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Vážení čtenáři,
dovoluji si Vám představit další číslo Newsletteru města Svitavy.
Alice Štrajtová Štefková

Cena města Svitavy 2016
Tento rok je rokem 760. výročí první písemné zmínky o městě Svitavy a v rámci oslav vyhlásilo
zastupitelstvo Cenu města Svitavy. Podle schváleného statutu bude moci veřejnost posílat své
návrhy do 20. 9. 2016. Ke slavnostnímu předání dojde při třetím - podzimním vrcholu oslav.
Jiří Petr
Odbor školství a kultury
sídlo: T.G. Masaryka 25
tel. 461 550 200

PODMÍNKY ZDE

e-mail: jiri.petr@svitavy.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vlaky, vlaky a zase vlaky...
V letošní turistické sezoně najdou návštěvníci našeho města v muzeu velkou výstavu o železnici,
výstavu, která určitě zaujme celé rodiny – rodiče i děti. Už první měsíc jejího trvání ukázal, že
vláčky opravdu „táhnou“. Zvláště když jsou v pohybu. Krom řady zajímavostí z historie železnice
a především trati Svitavy – Polička návštěvníci muzea uvidí velké množství modelů vlaků a kolejišť,
které nám do muzea zapůjčili sběratelé ze Svitav a okolí. A tak patří poděkování za zapůjčení
předmětů do muzea Jaroslavu Šindelkovi, Tomáši Sodomkovi, Petru Eliášovi, Jiřímu Chlupovi
a Romanu Horkému ze Svitav, Pavlu Stejskalovi z České Třebové, Josefu Vendolskému z Poličky,
Dušanu Stolarikovi z Třebovic, Juraji Kováčovi z Hradce nad Svitavou a také Železničním klubům
z Letohradu a Chornic, Muzeu starých strojů z Žamberka a firmě Merkur. Díky nim můžete v muzeu zhlédnout řadu předmětů, které se váží k historii železnice, některé z nich si můžete vyzkoušet
v praxi. Určitě vás zaujme model nymburského nádraží v měřítku 1:120 i s dokumentací ( jak
vznikal podle jednotlivých fotografií), vývojové etapy železničních uniforem, či různé typy lamp
a manometrů z parních lokomotiv. A aby rodiče měli čas na klidnou prohlídku výstavy, je pro děti
připravena dílna, kde si mohou postavit z krabiček lokomotivu či nádražní budovu a doplnit dráhu postavenou po celé délce herny. Čeká je také stavebnice Merkur se svými kovovými šroubky,
matičkami a nářadím pro malé konstruktéry. Ve výstavních síních po celé léto jezdí jednoduché
tzv.“kolečko“, modelářské kolejiště sestavené z komponentů od různých autorů, vláčky na kličku,
automatické kolejiště na pětikorunu, parní lokomotiva z Merkuru, ale také klasické mechanické
vláčky, které si můžete zakoupit v obchodě. Ale hlavně – počítačově řízené kolejiště Milana Meisla, které zabere celou jednu výstavní místnost. Pokud jej chcete vidět v provozu, musíte přijít
v době, kdy v muzeu bude jeho majitel, a to 5., 14., 19. a 28. srpna. Podrobnější informace
najdete na webových stránkách či Facebooku muzea. K 120. výročí vyšla výpravná publikace
Historie místní dráhy Svitavy – Polička –Žďárec u Skutče, jejímiž autory jsou Josef Vendolský
a Pavel Stejskal. Kniha o více než 300 stranách je doplněna řadou historických fotografií a můžete
si ji zakoupit v pokladně svitavského muzea, stejně jako další propagační materiály k historii trati
a také různé typy stavebnice Merkur.

Blanka Čuhelová
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Vydejte se na výlet prázdninovým
cyklobusem pro pěší turisty i cyklisty!
Začátkem července zahájil provoz cyklobus, který se po celé prázdniny bude vydávat na trasu
propojující turisticky atraktivní místa Českomoravského pomezí. Cyklisté i pěší turisté tak mohou poznávat nejen krásy historických měst Českomoravského pomezí, ale také dalších zajímavých míst, jako jsou zámek v Nových Hradech, Hřebečské důlní stezky, Toulovcovy maštale
či rozhledna na Kozlovském kopci. V letošním roce dochází k úpravě trasy cyklobusu. Nově
zajíždí do Mladějova na Moravě. Cyklobus jezdí každý pátek, sobotu a neděli od 1. července
do 28. srpna.
V pátek pojede autobus uzpůsobený pro převoz kol ze Svitav v 8:52 a zaveze vás na Hřebeč,
do Moravské Třebové, Mladějova a dále do České Třebové, na Kozlov a do Litomyšle. Pokračovat bude přes Vysoké Mýto a zámek v Nových Hradech do Proseče, odkud můžete vyrazit do
oblíbených Toulovcových maštalí. Následovat bude zastávka u rozhledny Terezka na Pasekách,
v Borové a Poličce. Zpět do Svitav vyrazí cyklobus z Poličky po stejné trase v 15:30.
V sobotu bude cyklobus vyjíždět ze Svitav v 11:20 a zaveze vás přes Květnou do Poličky. Pokud
chcete vyrazit na výlet odpoledne, můžete se v 15:52 nechat ze Svitav zavézt na Hřebeč, odkud
autobus pokračuje přes Moravskou a Českou Třebovou na Kozlov, do Litomyšle, Vysokého
Mýta, Proseče či Poličky. O nedělích cyklobus jezdí podle stejného řádu jako v pátek. Na lince
platí jednotný tarif IREDO, který nabízí výrazné slevy dětem a osobám ZTP. Je možné využít
také výhodné rodinné, síťové a časové jízdenky. Podrobné informace o provozu cyklobusu jsou
uvedeny na portálu www.ceskomoravskepomezi.cz. Letáky s jízdním řádem jsou k dispozici
v informačních centrech.
I v letošním roce je provoz cyklobusu Českomoravským pomezím realizován díky spolupráci
měst Litomyšl, Moravská Třebová, Polička, Svitavy, Vysoké Mýto a Česká Třebová za podpory
Jiří Zámečník

Pardubického kraje.
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Kulturní léto opět v parku Jana Palacha
Tak jako každé léto přesouváme kulturní akce do parku Jana Palacha. Na své si přijdou nejen
děti, které si užívají hraných pohádek, ale i dospělí při pravidelných promenádních koncertech,
kapelách, písničkářích a oblíbeném letním kině. Začátky představení letního kina jsou orientační. Začínáme vždy, až se setmí! Představení se ruší jen při mimořádně nepříznivém počasí.
V případě deště si nachystejte deštníky a pláštěnky. Atmosféra je vždy úžasná, občerstvení na
dosah v kavárně V Parku. Všechny akce jsou zdarma.

Eva Chlubnová
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Pivní slavnosti a výstava historických vozidel

Video 1

Video 2

FOTOSERIÁL
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Festival Rosnička
6. ročník festivalu Rosnička na konci července opět přivítal přes 2 tisíce fanoušků moderní
muziky do areálu stejnojmenného rybníka ve Svitavách. Hudební festival současnosti letos lákal především na osvědčené Prago Union, ale nabídl i řadu velmi zajímavých neokoukaných
jmen jako Kapitán Demo, Fiordmoss, Aid Kid, Vlozte Kočku nebo Space Love, kteří ukázali jak
široké spektrum aktuálně nabízí tuzemská taneční scéna. Kromě zmíněných se skvěle předvedli
Le Pneumatiq, Mikkim s doprovodem MCho a trubky nebo pražský projekt Insect Elektrika.
Překvapením akce se stal undergroundový pražský DJ Milan Kroutil, který v pátek zcela ovládl
Club stage. Nadšené ohlasy návštěvníků jen dokreslují kvalitu tohoto ročníku a není divu, že
pořadatelů už nyní chystají pokračování. Originální festival se k rybníku vrátí opět v červenci
roku 2017.

Petr Horák
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Nízký lanový park ve Svitavách
Zveme vás k návštěvě lanového parku za sportovní halou Na Střelnici. Dětská hřiště ve městě
jsou tak doplněna o další aktivitu, která přispívá k obratnosti dětí, rozvíjí jejich další pohybové
dovednosti a rozšiřuje možnosti trávení volného času. Výška jednotlivých prvků nebo překážek
se pohybuje pouze okolo 50 cm, přesto bude park přístupný pro děti pouze v doprovodu rodičů. Ti mohou aktivně pomáhat svým ratolestem se zdoláváním překážek, nebo pozorovat samostatnější děti z terasy bowlingového centra během příjemného občerstvení. Mezi kmeny stromů
je nataženo deset na sebe navazujících lanových prvků, přestup mezi nimi umožňují dřevěné
plošiny. Lanová cesta je zakončena lanovkou.

Břetislav Vévoda
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Krátké ohlédnutí z našeho města
Zástupci města během dvanácti hodin uvařili výroční pivo OSWALD, které budete moci ochutnat na oslavách
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