newsletter města Svitavy

17/2016, www.svitavy.cz

newsletter
MĚSTA SVITAVY

17 / 2016

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

prosinec

Vánoční advent v našem městě bude bohatý
Každou adventní neděli je pro vás v našem městě připraven vánoční program. První adventní
neděle je za námi a druhou neděli 4. prosince se opět jako každý rok od 9 do 16 hodin budou
v muzeu malovat a prodávat klasické baňky, péct cukroví, plést vánočky a smažit tradiční vánoční hnízda. Na náměstí se můžete těšit od 9 do 17 hodin na tradiční vánoční jarmark. Ve Fabrice
si mohou děti připravovat vánoční ozdoby a svíčky ve vánočních dílnách. Nebude chybět ani
bleší trh a non stop promítání pohádek pro nejmenší v klubu Tyjátr. V Muzeu esperanta se
budou vyrábět marcipánové figurky a prodávat marcipánové těsto.
V městském muzeu můžete 6. a 7. prosince využít vánoční program vhodný především pro
školní skupiny, kam je nutné se předem objednat na e-mail: lektor@muzeum.svitavy.cz.
V muzeu je připraven program i na 11. prosince na 3. adventní neděli. Těšit se můžete na krásu
patchworku od 13 do 17 hodin. Můžete se přijít jen podívat, nakoupit si drobné dárky, nebo
si je sami vyrobit za pomoci členek Spolku patchworku ze Svitav.
Na stejném místě o týden později, 18. prosince si za pomoci řezbářů dokážete sami vyrobit
jednoduchou betlémovou figurku jako základ rodinného budoucího betléma. Třetí a čtvrtou
adventní neděli se na náměstí budou konat adventní trhy. Přijďte se od 13 do 17 hodin pobavit,
setkat se s přáteli a zahřát se horkým vánočním punčem. Přijměte pozvání do muzea i na Štědrý
den od 22:00 do 24:00 hodin. Zahrát a společně s návštěvníky zazpívat koledy přijdou svitavští
muzikanti. A naposledy v tomto roce se můžeme setkat 31. prosince v 18 hodin na náměstí.
Užijte si ohňostroj a ochutnejte tradiční čočkovou polévku z rukou starosty.
Alice Štrajtová Štefková
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Knihy pod stromeček
V letošním roce vydalo muzeum dvě publikace, které jistě potěší všechny svitavské obyvatele.
Výpravnou publikaci Svitavské imprese (590 Kč) fotografa Miroslava Sychry s mnoha ještě
nepublikovanými záběry Svitav a uměleckými snímky tohoto profesionálního fotografa a pokračování publikace o historii Svitav za posledních deset let Kronika města Svitavy 2006 - 2015
(250 Kč). Možná by někomu z vašeho okolí právě jedna z těchto knih udělala pod stromečkem
Kronika

radost. A pokud si někdo z vás v průběhu měsíce prosince rozhodne zakoupit obě knihy - získá

města Svitavy 2006–2015
Radoslav Fikejz – Vladimír Velešík
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je v pokladně muzea či v informačním centru symbolicky za 760 Kč.

Blanka Čuhelová

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Svitavská průmyslová zóna je nejlepší
Výstavba nového závodu Schaeffler Svitavy ve svitavské průmyslové zóně Paprsek byla vyhlášena jako největší investice roku 2015. V úterý 25. října cenu v Praze převzal starosta města
David Šimek.
Zástupci Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest a Sdružení pro zahraniční
investice – AFI předali na slavnostním večeru, kde se konalo vyhlášení vítězů soutěže Investor
a podnikatelská nemovitost roku 2015, první cenu do rukou starosty města Svitavy Davida
Šimka a místostarosty Pavla Čížka.
Jako největší investice roku byla oceněna výstavba závodu Schaeffler Svitavy, kterou ve svitavské průmyslové zóně Paprsek vybudovala firma INA Lanškroun ze skupiny Schaeffler Group.
Skupina pod sebe zahrnuje značky INA, LuK a FAG a je celosvětově předním dodavatelem
valivých ložisek a dílů pro automobilový průmysl. Svitavská pobočka bude vyrábět plastové díly
ložisek, komponenty do automobilového průmyslu a zejména se zaměří na výrobu nejnovějšího
produktu WMM Modulu - regulačního ventilu pro optimální rozvod média v chladícím systému
vozidel. Postupně zde na ploše 4,5 ha vyroste třípodlažní výrobní hala na vstřikování plastů
a administrativní budovy celkem za cca 2,5 miliardy korun.
Závod zahájil zkušební provoz od října 2016 a stále nabírá pracovníky pro nové provozy. Do
konce roku 2019 počítá s téměř tisícem pracovních míst. Nabídne práci i dalším firmám v regionu a spolupracuje také se svitavským středním odborným učilištěm. Galavečer se konal 25.
října ve Slovanském domě v Praze. Akci udělil záštitu ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.
Zuzana Pustinová
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mikuláš v Krůčku
Při své pouti po zemi se Mikuláš jako již tradičně zastaví i u nás v Krůčku. 5. prosince od 16 do
18 hodin budeme v sále Fabriky netrpělivě vyhlížet jeho příchod a doufat v bohatou nadílku.
Jako každý rok budou pro děti připravena stanoviště plná andělů (a nějakého toho zatoulaného čertíka), veselý animační program v duchu hesla Nebe, peklo, s Krůčkem ráj! a čekání na
Mikuláše nám zpestří i další čekaní - nečekaní hosté. Těšíme se na společně strávené chvíle plné
smíchu a kouzla pro nejmenší a trochu nostalgie pro ty větší. Vstupné 50 Kč / dítě pro členy,
70 Kč / dítě pro nečleny MC Krůček, dospělý doprovod 10 Kč / osoba. V ceně vstupenky je
i mikulášský balíček pro děti, doporučujeme využít předprodej, který bude zahájen 16. listopadu. Vstupenky budou k dispozici na recepci Fabriky, v Krůčku i BabyKrůčku (ulice Pražská).
Poskytujeme slevu KZP VZP.

Tým MC Krůček

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. ročník Tříkrálové sbírky na Svitavsku

Čas dozrál a Tříkrálová sbírka roku 2017 je za dveřmi. Tříkrálová sbírka na Svitavsku proběhne v termínu 1. 1. – 15. 1. 2017. Kolednické skupinky tvoří vedoucí a další koledníci. Vedoucí
musí být starší 15 let, při sobě musí mít průkazku, OP a kasičku zapečetěnou příslušným úřadem. Nezapomeňte, že máte právo kontroly. Přispět můžete jakoukoli částkou. Koledníků je ale
zatím stále málo, chybí nám dospělí i děti. Proto vítáme každého, kdo je ochoten věnovat svůj
čas dobré věci. V případě, že budete ochotni se zapojit, přihlaste se koordinátorce Tříkrálové
sbírky Miriam Holubcové miriam.holubcova@svitavy.charita.cz tel. 736 267 381. Koledníkům
bude uděleno požehnání na mši svaté v neděli 1. 1. 2017 v 9. 30 ve farním kostele Navštívení
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Panny Marie ve Svitavách. Koledovat mohou již 1. 1. 2017. Pro uživatele mobilních telefonů platí
i nadále možnost přispět formou DMS a to v podobě: DMS – KOLEDA (dms mezera koleda)
na číslo 87 777. DMS stojí 30 Kč, z každé z nich dostane Charita ČR 28,50 Kč.
Tříkrálová sbírka 2017
Získanou částku použijeme k pomoci konkrétním rodinám, dále bychom rádi přispěli k vyřešení
bezbariérového přístupu v nové budově v Polní ulici, která bude sloužit klientům jako tvůrčí dílny.
Tříkrálová sbírka 2016
Ročník 2016 přinesl skvělý výsledek 413 493 Kč. Samotné Svitavy vykoledovaly 214 027 Kč.
V ostatních obcích se podařilo nashromáždit 199 466 Kč. Kromě materiální pomoci konkrétním
rodinám, byl z prostředků Tříkrálové sbírky částečně financován i nový svozový automobil pro
Charitu Svitavy. Slouží klientům ze Svitav a obcí v územní působnosti Charity Svitavy k dovozu
do Centra denních služeb. Svitavy a zpět. Fotografie z koledování let minulých, přehled výtěžků
dle jednotlivých vedoucích skupin a obcí, naleznete na našich internetových stránkách http://
svitavy.charita.cz/trikralova-sbirka/.
Děkujeme všem, kdo přispějí finančně, či svým časem jako koledníci.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Průřez túrami se psy v roce 2016
V sobotu 5. listopadu se konala letos poslední túra se psy pořádaná Klubem pejskařů pozitivního tréninku, tentokrát v Opatovci u Svitav. Závodu se zúčastnilo 35 týmů, výsledovka zde:
http://www.kppt.cz/opatovecky-tura/. Vyšlo nám počasí pod mrakem, což je pro spoustu
pejsků i psovodů ideální. Túry pořádáme druhým rokem a pro velký zájem i na příští rok vypisujeme harmonogram akcí tohoto a obdobného druhu. Na našich túrách se schází pejskaři
z různých koutů republiky, jezdí za námi týmy i z Prahy, Brna nebo Ostravy. Pokaždé panuje veselá
přátelská atmosféra, čehož si velmi ceníme. Čím dál častěji se v našich řadách objevují ambiciózní
běžci, pro které budeme v příští sezóně některé naše akce upravovat na bázi canicrossu.
V letošním roce jsme uskutečnili 3 túry se psy, nepočítaje Svitavský dogmaraton 2016. Mimo Opatoveckou túru se jedná o Janovstostrakovskou túru, kterou absolvovalo 23 týmů, Opatovskou túru
i za deštivého počasí překonalo 30 týmů. Mezi známá jména, která často zaznívají při vyhlašování
výsledků, patří například Oldřich Klusoň a Danny, Nikola Králová a Bekky, Eliška a Aleš Dytrtovi
a jejich parťáci Arnnold a Artur. Pro příští rok plánujeme uskutečnit druhý ročník Svitavského
dogmaratonu 2017 a věříme, že se z této události stane akce tradiční. Informace o akcích sledujte
na www.kppt.cz nebo na našem facebooku, najdete zde také výsledovky, startovky a fotogalerie.
Musím konstatovat, že mě při každém závodu něco překvapí, poučí, že nejsou hranice a vytrvat
znamená vyhrát, ať už závod nebo osobní rekord nebo jen dojít do cíle, zdolat trasu s hendikepovaným pejskem, který je například hluchý nebo při neštěstí přišel o nohu, nebo se dostat zpět do
kondice po operaci kolene, dojít do cíle, přestože několikrát na trase zabloudíte a jdete spoustu
kilometrů navíc, předběhnout závodníky o 30 let mladší. Moc bych za tyto zkušenosti chtěla našim
závodníkům poděkovat. Velmi nás těší pozitivní odezva a zájem. Víme, že máme pořád co pilovat.
Letos se nám podařilo navázat dlouhodobou spolupráci se sponzory, kteří nás podporují nejen
materiálně formou cen na závody, ale také morálně. Jedná se hlavně o mazlíčky z Mazlíčkova ráje
(www.mazlickuvraj.cz), Terezii a spol. z Hladové feny (www.hladovafena.cz), manžele Ciprovi
z Non-stop dogwear (www.non-stopdogwear.cz) a Pavlu z Běhejsepsem.cz (www.behejsepsem.
cz), dále také paní Ladu z Calibry a www.pethome.cz, Sokol Falco (www.sokolfalco.com), DTP
Centrum, kterým velice děkujeme a věříme, že si zachováme jejich přízeň. Také děkujeme těm,
kteří podpořili naše akce jednorázově, firmě Progres Liberec, Nakladatelství Plot, časopis Psí
sporty, Občanské sdružení Hiporehabilitace Baneta, Obojky Blackarry. Díky patří i obcím, které
rády podpořili akce konané ve své lokalitě, jedná se o město Svitavy, obec Opatov, Koclířov
a Opatovec. Těšíme se na příští sezónu!
Míša a Hanka, organizační tým túr se psy z Klubu pejskařů pozitivního tréninku!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Zajištění provozu lékárny během svátků
Vzhledem k nové legislativě budou mít lékárny v místních obchodních řetězcích během vánočních svátků zavřeno. Během svátků 25. 12. 2016, 26. 12. 2016 a 1. 1. 2017 bude mít ve Svitavách
otevřeno lékárna Na Hraniční 11, a to vždy od 9 do 17 hodin.

PharmDr. Eva Báčová

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předprodeje v prosinci
5. 12. 2016 - 16:00 - Mikulášská nadílka - 50 Kč členi MC / 70 Kč nečleni (v ceně balíček)
10 Kč dospělá osoba (doprovod)
13. 12. 2016 - 19:00 - S tvoji dcerou ne – 350 Kč (Fabrika)
14. 12. 2016 - 18:00 - Duo Jamaha - 250 Kč (Fabrika)
15. 12. 2016 - 19:00 - VÁCLAV NECKÁŘ & BACILY - 390 Kč (Fabrika)
Vánoční koncert s Pueri Guadentes a smyčcovým kvartetem
20. 2. 2017 – 19:00 – Jiří Suchý a Jitka Molavcová (Fabrika)
21. 2. 2017 – 19:00 – Divadlo Palace Praha: Miláček Anna - přízemí 370kč, balkon (1-3 řada)
330kč, balkon (4-6 řada) 300kč (Fabrika)
7. 3. 2017 - 19:00 - JIŘÍ KOLBABA - VELKÝ OKRUH JIHEM AFRIKY
160 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě (Fabrika)
20. 4. 2017 - 19:00 – divadlo Ungelt: Deštivé dny - 400 Kč (Fabrika)
Předprodej od 16. 12. 2016
30. 12. 2016 - 15:00 - Na muzice ve Fabrice – 80 Kč/senioři 40 Kč
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Babymasáže a Babyklub s Myškou
Před porodem je dítě neustále „objímáno“ a kolébáno svou matkou, plodová voda ho příjemně nadnáší a masíruje. Jednou z možností, jak děťátku navodit známé a příjemné pocity i po
příchodu na svět jsou baby masáže. Ty podporují správný psychomotorický vývoj dítěte, jsou
prevencí kojeneckých kolik. Díky vzájemnému tělesnému kontaktu se dostane dítěti i rodiči řada
informací, které jinak nejsou sdělitelné. Maminky ze Svitav a okolí mají jedinečnou možnost se
této masáži naučit za pomoci certifikované odbornice Kateřiny Krausové a to každou středu
od 9 hodin dopoledne bez objednání a od 12 – 18 hodin individuální masáže na objednání. Od
10 hodin pak srdečně zveme rodiče dětí již od tří měsíců na „Babyklub s Myškou“, kde si při
říkankách, písničkách a podobných činnostech dětem vlastních mohou naplno užít společný
čas. Pro informace nebo objednání na babymasáže (na klub není třeba se objednávat) se obracejte na k.krausova@email.cz, 733 539 810.

Tým MC Krůček

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přání všeho dobrého z Krůčku
Než přivítáme nový rok, rádi bychom poděkovali všem – dětem, rodičům, prarodičům, seniorům, dobrovolníkům a mnoha dalším - za krásně společně strávené chvíle. Do nového roku
přejeme vše dobré a budeme rádi, když mezi „to dobré“ bude patřit i nadále náš – Váš Krůček.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nový rok – nové příležitosti?

Úspěšný rok prožilo i nejmladší „krůčkovské dítě“ - Dobrovolnické centrum Krůček. Nově se
zapojilo 19 dobrovolníků. Spolu s dobrovolníky z předešlého roku vytvořili skupinu 32 lidí, kteří
se aktivně podíleli na činnosti v 10 neziskových organizacích (azylové domy, hipoterapeutická
organizace, mateřské centrum, knihovna, lesní školka, volnočasové útvary). Společně vykonali
více než 1 600 hodin dobrovolné práce, za což jim patří velká poklona. Pokud se i Vy chcete
stát dobrovolníkem, jste starší 15 let, máte chuť pomáhat a získat zajímavé zkušenosti i praxi,
kontaktujte nás na tel. číslo 604 291 490 nebo na brezinovamarket@gmail.com.
Velký dík patří našim donátorům Ministerstvu vnitra České republiky, Pardubickému kraji
a Městu Svitavy a sponzorům naší organizace.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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