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

březen

Město Svitavy zvítězilo
v soutěži Město pro byznys - Investičně atraktivní
region v Pardubickém kraji
Město Svitavy zvítězilo v soutěži Město pro byznys v kategorii Investičně atraktivní region
v Pardubickém kraji, navíc obsadilo i třetí místo v kraji ve srovnávacím výzkumu soutěže
Město pro byznys za rok 2016.
Investičně atraktivní region
V polovině prosince minulého roku byl vyhlášen devátý ročník soutěže Město pro byznys, kterou tradičně vyhlašuje společnost Communa. Soutěžící obce, města i svazky obcí se mohly
tentokrát hlásit i do nové samostatné kategorie Investičně atraktivní region, kterou vyhlásil
odborný partner - agentura CzechInvest. Vítězem prvního ročníku se v Pardubickém kraji staly
Svitavy. „Vítězné město se může pochlubit systematickými investicemi do technické infrastruktury a rozvojem průmyslové zóny. Město aktivně pracuje také se stávajícími investory, pravidelně
je informuje, schází se a diskutuje s podnikateli. Úspěšnost města dokládá jedna z největších
investic v kraji v posledních dvou letech, a to expanze společnosti INA Lanškroun, která vytvoří
až 900 pracovních míst,“ uvedl hlavní důvody svitavského vítězství ředitel regionální kanceláře
CzechInvestu Tomáš Vlasák.
Díky spolupráci společnosti Communa a CzechInvestu poskytl výzkum nový pohled na podnikatelské prostředí jako celek. Přestože byla tato kategorie mimo klasické hodnocení Města pro byznys, je zásadní pro srovnání potenciálu tuzemských, ale také zahraničních investic
a spolupráce veřejné správy a samotných podnikatelů a firem. V kategorii byl hodnocen přístup
místních samospráv vůči podnikům a připravenost podnikatelského prostředí dané lokality pro
nové soukromé investice. Hodnocen byl například přístup radnice ke kvalitě výuky na základních školách, investici do přípravy podnikatelské infrastruktury či podpoře podnikání. Cílem
nové kategorie bylo prezentovat úspěšné příklady obcí v České republice, které efektivně spolupracují s podnikatelskou sférou na hospodářském a investičním rozvoji regionu.
Město pro byznys v kraji
Srovnávací výzkum Město pro byznys hodnotil letos již podeváté podnikatelský potenciál měst
a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání byla podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností v České republice. Svitavy, které se umístily na třetím místě v kraji za Pardubicemi a Lanškrounem, se mohou pyšnit největším počtem studentů v odborném vzdělávání
a byl oceněn i velmi vstřícný přístup města k investorům i k ostatním podnikatelům.
Starosta města David Šimek převzal obě ocenění ve čtvrtek 23. února ve velkém sále Congress Centra Pardubice na krajském setkání Svazu měst a obcí ČR.
Z materiálů pořadatele zpracovala Zuzana Pustinová
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Rozšíření objektu Seniorcentra ve Svitavách
Město Svitavy se již delší dobu zabývá nedostatečnou kapacitou lůžek v objektu Seniorcentra.
V současné době se zde nachází 39 lůžek. Mimo to zařízení eviduje dalších 150 žádostí o umístění. Z těchto důvodů se déle jak rok zpracovává projektová dokumentace pro podání žádosti
o dotaci na rozšíření objektu Seniorcentra. Celý projekt je koncipován tak, že stávající dvoupodlažní objekt Domova na rozcestí, který je mezi kaplí a objektem Seniorcentra, bude zbourán
a ve vzniklé proluce bude postavena přístavba Seniorcentra. Propojením stávajícího objektu
s novou budovou vznikne domov s kapacitou 75 lůžek včetně 4 lůžek odlehčovací služby. Jedná
se o rozšíření o 17 dvoulůžkových pokojů, 2 jednolůžkové, tj. navýšení kapacity o 36 uživatelů.
Mimo rozšíření kapacity je v rámci projektu řešena rekonstrukce kuchyně a jídelny, které by
mohly sloužit i pro stravování široké veřejnosti.
Celkové náklady na rozšíření kapacity tohoto objektu se pohybují okolo 70 mil. Kč. V současné
době se dokončují podklady pro podání žádosti o dotaci na Ministerstvo práce a sociálních věcí.
V případě úspěchu město získá dotaci ve výši 52 mil. Kč. Vlastní zahájení stavby by pak mohlo
začít ve druhé polovině roku 2017 s termínem dokončení v roce 2019.
Celá tato přístavba objektu Seniorcentra nejen že pomůže rozšířit kapacitu, ale i výrazně sníží provozní náklady z rozpočtu města. Dále by tento projekt napomohl k vytvoření
21 pracovních míst v sociálních službách. Věřme, že se nám podaří v brzké době tento projekt
uskutečnit.

David Šimek

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

Tato navržená podoba rozšíření Seniorcentra není konečná,
veškeré náležitosti včetně barevnosti a provedení objektu jsou v řešení.
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Tipy na program o jarních prázdninách
O jarních prázdninách se většina organizací snažila zajistit atraktivní program pro děti. Nízkoprahový klub Díra a SVČ pořádají od 6. do 10. března příměstské tábory. V muzeu a galerii se bude konat v sobotu 4. března rodinný kovářský workshop. Další dva výtvarné workshopy zaměřené na abstraktní tvorbu děti kreativně zabaví v pondělí 6. a v sobotu 11. března. Dobrou zprávou je, že výstava
Retrogamingu je v muzeu prodloužena až do 2. dubna a můžete si zde zahrát až 350 počítačových her. V Krůčku bude o jarních prázdninách také otevřeno.
Během jarních prázdnin bude otevřeno i dětské oddělení knihovny s úterním tvořivým dopolednem. V úterý 7. března na Dílně tvořivosti přivítáme hosta – Marcelu Paulišovou z Litomyšle, která nám pomůže uplést si něco krásného z papíru. Na závěr prázdnin můžete v neděli
12. března zhlédnout v Divadle Trám Pohádku z budíku. V krytém plaveckém bazénu bude
prodloužena otevírací doba pro veřejnost. Na zimním stadionu je z důvodu aktuálního teplého
počasí a předpovědi provoz ukončen.

Alice Štrajtová Štefková

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

Plavecký bazén
o jarních
prázdninách
Po 9:00–20:00
5:00–12:00; 13:00–20:00
Út

(2 dráhy pronajaty, 17:00–19:00)

St 9:00–20:00
Čt 9:00–20:00
(2 dráhy pronajaty, 17:00–19:00)

Pá 5:00–11:00; 13:00–21:00
(2 dráhy pronajaty, 14:00–15:30)

So 10:00–12:00; 13:00–19:00
Ne 13:00–20:00

Březen – měsíc čtenářů
Březen je každoročně slaven v knihovnách jako měsíc čtenářů. Nejen z toho důvodu vás
zveme na některou z pořádaných akcí a zároveň bychom rádi upozornili na nové aktivity
a služby knihovny, které v roce 2016 nabízíme. Jedná se např. o půjčování e-knih, které realizujeme ve spolupráci se společností e-Reading. Ke stažení jsou také uvolněny e-knihy, které
zdigitalizovala Městská knihovna v Praze (převážně českých klasiků, tzn. povinná četba). Mezi
nové aktivity knihovny patří anglická konverzace se zahraničními dobrovolnicemi z MC Krůček,
která probíhá každé pondělí v 16:30 hodin v baru u knihovny. Přidejte se kdykoli.
Hlavním cílem knihovny však zůstává podpora dětského čtenářství. Stále je možné zapojit se do čtenářské soutěže Lovci perel, kdy děti na základě přečtených knih odpoví na zadané otázky a za odpovědi získávají body (perly). Soutěž trvá až do konce října, slavnostní
vyhodnocení proběhne v listopadu v rámci Dne pro dětskou knihu, kdy budou nejlepší čtenáři odměněni. A protože čtenářská gramotnost vzniká již u dětí předškolního věku, připravili jsme pro naše nejmenší workshop se spisovatelem, hudebníkem a pedagogem MŠ Markem Šolmesem Srazilem (autor knihy Pohádky do postýlky). Jste zváni s dětmi do knihovny
v pátek 3. března v 15 hodin. Program je určen pro děti od 3 do 8 let.
Aktivity knihovny směřují i ke starším žákům, kteří jsou humanitně zaměřeni a láká je práce
s literaturou, proto již podruhé pořádáme literární olympiádu nazvanou Svitavská čtečka. Během jarních prázdnin bude otevřeno dětské oddělení, v úterý zveme děti na tvořivé dopoledne.
V týdnu od 13. do 17. března proběhne v pasáži Fabriky burza knih.

Marta Bauerová

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Gastroterapie
BSeminář s Kateřinou Zelinkovou o tom, co nám způsobuje překyselení organismu a jak se ho
zbavit, o propojení psychiky a zažívání, o skladbě potravin, o stravování podle barev a biorytmů
našeho těla i o společenské stránce „hodování“. Součástí přednášky bude ukázka ošetřování
bodů na ruce, které odpovídají trávicí soustavě, pomocí Su Jok terapie. Seminář se uskuteční
v úterý 14. března v 17 hodin v aule Fabriky. Vstupné 30 Kč
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Průběh prací na úpravách řeky Svitavy
Od začátku února letošního roku probíhají ve větší míře stavební práce na dokončení protipovodňové úpravy řeky Svitavy ve městě, konkrétně v úseku řeky od Svitavského rybníka po
Komenského náměstí.
Práce v současné době probíhají v úseku za areálem společnosti TOS Svitavy, kde již bylo provedeno vyčištění koryta od sedimentu. V prostoru stavby pak již byly rovněž pokáceny téměř
všechny keře a stromy určené k odstranění.
Hlavní část prací bude nyní probíhat v úseku řeky od mostu na ul. Říční po ul. Lanškrounská.
Z důvodu demolice mostu v Říční ulici bude od 15. února 2017 tato ulice uzavřena, což bude
nepříjemné zejména pro obyvatele sídliště u nádraží a ostatních bydlících směrem do městské
části Moravský Lačnov. Kromě výstavby mostu bude v tomto prostoru prováděna výstavba nových opěrných zdí, což bude v uzavřeném prostoru zadních traktů domů a omezeném záboru
pozemků přilehlých ke korytu řeky značně komplikované. Práce budou v tomto úseku řeky
probíhat v naprosté většině přímo z koryta řeky. Tento úsek úpravy má být proveden nejpozději
do konce června 2017, kdy by měl být průchod a průjezd na ul. Říční obnoven. Teprve po ukončení této etapy budou stavební práce přesunuty na rekonstrukci mostu na ul. Lanškrounská.
Pro úplnost uvádíme, že investorem akce, která je součástí celkových protipovodňových úprav
ve Svitavách, je správce vodního toku - Povodí Moravy. V rámci těchto prací nyní dochází
i k terénním úpravám parčíku pod hřbitovem (U Tří dvorů), včetně vykácení stromů. Na spolufinancování nákladů díla ve výši 54,7 mil. Kč se, kromě dotace ministerstva zemědělství a prostředků správce toku, podílí významnou měrou i město Svitavy, které ze svého rozpočtu uvolní
6 mil. Kč. Termín ukončení celého díla je stanoven až na březen 2019.

Marek Antoš

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

Předporodní kurz nejen pro prvorodičky
V pátek 17. března začíná již třetí předporodní kurz, v němž budou o budoucí maminky pečovat
odborníci z mnoha oborů, s nimiž budou v kontaktu během celého těhotenství – lékaři – porodníci i pediatři, porodní asistentka, lékárnice nebo laktační poradkyně. Kurz je interaktivní, na
rozdíl od čtení knih či článků maminky dostanou odpovědi na své konkrétní otázky. Dvě lekce
zapojí i nastávající tatínky.
„Velkým přínosem kurzu pro mě byla možnost osobní konzultace s laktační poradkyní nejen
v průběhu kurzu, ale hlavně po něm, když došlo na samotné kojení. U prvního dítěte se nám
kojit příliš nepodařilo, teď z toho mám mnohem lepší pocit. Díky lekci s psycholožkou jsem si
také uvědomila, jak silně ovlivní příchod druhého miminka mého staršího syna a že rodinné
pohodě pomůže se na to připravit,“ svěřila se maminka Lenka. Z účastnic kurzu se stala také
dobrá parta – i v tomto životním období je příjemné sdílet zkušenosti, mít s kým řešit podobné
starosti i radosti a vyhnout se osamění, které někdy novopečené maminky potká.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Pošlete fotku do svitavského rodinného alba aneb Svitavy společně :)
Celkový obraz města Svitavy je postupně
tvořen nejen bohatou historií, architekturou,
památkami, přírodními areály, sportovišti, příběhy slavných rodáků, ale zejména báječnými
lidmi, kteří tu žijí. Rodinná atmosféra se přelévá do všech činností v našem městě. Svita-

vané se rádi baví, potkávají se se svými přáteli,
sdílejí zážitky všedních dní a vítají návštěvníky
z ostatních měst. Prožijte s námi tyto okamžiky
prostřednictvím fotografií, které v této rubrice
budou zveřejňovány. Pořádáte nějakou veřejnou akci (závody, soutěže, turnaje, přehlíd-

ky, plesy, karnevaly...), která je svým významem zajímavá pro občany našeho města?
Pochlubte se jistě báječnými výsledky a zašlete
nám fotografii s krátkým popisem na e-mail:
spolecne@svitavy.cz. Děkujeme. Budeme se těšit
na naše svitavské rodinné album :) Petr Šmerda

Představení pro děti v Divadle Trám - Žabáci (Divadlo Líšeň).

Missa Jazz ve Fabrice.

Záhadolog Arnošt Vašíček v Tyjátru.

Ples oktávy A svitavského gymnázia - maturanti a tanec s rodiči.

Setkání Zapalme svíčku.

Florbalisté míří do play-off.

Mladým fotbalistům se dařilo. Obě mužstva skončila na 2. místě turnaje.

Reprezentační ples města si Svitavané náramně užili.

Minifest aneb nonstop divadelní a hudební večer s divadlem DOMA.

Svitavy na Holiday World v Praze.

Metal v Tyjátru.

Starosta David Šimek dává svolení ke společné veselici.

Masopust a zabijačkové hody.

Počasí jako na objednávku a zábava v plném proudu :)

Sklářský workshop v muzeu.

Hrálo se, tancovalo a hodovalo. Podařená sobota ve Svitavách!
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Krátké ohlédnutí za děním v našem městě
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