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

Vážení, přátelé, kamarádi,
chtěl bych vám jménem týmu MIC popřát báječné vánoční svátky plné pohody a radosti. Bohatého Ježíška, kdy právě čas strávený se svými blízkými je tím největším dárkem. Veselého Silvestra, hodně životní energie, elánu a jen to nejlepší v novém roce. Petr, Alice, Zuzka, Jirka, Míša.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pf2017
Pohádkové Vánoce
a vždy správný směr
v novém roce přejí
Petr, Alice, Zuzka,
Jirka, Míša.

Z redakční pošty
„Milé paní učitelky Maruško a Petro, ráda bych vám jménem všech rodičů a dětí z MŠ Purkyňova
poděkovala za báječné mikulášské setkání, které jste pro nás uspořádaly. Moc si vážíme, že na
nás stále myslíte a děkujeme za vše, co jste dělaly a stále děláte pro naše děti. Také bych tímto
chtěla poděkovat městu Svitavy a paní ředitelce Marii Zelendové, že daly vzniknout tomuto odloučenému pracovišti a tím i skvělé partě učitelek, dětí a rodičů. Už teď se těšíme na letní výlet.“
Radka Bočková
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Postele pro nemocnici z nadačního fondu
V prvním roce existence Nadačního fondu Valentina Oswalda Ottendorfera je sběr finančních
prostředků směrován na nákup nových polohovacích postelí pro jedno oddělení nemocnice ve
Svitavách, neboť stávající postele na jednotlivých odděleních jsou staré a neskýtají požadovaný
komfort pro pacienty. Nemocnice Pardubického kraje prioritně zajišťuje vybavení přístrojovou
technikou a na postele je získávání finančních prostředků velmi obtížné. Cena jedné polohovací
postele s nočním stolkem stojí cca 40 tis. Kč. Počet postelí na jednotlivých odděleních je 30
– 42. Správní rada Nadačního fondu rozhodla přednostně vybavit novými postelemi oddělení
LDN, kde je 23 postelí a částečně vybavit l – 2 pokoje některého z dalších oddělení a to podle
částky, která se podaří získat. K 1. 12. 2016 je na účtu NF finanční částka ve výši 345 008,56 Kč
a částka ve výši 50 000 Kč bude v nejbližších dnech na účet připsána, neboť jsou již uzavřené
smlouvy od dalších drobných dárců. Všem přispěvatelům touto cestou velmi děkujeme.
Město Svitavy, jako zakladatel fondu, předkládá zastupitelstvu dne 14. 12. 2016 návrh na poskytnutí nadačního daru ve výši 400 tis. Kč, což je částka odpovídající nákupu 10 postelí.
Finanční částka, která je již naspořena pro naplnění cíle nákupu postelí činí 365 tis. Kč a s darem
od města bude zajištěno finanční krytí pro nákup 19 postelí. Rádi bychom v tomto adventním
čase prostřednictvím médií motivovali k dobročinnosti nejen podnikatelskou sféru, ale i drobné
přispěvatele a dárce z řad občanů k podpoře a naplnění poslání a cílů nadačního fondu.
Je možné přispívat na účet č. 3951098369/800 nebo do třech pokladniček umístěných na
různých místech ve městě. Jednu najdete ve Svitavské nemocnici, druhou ve Fabrice a třetí
v Městském informačním centru na náměstí Míru.

Šárka Řehořová
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Milí přátelé a příznivci svitavského muzea,
srdečně vám děkujeme za projevenou přízeň, všem vám přejeme, aby ty letošní vánoce byly krásně bílé, ale hlavně abyste měli kolem sebe své blízké, rodinu, přátele. A moc děkujeme všem, kteří
nám byli v průběhu celého roku 2016 nápomocni – radou, morální či finanční podporou i konkrétní prací. Věřte, nebylo jich málo a my si jejich ochoty a vztahu k našemu muzeu velmi ceníme.
Rok 2016 se blíží ke svému konci a pro svitavské muzeum vůbec nebyl špatný. Jako vždy jej provázely
dobré i horší chvíle, ale tak to v životě chodí. Byl to rok, kdy jsme slavili 760. výročí města, vydali jsme
dvě reprezentativní publikace (Svitavské imprese Miroslava Sychra a Kroniku města Svitavy 20062015), pro návštěvníky muzea připravili řadu zajímavých výstav, z nichž bychom chtěli připomenout
zejména dvě – “Vlaky, vláčky, koleje” ke 120. výročí železnice Svitavy – Polička a “Vášeň jménem pohlednice” k výročí města. Připomínáme je zejména proto, že se týkaly dějin našeho regionu a hlavně
– na obou se podílela celá řada místních dobrovolníků, sběratelů, fandů historie. Byl to ale také
rok, kdy se do Svitav definitivně vrátil “Velký svitavský betlém” a byl prohlášen kulturní památkou
České republiky. Postupně se nám daří jej restaurovat, a to za finanční podpory Ministerstva kultury
ČR, Pardubického kraje a Města Svitavy. Pracovali jsme na třech projektech s polskými partnery
v programu Česko-polské spolupráce, až ten třetí byl schválen – jeho realizace nás čeká v příštím
roce. Díky našim lektorkám pokračovala dobrá spolupráce se školami a neziskovými organizacemi
na výstavách, přednáškách a workshopech v muzejních dílnách. I v letošním roce jsme pokračovali
v naší dlouhodobé snaze vyjít s uměním mezi lidi do svitavských zákoutí. V uličce vedle muzea nově
vznikla ve spolupráci s Univerzitou v Opole keramická zeď “Klicperka”, Park patriotů doplnily lavičky
z Řezbářského memoriálu Aloise Petruse, ve spolupráci s agenturou “Boží mlýny” byla rozšířena
venkovní galerie “Venkovka”, po kultivaci prostor pokračuje venkovní galerie “Živá zeď”.
Rok 2016 byl ale také rokem blahořečení katolického kněze Engelmara Unzeitiga, který se
narodil v nedalekém Hradci nad Svitavou a jehož jinošská léta jsou spojena se svitavskými
kostely. Anděl z Dachau, jak byl E. Unzeitig nazýván, byl blahořečen ve Würzburgu za účasti
více než stovky lidí našeho regionu za své mravní postoje, chování a soucit. Tedy vlastnosti,
které by nám měly být blízké nejen v čase vánočním.
A protože do konce roku 2016 už opravdu chybí jen několik dní, už se těšíme na milá setkávání s vámi v tom roce příštím...

Svitavští muzejníci
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Krátké ohlédnutí za děním v našem městě
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