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

červenec - srpen

Pivní slavnosti s výstavou historických vozidel
Slavnosti piva letos slaví 6. výročí. V sobotu 8. července svitavské náměstí nabídne návštěvníkům
nejen dobré pití a jídlo, ale také zábavu. Bude se prezentovat 18 pivovarů doplněných specialitami
vhodnými ke zlatavému moku a chybět nebude ani již tradiční soutěž o nejlepší pivovar. Šestý ročník Pivních slavností bude obohacen o výstavu historických vozidel. Registrace historických automobilů, motocyklů a kol vyrobených do roku 1987 začne v 8 hodin. V 11 hodin se bude konat na
dolní části náměstí komentovaná prohlídka. Vozidla hromadně odjedou krátce před 13. hodinou
a Pivní slavnosti budou pokračovat. Tak jako v loňském roce se i letos uskuteční vaření kotlíkových gulášů, tentokrát budou svými týmy zastoupena i čtyři spřátelená zahraniční města, včetně Svitav. Můžete se opět těšit na oblíbené soutěže: jezení bramborových knedlíků,
o nejlepší svitavskou buchtu... Na oslavách chmele a piva si můžete zakoupit za 65 Kč malou
degustační pivní sklenici.
Každý návštěvník akce dostane dva žetony, kterými bude hlasovat pro nejlepší pivovar. Večer
budou vyhodnoceny tři nejlepší. V minulých ročnících vždy zvítězil svitavský pivovárek Na Kopečku, tak budeme věřit, že vyhraje zase ten nejlepší.

Alice Štefková Štrajtová

Program :
8:00 - 10:00 registrace historických vozidel
11:00 komentovaná prohlídka
13:00 zahájení Pivních slavností
13:15 Codes of Immortality (PL)
14:25 Codes of Immortality (PL)
16:05 W.A.F.
17:50 TH!S
18:50 vyhodnocení soutěží
19:35 Do Větru
20:55 Payanoia
22:15 Hudba Praha Band
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poslechněte si :)

â
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Noví ředitelé základních škol
Ve středu 28. června 2017 se u příležitosti ukončení své aktivní pedagogické práce zapsaly dvě
ředitelky našich základních škol do pamětní knihy města Svitavy:
Mgr. Věra Hanusová dlouhá léta vedla základní školu na náměstí Míru a Ing. Jana Pernicová
zase základní školu v ulici Riegrova (poslední léta byla uvolněnou členkou Rady Pardubického
kraje). Obě obdržely na památku drobné dary.
Ve funkcích je nahradili noví ředitelé, kteří vzešli z konkurzního řízení a které den před
tím jmenovala do funkce rada města. Paní Mgr. Hanusovou vystřídá Mgr. Jakub Velecký
a Ing. Pernicovou paní Mgr. Milena Baťková.
Odcházejícím ředitelkám děkujeme za práci pro svitavské školství a novým pak hodně elánu
a nových myšlenek.

Jiří Petr

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

Pojďte nám naproti
Celkový obraz Svitav je tvořen zejména báječnými lidmi, kteří tu žijí. Pozitivní atmosféra se
přelévá do všech činností v našem městě. Všichni se rádi bavíme, potkáváme se se svými
přáteli a sdílíme zážitky všedních dní.
Rádi bychom neustále zvyšovali úroveň společenského života, proto vás prosím o vyplnění
dvou otázek v minianketě v odkazu níže. Jde jen o pár vteřin :) Děkujeme.
Petr Šmerda, MIC
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minianketa k newsletteru ZDE
Léto v parku
S příchodem letních prázdnin se opět mnoho kulturních akcí přesune do našeho městského parku Jana Palacha. Každý pátek počínaje 7. červencem se můžete těšit na svitavské letní
kino. Letos s hvězdnými českými filmy 60. let 20. století na večerní obloze. Začátky představení kina jsou orientační, začíná se vždy, až se setmí. Představení se ruší jen při mimořádně nepříznivém počasí. Nebudou chybět neděle s pohádkami nebo promenádními koncerty
a koncerty budou také někdy v sobotu. Pro děti si připravila program i městská knihovna a letošní prázdniny lze strávit i s knihou u knihobudky v parku. O občerstvení se postará tým z kavárny
V Parku. Jako novinku letos připravuje možnost objednání si piknikového koše a zapůjčení dek.
Kompletní program naleznete v kulturním kalendáři a na webu městského informačního centra.
Přeji vám krásné léto prožité nejen v parku.

Alice Štefková Štrajtová

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Prázdninový cyklobus pro pěší turisty i cyklisty
opět vyjíždí koncem června!
Již podvanácté vyrazí 30. června cyklobus na trasu propojující turisticky atraktivní místa Českomoravského pomezí. Cyklisté i pěší turisté tak budou opět moci poznávat nejen krásy historických měst regionu na pomezí Čech a Moravy. Cyklobus je zaveze i na řadu dalších zajímavých
míst, jako jsou zámek v Nových Hradech, Hřebečské důlní stezky, úzkokolejka v Mladějově,
Toulovcovy maštale či rozhledna na Kozlovském kopci.
V provozu bude autobus uzpůsobený pro převoz kol každý pátek, sobotu a neděli od 30. června
do 3. září a dále ve sváteční dny 5. a 6. července.

Cyklo
bus

Prázdninový
autobus
V pátek pojede
cyklobus ze Svitav v 8:52 a zaveze vás na Hřebeč, do Moravské Třebové,
pro Mladějova
cyklisty ai dále
pěšído 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 11:25 a zaveze vás přes Květnou do Poličky. Pokud

Českomoravským
pomezím 2017

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 a také o svátcích 5. a 6. července bude cyklobus jezdit podle stejného řádu jako
v pátek. Na lince bude platit jednotný tarif IREDO, který nabízí výrazné slevy dětem a osobám
ZTP. Pro cestu cyklobusem je možné využít také zvýhodněné rodinné, síťové a časové jízdenky
IREDO. Podrobné informace o provozu cyklobusu jsou uvedeny na portálu www.ceskomoravskepomezi.cz. Letáky s jízdním řádem, mapkou a několika tipy na výlet budou distribuovány do všech svitavských domácností koncem června a k dispozici budou také v informačních
centrech. I letošní provoz cyklobusu Českomoravským pomezím je realizován díky spolupráci
Svitavy
• jedno z nejdelších
městareál
Litomyšl,
Vysokéoboustranně
Mýto a Česká Třebová za podpory
• obnovený zámecký
v UNESCOMoravská Třebová, Polička, Svitavy,
Litomyšl

loubených náměstí v ČR
• expozice Andělé na návrší
• stálá expozice ze života O. Schindlera
Pardubického
kraje.
Jiří Zámečník
a dětský program
Litomyšlení
• Babiččino velké prádlo – unikátní
• Portmoneum –------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Museum J. Váchala
expozice praček a prací techniky
• regionální muzeum
• Svitavský stadion – volnočasový areál
• Klášterní zahrady
•
park
Patriotů s nejvyšší horou ve městě
• Muzeum domečků, panenek a hraček
• pumptrack a skatepark Cihelna
• Víkend v Litomyšli začíná ve čtvrtek
stezka Vodárenský les
– každý první čtvrtek v měsíci vstup
Multimediální •• naučná
discgolfové hřiště
do mnoha muzeí a galerií zdarma
mobilní aplikace• Brand – lesní rekreační areál

Českomoravské pomezí
Toulovcovy maštale
hraje všemi barvami!
Vydejte se s námi na pěší nebo
cyklistický výlet Českomoravským
pomezím. Malebný region s pohádkovými zámky, hradem opředeným tajemstvím, skalními labyrinty
či řadou rozhleden uprostřed překrásné přírody nabízí spoustu zážitků pro každého.
K návštěvě zvou také města Litomyšl,
Moravská Třebová, Polička, Svitavy,
Vysoké Mýto a Česká Třebová, v jejichž nabídce najdete historické
i soudobé architektonické skvosty,
technické unikáty i mnoho oblíbených festivalů a kulturních akcí.
Příznivcům aktivního trávení vol-

• přírodní rezervace s pískovcovými
stěnami a roklemi – unikátní cyklotrasy
•ného
rozhledny
Toulovcova
Borůvka podél
času
nabízía oblast

historické hranice mezi Čechami
Proseč
•arozhledna
MoravouTerezka
hustou síť značených tu•ristických
Muzeum dýmek
a cyklistických tras i moderní sportovní
Vysoké
Mýto a relaxační areály.
mnoha brány
atraktivitám
•Kstarobylé
a věže Českomorav•ského
největšípomezí
čtvercovévás
náměstí
v Čechách
přiblíží
cyklobus,
• unikátní socha Přemysla Otakara II.
který se bude během letních prázd• Muzeum českého karosářství
opět vydávat
trasu militárií
po nejza•nin
Regionální
muzeum na
– kabinet
•jímavějších
autodrom místech regionu.
Inspiraci můžete najít v našich tiNové
Hrady
pech na
výlet nebo v turistické
• rokokový zámek se zahradami
kterou
nabízí
informační cen•mapě,
První české
muzeum
cyklistiky
městanglických
Českomoravského
pomezí.
•tra
Galerie
klobouků
Přejeme šťastnou cestu plnou neVraclav
zapomenutelných zážitků!
• kostel sv. Mikuláše, lázně
a poustevna
• Vršovské hradiště

Cyklobus jede každý pátek, sobotu a neděli
Polička
od 30. června do 3. září
• jedinečný systém městských hradeb
a ve středu a ve čtvrtek 5. a 6. sčervence
2017.
devatenácti věžemi

• zábavné muzeum s výstavou LEGO
modelů a výstavou o obchodování
• rodná světnička B. Martinů
ve věži kostela sv. Jakuba
• barokní radnice s obrazárnou a galerií

Českomoravského
pomezí
Českomoravské

Užijte si plno
slev a výhod!

pomezí

• naučná stezka pro pěší i cyklisty
v okolí Svitav seznamuje s historií
oblasti na pomezí Čech a Moravy

Březová nad Svitavou
• Dobře ukrytá rozhledna
Járy Cimrmana

Moravská Třebová

• zámek – expozice středověké
mučírny a alchymistické laboratoře
• Cesta od renesance k baroku
Navštivte atraktivní místa
• Muzeum egyptské princezny
• rekreační areál Knížecí louka
– nová
Českomoravského
pomezí
inline stezka přímo v centru
města
a ušetřete
spoustu peněz
• aquapark
atraktivity• rozhledna Pastýřka
se slevovou knížkou Bonus

• turistické
pas.
• mapy a navigace
Slevy a bonusy poskytují
Mladějov na Moravě
• doporučené prohlídky
• hrady, zámky, muzea a galerie
• průmyslové muzeum
• tipy na výlet
• sportovní, ubytovací a wellness
– možnost
• videa a fotografie • úzkokolejka
zařízení, informační centra
projížďky vláčkem
• virtuální prohlídky
• restaurace a kavárny
Bonus pas získáte zdarma u všech poHřebeč
• Hřebečské
jedinečný
Stahujte zdarma na Google
Playdůlní stezky –skytovatelů
slev. Podrobná pravidla
systém stezek s vyhlídkovými
a v App Store!
na www.ceskomoravskepomezi.cz.
plošinami, rozhlednami a altány
pro pěší i cyklisty

Česká Třebová

• muzeum s expozicí "Dopravní
křižovatky"
• kaple sv. Kateřiny – nejstarší
Březiny
Turistickou
mapu
Českomoravského
pomezí
(1:100
000)Čech
románská
stavba
východních
• Kukyho stezka – zábavná cesta přírose značenými cyklotrasami a turistickými
trasami
nabízí
• naučná stezka
Údolím
dou od penzionu Na Bělisku
Skuhrovského potoka
informační centra regionu
• přírodní rezervace Třebovské stěny
Hrad Svojanov
• bike park Peklák
• prohlídky hradu s průvodci v kostýmech
• prázdninové akce, slavnosti a festivaly

Žďárské vrchy

• chráněná krajinná oblast – značené
cyklistické a turistické trasy

Kozlov

• chaloupka Maxe Švabinského
• rozhledna na Kozlovském kopci
s výletní restaurací

â

• virtuální prohlídky

Cyklobus jede každý pátek, sobotu a neděli
od 30. června do 3. září
a veměsta
středu
a ve čtvrtek 5. a 6. července 2017.
newsletter
Svitavy

• restaurace a kavárny
Bonus pas získáte zdarma u všech poskytovatelů slev. Podrobná pravidla
na www.ceskomoravskepomezi.cz.
8/2017, www.svitavy.cz

Stahujte zdarma na Google Play
a v App Store!

Turistickou mapu Českomoravského pomezí (1:100 000)
se značenými cyklotrasami a turistickými trasami nabízí
informační centra regionu

Cyklobus Českomoravským pomezím – linka 680019 Zlatovánek

Polička – Svitavy – Moravská Třebová – Mladějov – Česká Třebová – Litomyšl – Vysoké Mýto – Nové Hrady – Proseč – Polička
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Polička, autobusové nádraží, n. 5
Květná, hostinec
Svitavy, autobusové nádraží, n. 12
Koclířov, Hřebeč, tunel
Moravská Třebová, autobusové n., n. 8
Staré Město, autobusová stanice
Rychnov, požární zbrojnice
Mladějov na Moravě
Damníkov, samoobsluha
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Litomyšl, Pazucha
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Na lince platí tarif IREDO, jednotná cena za přepravu kola je 20 Kč.

Jak ušetřit v systému IREDO?
Rodinná síťová jízdenka
Na jednu jízdenku v ceně 280 Kč
může po celý den neomezeně cestovat až pět osob, z toho maximálně
dva dospělí. S touto jízdenkou lze
tedy využít cyklobus pro cestu tam
i zpět a všechny další vlaky a autobusy v systému IREDO.
Jednodenní síťová jízdenka
Jízdenka v ceně 160 Kč pro dospělého a 80 Kč pro dítě do 15 let platí
po celý den pro neomezené cestování cyklobusem a všemi autobusy
a vlaky v systému IREDO.
Časová jízdenka
Pokud máte zakoupenou časovou
jízdenku IREDO, můžete ji na dané
trase využít i pro cestování cyklobusem.
Slevy:
– děti do 15 let sleva 50%
– osoby ZTP sleva 75%.
– 2 děti do 6 let zdarma s průvodcem
starším 10 let s platnou jízdenkou

119
122
128
137

Za přepravu nezajištěného kola proti krádeži
dopravce neodpovídá. Maximální hmotnost
přepravovaného kola je 15 kg.
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Léto v muzeu - pexeso, labyrint, motýlí zahrada
Muzeum nachystalo na letošní léto opravdu zážitkové výstavy pro celé rodiny s dětmi. Uprostřed výstavy PEKelně SE SOustřeď je krom několika set sbírkových archů této zajímavé hry
připravena herna pexes papírových, magnetických, zvukových, hmatových či na tabletech…
Dobrodružství a tajemno nabízí výstava Kouzelná zahrada Pavla Čecha. Stezka výstavou vás
provede přes stavbu města a vyplutí k majáku k labyrintu plnému překvapení a kouzel, kterým
se dostanete do kouzelné zahrady motýlů… Dobrou zprávou pro všechny je, že muzeum bude
v průběhu prázdnin otevřeno i v sobotu a v neděli po celý den, tedy od 9 do 17 hodin.
Blanka Čuhelová
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PEXESO - pekelně se soustřeď
V přízemí muzea na vás čeká výstava o známé hře PEXESO (PEKelně SE Soustřeď). O její historii jsem psala v červnovém čísle Našeho města, a tak vás určitě zajímá, co na takové výstavě může být. Najdete zde několik set souborů pexesových karet s mnohdy s nečekanými motivy. Celá jedna místnost je věnována pohádkám. K nejstarším a sběrateli k nejvíc ceněným
patří pexesa z obrázků z Večerníčků. První z této řady je z roku 1969 a další následují. Ferda
mravenec, Krteček, Rumcajs, Pat a Mat, Šmoulové, ale také Simpsonovi, pexesa dinosauří,
s Pokémony či Shrekem. Několik je jich věnováno pohádkám od Walta Disneye, krásná jsou ta
malovaná dětem našimi předními výtvarníky – Jiřím Trnkou, Karlem Zemanem, Adolfem Bornem.
Mezi ukázkou pexes věnovaných místopisu, rostlinám, zvířatům, technice zaujmou také pexesa
komerční. Víte, že své pexeso má firma na výrobu dveří, klik, voňavek či pěstitelé vína? Svá pexesa
mají také cestovní kanceláře, hotely – dokonce i naše muzeum. Zajímavá a poučná jsou také pexetria (kůra-listy-plody, samec-samička-mládě…) a hlavně různé kuriozity. Pexesa ve tvaru srdíček,
medvídků, Mickey Mause, pexesa látková, čokoládová, perníková, linorytová, pexesa zvuková,
hmatová, magnetická, v tabletech. Řadu z nich si můžete přímo na výstavě vyzkoušet.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motýli v kouzelné zahradě Pavla Čecha
Pokud vystoupáte do prvního patra budovy, dostanete se do kouzelného světa malíře, ilustrátora
a spisovatele Pavla Čecha. A zatímco se rodiče nechají unášet nádhernými obrazy a kresbami
autora, děti podstoupí dobrodružnou cestu inspirovanou jeho knihami. Postavíte si své vlastní
město a vyrobíte lodičku, která popluje k blikajícímu majáku, odpovíte na dotazy Rychlé veverky z kmene Šajenů a poté se s baterkou v ruce vydáte do temných uliček stínadelského města, kde vás čeká cesta odvahy a výzev. Odměnou vám bude kouzelná zahrada plná zpívajícího
ptactva, kde si vypustíte vlastnoručně vyrobeného motýla a přidáte mráček nad odpočívajícího
kluka. A pak si jen lehnete do rozzářené zahrady plné ptačího zpěvu a motýlů a budete si představovat, co asi ten váš mráček představuje. Parník? Indiána? Velblouda? Výstava podněcuje fantazii nejen dětí, ale i dospělých a působí na všechny smysly. A pokud si budete chtít část světa
Pavla Čecha odnést s sebou domů, tak pro vás mám dobrou zprávu. V průběhu výstavy jsou
v pokladně muzea k prodeji jeho plakáty s originálními motýly a také všechny jeho vydané autorské
knihy. Prozatím všechny, je o ně opravdu velký zájem. A po zkušenostech z muzejní noci, kdy autor
téměř čtyři hodiny podepisoval své knihy a maloval do nich zájemcům své úžasné kresby, plánujeme na ukončení výstavy derniéru. A jak jinak, opět s autogramiádou Pavla Čecha…
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Prázdninové aktivity pro děti
Milé děti, zapojte se do našich prázdninových aktivit a pojďte strávit letošní léto s knihou!
Co jsme pro vás připravili:
Čtenářské dobrodružství je aktivita určená registrovaným čtenářům knihovny. V knihovně si
můžete vyzvednout hrací kartu a na základě deseti soutěžních kritérií si vypůjčit postupně čtyři
různé knížky. Příklad kritérií: kniha, jejíž autor má stejné křestní jméno jako ty; komiks; kniha
současného českého autora; kniha žánru sci-fi nebo fantasy apod. Informace o jedné přečtené
knize kdykoli můžete zapsat v knihovně do společného prázdninového „čtenářského deníku“.
Vyplněnou hrací kartu odevzdejte nejpozději do 1. září.
Prázdninové pátrání a luštění je druhou letní aktivitou. Na pěti místech ve městě (u knihobudky v parku J. Palacha, u knihobudky na náměstí Míru, u Pohádkovníku v parku Patriotů vedle
„šnečí“ lavičky, u sochy vodníka ve Vodárenském lese a přímo v dětském oddělení knihovny)
je ukryto 5 různých křížovek s tajenkou.Pro menší děti, které ještě nedokáží samy číst, jsou na
stejných místech ukryty části obrázku. Pět vyluštěných tajenek či složené celé obrázky přineste
do knihovny také do 1. září. Na šikovné čtenáře, pátrače a luštitele čeká knihovnická placka
a tři vylosovaní účastníci každé aktivity obdrží knižní odměnu.
Bližší informace najdete na webových stránkách knihovny.
Jindra a Blanka a ostatní zaměstnanci knihovny
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Probační a mediační služba pomáhá obětem
trestných činů také ve Svitavách
Stali jste se obětí trestného činu? Kladete si otázku, proč se to muselo stát zrovna Vám? Ovládají Vás pocity smutku, strachu, vzteku či nespravedlnosti? Nevíte, kam přesně se s Vaší tíživou
situací obrátit o radu anebo o pomoc? Nejste v tomto sami! Právě pro Vás je tu poradna pro
oběti Probační a mediační služby v rámci projektu „Proč zrovna já? II“, který po celé ČR pomáhá
obětem trestné činnosti.
Poradna pracuje také ve Svitavách, konkrétně na ulici Milady Horákové, v prvním patře budovy
č. p. 10. Poradna je bez nutnosti objednání otevřena v pondělí od 9 do 12 hodin a ve středu
od 14 do 17 hodin.
Poradce lze kontaktovat také telefonicky na telefonu 727 939 802 či přes e-mail:
cejka.pms@gmail.com. „Dveře u nás jsou otevřené, snažíme se maximálně vyjít vstříc a pomoci, uplatňujeme diskrétní a individuální přístup, naše služby poskytujeme zcela zdarma
a anonymně.
Vzhledem k tomu, že jsme státní organizace, disponujeme kontakty na spolupracující organizace a orgány činné v trestním řízení, a tak jsou naše možnosti pomoci poměrně široké. Poradna
je určena všem, kteří se cítí byť i subjektivně obětí trestné činnosti, nehledě na svůj věk, pohlaví,
způsobenou újmu či fázi trestního řízení. Každá oběť, ať závažného či bagatelního skutku, si
totiž zaslouží adekvátní a individuální péči, neboť prožívání újmy může být velmi osobité“, uzavírá Jindřich Čejka poradce pro oběti v dané lokalitě.

Jindřich Čejka

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

Žehnání nového svozového automobilu
Charita Svitavy: Žehnání nového svozového automobilu sloužícího klientům Světlanky - centra
denních služeb. Speciálně upravený automobil pro převoz osob na vozíku byl pořízen díky výtěžku z Tříkrálové sbírky 2016, dotace města Svitavy, dotace Pardubického kraje a dalších donátorů
v rámci Burzy filantropie a dalších organizací a soukromých dárců.

Blanka Homolová

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Oprava železničního přejezdu
Od pátku 7. do úterý 11. července 2017 bude úplná uzavírka silnice č.II/366 - ulice Pražská.
Důvodem uzavírky je oprava železničního přejezdu. Objízdná trasa bude vedena po silnici I/43
ze Svitav směrem na Lačnov. Na křižovatce se silnicí I/35 bude odkloněna vlevo ve směru na Litomyšl. Směr do Svitav bude veden po I/35 přes Koclířov a dále po I/34 do Svitav. Jelikož křižovatka
se silnicí II/366 není uzpůsobena na odbočení z tohoto směru, bude objízdná trasa vedena dále
po silnici I/35. Po cca 2,6 km bude svedena na komunikaci obce Janov. Po průjezdu obcí bude
objízdná trasa navedena opět na silnici I/35 vlevo ve směru Moravská Třebová, kde je již možnost
odbočit ve směru silnice II/366. V opačném směru bude objížďka vedena stejnou trasou. Vozidla
po odbočení ze silnice II/366 budou navedena na silnici I/35 ve směru na Litomyšl. Pro směr

Vývěska

Moravská Třebová bude otočení vozidel umožněno objížďkou přes Janov.
Autobusová doprava:
• Uzavírka se dotkne linek č. 680754, 680801, 680814, 720385 dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí,
linky č. 780990 dopravce FTL - First Transport Lines, linky č. 540370 dopravce BusLine, linky

Výlukový
jízdní řád

č. 000101 dopravce S.A.D. Zvolen, linky č. 680036 dopravce Zlatovánek.
• Linky č. 680754, 680814, 720385, 780990, 540370, 000101, 680036 a některé spoje linky
č. 680801 pojedou ve směru z Litomyšle po silnici I/35 až na křižovatku se silnicemi III/3532 a
I/43 přes Lačnov do Svitav. V opačném směru pojedou linky stejnou trasou.
• Linky č. 680036 a 680814 neobslouží zastávky Mikuleč,,pošta“; Kukle a Javorník,,škola“. Některými spoji linky č. 680801 nebudou obslouženy zastávky Mikuleč,,pošta“; Kukle a Javorník,,škola“;
Svitavy,,Národní dům“; Svitavy,,Vigona 02“; Svitavy,,Orlík“; Javorník,,u Jelena“.
• Linka č. 680801 pojede ve směru z Litomyšle po své trase až do Javorníku, kde se otočí a pojede zpět do Mikulče, odtud po silnici III/3532 do Opatovce, poté přes silnici I/35 do Lačnova
a dále do Svitav. V opačném směru pojedou linky stejnou trasou. Nebudou obslouženy zastávky:
Svitavy,,Národní dům“; Svitavy,,Vigona 02“; Svitavy,,Orlík“; Javorník,,u Jelena“. Pro linku 680801
bude schválený výlukový jízdní řád.
Uzavřený úsek bude řádně označen a zabezpečen ve smyslu zákona a po skončení uzavírky bude
dopravní značení uvedeno do původního stavu. Složky IZS mají veškeré informace, uzavírka
s nimi byla řádně projednána. V případě nějaké události se podle konkrétního stavu na stavbě
domluví, zda je možný průjezd stavbou nebo se zvolí objízdná trasa.
Pavel Putnar, Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.
Výluka na trati
V souvislosti s opravou přejezdu (na základě požadavku SŽDC) se bude od 7. července od 8:00
hod. do 11. července 2017 do 18:00 hod. konat nepřetržitá výluka traťové koleje v úseku Svitavy
- Polička. Po dobu konání výluky budou všechny osobní vlaky nahrazeny náhradní autobusovou
dopravou. Za komplikace při cestování se omlouváme.

Luboš Bubák

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

Poděkování - Dětská scéna
Dobrý den,
ráda bych Vám a celému organizačnímu týmu Dětské scény 2017 poděkovala za vaši úžasnou
péči. Počínaje příjezdem jsme viděli jen úsměvy a každé naše přání bylo vyslyšeno. Máte náš obdiv
za to, co a jak kvalitně to děláte. Ať už šlo o rychlé vyřízení prezence, ubytování (v Ottendoferově
knihovně - to bylo úžasné!), příjemné uvedení každého představení, vstřícnost při zařizování
prostor na mimořádnou zkoušku, rychlost a ochotu techniků, zajímavý dopolední program pro
soubory... Měli jsme pocit, že jste tu pořád pro nás. Doufám, že budete mít chuť a sílu v organizaci
Dětské scény pokračovat. My se budeme určitě rádi vracet!
Lenka Pařízková se souborem Záludňáci, ZUŠ Litoměřice
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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

Den rododendronů v parku.

Přehlídka dravých ptáků.

Psí dovednostní soutěže.

Doprovodný program.

Hlavně zabavit dětičky :)

Když pejsci tančí...

Červená je dobrá :)

Naši mladí šikulové.

Dětský den se opravdu povedl.

Děti si svůj sváteční den náramně užily, ale dalo to i zabrat.

Soutěž zdravotníků Na Střelnici.

Vyhlášení těch nejlepších.

Žehnání obnovené sochy Nejsvětější Trojice v Ostrém Kameni.

Kácení májky v Lačnově.

Den dobrovolníků na náměstí. Sešla se spousta lidí s dobrým srdcem.

Štafeta Javoříčko-Lidice.

Tajuplný Ottendorferův dům.

Muzejní noc v městském muzeu, navíc s „kouzelným“ Pavlem Čechem.

Setkání během Noci kostelů, koncert a křest CD v Ottendorferově domě.
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Během celostátní přehlídky Dětská scéna navšívily naše město desítky divadelních mladých nadšenců.

Zelená je tráva, tenis to je hra!

Vítězné utkání české reprezentace do 16ti let s Běloruskem zhlédlo přes 800 spokojených diváků.

Překonání národního rekordu.

Hudební srdce a duši rockera místních lidí nic nezastaví. Festival Hřebečský slunovrat!

Vždy s úsměvem.

Vyhlášení nejlepšího studenta a žáka roku 2017.

Slavnostní ocenění mentorů a mentorek za práci s dětmi ve školním roce 2016/2017.

Mezinárodní turnaj v malé kopané QantoCup na Svitavském stadionu - vítězové posledního ročníku.
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