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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 - leden 2018

Facebookový profil.
Svitavy - oficiální informační portál města Svitavy

Prožijte Svitavy ve fotografii.
Fotogalerie městských akcí na Zonerama.

Aplikace Marushka Photo pro ohlášení
závad ve městě
Město Svitavy usiluje o udržení veřejného pořádku, efektivní a včasné odstraňování vzniklých
závad na našem území. Z tohoto důvodu spouští aplikaci pro chytré telefony Marushka Photo.
Ta umožňuje občanům interaktivní hlášení nedostatků ze svého okolí, které jsou přes chytrý telefon zasílány online k vyřízení zaměstnancům městského úřadu. Zde je konkrétní podnět posouzen
a postoupen kompetentní osobě k jeho odstranění - řešení. Aplikace umožňuje stálou kontrolu
stavu těchto hlášení ve veřejné mapě tak, aby měli všichni účastníci přehled o aktuální situaci.
Výstupy budou postupně vyhodnocovány a mohou přinést podklady pro efektivnější vynakládání
finančních prostředků, například u odpadů a kontejnerových stání. Budeme rádi, pokud projekt
podpoříte. Připojujeme návod, jak s aplikací pracovat. Děkujeme.

Petr Šmerda

Připojujeme návod, jak s aplikací pracovat - ZDE.
Zde je odkaz na veřejnou mapu, kde jsou jednotlivá hlášení
zaznamenávaná.
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ŠTĚDRÝ VEČER V MUZEU
24. 12. / 22:00–24:00 / městské muzeum a galerie
Vánoční společné setkání s přáteli před tradiční návštěvou půlnoční mše. Zahrát a společně
s návštěvníky zazpívat koledy přijdou svitavští muzikanti, připraven bude horký čaj.
Blanka Čuhelová
Změna otevírací doby v Městském muzeu a galerii v čase vánočním
Štědrý den: 13 – 17 hod a 22 – 24 hod / 25. 12. 2017 – 1. 1. 2018: 13 – 17 hod
...................................................................................................................................................

KOUZLO MECHANICKÝCH BETLÉMŮ
Čt / 11. ledna 2018 / 17:00
Derniéra vánočních výstav spojená s besedou s restaurátorem mechanických betlémů, řezbářem a betlémářem Kamilem Andresem z Třebechovic pod Orebem o mechanických betlémech
a jejich tvůrcích. A možná přijde řeč i na betlém svitavských tvůrců, který se pomalu začíná
rekonstruovat.
...................................................................................................................................................

Pozvánka na Silvestr
Silvestr 2017 oslavíme tradičně na náměstí Míru. Od 17 hodin ochutnejte čočkovou polévku,
kterou bude starosta vydávat před ZŠ. Svařák, teplý punč i medovinu budete mít možnost
zkoupit ve stáncích také od 17 hodin. Silvestrovský ohňostroj vypukne v 18:00 hod. Přejeme
Zuzana Štěpánková

šťastný a veselý rok.

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

Mistr ČR ze Svitav
Na Zimním mistrovství ČR 13. letého žactva v plavání, které se konalo v Trutnově, se stal mistrem republiky v kategorii 50 m volným způsobem Josef Meluzín ze Svitav. Mladý plavec trénuje pod vedením Bedřicha Frýzy. Gratulujeme k úžasnému výsledku a do dalších let přejeme
hodně nejen sportovních úspěchů.
...................................................................................................................................................

Lékařské pohotovosti
na měsíc leden
Zubní pohotovostní služba

1.1. MUDr. Školařová Ludmila Moravská Třebová, Piaristická 6b, 461 316 172
6.-7.1. MUDr. Škorpík Jan		
Svitavy, Soudní 1391/3, 461 531 144
13.-14.1. MUDr. Štefková Zdeňka
Opatov 317, 461 593 907
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

Běžná provozní doba - zimního stadionu
Pro veřejnost

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

Neděle

XXX
15:30 – 17:30
18:00 – 19:00
s hokejkou
15:30 – 17:30
15:30 – 17:30
15:00 – 17:00
10:00 – 12:00
14:00 – 16:00
16:30 – 17:30
s hokejkou
18:00 – 20:00
večerní
10:00 – 12:00
14:00 – 16:00

Školy
XXX

Vstupné a ceny za služby

Bruslení odpolední…....25,-Kč

8:00 – 14:00 Bruslení s hokejkou…...25,-Kč
Bruslení děti do 18-ti….15,-Kč
XXX
8:00 – 14:00
8:00 – 14:00 Bruslení večerní…….....30,-Kč
Školy………...……………15,-Kč
Org. veřejnost. 1 h.....1100,-Kč
Doprovod………….…...….5,-Kč
Broušení bruslí……..…..30,-Kč

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.
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Volba prezidenta republiky
V pátek 12. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 13. ledna od 8:00 hodin do 14:00 hodin
proběhne volba prezidenta republiky.
Právo volit má každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb, dosáhl věku 18 let. Nemohou
volit pouze ti občané, u kterých nastala zákonem stanovená překážka volebního práva.
Volič hlasuje ve volebním okrsku podle místa svého trvalého pobytu. Občan může také hlasovat v jiném volebním okrsku na území České republiky nebo v cizině na zastupitelském úřadu za předpokladu, že požádal
obecní úřad v místě svého bydliště o vydání voličského průkazu. Obecní úřady přijímají písemné žádosti
o voličský průkaz do pátku 5. ledna 2018 a osobní žádosti do středy 10. ledna do 16 hodin. Před vlastním
hlasováním, při prokazování osobní totožnosti, musí v tomto případě volič předložit a odevzdat okrskové
volební komisi voličský průkaz.
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději tři dny přede dnem voleb, tj. do 9. ledna. Ten volič, který nebude mít
k dispozici hlasovací lístky, je obdrží v den voleb přímo ve volební místnosti nebo od 9. ledna na podatelnách
městského úřadu.
Hlasování bude voliči umožněno poté, kdy okrskové komisi prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky předložením platného občanského průkazu nebo cestovního pasu ČR.
Do úřední obálky, kterou obdrží ve volební místnosti, vloží volič pouze 1 hlasovací lístek toho kandidáta, pro
něhož se rozhodl hlasovat.
Volič může také ze závažných důvodů, zejména špatného zdravotního stavu, hlasovat doma. O návštěvu členů
okrskové volební komise může požádat do dne konání voleb na odboru správních činností Městského úřadu
Svitavy (J. Burešová, tel. 461 550 415) a ve dny konání voleb pak u okrskových volebních komisí.
Volba prezidenta republiky může být dvoukolová v případě, že ani jeden z kandidátů neobdrží v prvním kole
nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů. V případě konání II. kola se volba
uskuteční v pátek 26. ledna 2018 od 14 do 22 hodin a v sobotu 27. ledna od 8 do 14 hodin. Ve druhém kole
kandidují pouze dva kandidáti, kteří se v prvním kole v konečném pořadí umístili na prvních dvou místech.
Ve Svitavách se bude volit v osmnácti stálých volebních okrscích. Vymezení volebních okrsků a umístění
volebních místností zůstává od předcházejících voleb nezměněno. Pavla Velecká, odbor správních činností
...................................................................................................................................................................................

Personální změny v městském informačním centru (MIC) od nového roku
Během uplynulých měsíců nastaly v městském informačním centru personální změny
na dvou pracovních pozicích. V současné době
navíc odchází tisková mluvčí Zuzana Pustinová.
MIC tak vstupuje do roku 2018 v novém složení a bude nadále zajišťovat činnosti zejména
z těchto oblastí:
1. Certifikované informační centrum
– poskytování služeb široké veřejnosti
zejména místním občanům a návštěvníkům
města, kompletní informační servis, činnosti na
podporu cestovního ruchu, prodej vstupenek,
suvenýrů, propagačních materiálů a dalších,
tisk, laminace, skenování, vázání dokumentů…

2. Městské akce
– koordinace a spolupráce při pořádání akcí
města a zajištění stánkového prodeje s odbory
městského úřadu a místními organizacemi, budování přátelské atmosféry ve Svitavách nejen
během těchto tradičních setkání.
3. Komunikace města
– rozvíjení pozitivního obrazu města Svitavy
a prezentace aktuálního dění místním občanům
a široké veřejnosti prostřednictvím distribučních kanálů - webové stránky, facebook, instagram, Kulaté stoly, tiskové zprávy a konference,
spolupráce s médii, tvorba městského newsletteru, zpravodaje Naše město a další…

4. Cestovní ruch a další projekty
– propagace města jako atraktivní destinace, spolupráce s organizacemi – ČMP, Sdružení
historických sídel Čech a Moravy, SMO, ATIC,
MAS Svitava, účast na veletrzích cestovního
ruchu, realizace projektů s partnerskými městy,
komunikační strategie včetně vizuálního stylu
města, tvorba propagačních materiálů.
Naší hlavní snahou a vizí je rozvíjet úroveň
všech poskytovaných služeb včetně oboustranného komunikačního prostředí mezi veřejností,
občany a zástupci města. Budeme rádi za vaše
podněty, proto zveřejňujeme složení MIC platné od 15. ledna 2018.
Petr Šmerda

Mgr. Petr Šmerda
vedoucí organizační
složky MIC
mob.: 724 365 447

Zuzana Štěpánková
manažerka komunikace
a městských akcí
mob.: 606 709 946

Bc., BcA. Lucie Macášková
tisková mluvčí
města Svitavy
mob.: 606 526 788

Jiří Zdražil, DiS.
referent certifikovaného
informačního centra
tel.: 461 534 300

Leona Haraštová
referentka IC, manažerka
stánkového prodeje
mob.: 734 685 285

petr.smerda@svitavy.cz

zuzana.stepankova@svitavy.cz

lucie.macaskova@svitavy.cz

jiri.zdrazil@svitavy.cz

leona.harastova@svitavy.cz
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