy. Od pátku 15. října bude expozice přístupná veřejnosti. Fotografové absolvují v pátek
výlet do Litomyšle, odpoledne je přijme starosta Svitav David Šimek a prohlédnou si nejzajímavější svitavská místa. Na sobotu je naplánován výlet do Mladějova na Moravě za úzkokolejnou železnicí.
Soutěž fotografů pořádá Český zemský svaz
FISAIC, Odborové sdružení železničářů. Výstava fotografií zůstane v prostorách Fabriky
do poloviny listopadu.
Petra Soukupová

Ve 2. a 4. podlaží hostíme pro Fabriku nezvyklou výstavu. Malá, velká i obrovská plátna výtvarnice Henni Polo. Řeklo by se – mandaly. Ale
to není zcela přesné označení. Cosi ukrývají!
Věřte, nevěřte, jsou to otisky poklopů kanálu
z Pražského hradu (ve 4. podlaží – Příběh dvanácti obrazů z Pražského hradu), ale i z mnoha
jiných míst (2. podlaží).

Další informace na telefonu 461 535 220 (7–15
hodin), www.kultura-svitavy.cz nebo e-mailu
recepce@kultura-svitavy.cz.
Předběžné termíny tanečních jsou :
23. 10., 6. 11. 13. 11., 20. 11. a 27. 11. 2021.
Pro začátečníky (studenti) (od 15:00 do 16:30 hodin)
Pro začátečníky
(od 16:30 do 18:00 hodin)
Pro mírně pokročilé (od 18:00 do 19:30 hodin)
Pokročilí
(od 20:00 do 21:30 hodin)
Přihlásit se mohou jen páry. Cena celého kurzu
pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé
(5 lekcí) pro 1 pár je 1250 Kč. Cena jednotlivých
lekcí pro pár je 300 Kč. Cena kurzu pro začátečníky (studenty) pro 1 pár je 800 Kč. Cena jednotlivých lekcí pro pár je 200 Kč.
Eva Kolářová
25. / po / 19:00 / Fabrika
Divadlo DRAK (Hradec Králové)
Tomáš Jarkovský, Jakub Vašíček: Bílý tesák

Dobrodružný příběh o svobodě viděný vlčíma
očima. Daleko na severu za časů zlaté horečky, v nehostinném místě a v drsné době, vyrůstá ze štěněte v dospělou šelmu Bílý tesák,
kříženec psa a vlka. Od přírody má do vínku
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nadělenou divokost a nespoutanost, osud mu
však staví do cesty překážky, které znamenají pro jeho svobodomyslnou povahu těžké
zkoušky. Jak v nich obstojí? Podaří se mu neztratit na své cestě sama sebe? Inscenace
na motivy slavného románu Jacka Londona
pracuje s principy tzv. live cinema, tedy snímání dění na jevišti kamerou, které je živě
přenášeno na plátno.
Ocenění a nominace: Cena Thálie pro Milana Hajna za herecký výkon v inscenaci „Bílý
tesák” v kategorii Alternativní a loutkové divadlo, cena ERIK 2018 za nejinspirativnější
představení sezóny, cena festivalu Skupova
Plzeň za koncept inscenace Tomáši Jarkovskému, Jakubu Vašíčkovi a Antonínu Šilarovi, nominace na Cenu Divadelních novin v kategorii Loutkové a výtvarné divadlo
pro režiséra Jakuba Vašíčka.

Najdete je v obrazech? Přijďte a uvidíte!
Autorka se věnuje samozřejmě i jiným tématům, více naleznete na jejích stránkách. Výstava je prodejní, osloví-li vás některý obraz, oslovte autorku, kontakt najdete také na jejích stránkách: www.hennimandaly.cz.
Vernisáž proběhne v pátek 8. října od 17 hodin
v pasáži (2. podlaží) Fabriky. Eva Chlubnová

Večírek a oslava 10. narozenin
klubu Tyjátr a promítání
dokumentu k výročí

Blížil se rok 2021 a my měli spoustu nápadů,
jak by tento rok měl probíhat. Plánovali jsme
jednu velkou a dlouhou oslavu v podobě úžasných koncertů a bohatého kulturního programu. Místo toho jsme se ocitli v jakémsi špatném covidovém snu, který trval poměrně dlouho, a tak plány nevyšly. Za tu dobu jsme se
rozhodli, že oslovíme kamaráda Lukáše Knolla
a natočíme alespoň amatérský dokument k 10.
narozeninám klubu a tak trochu se rozveselíme.
V říjnu 2021 to bude přesně 10 let, kdy jsme
poprvé svépomocí otevřeli klub Tyjátr, nevěděli jsme moc, do čeho jdeme, zkušeností jsme
také moc neměli, ale táhla nás obrovská touha
po klubové scéně, která zde tou dobou nebyla,
a také láska k hudbě a kultuře celkem.
Zveme vás tímto 30. října na promítání doku-

KULTURA

Městská
knihovna

————————————————

Wolkerova alej 92/18, 461 533 295
knihovna@booksy.cz, mvs@booksy.cz, www.booksy.cz

Týden knihoven
mentu „10 let klubu Tyjátr ve Svitavách“ od 19
hodin a poté na večírek, který pojmeme tak, jak
je napsáno. Popijeme, pobavíme se a k tomu nám
zahrají na kytary Pavel Padyásek Pady (S.U.E.,
Sin Joy) a Jakub Dryml (Mother's Angels) vály,
které určitě budete znát. Přidá se k nim František Černý (Čechomor) a přátelé. Na závěr večera zahraje kapelka AcousticBox z Moravské
Třebové akustické covery (předělávky skladeb)
v netradičním podání a aranžmá, např. Prodigy,
Pendulum, Rudimental, Faith No More a další.
Jelikož to bude večírek, jak se patří, uvítáme,
když se přidáte a nějaký ten nástroj si přinesete,
zahrajete a oslavu si s námi užijete.
Míša Černá a Pavel Indráček

Celostátní akce Týden knihoven, který vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků
(SKIP), proběhne v termínu od 4. do 9. října.
Jejím cílem je poukázat na úlohu knihoven nejen v oblasti čtenářství a čtenářské gramotnosti. Knihovna je také prostor, kde lze trávit volný
čas. Pokud se chcete seznámit s našimi službami podrobněji, využijte v pátek 8. října den
otevřených dveří. Novým čtenářům bude
umožněna po celý týden registrace na rok
zdarma. Těšíme na vaši návštěvu v knihovně či
na některé z našich akcí (nejenom v Týdnu
knihoven)!

Akce pro děti

4. / po / 10:00
S knížkou do života
Zveme rodiče s dětmi do 3 let na setkání
do knihovny. Součástí dopoledního programu
bude čtení a hraní, představení nových knih.
Na akci je nutné se přihlásit na email so@booksy.cz a uvést jméno a věk dítěte. Akce probíhá
v rámci projektu Bookstart – s knížkou do života, který je zaměřen na podporu čtenářství
od raného věku dítěte.
13. / st / 16:00
Čtenářský klub
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.
19. / út / 16:00
Beseda se Zuzanou Pospíšilovou
Zuzana Pospíšilová je jednou z nejčtenějších
autorek knih pro děti. Píše texty a verše pro leporela, básničky a především příběhy pro
mladší školní děti, nejznámější je cyklus knih
Kouzelná třída. Aktivita je podpořena z NDT
Obec přátelská rodině a seniorům 2021.

Akce pro mládež

V souvislosti s rekonstrukcí dětského oddělení
jsme otevřeli nový „teen“ prostor, kde mladí
lidé mohou trávit volný čas. Je možnost vyzkoušet si virtuální realitu (je třeba si zarezervovat termín), zahrát si stolní fotbálek či deskovky. Samozřejmostí je wi-fi připojení. Zájemci o literaturu mohou vybírat z velkého
množství komiksů, fantasy či young adult literatury. Otevřeno je každý den kromě středy
od 13 hodin do 18 hodin. Pokud se chcete
spolupodílet na fungování prostoru, seberealizovat se a přispět svými nápady, napište
na email mo@booksy.cz nebo přijďte v pondělí 4. října v 16 hodin do knihovny! Představíme vám nový prostor, nasdílíme si naše a vaše
představy a můžete zůstat na filmový klub, kde
budeme promítat “marvelovku” Strážci galaxie.
Zveme všechny teenagery na následující akce!

4. / po / 18:00
Filmový klub: Strážci Galaxie Vol. 2
Vítejte ve vesmíru Marvel Cinematic Universe,
kterým vás provede roztodivná partička tak trochu poťouchlých hrdinů, která si říká „Strážci Galaxie“. Jejich úkolem tentokrát je odhalit tajemství
rodičů Petera Quilla – nepsaného kápa Strážců
samotných. Čeká vás spousta humoru, nadhled
a podvratné napadání typických prvků žánru sci-fi. Režie: James Gunn. Předloha: Dan Abnett
(komiks), Andy Lanning (komiks). Hrají: Chris
Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper , Vin Diesel. Večerem provází Michal Kadlec.
6. / st / 17:00
Fantasy klub
Tématem fantasy klubu s Michalem Římalem
z knihkupectví Minotaur bude MANGA. Co je
manga, jak se čte a ukázky populárních sérií.
15. / pá / 15:00
Odpoledne s postavami ze seriálu
Stranger Things
27. / st / 15: 00
Hororové odpoledne v knihovně
Přijďte se bát do knihovny.

Akce pro dospělé

26. / út / 17:00 / městská knihovna
Po stopách Čechů ve světě
Víte, kdo po čtyři desetiletí držel rekord nejdéle
sloužícího člena amerického Kongresu? Kdo
otevřel první operu na Novém Zélandu? Kdo
v Austrálii zakládal nejslavnější lyžařské letovisko? Kdo byl hlavním vojenským poradcem a přítelem etiopského císaře? Kdo v Peru koupil pozemek, pod nímž archeologové odhalili bájnou
starověkou hrobku s tunami zlata? Byli to naši
krajané, kteří v různých obdobích a za různých
okolností byli nuceni opustit domov. Rozutekli se
do celého světa a dokázali neuvěřitelné věci.
Historik a politolog Martin Nekola se věnuje tématu krajanů a exilu mnoho let, v hloubi zahraničních archivů nalezl řadu pokladů a především
se potkal s inspirativními lidmi, na které bychom
měli být náležitě hrdí, přitom o jejich zajímavých
osudech často vůbec netušíme. Popularizační přednáška, doplněná o obrazovou prezentaci,
se pokusí tuto mezeru částečně zaplnit.
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Svitavy a umění.

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

Fotografie: Jiří Marek.

V muzejní zahradě to vonělo dřevem. Řezbářský memoriál Aloise Petruse.

Fotografie: Jiří Marek.

Přehlídku dechových hudeb si užili převážně naši senioři.
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Svitavy a tradice.

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

Fotografie: Jiří Marek.

Nedělní pouť byla krásným zakončením celého Top týdne.
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SPOLKOVÁ ČINNOST VE MĚSTĚ

SVČ Tramtáryje
————————

Středisko volného času
Purkyňova 284/1
732 418 174
svc@svitavy.cz
www.svc.svitavy.cz

Dopravní hřiště pro veřejnost

V měsíci září jsme opět obnovili provoz dětského dopravního hřiště. Mateřské a základní školy mohou využívat dopravní hřiště na základě
potvrzené rezervace http://www.svc.svitavy.cz/
dopravni-hřiště.
V měsíci říjnu bychom chtěli otevřít hřiště veřejnosti tak, aby si také děti, které se na hřiště
nedostanou se školou, mohly vyzkoušet pohyb
v simulovaném dopravním prostředí. Hřiště
bude otevřeno pro veřejnost každý čtvrtek
od 16:00 do 18:00 hodin. Začínat budeme dne
7. 10. 2021. Hřiště bude otevřeno pouze za příznivých povětrnostních podmínek. Aktuální
informace naleznete na našich webových
stránkách http://www.svc.svitavy.cz, kontaktní
osobou je Miroslav Skočovský, tel. 737 525 576.
Díky projektu Obec přátelská rodině disponujeme čtyřmi novými šlapacími kárami od firmy
BERG. Tyto káry jsou vhodné i pro rodiče s dětmi, protože jejich součástí je i přídavná sedačka pro menší děti, takže si jízdu na dopravním
hřišti užijí úplně všichni. Pokud hledáte s dětmi
zábavnou aktivitu na odpoledne, myslím, že
dopravní hřiště je ta správná volba.
Po domluvě můžeme hřiště otevřít i pro soukromé skupiny, třeba jako součást narozeninových oslav.
Ondřej Komůrka

MC Krůček

Říjen s Krůčkem

bě akce proběhne, každopádně se však akce
konat bude!, a konkrétní podobu její realizace
najdete v druhé půlce října na naší facebookové stránce a webových stránkách Krůčku.
Před samotnou akcí Strašidelná Fabrika proběhnou nejen za účasti dobrovolníků Dobrovolnického centra Krůček dva workshopy.
První z nich bude tvůrčí halloweenský
workshop, který proběhne v Krůčku ve čtvrtek 21. října od 15 do 18 hodin. Povětšinou
ze starých a nepotřebných věcí vyrobíme
originální strašidelné rekvizity, které poté využijeme na této oblíbené akci. Druhým tradičním workshopem bude společné dlabání
dýní, při kterém se sejdeme v Krůčku ve středu 27. října od 15 do 18 hodin. Za další dobrovolníky, kteří by nám pomohli vydlabat dýně
pro Strašidelnou Fabriku, budeme rádi. Ostatní, kteří si budou chtít vydlabat dýni sami pro
sebe či svou rodinu, jsou také vítáni. Nicméně
v tomto případě je nutné nahlásit účast předem, a to do 20. října na e-mailové adrese
materskecentrum@kruceksvitavy.cz nebo
na telefonu 737 236 152, abychom pro vás
mohli zajistit dostatečné množství dýní (cenu
za dýni upřesníme při rezervaci místa).
Kromě hallowenských akcí vás v Krůčku čeká
v říjnu bohatý program pravidelných týdenních
aktivit, který zahrnuje například klub příprava
na miminko, podpůrnou skupinu kontaktního
rodičovství, těhotenské cvičení, nové kluby
Opičáci a Šikulové, osvědčenou Mama a mimi
jóga, Smyslohrátky, Babyklub a baby masáže,
venkovní klub Dubinka a další aktivity.
I v říjnu budou probíhat vzdělávací semináře
a workshopy určené nejen pro rodiče malých
dětí. K nim nabídneme v případě zájmu i hlídání dětí. U vzdělávacích kurzů se můžete těšit
například na tato témata: finanční gramotnost
u dětí, sociálně-právní minimum pro rodiče,
zvládání emocí, zdravé nožičky ad. Nabídku
aktuálních vzdělávacích akcí naleznete na našich webových stránkách www.kruceksvitavy.
cz a facebooku: facebook.com/mckrucek.
Nově můžete sledovat také krůčkovský Instagram https://www.instagram.com/kruceksvitavy/. Osobně nás najdete ve 4. patře multifunkčního centra Fabrika Svitavy.
Kapacita vzdělávacích akcí i hlídání dětí je
omezena – je tedy vždy nutné přihlášení předem na emailové adrese materskecentrum@
kruceksvitavy.cz nebo na tel. 737 236 152, kde
také získáte více informací. Za tým Krůčku
Kateřina Burešová

Klub seniorů

Halloweenská akce Strašidelná Fabrika vás
čeká v pátek 29. října od 17 do 19 hodin.
Vzhledem k tomu, že v době, kdy tento příspěvek do zpravodaje zasíláme, se opět začíná
mírně zhoršovat epidemická situace, nemůžeme zaručit, za jakých podmínek a v jaké podo-
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5. / út / 15:00 / Fabrika, hlavní sál
Svátek seniorů
Zábavná talk show „Sejdeme se s Cibulkou“ se
známým moderátorem Alešem Cibulkou a jeho
hosty, Petrem Jablonským a Robertem Caporali. Akce se koná pod záštitou radního Pardubického kraje Pavla Šotoly a starosty města
Davida Šimka. V průběhu vystoupení bude
nutné respektovat aktuální protiepidemická
opatření. Senioři se zdravotním postižením mohou využít zdarma dopravu Taxíkem Maxíkem.
Odvoz je třeba objednat na tel.: 730 844 717
nejpozději do pátku 1. října 2021.
Vstup: zdarma. Akce je určena všem svitavským
seniorům!

13. / st / 8:00 / Fabrika, 3. podlaží, učebna č. 2
Seminář a individuální konzultace
na chytré telefony a tablety
Nadace Moudrá sovička nabízí odborný seminář
a individuální konzultace k práci s chytrými telefony a tablety. Zájemci z řad svitavských seniorů
se mohou na akci přihlásit telefonicky na mobil
724 360 060 nebo e-mailem kssvitavy@gmail.
com nejpozději do pondělí 11. října 2021.
26. / út
Výlet do Prahy na Vyšehrad
Poznáváme zajímavá místa České republiky.
Zájemci o poznávací výlet do Prahy se mohou
osobně přihlásit ve čtvrtek 7. 10., 14. 10. a 21.
10. v době od 10.00 do 11.30 hodin v místnosti Klubu seniorů ve Fabrice č. 301 (3. podlaží).
Podrobnější informace obdrží při podání přihlášky a zaplacení poplatku ve výši 350 Kč.
Akce pouze pro členy klubu seniorů!
27. / st / 13:00 / Fabrika, učebna č. 2
Podzimní tvoření
Výroba podzimních dekorací a ozdob, příspěvek na nákup materiálu 30 Kč. Akce je určena
pouze členům klubu seniorů!

ZO Kardio Svitavy

Říjen v aktivitách kardiaků
Milí čtenáři, nemůžeme vás, s ohledem na uzávěrku zpravodaje, přesně informovat o tom,
jaký byl náš výlet do Moravského Krumlova, ten
se uskuteční po uzávěrce textů. Chtěli jsme
navštívit expozici obrazů Alfonse Muchy Slovanská epopej a rovněž nedaleké Ivančice
a Muzeum Vladimíra Menšíka. Projevený zájem
o účast ze strany členů ZO Kardio však svědčí
o správné a zajímavé volbě náplně akce.
Bohužel, účast členů na vycházkách po okolí
našich měst a obcí, především ze Svitav, neodpovídá péči o vlastní zdraví, kterou se zaštiťují
při kontrolách u svých kardiologů. Je to věc
svědomí, věc každého.
S poděkováním je třeba připomenout účast
našich členů na společensko-sportovním klání
FITSENIOR 2021. V minulém ročníku se družstvo ZO Kardio umístilo na třetím stupínku. Lze
očekávat, že i letos bude snaha odpovídat
úspěšnému konečnému pořadí.
Měsíc říjen bude společensky rozmanitý. ZO
Kardio pořádá, a to nejen pro své členy, výlet
a vycházku do Svratouchu, kde je záměrem
navštívit muzeum motocyklů, a muzeum řemesel a strojů ve Svratce.
Pro účastníky je důležitá informace o odjezdu
vlakem v sobotu 16. října 2021 v 07:43 do Poličky, odkud se bude pokračovat společně
s tamními kamarády. Přihlásit se na tuto akci, je
možné svým příchodem na nádraží ve Svitavách včas.
Josef Zavřel

Svaz postižených civilizačními
chorobami

Výlet do Velkých Losin
Základní organizace SPCCH zajistila koncem
srpna pro 54 členů zájezd do termálních lázní
ve Velkých Losinách. Tyto termální lázně jsou
převážně známé k léčbě pohybového aparátu.
Relaxace v léčivé vodě jistě všem udělala dobře a díky pěknému počasí i malá procházka
v parku.

SPOLKOVÁ ČINNOST VE MĚSTĚ
tek jsme se prošli krásnou přírodní rezervací
Peklo se skalnatým městem a zajímavým železničním viaduktem. U začátku trasy se nachází
zámek Zahrádky. My jsme však navštívili ještě
zámek Zákupy. Nevynechali jsme ani vodní
hrad v České Lípě. Na zpáteční cestě domů
jsme si prohlédli Roudnici nad Labem a Mělník
se soutokem Labe a Vltavy. Výlet jsme si užili
a máme na co vzpomínat. Libuše Dvořáková

Díky laskavému přístupu řidiče autobusu Antonína Táborského z autobusové dopravy Hnát
se mohly pobytu zúčastnit i méně mobilní členky. Moc děkujeme. Pokud situace dovolí, můžeme se těšit na další společné a stejně zdařilé akce.
Olga Poláková

Římskokatolická farnost a skauti

a další propagační materiály. Některé z nich již
můžete vidět v rámci nové výstavy, která byla
otevřena v sobotu 4. září 2021. Většina materiálů je od babičky Agnes, paní Évy Farkas-Tatár,
známé maďarské esperantistky. Poděkování
všem dárcům zašleme formou krátkého článku
ve svazovém časopise Starto, které rozesíláme
i do zahraničí.
Libuše Dvořáková

Muzeum esperanta

Výlet po okolí České Lípy
V loňském roce členové našeho klubu putovali po okolí Nymburku. Letos jsme se o prázdninách vydali dále na západ. Ubytování jsme měli
zajištěno v České Lípě. Program na 5 dnů byl
velmi bohatý.
V pondělí jsme navštívili díky vstřícnosti ředitelky Kulturního střediska v Doksech Renaty Mauserové Památník K. H. Máchy a Zámek v Doksech. Byl totiž zavírací den. Úterní dopoledne
jsme věnovali sklárně pana Pačinka v Kunraticích u Cvikova. Začali jsme prohlídkou kostela
Povýšení sv. Kříže, který má pan Pačinek pronajatý a vystavuje zde své výrobky včetně skleněných covidů, které vyráběl pro zdravotníky Libereckého kraje. Sledovali jsme práci sklářů u pecí
i v horkém počasí. Zaslouží si náš obdiv. V horní
části objektu je výstavní prostor. Je zde mimo
jiné i kopie vázy, kterou místní skláři vyráběli pro
princeznu z Bhútánu a ona je při práci sledovala. Radost majitelům sklárny udělala i naše členka klubu Li Huang, která vyluštila a přeložila
jméno čínského skláře, který sklárnu navštívil
a sklárně věnoval vázu se svým podpisem. Zahrada vyzdobená skleněnými figurkami je jedinečná. Naše cesta dále vedla do Pekelných dolů
a jeskyně Pusté kostely. Odpoledne jsme si prohlédli skalní hrad ve Sloupu v Čechách, navštívili lesní divadlo na protějším svahu a ti nejzdatnější se vydali na rozhlednu Na Stráži.
Ve středu jsme si prohlédli Nový Bor, Českou
Kamenici s poutní kaplí Narození Panny Marie
a kostelem sv. Jakuba, někteří opět vyrazili
na rozhlednu Zámecký vrch. V Kamenickém
Šenově jsme navštívili Muzeum skla s výstavou
věnovanou také nejstarší sklářské škole. Nezapomněli jsme se zastavit u Panské skály. Ve čtvr-

Marek Orko Vácha: Chuť žít
Netradiční přednáška na tradiční téma se koná
v pátek 15. října od 19 hodin v Ottendorferově
domě. Život je umění a umění je třeba se naučit. Každé slovo a každý náš čin jsou tahem
štětce na bílém plátně a kéž by výsledný obraz
byl co nejhezčí. Když kopretina je zcela kopretinou a vlk zcela vlkem, proč člověk nedokáže
být zcela člověkem?
Stává se již tradicí posledních dvou let, že
„Orka“ zveme do Svitav, on přislíbí účast a pak
nám vnější okolnosti nedovolí přednášku uspořádat. Tak teď, na potřetí snad…
Marek Vácha (přezdívkou známý jako „Orko“)
je muž mnoha profesí – vystudovaný biolog,
cestovatel, předseda Akademického senátu
a přednosta ústavu etiky na 3. lékařské fakultě
Univerzity Karlovy, popularizátor etiky, římskokatolický kněz, spisovatel, polárník, skaut…
Přednáška je na motivy knihy „Nevyžádané
rady mládeži“. Ač je adresována primárně mládeži, oslovuje i ostatní generace. Téma smyslu
života, životních postojů a životních hodnot se
dotýká každého člověka, zejména pak právě
mládeže. Marek Vácha neposkytuje návod, jak
prožít a naplnit svůj život, mnohdy spíše klade
otázky, případně provokuje a čtenáře/posluchače tak nutí k vytvoření vlastního názoru.
Každý z nás má život ve svých rukou a je
na nás, jak ho prožijeme. Všichni jsme vlastně
mládež – někdo mladší a někdo zkušenější :-)
Všichni jsme kdysi dostali do rukou štětce
a před sebe bílé plátno.
Pořádá Římskokatolická farnost a skautské
středisko Smrček spolu s Městským muzeem
a galerií. Vstupné dobrovolné.
Zdeněk Pešina
Zahraniční hosté se k nám vracejí
Během prázdnin nás znovu navštívila rodina ze
Švédska. Možná si na ni vzpomenete díky krátké filmové reportáži z kongresu esperantských
křesťanů KELI v roce 2013, kterou natočila místní kabelová televize.
Bengt Olof Åradsson (rodilý Švéd), jeho manželka Ágnes Ráczkevy-Eötvös (rodilá Maďarka)
a jejich syn André Åradsson navštívili znovu
Muzeum esperanta ve Svitavách při své cestě
z polského města Legnica do Budapešti. Při
této příležitosti darovali Muzeu esperanta knihy

Klub filatelistů

Burza sběratelů
Svitavský Klub filatelistů pořádá v neděli 10. října 2021 od 8 do 12 hodin ve velkém sále svitavského centra Fabrika tradiční sběratelskou burzu. Nejde o akci, která je určena jen sběratelům
známek, zváni jsou totiž také sběratelé pohlednic, mincí a dalších sběratelských předmětů.
Nemusí se jen zakoupit nebo vyměnit, ale třeba
se jen podívat na spoustu zajímavých sběratelských předmětů a třeba i kuriozit. Milan Báča

Matky sobě

Drakiáda 2021
Bára a Andělka ze spolku Matky sobě, z. s. vás
srdečně zvou na další ročník drakiády, a to
v sobotu 9. října od 15 hodin na Plechárně
u rybníku Rosnička. Můžete se těšit na výrobu
a pouštění draků na pláži, skákací hrad, vystoupení pejsků, malování na obličej, popcorn, cukrovou vatu, opékání špekáčků a další skvělý
doprovodný program. Na místě bude možné
zakoupit profi draky. Vstupné dobrovolné.
Barbora Zelená, Anděla Buchtová
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Ivona Kučerová
Ředitelka Centra experimentální a aplikované lingvistiky a docentka katedry lingvistiky a jazyků
na McMasterově univerzitě v kanadském Hamiltonu Ivona Kučerová, kde také vede syntaktickou
laboratoř, maturovala na svitavském gymnáziu, promovala na Karlově univerzitě v Praze, doktorát
získala na Massachusettském technologickém institutu (MIT) v Bostonu. Zabývá se řadou jazyků,
včetně těmi nemasivními. Pracovala na univerzitách ve Velké Británii či Spojených státech, přednášela například na Stanfordu, v Los Angeles, v Princetonu, ale v i Emirátech a dalších zemích.
Mezi její koníčky patří keramika, moderní tanec, čtení, kaligrafie a vaření.

Zabýváte se lingvistikou, konkrétně syntaxí
a psycholingvistikou, představíte čtenářům, co
vlastně zkoumáte?
„Generativní lingvistika je přírodně vědecká
disciplína, která studuje jazyk jako součást kognitivních věd, tedy jako biologickou predispozici, se kterou se děti narodí a která se plně
vyvine podle bio-fyzických podmínek a podnětů, kterým se dítě vystaví. Z tohoto hlediska
je jazyk biologická dispozice jako třeba zrak
nebo schopnost chodit. Dítě, na které budete
odmala mluvit čínsky, bude mluvit čínsky,
a když bude dítě od mala obklopené češtinou
a čínštinou, tak bude mluvit jak čínsky, tak česky. Zatímco na takového psa můžete mluvit
odmalička, jak chcete, těch sedm pádů nikdy
nedá, protože psi se se stejnou jazykovou dispozicí nerodí.
Moje laboratoř zkoumá syntax, tedy větnou
a slovní stavbu. Zajímá nás, jak se jednotlivá
slova a morfémy, což jsou minimální jazykové
jednotky, ze kterých se skládají slova, systematicky kombinují dohromady, co je možné a co
strukturně nejde. Protože jazyk se nedá studovat invazivně, většina výzkumu je založena
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na srovnání strukturně odlišných jazyků.
Já primárně pracuji se slovanskými jazyky: češtinou, polštinou, germánskými: angličtinou, islandštinou, němčinou, románskými, hlavně
italštinou, semitskými: hebrejštinou a arabskými dialekty, jazyky, a pak takzvanými polysyntetickými jazyky, hlavně inuitštinou a mohavštinou.“
Jak lze zkoumat mozkové pochody? A zkoumáte někdy sama sebe? :-)
„Každý vědec tak trochu zkoumá sám sebe.
A pak svoje partnery, rodinu... Hledáme vzorce
v přírodě, pravidelnosti a zdánlivé výjimky.
Na to je každý materiál dobrý, protože si
na něm můžete vytvořit intuice a pracovní hypotézy, a pak je systematicky zkoumat. Tradiční filologové pracovali hlavně takhle. Moc ráda
si čtu staré české mluvnice nebo arabské gramatiky, protože v tom je spousta chytrých pozorování a generalizací. Ale úplně spolehlivá
vědecká metoda to není, proto musíme data
sbírat systematicky od více lidí.
V dnešní době se většinou používají metody
založené na psychologických metodách, například dáte testovaným psaný text a měříte, jak
dlouho jim co trvá přečíst. I zdánlivě banální
změna ve větě, které se ani nevšimnete, může
čtení zpomalit nebo zrychlit, a z toho se dá vyvodit, jak je ta stavba struktury složitá. Čas samozřejmě není úplně spolehlivá metoda, a proto se některé jevy používají technologičtější
přístupy. Zrovna teď buduji novou laboratoř, kde
budeme mít elektromagnetickou rezonanci
a přístroje na snímání vidění. Tím se dají mozkové pochody při zpracování jazyka zaměřit
mnohem přesněji a cíleněji.“

Pracovala jste v Anglii, Americe, Brazílii, Kanadě…kde to pro Vás bylo nejvíce zajímavé?
„To se špatně porovnává. Massachusettský
technologický institut (MIT), kde jsem dělala
doktorát, byl intelektuálně nesmírně podněcující. Taky vás to učí ke skromnosti a k tvrdé práci, když kolem sebe máte tolik nadaných lidí.
Když jsem tam studovala, tak během jednoho
roku osm profesorů dostalo Nobelovu cenu.
Na světě moc takových míst není. Anglie byla
taky prima, a žít v Londýně bylo osobně zajímavé. Dobré jídlo, výborné divadlo, výstavy…
Londýn je opravdu kosmopolitní město. Seznámila jsem se se spoustou zajímavých lidí a někteří jsou i po letech blízcí kamarádi.
Brazílie, to byl projekt s rodilými indiánskými
archeology. Moc jsem se od nich naučila. Brazílie je země s komplikovanou koloniální historií,
ale mají výborné vědecké ústavy, které propojují malé indiánské komunity a pomáhají jim se
zachováváním a obrozováním jejich původních
jazyků. Mně to zajímá i z osobního hlediska: bez
národního obrození by čeština dnes už možná
neexistovala, a dost možná bychom teď všichni
mluvili německy. Možná by nebylo žádné Česko,
jen velkoNěmecko, a indiánské komunity tohle
jazykové a kulturní dilema řeší v reálném čase
- jestli si zachovat vlastní jazykovou identitu
a kulturu, nebo přebrat tu větší. Je to praktičtější, ale emocionálně a kulturně tím ztratíte.
V Kanadě, kde teď už přes deset let žiji, se jazykové obrození složitě vyrovnává s kulturní
genocidou křesťanských institucí, které za sebou nechaly masové hroby malých dětí, zdevastované rodiny a komunity. Mít možnost porovnat kanadskou a brazilskou situaci, a učit se
od obou, bylo a je obohacující.“
Věnujete se řadě jazyků, které nejsou nijak
masivně rozšířeny. Který Vám třeba přirostl
nejvíce k srdci? A v jakém jazyce se Vám zdají sny?
„Sny si moc nepamatuju :) Každý jazyk má svou
vlastní krásu. Osobně jsou mi asi nejbližší arabština, islandština a mohavština, které jsou překvapivě podobné češtině. A v poslední době

mě dost baví i hindština. Během covidové epidemie jsem se hodně dívala na indické filmy,
jak jejich neorealistickou školu, tak Bollywood.
Když poslouchám dialogy nebo si přehrávám
písničky, tak se neubráním a začnu se všímat
věcí, které by se daly zkoumat. Taky to jsou
všechno kultury, o kterých jsme se ve škole neučili, a které mají bohatou kulturu a historii. Přes
jazyk se o nich aspoň něco málo dovíte.“
Platí, že existuje devět eskymáckých jazyků.
Čím se liší? A uvádí se počet 110 tisíc aktivních
mluvčích, roste tato základna, stagnuje nebo
mluvčích ubývá?
„Pracuji jen s inuitskými dialekty, ty si jsou dost
podobné. Rozdíl mezi východní a západní Kanadou se dá srovnat s rozdílem mezi češtinou
a polštinou. Některá slova se liší, koncovky se
liší, vyslovuje se trochu jinak, ale jinak si ty jazyky jsou hodně blízké. Množství rodilých mluvčích dramaticky ubývá. Čísla, která uvádíte,
po covidu už asi nejsou ani vzdáleně podobná,
hlavně kvůli tomu, že většina mluvčích je v seniorském věku.“
Proč je dobré nemasivní jazyky udržovat při
životě?
„Jazyková rozmanitost je součástí přírody. Když
jazyky vymírají, tak všichni o něco přicházíme,
jako když vymírají živočišné druhy. Z kulturně-politického hlediska je to trochu jiné: kdyby
nebyla národní obrození a dnes už nebyla žádná čeština, slovenština, slovinština..., a všichni
bychom dnes mluvili nějakým užitečným světovým jazykem, přišli bychom o něco? Osobně
si myslím, že ano, a komunity, se kterými pracuji, o svůj jazyk, historii a kulturu taky nechtějí přijít.“

s překládáním, jak se tím trápí. Každý jazyk
s rozvinutou slovesnou kulturou je bohatý, a nemusí to ani být psaná kultura.“
Pronikají i do méně rozšířených jazyků anglicismy a slova z jiných jazyků?
„Všechny jazyky přejímají. To je normální výsledek jazykového kontaktu. Čeština má slova
z němčiny, latiny, francouzštiny, ale i z arabštiny,
perštiny nebo turkických jazyků. Angličtina je
technicky zase takzvaný kreolský jazyk, protože
intenzivní kontakt s francouzštinou výrazně proměnil původní germánský základ jazyka v něco,
co je směs dvou odlišných jazyků. A do toho
přejímají. Třeba české slovo robot.“

Jak často se vracíte do Svitav? A prozradíte,
kam nejraději?
„Mám ve Svitavách rodiče a sestru s rodinou,
tak se snažím přijet, jak to jen jde. Většinou
dvakrát ročně, ale teď s covidem to moc nešlo.
Právě v srpnu jsem tu byla poprvé asi po dvou
letech. Nejlepší je to samozřejmě doma. Pak
mám ráda procházky v lese u Rosničky. Ráno
jsme byli na houbách, a i když nerostou, bylo
dost na smaženici. Občas si jdu zaběhat k památníku včelích matek. A pak je tu skvělé amatérské divadlo, bývají dobré koncerty a v kině
občas dávají nějaký dobrý film. Vždycky se
ráda vracím.“
Ptala se: Petra Soukupová

Jak vzpomínáte na gymnaziální studia? A utkvěla Vám v paměti nějaká vzpomínka?
„Svitavské gymnázium bylo prima. Měla jsem
štěstí na výborné pedagogy, ale taky na kamarády. Byla jsem ve třídě se sportovním zaměřením a byla tam spousta skvělých lidí, co drželi
pohromadě. Chodili jsme hrát D&D, měli filozofický kroužek, jezdili na kolech na hory nebo
lyžovat. Vzpomínky samozřejmě mám, ale ty
nejzajímavější se tisknout moc nedají.”

Je známo, že čeština je velmi květnatý a bohatý jazyk. Je možné ve všech jazycích vyjádřit vše tak dokonale jako v češtině?
„Touhle otázkou jste mě překvapila. Neustále
narážím na věci, které se v češtině nedají dobře vyjádřit, ale jiné jazyky pro ně výrazy mají.
A stejně tak jsou věci, které mohu říct v češtině,
ale třeba v angličtině je musím opsat. Vezměte
si třeba Zábranovy paměti, jak píše o potížích
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SVITAVY A SPORT

Volejbal
Název oddílu: TJ Svitavy, z. s., dříve Jiskra Svitavy
Předsedkyně: Marcela Sezemská
Vedení oddílu: Petr Sezemský, Marek Meluzín,
Jaroslav Ovad, Pavlína Švihelová, Jiří Švihel,
Marcela Smělá, Adam Čížek.

Založení klubu

Volejbalový oddíl ve Svitavách vznikl v roce
1948. U jeho začátků stáli např. manželé Zdeňka a František Vymětalovi, sestry Kerumovy,
Bedřiška Stündlová, studenti svitavského gymnázia Zdeněk Michálek, Václav Zrůstek, Mojmír
Ševčík a další. Využívali sokolské cvičiště
za Národním domem (současné volejbalové
kurty). Hrálo se na škváře, šněrovacími míči,
které se musely před hrou krémovat a leštit,
lajny nahrazovaly čáry udělané kolíkem. V roce
1950 došlo k prvnímu přátelskému utkání žen
v Moravské Třebové. Bylo to prestižní utkání,
ve kterém svitavské ženy přesvědčivě vyhrály.
V následující sezóně se již přihlásily do řádné
soutěže Brněnského kraje. Podmínky pro rozvoj
volejbalu se postupně zlepšovaly, zejména
když do volejbalového dění vstoupil tehdy největší textilní podnik ve městě – Vigona. Tělovýchovná jednota, napojená na Vigonu, se jmenovala Jiskra Svitavy a volejbalisti do ní patřili.
Na začátku 50. let však museli volejbalisti sokolské cvičiště opustit a budovali nové hřiště
v tehdejší ulici Leninově (dnes U Stadionu).
Podmínky tam však byly špatné (v létě volejbal,
v zimě hokej), takže jim bylo po roce dovoleno
vrátit se zpět na hřiště za Národním domem.
Tam potom vlastními silami vybudovali 3 kvalitní antuková hřiště. Pro zimní přípravu tehdy
stačila stará Střelnice, o něco později i bývalá
tělocvična Obchodní akademie.
V 50. letech postupovaly v soutěžním žebříčku
nejrychleji ženy. Za pět let velkého úsilí postoupily do ligové soutěže. Oporami družstva byly
od začátku zejména: Z. Vymětalová, V. Michálková (Kerumová), H. Zrůstková (Kerumová), B
.Balousová (Stündlová). Ligové soutěže se v té
době hrály na venkovních hřištích. Utkání žen
se těšila ve Svitavách značné pozornosti, 300
až 400 diváků nebylo žádnou zvláštností. Muži
se účastnili krajské soutěže, ale především
po všech stránkách (trenérsky, či organizačně)
podporovali úspěšné družstvo žen. Hlavními
osobnostmi volejbalového oddílu byli Fr. Vymětal, Zd, Michálek, V. Zrůstek a další.
V 60. letech měl oddíl už kvalifikované trenéry
a ti začali pracovat s mládeží, zejména s děvčaty. Nejúspěšnější byly pod vedením Fr. Vymětala dorostenky, které hrály v letech 1963–65
dorosteneckou 1. ligu. Ženy i muži se účastnili
krajských soutěží.

50. léta: nové kurty za Národním domem.
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V 70. letech se výrazně rozrostla členská základna, ale výkonnostně šla úroveň na začátku
tohoto období dolů. Generační problém se
nevyhnul především družstvu žen a také někteří zakládající členové oddílu, na nichž oddíl
funkcionářsky a organizačně stál, svoji dlouholetou obětavou práci pro volejbal zakončili.
Ve druhé polovině 70. let se situace stabilizovala, vedení oddílu převzaly M. Sezemská (Vymětalová), H. Bělohlávková (Štrajtová), další
jim vydatně pomáhali. V soutěžích měl oddíl
většinou 7 družstev, nejvýše v krajských přeborech.
V 80. letech přinesla první úspěchy trenérská
práce s chlapeckou žákovskou kategorií.
Nejúspěšnější bylo družstvo starších žáků.
V krajském přeboru byli vždycky druzí, protože na Českou Třebovou, který měl v té
době tréninkové středisko, prostě síly nebyly.
Trenérské práci se začali věnovat např.
P. Lána, Zd. Brandejsová, I. Špačková, M.
Smělá. Mládežnická složka oddílu se tak utěšeně rozrůstala. Výrazně se změnila příprava
družstev – byla soustavná, celoroční,
o prázdninách se začala organizovat soustředění jednotlivých družstev, nejdříve
v Čenkovicích, od roku 1982 v Hošťálkové

V 90. letech se udály velké změny také ve volejbalovém oddíle. Naštěstí začalo sport vydatně podporovat město, např. úhradou pronájmů
v tělocvičnách, odměňováním trenérů mládeže, koncem 90. let financovalo rekonstrukci
volejbalových hřišť a výstavbu sociálního zařízení. Úspěchy slavilo družstvo starších žákyň,
které se pod vedením M. Sezemské a A. Němečkové probojovalo v roce 1995 do finále
MČR a v Českém poháru skončilo na vynikajícím 4. místě. Družstvo žen bylo stabilním účastníkem KP 1. třídy, muži hráli převážně KP 2.
třídy. Další mládežnická družstva startovala
v krajských přeborech.
Začátek nového tisíciletí. Oddíl měl již stabilně
kolem 200 členů a stal se největším oddílem TJ
Svitavy. Poprvé v historii svitavského volejbalu
byl areál za Národním domem „malý“ a hledala se cesta, jak ho rozšířit o čtvrté hřiště. Výbor
oddílu byl velmi aktivní a rozšíření se podařilo.
Obrovský význam mělo pro volejbal otevření
nové sportovní haly Na Střelnici koncem srpna
2001. Členové oddílu získali možnost trénovat
a hrát v hale, která splňuje všechny parametry
pro mezinárodní utkání, a příznivci volejbalu
dostali možnost vidět na vlastní oči v mezinárodních utkáních vrcholový světový volejbal

Rok 1955: postup žen do 2. ligy.

u Vsetína. Tradičním se stalo pořádání Městské volejbalové ligy, dlouhodobé soutěže pro
volejbalisty – amatéry. Soutěž si získala hodně příznivců a jejím motorem, zejména v počátcích, byl M. Buchta. Účastnili se jí družstva
svitavských továren, lékaři, vesnická družstva
z okolí, ale i volejbalisté, kteří aktivní kariéru
ukončili.

60. léta: družstvo mužů v KP.

mužů i žen při celé řadě mezinárodních utkání,
která se v ní uskutečnila. Zásluhu na rozmachu
mládežnického volejbalu, zejména v chlapecké
složce, měli především M. Meluzín a P. Sezemský, mladí trenéři, kteří nejen že začali budovat
celou hierarchii chlapecké složky, ale ke spolupráci získali další své bývalé spoluhráče a kamarády J. Ovada, P. Maruše, D. Švihela. Velkým
úspěchem byl postup družstva žen do 2. ligy,
které bylo složeno většinou z bývalých úspěšných žákyň 90. let. Družstvo seniorek si vybojovalo účast na MČR.
Období 2010 po současnost. Z volejbalového
oddílu se stal kolos. Členská základna má stabilně okolo 400 členů (cca 300 mládež, 100 dospělí), zvýšil se především počet žactva a dorostu. Takový počet členů již přinášel samozřejmě
problémy v řízení celého oddílu. Není jednoduché ho řídit pouze dobrovolnými pracovníky,
volejbalovými nadšenci. Jeden profesionální

Hala na Střelnici – Festival barevného minivolejbalu.

lepšení“. V plánech máme celkovou rekonstrukci areálu včetně nového skladu materiálu, travnaté tréninkové plochy, venkovní posilovny
a automatického zavlažování.

Fanoušci – fans klub
pracovník by rozhodně měl co dělat na plný
úvazek. Změny v řízení budou v nejbližší době
nutné. V mistrovských soutěžích jsou zapojena
družstva ve všech věkových kategoriích, rozrostly se tréninkové skupiny těch nejmladších. Podařilo se získat další kvalifikované trenéry, např.
manžele Švihelovy, Adama Čížka a další. Oddíl
se zapojil do projektu Barevný minivolejbal
(BMV), který umožňuje dětem ve věku 6-11 let
soutěžit v upravených přípravných volejbalových hrách. Jednotlivých festivalů BMV se každoročně účastní více jak 100 nejmladších oddílových adeptů volejbalu, kteří začínají v pohybových „školičkách“ na základních školách.
Tradičními jednorázovými akcemi jsou turnaje
„Memoriál manželů Vymětalových“ a „O svitavský škopeček“, pro amatéry pak turnaj smíšených družstev „MIXY“. Na počest dlouholetého
člena oddílu, který se nesmazatelně vepsal
do historie svitavského volejbalu, pořádáme
„Memoriál Jiřího Kabelky (Elvise)“. V klasickém
šestkovém volejbalu jsme se opět dostali výš.
Žáci získali v tomto období medaile na MČR
i v Českém poháru, kadeti i junioři hrají extraligu
a úspěšně konkurují velkoklubům, které disponují středisky pro nejlepší hráče (SCM), muži se
účastní krajského přeboru. V dívčích kategoriích
byly nejúspěšnější juniorky, které se umístily v 1.
lize na 2. místě a bojovaly o účast v extralize,
kadetky drží již několik let 1. ligu a ženy jsou
po krátké pauze opět účastnicemi 2. ligy.

dání amatérských soutěží a turnajů. Hlavní
soutěží pro tuto kategorii je Městská volejbalová liga. První ročník proběhl již v roce 1988
a navazoval na předrevoluční Svitavskou odborářskou ligu, v níž se utkávaly resortní výběry
svitavských továren, úřadů a škol.
Další významnou akcí pro rekreační vyznavače
volejbalu je turnaj smíšených družstev, takzvaných "mixů", který se letos uskutečnil již podvaadvacáté. Samostatná kategorie pro neregistrované hráče je rovněž součástí Memoriálu
Jiřího Kabelky (Elvise) - turnaje zatím s krátkou
tradicí na počest bývalého hráče a trenéra mládeže. V minulosti náš oddíl pořádal rovněž veteránské turnaje.

Svitavští fanoušci se stali ve volejbalovém hnutí doslova pojmem. Od roku 2001, kdy byla
ve Svitavách otevřena sportovní hala Na Střelnici, se v ní uskutečnily desítky mezistátních
utkání reprezentací. Fanoušci vytvořili vždy
výbornou kulisu, kterou oceňovali nejen samotní hráči, ale i média, například Česká televize.
Nejskalnější fans pak reprezentanty doprovázeli na většině vrcholných evropských akcích
i v cizině. Žlutá barva triček a vlajka s nápisem
Svitavy se staly pojmem. Naposledy se fans
představili v minulých dnech na ME mužů v Ostravě, kde se stali doslova sedmým hráčem
našich úspěšných reprezentantů.
Zpracovali: Marcela Sezemská, Petr Sezemský

Volejbalové kurty
za Národním domem

V minulosti škvárové sokolské cvičiště,
na němž nechyběly venkovní hrazda, kruhy či
doskočiště, v současnosti oblíbený volejbalový
areál, který má čtyři kvalitní antukové kurty i dostatek zeleně, jež chrání před sluníčkem. Ale
především je to areál, který od jara do podzimu
žije volejbalem. Vzhledem k členské základně,
rozsahu činnosti a počtu družstev v soutěžích
(cca čtyřicet) však areál už důrazně volá po „vyMěstská volejbalová liga za Národním domem.

Dotáhli to výš, dál

Kateřina Kroulíková (Sezemská) – Univerzita
Brno, Univerzita Tulsa (USA), Martina Frohdeová – UP Olomouc, Jakub Černý – VK Příbram,
Kateřina Kociánová – VK Prostějov, Adam Čížek – Volejbal Brno, Alexandr Jedlička – Volejbal Brno, Klára Melicherová – UP Olomouc,
Jakub Kočvara – Volejbal Brno, Daniel Benko
– Volejbal Brno, Anna Vrabcová – UP Olomouc,
Marek Šulc – Lvi Praha, Rakousko, Adam Provazník – Volejbal Brno, Beskydy.

Amatérský volejbal

Mezi rekreačními sportovci, kterým je bližší kolektivní forma pohybových aktivit, patří volejbal
k těm nejoblíbenějším. Bohatou a dlouhou tradici má i v našem městě, zejména díky pořá-
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Svitavští atleti ovládli individuální
krajský přebor mladšího žactva

Hasiči změřili síly
ve Svitavách
Mistrovství ČR dobrovolných hasičů v disciplínách TFA (Toughest Firefighter Alive – Nejtvrdší hasič přežije) se konalo koncem srpna
na náměstí Míru. Pro dobrovolné hasičky to
bylo poprvé, kdy se mohly MČR účastnit.

Atletická sezóna je v plném proudu a mladší
žáci na krajském přeboru jednotlivců v Chrudimi zcela převálcovali ostatní oddíly z kraje, když
z 21 možných získali 8 přebornických titulů.
Vojta Šmíd po skvělé vícebojařské republice
nenašel přemožitele na 60 metrů (8,16 s) a 150
metrů (20,05 s), Terka Novotná vyhrála 300 metrů (45,99 s), Charlene Crhová výšku (144 cm)
a přidala bronz na 60 metrů překážek (11,23 s).
Jindra Vyroubal byl první v dálce (525 cm)
a druhý v oštěpu (34,16 m), Barča Steklá ovládla 800 metrů (2:27,32) a Lucka Svojanovská
kouli (11,19 m). Štafeta Steklá, Novotná, Svojanovská a Lipská vyhrála štafetu 4x60m (33,82
s). Na stupně vítězů se podívala i bronzová Eliška Lipská v oštěpu (28,75 m). Své mladší kolegy
doplnili starší žáci, kteří na individuálním přeboru získali 4 medaile. Stříbrní byli Barča Janků
na 300 m (43,74 s) a Šíma Kraus na 200 m př.
(29,15 s), bronzoví Linda Karalová v oštěpu
(26,28 m) a štafeta 4x60 Smékalová, Komůrková, Korábová, Janků (33,73 s).
Svoji sezónu družstev pro letošek uzavřelo starší žactvo. Našim děvčatům se podařilo obhájit

Tury čeká 1. liga
Svitavští Tuři se pilně připravují na premiérový
start v druhé nejvyšší basketbalové soutěži. Pod
vedením zkušeného ligového trenéra Petera
Bálinta odehráli pět přípravných zápasů proti
silným týmům a postupně sehrávali nově složený tým. Tuři mají v sestavě čtyři svitavské odchovance - Jana Špačka, Radka Jurku, Jirku
Svojanovského a Ondru Prokopa. Ty doplňují
hráči s extraligovými zkušenostmi Pavel Slezák,
Martin Novák, Jan Hlobil, Marek Welsch, Richard
Bálint a Jakub Jokl. Dalšími posilami jsou Tomáš
Jansa, Kryštof Baťa a Alessandro Petric. Velké
poděkování patří všem podporovatelům svitavského basketbalu. Pevně věříme, že si udržíme
skvělou diváckou podporu i v novém nedělním
čase domácích zápasů - začátek vždy od 16
hodin. Cílem nás všech je předvádět co nejkvalitnější basketbal a pokusit se zabojovat o co
nejlepší umístění v play-off. 	
Pavel Špaček

pozici třetího nejúspěšnějšího týmu kraje
za oddíly Školních atletických klubu z Chrudimi
a Pardubic.
Josef Marek

Oddíl basketbalu
zahájil sezónu
Hráči oddílu basketbalu TJ Svitavy zahájili novou
sezónu. V letošní sezóně je do soutěží přihlášeno
5 družstev mládeže a 1 družstvo mužů. Žáci U 15
v letošní sezóně okusí chuť ligových utkání
a srovnání s nejlepšími týmy v republice. Družstva kadetů U 17 a juniorů U 19 si zahrají nadregionální ligy a minižácké týmy U 12 a U 13 budou
bojovat v oblastním přeboru východních Čech.
Muži se již tradičně pokusí uspět co nejlépe
ve Východočeské lize. I v letošní sezóně probíhá
spolupráce oddílu basketbalu se sportovním
centrem mládeže při klubu Orli Prostějov, díky
níž získaly Svitavy statut SpS. V letošní sezóně
bude několik odchovanců svitavského basketbalu bojovat v soutěžích nejvyšších, v extraligách kadetů U 17 a juniorů U 19. Všem hráčům
a hráčkám přeji hodně sportovních i osobních
úspěchů a pevně věřím, že letošní sezónu již
podaří odehrát všechna utkání.
David Kresl

Nábor do florbalu
i v průběhu října
Svitavský florbalový oddíl bude i v říjnu pokračovat v náboru nových členů do všech
kategorií. Chlapci i dívky do 12 let, kteří mají
zájem vyzkoušet si florbal, mohou přijít
do sportovní haly Na Střelnici v pondělí
od 17.00, ve středu od 15.00 nebo v pátek
od 14.30, s sebou stačí sálová obuv. Děti starší 12 let mohou přijít v pondělí od 18.30,
ve středu od 16.30 nebo v pátek od 16 hod.
Přijď mezi nás a staň se svitavským florbalovým superhrdinou, staň se členem svitavské
florbalové rodiny a zažij s nám tréninky, zápasy, letní soustředění a spoustu legrace.
René Hnát, předseda oddílu

Celý závod se skládal z čtyř úseků. První
úsek spočíval v rozvinutí dvou hadicových
vedení (ženy jedno) s proudnicemi na určenou vzdálenost. Druhý úsek závodníky potrápil tzv. „Hammer boxem“, kde hasiči musí
40krát udeřit 6kilovým kladivem, ženy udeří
20krát. Pak závodník projde tunelem a tlačí
před sebou 20 kg vážící barel (ženy 10 kg).
Předposlední částí tohoto úseku je tažení
figuríny o hmotnosti 80 kg, následuje překonání třímetrové bariéry za pomocí lana (ženy
za pomocí žebříku) a konečným seskokem
do matrace. Ve třetím úseku na muže čekalo postavení dvou žebříků a následné vytáhnutí břemene o hmotnosti 25 kg do výšky
(ženy 15 kg). Na posledním úseku museli
závodníci od startu úseku běžet před výškovou budovu se dvěma hadicemi B (ženy bez
hadic), kde je odložili a pokračovali výstupem po schodech po značené trase do cíle.
V kategorii mužů do 34 let (včetně) se povedlo
s časem 4:18.86 setiny zvítězit Michalu Skřivánkovi z SDH Rohatec, na místě druhém se umístil Ondřej Rybníkář z SDH Blatnice pod Svatým
Antonínkem a na třetí pozici skončil Marek Zecha z SDH Vranová Lhota. Mezi muži nad 35 let
se s časem 4:28.87 setiny nejvíce zadařilo Tomášovi Mácovi z SDH Brno-Slatina, titul vicemistra
republiky získal Antonín Rendl z SDH Česká
Kubice a pro bronzovou medaili si doběhl Zdeněk Janoš z SDH Hať. V soutěži družstev se mistry republiky stali dobrovolní hasiči z Krajského
sdružení hasičů (KSH) Jihomoravského kraje,
titul vicemistrů si odváží KSH Moravskoslezského kraje a titul druhých vicemistrů sportovci
z KSH Jihočeského kraje. Pro ženy byla účast
premiérou. Všem závodnicím se povedlo na trati podat více než úctyhodné výkony. Titul mistryně republiky a nejtvrdší hasičky si odvezla Michaela Honsová z SDH Petrůvky, na stříbrnou
medailovou pozici dosáhla Eliška Vrbová z SDH
Cítoliby, bronz získala Kateřina Vodičková z SDH
Rokytnice nad Rokytnou.
(red)
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