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

Zuzana Štěpánková

Aktuální vydání zpravodaje.
Naše město - prosinec 2017

Facebookový profil.
Svitavy - oficiální informační portál města Svitavy

Prožijte Svitavy ve fotografii.
Fotogalerie městských akcí na Zonerama.

Rozsvícení vánočního stromu a čas adventu
Stejně jako v předcházejících dvanácti letech i letos se blíží čas rozsvěcení vánočního stromu
a s ním první adventní neděle, která zahájí čas vánočních tradic, rozjímání a setkávání.
První adventní neděli (3.12.) můžete strávit společně s námi již od 15 hodin na vernisáži mechanických betlémů v městském muzeu a galerii nebo na náměstí, kde budou připraveny stánky
s občerstvením, teplými nápoji a dobrotami nejen pro děti. Bude možné zakoupit adventní věnce či jmelí… Od 16:00 hodin přijedou pošťáci Ježíškovy pošty, aby doručili dětská přání do těch
správných rukou (zdarma). Od 16:45 vás zahřeje na duši hudební vystoupení Věry Kláskové
a Martina Bendy. V 17:30 vás čeká rozsvícení našeho vánočního stromu a odhalíme překvapení
– dřevěný svitavský betlém v životní velikosti, který bude od letošního roku součástí adventního
svitavského náměstí. Mezi 18:15 a 18:30 se náměstím prožene čertovská jízda. Kdo byl hodný,
nemusí na pekelníky čekat a může se uchýlit do kostela Navštívení Panny Marie, kde od 18:00
oslavíme blížící se příchod Spasitele slavnostním koncertem žáků základní umělecké školy.
Tradiční vánoční jarmark se bude konat na náměstí během druhé adventní neděle (10.12.)
od 9 do 17 hodin. Od 9 do 16 hodin si v městské muzeum můžete namalovat a zakoupit klasické
baňky, upéct cukroví, uplést vánočku a usmažit vánoční hnízda. V muzeu esperanta (Ottendorferův dům) zažijete marcipánové Vánoce - můžete si vyrobit nebo zakoupit sladké figurky
včetně marcipánového těsta. Ve Fabrice je připravena vánoční dílna pro děti a tradiční blešák.
V Tyjátru se můžete těšit na promítání pohádek.
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Na třetí adventní neděli (17.12.) jsme pro vás na náměstí připravili hudební vystoupení svitavských škol, kde se od 14 hodin představí žáci MŠ Větrná, sbor ZŠ nám. Míru a Základní umělecká škola Svitavy. Hřejivé občerstvení je zajištěno. Od 13 do 17 hodin je pro vás připravena
šicí dílna patchworku a výroba betlémových oveček v městském muzeu.
Během čtvrté adventní neděle (24.12.)
se můžete od 22 hodin těšit na setkání před půlnoční mší v muzeu, kam přijdou zahrát svitavští
muzikanti. Přes den od 13 do 17 hodin jsou všechny výstavní prostory otevřeny.
Na Silvestra (31.12.) ochutnejte na náměstí od 17 hodin čočkovou polévku a od 18 hodin
si užijte novoroční ohňostroj.

Zuzana Štěpánková

...................................................................................................................................................

Nová výstavba na ploše
u budovy Městského dvora
Stavební ruch nastal v těchto dnech na ulici Jiráskova. Na neupravené ploše u budovy Městského dvora, kde stával vždy lunapark, byla zahájena soukromou společností výstavba polyfunkčního domu. Navržená budova by měla navazovat na štítovou zeď objektu Městského dvora
a objemově ukončit a uzavřít zadní trakt této části náměstí. Nové prostory stavby budou sloužit
zejména pro administrativní a obchodní činnost. Součástí bude vybudování příjezdových komunikací, parkovacích ploch a chodníků. Příjezd k budově a na parkovací plochy bude z okružní
křižovatky, výjezd bude směrem ulicí Jiráskovou na náměstí. Stavební úpravu také dozná ulice
Jiráskova z důvodu bezpečnosti chodců. Těšme se tedy na další zlepšení významného prostoru
Pavel Čížek

ve městě a na novou moderní stavbu.

...................................................................................................................................................

Změna ve vydávání informací
o Svitavské nemocnici
Milí čtenáři,
v prosinci roku 2007 spatřilo světlo světa historicky první číslo Nemocničních listů, které dále
vycházely jako pravidelný čtvrtletník Svitavské nemocnice a byly přikládány k informačnímu měsíčníku Naše město. Začali jsme je připravovat, abychom vás lépe informovali o životě v naší
nemocnici, o jejím rozvoji a o novinkách na našich pracovištích. První číslo vydané před deseti
lety Vám přineslo například zprávu o tom, že se od října roku 2007 naše nemocnice stala akciovou
společností, dále jsme Vás informovali, že na gynekologicko-porodnickém oddělení byly modernizovány pokoje a sociální zázemí pro matky v šestinedělí, že v připravených prostorách budeme
instalovat nový počítačový tomograf a psali jsme třeba i o tom, že přednostu oddělení chirurgie
MUDr. Vladimíra Hrníčka nahradil v prosinci téhož roku prim. MUDr. Kyzlink.
Za deset let jsme s Vámi sdíleli mnohé důležité informace a změny, které se v naší nemocnici staly,
a budeme v tom pokračovat. Dnes je naše nemocnice součástí společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s., která vydává vlastní celofiremní magazín Naše nemocnice. V něm informuje
občany kraje o novinkách a událostech ve všech pěti nemocnicích Pardubického kraje. Z tohoto
důvodu nebudou již Nemocniční listy, které dříve vydávala Svitavská nemocnice, připravovány
ve stejném konceptu formou přílohy k měsíčníku, ale informace se přesunou právě do magazínu
Naše nemocnice. Ten najdete v tištěné podobě v nemocničním vestibulu a v on-line verzi na webu
www.nempk.cz/magazin-nase-nemocnice. Další informace o Vaší nemocnici můžete dále sledovat na webu www.svitavy.nempk.cz nebo Facebooku (www.facebook.com/nempk/).
Rádi bychom tímto poděkovali za mnohaletou práci celé redakční radě a spolupráci redaktorce
Nemocničních listů Zdeňce Hanyšové Celé, která je pro Vás v uplynulých deseti letech s láskou
připravovala. Vám všem děkujeme za přízeň a nezapomeňte, že nový magazín Naše nemocnice
najdete ve vestibulu nemocnice nebo na webových stránkách.

Mgr. Marketa Nemšovská

.......................................................................................................................................................
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Vánoční strom – milý dárek občanů z Opatova
V letošním roce bude náměstí zdobit smrk omorika, který městu Svitavy věnovalo společenství vlastníků obytného domu v Opatově. Vzrostlý strom, jehož stáří je zhruba čtyřicet let, bylo
nutné pokácet, protože jeho kořeny narušovaly inženýrské sítě. Společnost SPORTES s. r. o.
Svitavy, která zajistila pokácení a dovoz stromu z Opatova do Svitav, zkrátila kmen na délku
osm a půl metru. Strom je ukotven čtyřmi ocelovými lany, které ho budou jistit před pádem
a případným poškozením svého okolí. Svitavské náměstí ozáří ze stromu světelný řetěz, který se
skládá z tisíce šesti set LED žároviček, z nichž bude každá desátá blikat studeným světlem, což
zajistí třpytivý efekt, čtrnáct válců, které tak tvoří dojem padajících vloček a sto nízkowattových

SAUNA
SVITAVY
Sportovní hala na střelnici

žárovek. Rozsvěcení vánočního stromu se na svitavském náměstí Míru odehraje první adventní
neděli 3. prosince v 17:30 hodin.

Pavel Czehowský

................................................................................................................................................................

Svoz odpadu o Vánocích

Společnost LIKO SVITAVY bude svážet komunální odpad z kontejnerů o objemu 1100 litrů
i ve dnech vánočních svátků 25. a 26. prosince. Svoz občanských nádob o objemu 110 a 240 litrů
(popelnic) bude probíhat podle obvyklého harmonogramu. Sběrný dvůr za železničním přejezdem na Olomoucké ulici bude otevřen ve dnech 27. a 28. 12. od 8 do15:30 hodin. Ve dnech 29.
a 30. 12. bude sběrný dvůr z technických důvodů uzavřen. Od úterý 2. ledna 2018 bude otevřeno
podle stanovené otevírací doby. Odstrojené vánoční stromky prosím ukládejte vedle kontejnerů na
komunální odpad tak, aby byl možný jejich samostatný odvoz společností SPORTES. Děkujeme
všem občanům za dodržení pořádku kolem kontejnerů.

Michal Nedoma

......................................................................................................................................................................

Otevírací doba krytého bazénu
Pondělí

–

13:30–20:00

Úterý

5:00–7:30

13:30–16:00

Středa

–

13:30–20:00

Čtvrtek

–

13:00–16:30

Pátek

5:00–7:45

15:30–21:00

Sobota

10:00–12:00

13:00–19:00

Neděle

–

13:00–20:00

Otevírací doba zimního stadionu
během vánočních svátků,
bruslit začínáme 23. prosince
23.12.

So

10:00–12:00; 14:00–16:00

24.12.

Ne

14:00–16:00

25.12.

Po

14:00–16:00

26.12.

Út

18:00–20:00

27.12.

St

28.12.

Čt

29.12.

Pá

10:00–12:00; 14:00–16:00
16:30–17:30 (s hokejkou)
10:00–12:00; 14:00–16:00
10:00–12:00; 14:00–16:00
16:30–17:30 (s hokejkou)

30.12.

So

10:00–12:00; 14:00–16:00

31.12.

Ne

10:00–12:00; 14:00–16:00

1.1.18

Po

10:00–12:00; 14:00–16:00

2.1.

Út

10:00–12:00; 14:00–16:00

Sauna Svitavy
Sportovní hala Na Střelnici
Příjďte si do sauny odpočinout zregenerovat síly, posílit imunitní systém a očistit tělo i ducha. Udělejte maximum pro
své zdraví - k tomu je v chladnějším období roku nejvhodnější sauna. Ta má ale blahodárný účinek na zdraví tehdy,
pokud se provozuje pravidelně a podle pravidel. Nabízíme i další služby, vířivou vanu aj. Po blahodárném účinku sauny
Vás jistě potěší příjemné posezení s občerstvením. Zároveň máme zájem slyšet Vaše připomínky a podněty k provozu
sauny na facebooku: Sauna Svitavy.
Vstupné
Základní vstupné:
Studenti, senioři :
Permanentky:
Permanentky studenti, senioři:
Rodinné vstupné:

120 Kč
100 Kč
10 vstupů : 1100 Kč / 5 vstupů : 550 Kč (platí na sezónu říjen až duben)
10 vstupů : 900Kč (platí na sezónu říjen až duben)
2 dospělí + 2 děti do 15 let: 350 Kč

Provozní doba
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

18:00 - 21:00 (muži)
Sanitární den
18 :00 - 21:00 (ženy)
18 :00 - 21:00 (ženy)
17:00 – 20:00 (muži)
zavřeno
18:00 – 20:00 (společná)

Kontakt
Dušan Sabol
tel.: 731 614 814
e-mail: sauna.svitavy@seznam.cz
Sauna Svitavy
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Vánoční bohoslužby
Římskokatolická církev Svitavy
Vánoční a silvestrovské bohoslužby ve farním
kostele Navštívení Panny Marie na náměstí:
24. 12. / 24:00 / půlnoční
25. 12. / 9:30 / vánoční
26. 12. / 9:30 / štěpánská
31. 12. / 9:30 / silvestrovská
1. 1. / 9:30 / novoroční
6. 1. / 9:30 / tříkrálová
7. 1. / 9:30 / křest Páně - konec vánoční doby.
Václav Dolák
Evangelická církev
Evangelická církev ve Svitavách srdečně zve
na vánoční divadlo a sváteční bohoslužby do
Sborového domu na ulici Poličská:
17. 12. / 17:00 / vánoční divadlo dětí a mládeže
24. 12. / 9:30 / bohoslužby, zpívá RAKOS
25. 12. / 9:30 / bohoslužby s večeří Páně
31. 12. / 9:30/ bohoslužby
1. 1. / 9:30 / novoroční bohosl. s večeří Páně.
Filip Keller
Pravoslavná církevní obec
Vánoční bohoslužby v pravoslavné kapli sv. Jiří
proběhnou jako tradičně takto:
24. 12. / 22:00 / půlnoční bohoslužba
25. 12. / 9:00 / sváteční bohoslužba k svátku
Narození Páně.
Jiří Kolář
Církev bratrská
9. 12. / 17:00 / Adventní koncert s vánočním
poselstvím v Andělské kavárně. Jan Pechanec

Lékařské pohotovosti na měsíc prosinec
Zubní pohotovostní služba
2.-3.12.
MUDr. Horák Pavel / Svitavy, Pavlovova 24		
9.-10.12. MUDr. Koukola Michal / Svitavy, Dimitrovova 799/4
16.-17.12. MUDr. Komárková Barbora / M. Třebová, Svitavská 36
23.12.
MDDr. Křečková Monika / M. Třebová, Komen. 1417/22
24.12.
MUDr. Kučera Josef / Svitavy, Hraniční 9		
25.12.
MUDr. Letfusová Marie / Jevíčko, Palackého 20		
26.12.
MUDr. Librová Anežka / M. Třebová, Komenského 1417/22
27.12.
MUDr. Morávková Táňa / Svitavy, Dimitrovova 799/4
28.12.
MUDr. Páral Jiří / Svitavy, Pavlovova 5			
29.12.
MDDr. Pospíšil Jiří / Svitavy, Dimitrovova 799/4		
30.12.
MDDr. Sládek Petr / Svitavy, Purkyňova 249/16		
31.12.
MUDr. Slouka Lubomír / Svitavy, Dimitrovova 799/4

777 511 011
461 532 970
734 113 860
461 312 484
461 533 175
774 326 241
461 312 484
776 117 026
461 533 987
461 532 970
731 201 180
606 452 936

Lékařská pohotovostní služba ORL pro děti a dospělé
Svitavská nemocnice, budova D - lůžkové ORL oddělení, 461 569 345,
všední dny: 15:30–19:30 / So, Ne a svátky: 8:00—14:00
Lékařská služba první pomoci pro dospělé
Kollárova 22, Svitavy, přízemí polikliniky, v místnosti ambulance LSPP/LPS, 461 569 239,
Páte:k 18:00–21:00 / So, Ne, svátky: 9:00–17:00 hodin
Lékařská služba první pomoci pro děti a dorost
Kollárova 22, Svitavy, přízemí polikliniky, v místnosti dětské ambulance,
vchod na levé straně, 461 569 270, So, Ne, svátky 8:00–18:00 hodin.

Vánoční kamion ve Svitavách

7. prosince 2017
16:00–18:00
Parkoviště před hypermarketem Albert
(U Tří mostů)
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Chornický železniční klub pořádá

3. prosince 2017

MIKULÁŠSKOU JÍZDU
zvláštního vlaku v trase Česká Třebová–Skalice nad Svitavou–Chornice–Česká Třebová
Historickou soupravu vedenou parní lokomotivou
423.009 z roku 1922 doprovodí nejen železniční
personál v dobových stejnokrojích ze třicátých let
minulého století, ale také Mikuláš s čertem, kteří
nadělí hodným dětem malý dárek a zlobivým uhlí
z lokomotivy. Ve vlaku i vybraných stanicích
na trase bude možnost získání otisků pamětních
razítek a nákupu upomínkových předmětů.

Svitavy

Cetkovice

Během celé akce bude v provozu bufetový vůz
a občerstvení bude od 14.00 do 16.00 hodin
zajištěno také v železniční stanici Šebetov.
Hradec nad Svitavou

Velké Opatovice

Odbavení cestujících ze stanice Boskovice zajistí
historická osobní pokladna, která bude v čekárně
této stanice otevřena od 13.00 do 14.10 hodin.
Akce se koná s podporou Pardubického kraje
a pod záštitou náměstka hejtmana Michala Kortyše.

Březová nad Svitavou

Jaroměřice

Pardubický kraj
Rozhraní

CENÍK JÍZDNÉHO

JÍZDNÍ ŘÁD

Jevíčko

Letovice

Biskupice u Jevíčka

Svitávka

Chornice

Skalice nad Svitavou

Městečko Trnávka

Pořadatelé děkují sponzorům i městům a obcím na trase vlaku za pomoc a spolupráci.
KOVOŠROT HENSL

s.r.o.
Mánesova 1 - BOSKOVICE

Mobil: 602 583 607
Telefon: 516 453 083
Fax: 516 453 082, e-mail: kovosrot.hensl@seznam.cz

Boskovice

Po - Pá 7:00 - 17:00 So 08:00 - 12:00

STRABAG Rail a.s.

Region MT
Region Moravskotřebovska a Jevíčska

Knínice

Šebetov

ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ

PRŮMYSLOVÁ ELEKTRONIKA,
VÝPOČETNÍ TECHNIKA,
INTERNET,
VÝSTAVBA A SPRÁVA SÍTÍ

tel.: 516 453 026 e-mail: info@mw.cz

VÝKUP ŽELEZNÉHO ŠROTU,
BAREVNÝCH KOVŮ A PAPÍRU

Mladějov na Moravě

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ
KONTEJNEROVÁ DOPRAVA - SCANIA, AVIA
LIKVIDACE TECHNOLOGICKÝCH CELKŮ

PŘIJEDEME ODVEZEME ZAPLATÍME
www.kovosrothensl.cz

UHELNÉ SKLADY

Trpík

FAJMAN & SYNOVÉ
ŽELEZNIČNÍ STANICE
BRNO HLAVNÍ NÁDRAŽÍ

Nádraží ČD, Moravská Třebová
telefon : 606 836 489

Třebovice

Chornický železniční klub, z. s., email: chzk@chzk.cz, web: www.chzk.cz
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