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

Alice Štrajtová Štefková

Koupání ve Svitavách
S přibývajícím slunečním svitem se většina lidí ohlíží po možnosti koupání v nejbližším okolí. Ve
Svitavách se z počátku sezóny nabízí rybník Rosnička. Pokryje období do otevření městského
koupaliště, ale velmi brzy zarůstá sinicemi a koupání v něm je poté zakázáno. Odborníci se
zamýšlejí nad tím, odkud pochází znečištění, kde jsou možné příčiny zhoršeného stavu vod
v rybníku. V letošní letní sezóně probíhá šetření, jehož cílem je vyhodnocení všech nepříznivých
vlivů a návrh možných opatření na zlepšení stavu vod. Již, mimo jiné, proběhla jednání s majiteli
pozemků a nemovitostí na březích rybníka a do konce září budou prováděny odběry vzorků
vody. Závěry komplexního posouzení budou k dispozici do konce roku a doplní tak doposud
známé zásadní nepříznivé vlivy ohrožující kvalitu vody, kterými jsou minimální přítok vod do
rybníka a malá kapacita vodní nádrže.
V plné sezóně (červenec - srpen) mohou občané využívat venkovní koupaliště. Otevírací doba
je denně od 9 do 20 hod., přizpůsobuje se však klimatickým podmínkám. Pro návštěvníky jsou
připraveny dva větší bazény (50 a 25 m), dětské brouzdaliště a nafukovací bazén s lodičkami.
Děti také mohou využít pískoviště, tabule na kreslení křídou, dětskou houpačku se skluzavkou,
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trampolínu, či horolezeckou nafukovací stěnu (3m). Lze využít i tobogán krytého bazénu (93 m).
Po celém areálu je zdarma přístupné wifi, můžete si zahrát plážový volejbal (2 kurty), občerstvit
se nebo si půjčit slunečník. Celodenní vstupenka stojí 70 Kč (40 Kč /2 hod., 55 Kč / 4 hod.), děti
do 6 let mají vstup volný. Platí zde Rodinné pasy (50 Kč /den), slevy pro seniory 65+ z Klubu seniorů Svitavy (49 Kč /den) a ZTP. Můžete si vybrat lehátka, slunečné místo na trávníku, či ve stínu
Zuzana Pustinová

pod stromy.

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

Dopravní omezení
Musíme to opravit :(S tímto sloganem se v letních dnech často setkáváme nejen ve Svitavách,
ale po celé republice. Opravují se komunikace v souvislosti s rekonstrukcí vozovky, vedením plynu či kanalizací a k tomu přistupují i protipovodňová opatření, oprava lávek a zatrubnění toků.
Nejrůznějších důvodů je mnoho, ale vždy vedou k omezení v dopravě.
Dopravní omezení:
ul. Hradební - stavební práce na silnici I/34 - oprava okružní křižovatky a obnova živičného krytu
od 17. 7. do 17. 9. 2017.
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Uzavírky:
ul. Pavlovova, Tylova - rekonstrukce plynovodu od 16. 7. do 31. 8. 2017
ul. U Stadionu - rekonstrukce kanalizace od 24. 7. do 31. 10. 2017
ul. U Tří dvorů - zvýšení kapacity koryta III. etapa od 21. 6. do 31. 12. 2017
ul. Mostní - zvýšení kapacity koryta III. etapa od 24. 7. do 22. 8. 2017
ul. Lanškrounská - zvýšení kapacity koryta II. etapa - stavba mostu od 1. 7. do 27. 10. 2017.
Musíme to opravit, a tak vás prosíme o trpělivost a pochopení. Výsledek bude stát zato.
Zuzana Pustinová, Radek Dirr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Poldr ulice Pražská
Co se to zde staví? Otázka, která napadne každého, kdo vidí čilý stavební ruch s rozsáhlými
terénními úpravami v prostoru mezi Schindlerovým hájem a železniční tratí na Poličku. Není
to žádné logistické nebo skladovací centrum či výrobní závod, jedná se o protipovodňovou
ochranu města. Suchá retenční nádrž na transformaci stoleté vody řeší protipovodňovou
a protierozní ochranu města v povodí Studeného potoka. Součástí stavby je přeložka části koryta Studeného potoka, ozelenění s výsadbou 84 ks stromů a 54 ks keřů a vybudování obslužné
polní cesty o délce 708 m. Cena celé realizace díla je 12,6 mil. Kč. Investorem je Státní pozemkový úřad, pobočka Svitavy, kdy stavba je financována ze státního rozpočtu. Dokončení stavby
bude nejpozději do 30. 11. 2017. Následně bude stavba bezúplatně převedena na město SvitaPavel Čížek

vy, které bude zajišťovat provoz a údržbu celého zařízení.

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

Knihobudky – místo pro výměnu knih
V létě 2015 jsme slavnostně zahájili provoz knihobudky a čtenářských laviček v parku Jana
Palacha. Cílem bylo oživení veřejného prostoru a vytvoření místa pro společná setkávání a pořádání vzdělávacích a komunitních akcí. Knihobudka (pouliční knihovna) pak funguje především
na základě výměny knih (každý si může bezplatně půjčit jakoukoliv knihu výměnou za knihu,
kterou sám přinese). Otevření knihobudky mělo pozitivní ohlas a sloužila svému účelu. Proto
jsme umístili další na náměstí ke kavárně Florianka. V současné době jsme často upozorňováni, že jsou knihobudky prázdné. Bohužel nejsme schopni doplňovat je každý den, navíc jsme
si všimli, že když knihobudku doplníme, druhý den tam již k půjčení není téměř nic, a žádná
kniha nepřibyla. Jsme rádi, že je o knihy zájem, ale pokud si některou knihu odnesete, bylo by
fain, kdybyste ji tam po přečtení vrátili nebo přinesli jinou, aby byly knihy k dispozici pro další
zájemce. Je to také vhodné místo pro knihy, které vyřazujete ze svých domácích knihovniček.
Marta Bauerová, Městská knihovna ve Svitavách
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upozornění
Ve středu 28. srpna bude z důvodu přerušení dodávky elektřiny uzavřena celá budova Fabriky, tzn. Středisko kulturních služeb, knihovna, Salvia a MC Krůček.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HLASUJTE PRO MIC SVITAVY
Zasloužíme si váš hlas v anketě Informační centrum roku?
Ukažme všem, že Svitavané drží při sobě a naše město rozhodně stojí za návštěvu. Děkujeme a prožijte Svitavy!
Petr Šmerda, MIC
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hlasování ZDE

â

newsletter města Svitavy

9/2017, www.svitavy.cz

TAJUPLNÝ SVĚT VE SVITAVSKÉM MUZEU
Letos již sedmým rokem organizuje v době prázdnin Městské muzeum a galerie Muzejní příměstský tábor. Pro děti je pokaždé překvapením, neboť je vždy inspirován aktuální sezonní
výstavou a tak je jeho program každý rok naprosto originální. V minulých letech např. jen pro
ně létal mistr světa v akrobatickém létání Martin Čonka, jen pro ně jezdil vlak v České Třebové
či v Mladějově…
Letošní tábor je inspirován dvěma muzejními výstavami: „Kouzelná zahrada Pavla Čecha“
a „PEKelně SE SOustřeď“. Program je opravdu náročný, na nudu není čas a těžko říct, co děti
zajímá nejvíc. Samy výstavy nabízejí speciální program pro hru i přemýšlení, ale z účastníků
tábora, inspirovaných Pavlem Čechem, se stali na týden výtvarníci a filmaři. Namalovali si obraz technikou autora výstavy Kouzelná zahrada, z kamene a drátků si vyrobili pavouka Čendu,
inspirováni indiánskou poetikou vytvořili originální „lapače snů“. Navštívili známá historická
místa v Praze a hlavně Muzeum Karla Zemana na pražské Kampě, kde si vyzkoušeli vynálezy
tohoto nepřekonatelného režiséra z filmů Cesta do pravěku a Vynález zkázy. Namalovali si zde
vlastnoručně trička. Největším dobrodružstvím a pro nás dospělé velkým překvapením byla
tvorba animovaných filmů. V průběhu tábora vzniklo pět velmi zdařilých animovaných krátkých filmů „Papírovou metodou“. Děti si samy vymyslely příběh, namalovaly postavy i krajinu.
Příběh rozpohybovaly, nafotily a výtvarník Tomáš Krása vše propojil, doplnil titulky a hudbou.
A výsledek určitě stojí za zhlédnutí. Myslím, že rodiče, kteří se přišli na závěr tábora podívat,
co vše se dětem za týden povedlo, byli mile překvapeni.
Tento týden probíhá druhý turnus muzejního příměstského tábora a my se už těšíme na premiéru filmů dalších malých adeptů výtvarné a filmařské generace.

Blanka Čuhelová

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

Městské muzeum a galerie ve Svitavách
Klub sběratelů pexes
Vás srdečně zve na zahájení výstavy,
které se bude konat jako součást Muzejní noci

Městské muzeum a galerie ve Svitavách
Vás srdečně zve na zahájení výstavy

KOUZELNÁ
ZAHRADA

aneb PEKELNĚ SE SOUSTŘEĎ
ze sbírky Jaroslavy Hejlové

Pavla Čecha

v pátek 9. 6. 2017 v 18 hodin

obrazy, ilustrace, komiksy, koláže, plastiky

v pátek 9. června 2017
v 17 hodin

Výstava potrvá od 9. 6. – 17. 9. 2017
Otevírací doba:
červen, září: út–pá 9–12 a 13 –17; so, ne 13–17
červenec, srpen: út – ne 9 –17
www.muzeum.svitavy.cz

9. 6. – 24. 9. 2017
Otevírací doba:
červen, září: út–Pá 9–12 a 13 –17; so, ne 13–17
červenec, srpen: út – ne 9 –17
www.muzeum.svitavy.cz
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