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Obec má svého skřítka,
poustevníka
Starostou vypsaná
soutěž před koncem
roku 2012 o návrh
recesní ikony obce
má výsledek. Návrh
známých recesistů
(Radek Hemerka a
Lenka Svobodová)
byl nakonec
jediným, který byl
předán v termínu na
Soutěžní návrh na obecní úřad.
keramické desce Starosta s výsledkem
soutěže seznámil
zastupitelstvo na jeho lednovém zasedání.
Nová ikona obce Vendolín byl poprvé
představen části veřejnosti při zahájení
letošního masopustního průvodu, aby je
svou přítomností ochraňoval a provázel
celým dnem. Dřevěnou verzi Vendolína
vysochal pan František Břenek, kterému
tímto děkujeme. Současně byla zhotovena
v keramické dílně Johany Miervy z obce
Jámy na Žďársku verze keramická, včetně
malých „Vendolínků“, které jsou
u p o m í n k o v ý m i p ř e d m ě t y. J s o u
uzpůsobeny jako pokladnička. Bude je
možné zakoupit na obecním úřadě. Velký
keramický i dřevěný Vendolín bude
umístěn v našem muzeu.Viz foto.

CÍSLO 3/2013
to měli větší radost z úspěchu. Ne že by
stačil na vše, co se kde šustlo, ale od těch
dob se lidem i obci vcelku daří.
Po mnoha letech se podařilo upravit
Cikánčinu studánku, pramínek, i když malý
se obnovil a teče z něj průzračná ledová
voda, která osvěží poutníky a pocestné,
kteří se vydají do lesa na výlet nebo na
houby. Obec se snaží o svůj půvab a čistotu
dbát usilovnou prací a ne v málo případech
ji v tom pomáhají i občané sami. I kultura a
vztahy občanů se zlepšují. Je zde několik
uskupení, jak pro děti, tak pro starší a i ty
nejstarší, všichni si jsou tak nějak blíž. I
když se stane, že to někde nebo něco
zajiskří, tak i přesto skřítek Vendolín rád
sleduje a těší se z dalších úspěchů a radostí
této obce a občanů. A tak pojďme se trochu
zasnít a uvěřit, že tu někde mezi námi je a i
když ho většina z nás nikdy neuvidí, tak ho
nezatracujme.
Děkujeme tvůrcům.
Vladimír Buchta, starosta obce

VYCHÁZÍ DNE 1.4.2013

Keramický Vendolín

Báj o Vendolínovi
Tato báj vypráví o jednom malém skřítkovi
jménem Vendolín, který se údajně stará o
dobro naší malé vesnice. A proč tomu tak
trochu neuvěřit. V dávných dobách
potkávaly obec Vendolí různé problémy,
které způsobovaly lidem trápení a nesnáze.
A ne že by šlo jenom o přírodní neduhy, ale
mnohdy si je způsobovali občané sami
mezi sebou. Docházelo k nesvárům a
trpkostem, až došlo i k prokletím. A v tu
chvíli se ze staré památné lípy, která stojí v
horní části obce, vyloupl malý skřítek
Vendolín a snažil se svým vlídným slovem
a kouzlem v sobě samém lidem ukázat tu
správnou cestu kudy se dát, aby útrapy a
nesnáze byly co nejmenší. Hodným a
pracovitým pomáhal, aniž by to věděli, a o

Dřevěný Vendolín

Tvorba v keramické dílně

Keramický dárkový pokladnička
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Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
Zasedání zastupitelstva proběhlo dne
21.března 2013
(přítomno 9 členů zastupitelstva)
Zastupitelstvo schválilo :
- záměr prodeje:
- části pozemku ve vlastnictví obce p.č.
2729/1 (ostatní plocha) o celkové výměře
23605 m2 v obci a k.ú. Vendolí. Záměr byl
schválen s podmínkou, že musí být
zpracován geometrický plán, který bude
řešit oddělení části pozemku.
- části pozemku ve vlastnictví obce p.č.
4606 (trvalý travní porost) o celkové
výměře 17681 m2 v obci a k.ú. Vendolí.
Záměr byl schválen s podmínkou, že musí
být zpracován geometrický plán, který
bude řešit oddělení části pozemku.
- prodej pozemku ve vlastnictví obce p.č.
4262 (trvalý travní porost) o výměře 145
m2 v obci a k.ú. Vendolí za cenu 10,Kč/m2,
- správcem sokolovny a areálu hřiště pana
Libora Krajsla. (Dosavadní praxe v
provozování a využívání sokolovny včetně
celého areálu hřiště byla zastupitelstvem
přehodnocena. Byl předložen návrh na
zajištění správce areálu na trvalý částečný
pracovní úvazek, čímž by mělo být zajištěno
dodržování provozního řádu sokolovny a
celého areálu a zvýšena odpovědnost za
jeho dodržování všemi uživateli. Protože
výše uvedená funkce nebude časově
vymezená pro celý pracovní úvazek, bude
zbytek úvazku doplněn pomocnými pracemi
na údržbě ostatního majetku ve vlastnictví
obce).
- roční odměnu jednateli obecní firmy
VESTAV v souladu s čl. II. mandátní
smlouvy mezi firmou VESTAV Vendolí
s.r.o. a jednatelem firmy a v souladu s
platovým výměrem,
- finanční dotaci TJ Sokol Vendolí – na
činnost v roce 2013 ve výši 35.000,- Kč,
- finanční dotaci Klubu správných dětí při
MŠ ve výši 7. 000,- Kč,
- finanční dotaci Country klubu Vendolí na podporu vybavení a činnost v roce 2013
ve výši 10.000,- Kč,
- finanční dotaci OS BONANZA – na
činnost s mládeží, léčebně pedagogickopsychologické ježdění a výchovu mladých
jezdců ve výši 10. 000,- Kč,
- finanční příspěvek na činnost pro Oblastní
charitu v Poličce ve výši 5.000,- Kč,
- finanční příspěvek na činnost v roce 2013
pro Charitu Svitavy ve výši 5.000,- Kč,
- poskytnutí sponzorského daru na
sportovní činnost v sezoně 2013
úspěšnému sportovci Lukáši Kolouchovi,
Vendolí č. 7 prostřednictvím obecní firmy
VESTAV Vendolí s.r.o. ve výši 7.000,-Kč s
podmínkou prezentace obecní firmy a
obce,

- souhlas se zastavením exekuce ve věci
vymožení dlužného nájemného z obecního
bytu obce od Tomáše Pytlíka a Lenky
Svobodové,
- „Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene a smlouvu o
právu stavby č.
EP-122001993/VB/1Vendolí 103, Obec –
přeložka, knn“ mezi firmou ČEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02
Děčín a mezi obcí Vendolí,
- podání žádosti o dotaci na realizaci
Projektu energeticky úsporných opatření na
budově Základní školy Vendolí do
Operačního programu životní prostředí,
- výběrovou komisi pro výběrové řízení na
zhotovitele stavby Zatrubnění části
Vendolského potoka u domu č.p. 302 a
198,199 ve Vendolí ve složení Vladimír
Buchta, Jiří Pandula, Vít Břenek,
- souhlas se zřízením věcného břemene na
plynovou přípojku k rodinnému domu
Vendolí č.p. 209 vedenou přes pozemek ve
vlastnictví obce p.č. 2729/1,
- souhlas s výstavbou meteostanice u
silnice I/34 Svitavy – Polička. (Stanice by
měla sloužit k monitorování počasí pro
ú č a s t n í k y s i l n i č n í h o p ro v o z u n a
Vendolském kopci.),
- žádost firmy CROSS Zlín, zastupující
investora Ředitelství silnic a dálnic ČR o
umožnění vstupu na pozemky v majetku
obce p.č. 4800 a 4802 v obci a k.ú. Vendolí,
s možností umístění kabelové skříně,
elektroměrového rozvaděče a uložení
napájecího kabelu pro meteostanici,
- navýšení ceny palivového dřeva
dodávaného obcí občanům o 50,- Kč/m3, tj.
na 800,- Kč/m3 včetně
DPH.(Zastupitelstvo projednalo návrh
lesního správce na zvýšení ceny palivového
dřeva dodávaného obcí našim občanům.
Vzhledem ke zrušení manipulačního skladu
v e S v i t a v á c h v z ro s t l a p o n ě m
mnohonásobně poptávka. Současná cena
neodpovídá skutečným nákladům na jeho
zpracování a obec ji částečně dotuje.),
- zalesnění 14 ha zemědělské půdy v roce
2013.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
- zprávy starosty - o práci OÚ od minulého
zasedání ZO, o účasti starosty na schůzi
Místní akční skupiny Svitava dne 25. 2.
2013 ve Svitavách, o účasti starosty na
krajském setkání Svazu měst a obcí dne 6.
3. 2013 v Pardubicích, o účasti starosty na
schůzi skupinového vodovodu dne 8. 3.
2013 ve Svitavách,
- o jednání se zástupcem města Svitavy a
obce Hradec nad Svitavou k přípravě
sportovně kulturní akce Brány památek
dokořán dne 8. 3. 2013 na obecním úřadě
Vendolí,
- zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Pardubickým krajem za
rok 2012,
- předběžný hospodářský výsledek obecní
firmy VESTAV Vendolí s.r.o. za rok 2012,
- zprávu lesního správce o výsledku

hospodaření v obecních lesích za rok 2012,
- zprávu finančního výboru o kontrole
hospodaření firmy VESTAV Vendolí s.r.o.
za rok 2012.
Příští zasedání zastupitelstva obce dne
18.4.2013. Změna vyhrazena. Zápis i
usnesení ze zasedání zastupitelstva
vyvěšeny v plném znění na úřední desce.

INFORMACE Z
OBECNÍHO ÚŘADU
Požár rodinného domu
Ve středu 27. února v dopoledních
hodinách hasili profesionální hasiči ze
Svitav a dobrovolní hasiči z Vendolí požár
novostavby rodinného domu rodiny
Popilkových. Hasiči požár zlikvidovali za
24 minut od nahlášení na operační a
informační středisko hasičů.V době požáru
uvnitř domu nikdo nebyl. Majitel si
novostavbu zapálil sám. Požárem byla
poškozena polovina (vnitřní vybavení)
domu. Škoda byla předběžně vyčíslena na
500.000,- Kč. Starosta obce operativně
zajistil manželce majitele a jejich čtyřem
dětem dočasné ubytování v Azylovém
domě ve Svitavách a zabezpečení domu
proti vstupu cizích osob.

Poplatek za komunální odpad,
poplatek za psa a nájemné z
pozemků
Do 31.3.2013 je splatná alespoň první
splátka poplatku za komunální odpad,
poplatek za psa a nájemné z pozemků.
Poplatky lze uhradit převodem na účet č.
1213570319/0800
VS odpad - 1340+trojmístné číslo popisné
(např. 1340025)
VS pes - 1341+trojmístné číslo popisné.
Pokud nebudou poplatky uhrazeny do
stanoveného termínu, budou zasílány
výzvy k úhradě a následně platební
výměry.

Jízdní řády autobusů
V minulém čísle zpravodaje byl
zveřejněn upravený jízdní řád autobusů.
Byl to jízdní řád pouze jednoho
dopravce, ČSAD Ústí nad Orlicí. V
dnešním čísle zpravodaje Vám jako
vloženou přílohu zasíláme současné
platné jízdní řády všech tří dopravců na
lince Litomyšl – Svitavy.
OÚ
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Rekonstrukce sálu
sokolovny dokončena
V posledním únorovém týdnu byla
dokončena rekonstrukce sálu sokolovny. O
postupu prací jsme Vás informovali v
lednovém zpravodaji. Projekt původně
obsahoval kompletní rekonstrukci podlahy
sálu, zateplení stropu nad sálem, úpravu
otopných těles na sále, jejich zabudování
do výklenků v obvodových zdech, výměnu
obložení stěn a malbu sálu. Po vyhodnocení
situace s provozním stavem dalších
instalací a ostatních provozů budovy bylo
rozhodnuto o celkové rekonstrukci

Ohlednutí za Masopustem
Poděkování a hlavně obdiv patří
všem, kteří se letošního
masopustního průvodu
zúčastnili, protože počasí bylo
velice nepříznivé.
Chtěl bych poděkovat také
spoluobčanům za podporu i přes
nepřízeň počasí. Těšíme se za
rok!
Oldřich Hladík

elektroinstalace na sále a jevišti, dodávce
nové opony a horizontů jeviště, montáži
nových vchodových dveří, nátěrů všech
dveřních křídel na chodbách a sociálkách a
výmalbě všech obslužných místností mimo
šaten fotbalového oddílu.
Děkujeme firmě OLSPOL Svitavy, jako
generálnímu dodavateli stavby a jejich
subdodavatelům, za provedení prací.
Poděkování patří i pracovníkům obecní
firmy VESTAV na opravách obslužných
místností. Zastupitelstvo přijalo opatření k
zajištění důsledného dodržování
provozního řádu a využití sokolovny všemi
uživateli tím, že schválilo nového správce

Březen 2013
sokolovny na trvalý pracovní úvazek.
Věříme, že bude sokolovna opět dlouhá léta
sloužit ke spokojenosti našich občanů i
ostatních uživatelů.
Původní rozpočet stavby byl 1,6 mil. Kč.
Celkové skutečné náklady stavby včetně
projektové dokumentace činí i s
realizovanými vícepracemi2.088.109,- Kč.
Na dodávku vybavení jeviště (opona,
horizonty) podala obec žádost o dotaci přes
Místní akční skupinu Svitava. Žádost byla
schválena ve výši 259.000,- Kč. Náklady
skutečné byly 314.000,-Kč.
Vladimír Buchta, starosta obce
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POZVÁNKA

NA ČARODĚJNICKÉ PERNÍKOVÉ
ODPOLEDNE

Téměř pohádkové dobrodružství o tom, jak si Malá
čarodějnice chtěla vzít z nebe hvězdičku.
Všechno, co cestou zažila, si vyzkoušíte na vlastní kůži. Havran Abraxas a
paní hvězdářka vám budou pomáhat. Na svůj kostým připevněte
hvězdičku jako symbol příběhu.
KDY? V PÁTEK 26.4.2013 v 15,15 hod. u MŠ, dále
na zahradě MŠ
JAK? V KOSTÝMECH ČARODĚJNICE ČI
ČARODĚJE
CO VÁS ČEKÁ?
KRÁTKÝ PRŮVOD POHÁDKOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ PÁLENÍ OHNĚ - OPÉKÁNÍ PÁRKŮ, KTERÉ
BUDOU ZDARMA - DALŠÍ OBČERSTVENÍ POSEZENÍ U OHNĚ S ŽIVOU HUDBOU ODMĚNY PRO VŠECHNY
TĚŠÍME SE NA ÚČAST VŠECH DĚTÍ
A TO NEJEN Z MŠ
MATEŘSKÁ ŠKOLA ZDRAVÍČKO A
KLUB SPRÁVNÝCH DĚTÍ PŘI MŠ

Základní škola informuje:

Ples pro děti
V sobotu 16. března 2013 proběhl ve vendolské sokolovně Ples pro děti.
Více než dvěma stovkám účastníků organizátoři připravili pestrý
program. Po zahájení akce všechny přítomné upoutalo vystoupení
taneční páru Šmídovi, kteří předvedli klasické i latinskoamerické tance.
Odvážlivci si mohli zasoutěžit v židličkách, přenášení kostek, práskání
balónků, tanec s míčkem či přetahování lanem. Na děti také čekalo více
než 500 cen v tombole. Následovalo napínavé vystoupení kouzelníka
Aleše Krejčího. DJ všem zahrál oblíbené písně a naučil je tanec
Makarena. Zábavné odpoledne mnozí zakončili tancem pod discokoulí.
Všem se ples moc líbil a už se těšíme na příští ročník. Fotografie z této
akce najdete na stránkách www.zakladniskolavendoli.webnode.cz .
Ráda bych touto cestou poděkovala všem organizátorům, sponzorům a
návštěvníkům plesu, protože právě díky nim jsme získali finanční
částku, která byla věnována škole na vzdělávací účely.
Zpravodajský tým ZŠ Vendolí

Březen 2013

Soutěž
„Zlepšení vzhledu obcí 2013“
Rada Místní akční skupiny Svitava
vyhlásila soutěž „Zlepšení vzhledu obcí
2013“. Do soutěže se přihlašují obce v
působnosti Místní akční skupiny Svitava.
Jsou jimi obce Mikroregionu Svitavsko a
Brněnec. Každá obec, která se do soutěže
přihlásí, provede na svém katastru
vyhodnocení nejlepších úprav okolí domů
svých občanů, květinovou výzdobu
předzahrádek, balkonů apod. Tři nejlepší
fotografie budou pak zaslány k
vyhodnocení Místní akční skupině. Obec,
ve které budou vyhodnoceny úpravy z
celého okolíjako nejlepší, obdrží 3.000,Kč a tři nejúspěšnější úpravy občanů
pak celkem 4.500,- Kč. Předpokládáme,
že se naši občané také zapojí do této
soutěže. Naše obec již obdobnou soutěž
sama několik let vyhlašovala. Mnozí
občané okolí svých domů upravují pečlivě
každým rokem. Vyhodnocení v naší obci
proběhne mezi 1.- 9. červnem. Výsledky
soutěže budou zveřejněny na webových
stránkách MAS Svitava
(www.massvitava.cz) a také v našem
obecním zpravodaji.
Vladimír Buchta, starosta obce
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POZVÁNKY
květen:
n
STAVĚNÍ MÁJE
n
OHEŇ MÍRU
n
DEN MATEK
n
KÁCENÍ MÁJE
15.5.2013 – MATEŘSKÁ
ŠKOLA – OD 8.15 HODIN
Mateřská škola Zdravíčko Vendolí zve
děti, rodiče a další zájemce na Den
otevřených dveří
a zápis dětí do MŠ ve středu 15.5. 2013
od 8.15 hod.
Program:
8.15 – 8.30 hod. přivítání v MŠ, prohlídka
školy, 8.30 hod. Divadlo JO - JO
„Vyprávění z pralesa“ – vstupné 40 Kč,
9.30 hod. účast při činnostech dětí ve třídě,
seznámení s prostředím a programem
školy, ochutnávka svačinek, 10.30 hod. dle
zájmu pobyt na školní zahradě za pěkného
počasí
Rodiče upozorňujeme, že tento den je
spojený se zápisem dětí do Mateřské školy
Zdravíčko Vendolí pro školní rok
2013/2014. Proto, jestliže uvažujete umístit
své dítě v průběhu následujícího školního
roku do naší MŠ, je třeba se zúčastnit zápisu
v tomto termínu (nebo v nejbližších dnech).
Na žádosti v průběhu roku nemusí být brán
zřetel, protože třídy již budou naplněny.
Vezměte si, prosím, s sebou očkovací
průkaz a rodný list dítěte. Těšíme se na Vás.

25.5.2013 – 2.ROČNÍK
VENDOLSKÝH HER BEZ
HRANIC JUNIOR
- přihlášky: 736744140, 603229413
,norekni@seznam.cz

Brány památek dokořán víkend zdraví
Termín konání: 20. dubna – 21. dubna
Místo konání: Svitavy, Javorník,
Hradec nad Svitavou, Vendolí
Mikroregion Svitavsko pro vás připravil
dvoudenní program, který je zaměřen nejen
na poznávání památek a přírody, ale nabízí
také možnost „protáhnout“ své tělo a strávit
pěkné chvíle s rodinou a přáteli.
Sobota 20. dubna:

Harmonogram pěších tras: I., II.
Společný start (I., II.) 9:00 – 10:00 začátek akce před kostelem Navštívení
Panny Marie na svitavském náměstí
Prohlídka kostela Navštívení Panny Marie.
Pěší trasa I.: 10:00 – 15:00 - pěší přechod
do Javorníka (délka 6,5 km)
Jedná se o zážitkovou trasu pro děti, která je
vytvořena svitavským turistickým oddílem
TOM Zálesáci.
Pěší trasa II.:
10:00 – 15:00 - pěší
přechod do Javorníka (délka do 10
km)
Trasy vedenéKlubem českých turistů
Svitavy aDitou Urbánkovou budou
směřované k rybníku Rosnička a dále
povedou lesními cestami na hřiště v
Javorníku. Dita Urbánková bude mít od 9
do 10 hodin stanoviště před kostelem
Navštívení Panny Marie ve Svitavách.
Celou hodinu se bude věnovat
návštěvníkům, půjčovat
NordicWalkingové hole a povede odborný
výklad k této sportovní aktivitě.
Harmonogram cyklotras: A, B
Společný start (A+B) : 9:00 – 10:00
začátek akce před kostelem
NavštíveníPanny Marie na svitavském
náměstí. Prohlídka kostela Navštívení
Panny Marie.
Cyklotrasa A:(délka 6,5 km)
10:00
– 15:00 - přejezd do Javorníka
Kratší trasa povede zadní cestou lesem do
Javorníka.
Cyklotrasa B:(délka do 23 km) 1 0 : 0 0
– 14:00 - Hradec nad Svitavou
Hradec nad Svitavou - návštěvníci budou
mít možnost prohlédnout si kostel sv.
Kateřiny azhlédnout každou celou hodinu
krátké představení místní základní školy.
10:00 – 14:00 - Vendolí –Bonanza,
Vendolská lípa, Muzeum řemesel,kostel
sv. Ondřeje
Vendolská zastávka se rozděluje na několik
částí. Vše začne v Bonanze (občanské
sdružení věnující se aktivitám s koňmi)
dále se bude pokračovat k Vendolské lípě u
hasičské zbrojnice, kde bude možnost se
občerstvit, do Muzea venkovských řemesel
a vše uzavře návštěva kostela sv. Ondřeje.
Společný závěr (I, II, A, B):
11 : 0 0
– 17:30 - Javorník -javornické hřiště v
areálu Březinka,kostel Nejsvětější Trojice
v Javorníku a ZŠ Javorník
V Javorníku se od 11:00 hodin každou
celou hodinu bude konat prohlídka kostela
Nejsvětější Trojice a návštěva místní
základní školy. Ve škole bude k nahlédnutí
kronika obce Javorník, školní kronika ZŠ
Javorník od r. 1970 a školní kronika bývalé
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ZŠ v Mikulči od r. 1945 do r.1979.
Návštěvníci si budou moci prohlédnout
budovu školy a její vybavení. Dále bude
umožněno nahlédnout do života školy
prostřednictvím videozáznamů a fotografií
z akcí školy Od 15 hodin je na hřišti
připravena kulturní akce za doprovodu
dvou hudebních kapel. V 15:00 vystoupí
kapela TRILOBAJT, kapela LOS
HONGOS vystoupí v 16:30. K dispozici
bude malé podium, lavičky a stánky s
občerstvením.
Každý, kdo získá na stanovištích razítko,
může se v Javorníku těšit na drobný
dárek věnovaný městem Svitavy.
Razítkovat se bude kartička s mapou,
kterou si návštěvníci akce vyzvednou na
startu.
Neděle 21. dubna
V prostorách historické Ottendorferovy
knihovny budou probíhat přednášky
týkající se zdraví.
9:30Přednáška na téma Zdravého životního
stylu (Ing. Dita Urbánková, Ph. D.)
11:00 Přednáška na téma Zdravé výživy
(Mgr. Jiří Pavlíček)
Park Jana Palacha
13:00 Cesta do hlubin země, kde budou pro
děti vytvořena různá zábavná stanoviště.
(pořádá MC Krůček)
14:00 a v 15:00 pověst Langerovy vily v
běžně nepřístupných prostorách vily
(historický klub Záviš)

Přijďte si zahrát volejbal.

Upravený sál sokolovny vybízí ke
sportovním aktivitám široké
veřejnosti.
Připravujeme volejbalové večery.
Zájemci o tuto hru se mohou nahlásit
na OÚ, mob.
7 2 5 0 9 1 111 , n e b o e m a i l :
obec.vendoli@bezdrat.net.
První schůzka zájemců bude ve
čtvrtek 4. dubna 2013 v 18.00 hod. v
sokolovně.
Podmínkou sálová obuv, sportovní
oblečení a chuť do hry.
Vladimír Buchta, starosta obce
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Ve Světlance radostněji
Stáří a nemoci přinášejí do našich dnů
mnohdy beznaděj. Je nám doma samotným
smutno, ledacos již nezvládáme bez
pomoci druhých, nechceme být na obtíž,
ale rádi bychom ještě něco dokázali, byli
platnými členy společnosti. Mnohdy ani
nemůžeme zůstat sami doma, zapomínáme,
trápí nás různé choroby, mohlo by to být pro
nás nebezpečné.
Ti, kteří vyzkoušeli nabídku Světlanky centra denních služeb, které provozuje
Charita Svitavy, mohou vyprávět. Mohou
vyprávět již nejen o smutných dnech bez
návštěvy, o ubývající paměti i odcházení
fyzických sil. Mohou vyprávět především o
tom, co jim společenství v tomto denním
centru přineslo, a jak se rádi vrací.

Na výstavě - Světlanka

Na Světlance se mohou podle chuti
účastnit různých aktivit (pěstování bylinek
na zahradě, výroby v dřevodílně, vycházek,
předčítání, cvičení paměti i cvičení v
tělocvičně vybavené speciálním nářadím
vhodným pro osoby se zdravotním
postižením, pro seniory apod.). Mohou také
využít moderní koupelnu se zdvihacím
zařízením, perličkovou lázní a
hydromasáží. Mohou docházet každý den
(nebo dopravu zajistíme vlastním speciálně
upraveným vozem, vhodným i pro osoby
na invalidním vozíku), ale také je možnost
návštěvy jednou, dvakrát týdně, podle
individuálních potřeb a zájmů každého.
Provoz je v pracovní dny od 7 do 18 hodin.
Cílová skupina, tedy ti, kterým je
zařízení určeno, jsou osoby od 19 let, lidé s
chronickým onemocněním, se zdravotním
postižením, senioři. Světlanka je zařízení
rodinného typu, setkávají se zde mladí s
těmi dříve narozenými a jejich společná
setkání nepřináší žádný problém, naopak
navzájem se obohacují.
Den otevřených dveří bude až v září,
přijďte se podívat hned. Nejlépe po-čt 8 –
16 hod. Navštivte také náš web:
www.svitavy.caritas.cz , kde je m.j.
umístěna virtuální prohlídka zařízení.
Blanka Homolová
Ředitelka Charity Svitavy

Kultura ve Svitavách – duben
Výběr:
9. dubna 2013 - 18:00 Fabrika Svitavy
Módní přehlídka firmy In-spirace
Setkání s Inspirací aneb Každá žena
může být krásná
Předváděné autorské modely pocházejí z
autorské tvorby Ireny Šikulové z Bystřice
nad Pernštejnem. Po skončení přehlídky si
mohou návštěvníci jednotlivé modely
vyzkoušet a případně zakoupit. Předváděné
modely budou doplněny klobouky firmy
DANTES, aneb od hlavy až k patě a
obráceně. Jako bonus jsme pro vás
připravili Hair Show a poradenství
kadeřnice Evy Horáčkové z Litomyšle a
možnost konzultace s vizážistkou,
kosmetičkou a kadeřnicí Lenkou
H o u d k o v o u z e S v i t a v.
Předprodej vstupenek od 27. 3. v recepci
Fabriky. Vstupné: 140,- Kč
20.-21. dubna 2013 - 10:00-17:00 /
Fabrika FOYER
Astro – víkend
Zajímá Vás vaše budoucnost a chcete
vědět co Vás čeká..
Zveme Vás na první atrovíkend, kde Vám
můžeme nabídnout výklad karet,
astrologii, numerologii, automatickou
kresbu, esoterickou literaturu, léčitelství
a další,...
VSTUPNÉ: 70,-Kč/den
22. dubna 2013 - 19:00 / Fabrika Svitavy
Miroslav Donutil – Cestou necestou
Vyprávění a písničky populárního českého
herce, moderátora a člena činohry
Národního divadla. Předprodej vstupenek
od 8.4.2013. V recepci Fabriky
Vstupné: 250,- Kč
27. dubna 2013 - 21:00 / Alternativní
k l u b T y j á t r S v i t a v y
Xindl X - TURNÉ S KYTAROU A
LÁSKOU
Externí koncert SKS v klubu Tyjátr
Předprodej vstupenek od 12. 4. 2013 v
recepci Fabriky (V den konání - pokladna
kina Vesmír)
Vstupné: 200,- Kč
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