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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 - únor 2018

Facebookový profil.
Oficiální informační portál města Svitavy

Prožijte Svitavy ve fotografii.
Fotogalerie městských akcí na Zonerama.

Svitavy vítězem soutěže Zelená informacím
Město Svitavy zvítězilo v sedmém ročníku soutěže Zelená informacím o nejzdařilejší prezentaci
o životním prostředí na oficiálních internetových stránkách měst v České republice. Pětičlenná
odborná porota vybírala mezi webovými prezentacemi 274 měst s počtem obyvatel vyšším než
5 tisíc, které nejlépe splňovaly rychlou a snadnou dostupnost informací o životním prostředí,
rozsah a kvalitu obsahu informací o životním prostředí, pravidelnou aktualizaci, míru zlepšení
proti poslednímu ročníku a další. Na prvních třech místech se umístila města Svitavy, Ostrava
a Tábor. „Město Svitavy dlouhodobě patří mezi města s nejkvalitnější prezentací životního prostředí
na webových stránkách. V letošním ročníku však své stránky viditelně aktualizovali, zpřehlednili
a doplnili zajímavými aplikacemi pro občany, jako jsou Bobky tam, Třídění odpadů ve Svitavách
či aplikací pro ohlášení závad ve městě. Navíc jako jedno z mála měst dlouhodobě publikuje číselné hodnoty o stavu a vývoji životního prostředí,“ uvedl ředitel spoluorganizátora soutěže CI2
Josef Novák. V soutěži, kterou společně pořádají CI2 a Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze byla hlavní cenou stanovení uhlíkové stopy Městského úřadu Svitavy. Slavnostní vyhlášení se konalo dne 18. 1. v centrále společnosti SKANSKA v Praze.

Tereza Vrbková

Zveme vás na kulatý stůl o rozvoji zeleně ve městě
Příroda a rekreační zeleň nepochybně zlepšují kvalitu života ve městě. O tom, kam se bude ubírat
v této oblasti město Svitavy, si můžete přijít popovídat s vedením a zástupci města. Ti vám také
představí své plány a vize. Diskuse se uskuteční ve středu 21. února v 17 hodin ve velké zasedací
místnosti Městského úřadu, T. G. Masaryka 25.

Lucie Macášková
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Lednové zastupitelstvo
Zveme Vás na první letošní zasedání Zastupitelstva města Svitavy, které se bude konat ve středu 31. ledna
2018 od 16:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Svitavy - budova, T. G. Masaryka č. 25.

Lucie Macášková

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

Program zde.

Výsledek prezidentských voleb 2018
V druhém kole prezidentských voleb zvítězil v přímé volbě Miloš Zeman s těsným výsledkem nad Jiřím
Drahošem. Inaugurace, na které Zeman složí prezidentský slib, proběhne 8. března.
V sobotu ve 14 hodin skončilo rozhodující druhé kolo prezidentských voleb. Lidé volili mezi Milošem Zemanem a Jiřím Drahošem. Poměr hlasů obou kandidátů byl přitom poměrně těsný, když Zeman zvítězil
o 2,73 %. S počtem hlasů 2 853 390 získal 51,36 %. Jiří Drahoš s 2 701 206 hlasy pak 48,63 %. Celková účast
ve volbách byla 66,6 %.

Lucie Macášková

Ve Svitavách: Miloš Zeman 58,72% – Jiří Drahoš 41,28%, účast 64,43%.

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

100 let výročí republiky
Osmičkový rok 2018 znamená pro Českou republiku spoustu příležitostí k oslavám a vzpomínkám. Události
v letech 1918, 1938, 1948 či 1968 patří neodmyslitelně k významným milníkům naší historie. Od vzniku
republiky tomu bude v říjnu 2018 přesně 100 let! Město Svitavy bude na podporu této události používat
na svých tiskovinách i ostatních materiálech logo 100 let republiky 1918 – 1928. Témata zdůrazňující význam a historii naší republiky se budou promítat do společensko –kulturních akcí. Těšit se můžete např. na
československý Hřebečský slunovrat nebo tematický program na naší zářijové pouti. V MIC jsme dokončili
speciální edici magnetů věnovaných oslavám tohoto výročí. Za 25 skoro československých korun si můžete
vybrat svého favorita.

MIC Svitavy

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

Dalibor zpíval i v Polsku
Také letošní vánoční a předvánoční čas strávil pěvecký sbor DALIBOR koncertováním. Vše začalo
9. a 10. prosince při návštěvě Polska. Sbor přijel na pozvání vedení města Strzelín, které je partnerem
Svitav v projektu přeshraniční spolupráce, zazpívat na vánočních trzích. Polští přátelé se o nás velmi pěkně
starali, nezapomenutelný byl i sobotní výlet s ředitelem Domu kultury Dariuszem Stepienem a tlumočníkem Bohdanem Janeczkem do předvánoční Wroclawi. Navštívili jsme zde několik z velmi mnoha kostelů
(např. kostel Nejsvětější Panny Marie Na Písku, kde jsme si v prostoru s krásnou akustikou improvizovaně
zazpívali, kostel Jana Nepomuckého, Katedrálu), ostrov Tumski se zajímavým mostem plným „zámečků
zamilovaných“ a rozsáhlé vánoční trhy. V neděli jsme, za velmi studeného a větrného počasí, kdy hrozilo, že
pokud vítr ještě o něco zesílí, bude program z bezpečnostních důvodů odvolán, odzpívali čtyřicetiminutový
program na pódiu strzelinského náměstí. To bylo letošní nejtěžší vystoupení, při dalších koncertech po naší
vlasti byla v kostelech už jen občas zima. O to vřelejší však byly reakce vycházejících posluchačů a organizátorů. Jsme rádi, že jim naše koncerty přinesly radost, pohodu a krásný hudební zážitek. Každé vystoupení
bylo trošku jiné, ale všechna měla úžasnou atmosféru. Opět jsme si je užili a také proto asi zpíváme.
Zuzana Pustinová
..............................................................................................................................................................................
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Krytý plavecký bazén
Vážení Svitavané,
v místní politice se pohybuji dvanáct let a za
tuto dobu jsem zažil mnoho diskuzí o fungování
našeho krytého plaveckého bazénu. Diskutovalo se o mnohém – od plavání v „kraťasech“, zpoplatnění tobogánu, přes teplotu vody, plavání
kojenců až po kvalitu plavecké školy a služeb
přímo v bazénu. Vždy jsme se ale v zastupitelstvu shodli na tom, že je důležité krytý bazén
mít, podporovat ho, modernizovat ho, rozvíjet
a zkvalitňovat nabídku jeho služeb ve vztahu
k veřejnosti. Víme ale také, že bazén, který byl
otevřen v roce 1994, se dostal na hranici funkční životnosti. Neradostný stav objektu se promítá do zvyšování provozních nákladů, klesá
komfort uživatelů bazénu a to má za následek
odliv lidí do míst, která jsou nová a dokáží vycházet vstříc oprávněným nárokům veřejnosti.
Náš krytý bazén tak vyžaduje zcela zásadní investici. Proto se město rozhodlo objekt zásadně
modernizovat a přestavět.
Ale ještě než nastíním další osud našeho
bazénu, připomenu fakta, která mapují posledních 13 let této stavby.
- V roce 2005 si zastupitelstvo města uvědomovalo potřebnost zatraktivnit plavecký
areál, a tak byl zpracován projekt na přístavbu
objektu za 30 mil. Kč. Následně město požádalo o dotaci, kterou získalo. Přístavba řešila zbudování saunového světa, vířivky, solné komory,
bazénu pro kojenecké plavání a spinningové
místnosti. Tento projekt se ale nevěnoval technickému stavu budovy a technologiím v ní.
- V roce 2008 se v souvislosti s finanční krizí
začaly výrazně snižovat daňové příjmy města.
Zastupitelstvo města se zachovalo odpovědně
a po diskuzích od tohoto projektu ustoupilo.
- V letech 2009–11 podpořili zastupitelé
alespoň dílčí opravy bazénu, které byly spíše
„kosmetického“ charakteru (výměny dlažeb,
opravy sprch, šatních skříněk atd.), a to ve výši
cca 3 mil. ročně.
- V letech 2012–15 se stalo prioritou města snižování energetické náročnosti městských
budov, jako součást dotací z programového
období EU 2010–14. I když město Svitavy bylo
v čerpání fondů velmi úspěšné a de facto vyřešilo stav takřka všech svých budov, oprava bazénu se oproti očekávání nestala podporovanou
aktivitou z evropských fondů. Proto pokračovaly pouze drobné investice do bazénu s tím,
že jsou v rozpočtu připraveny finance na jeho
přestavbu a modernizaci.
Náklady na opravy (v tis. Kč)
2010

2011

2012

2013

2014

3976,8

1772,5

119,7

49,6

140,2

2015

2016

2017

41,0

52,0

20,1

Statistiky té doby vykazovaly dramatický
úbytek návštěvníků, zejména rodičů s dětmi,
a při hledání důvodů, proč tomu tak je, dotazníky
ukazovaly, že jednou z příčin je pocitový chlad
v hale bazénu a absence doprovodných aktivit.

Vývoj návštěvnosti

- V programovacím období EU 2014–20 se
zateplování podobných budov mělo stát součástí dotačních programů, a tak v květnu roku
2015 byla zadána práce na studii, která měla
vyřešit energetickou náročnost budovy bazénu,
současně obrátit trend klesající návštěvnosti
a celý objekt zatraktivnit. Studie, která v sobě
měla i architektonický posudek objektu, ukázala, že zateplení střechy bazénu není ze statického hlediska možné a je nutné zhotovit střechu
novou. Problematické se však ukázaly boční
stěny, které jsou tvořeny soustavou dřevěných
oken ve velmi špatném technickém stavu, což
odpovídá použitím tehdy známé technologie.
Jediné řešení – téměř celý obvodový plášť bazénu zbourat. Na základě tohoto zjištění se vedení města rozhodlo pro zcela zásadní modernizaci, přestavbu a rozšíření krytého bazénu.

Na základě zkušeností s jinými projekty jsme
předpokládali, že se konečná vysoutěžená cena
realizace po výběrovém řízení může snížit cca
o 20%. Byl zahájen proces výběrového řízení.
- V tomto období jsme zároveň se Státním
fondem životního prostředí konzultovali možnou dotaci, která je po všech propočtech nyní
schválena pouze ve výši 8,5 mil. Kč, s čerpáním max. do roku 2023. Zároveň jsme v této
době vysoutěžili úvěr ve výši 100 mil. Kč.
- Od června 2017 do ledna 2018 probíhalo
výběrové řízení na dodavatele stavby a technologií. V listopadu rada města konstatovala, že nejnižší nabídka na tuto investici činí 187 mil. Kč.
Protože v danou chvíli nebylo jasné, jak
dopadne soutěžení dvou prioritních projektů
města, tedy rozšíření Seniorcentra a Přestupní
terminál u vlakového nádraží, a rovněž nebyly jisté aktuální daňové výnosy, rada města rozhodla
o dokončení celého procesu výběrového řízení.
Finální rozhodnutí ale bylo posunuto – až budou
známé výsledky hospodaření města za rok 2017.

Do konstrukce
střechy na
mnoha místech
zatéká.

Okna objektu již
netěsní. Dochází
tím k velkým
energetickým
ztrátám.

Strop ve strojovně - dochází
zde k zatékání
z bazénové haly.

- V průběhu roku 2015 byly záměry a dílčí studie diskutovány s plaveckou veřejností,
s oddíly, mateřským centrem a s handicapovanými. Snahou bylo vyjít vstříc potřebám všech,
tedy široké veřejnosti všech věkových skupin
i zájmů. V prosinci 2015 byla studie představena svitavské veřejnosti na tématickém kulatém
stole. Všechny připomínky jsme vyhodnotili
a provedli úpravu studie dle připomínek a požadavků. Aktualizovaná studie odhadovala
náklady cca 145 mil. Kč.
Protože byly vypořádány připomínky veřejnosti a nebyly ani připomínky zastupitelů,
rada města v lednu 2016 rozhodla o zahájení
zadávacího řízení na zhotovitele projektové
dokumentace.
- Od března 2016 do května 2017 probíhalo zhotovování projektové dokumentace.
Finální vyprojektovaná cena činila 196 mil. Kč.

Závěr, a to nejpodstatnější
Nyní jsme společně s ostatními členy rady
města dospěli k rozhodnutí. 15. ledna 2018
jsme výběrové řízení na přestavbu a modernizaci krytého plaveckého bazénu zrušili,
přestože výsledek hospodaření města za rok
2017 je přebytkový. Hlavním důvodem našeho rozhodnutí je skutečnost, že oba prioritní
soutěžené projekty, tedy rozšíření Seniorcentra
a Přestupní terminál, jsou pod významnou dotací, ale budou mít také výrazně vyšší dopad na
rozpočet města. Rada města aktuálně pověřila
jednatele společnosti SPORTES optimalizací
rozpočtu investice krytého plaveckého bazénu.
Rozpočet 2017 celková výše očekávaná
nákladů
dotace

spoluúčast
města

Přest. terminál 50.800.000 45.000.000 5.800.000
Seniorcetrum
70.000.000 52.500.000 17.500.000
			23.300.000
Rozpočet 2018 celková výše očekávaná
nákladů
dotace

spoluúčast
města

Přest. terminál 74.000.000 44.500.000 29.500.000
Seniorcetrum
76.000.000 34.000.000 42.000.000
			71.500.000

Tímto se rekonstrukce objektu plaveckého bazénu odkládá minimálně o jeden rok.
V této době bude naším cílem najít úpravy
v projektu, které celkové náklady sníží. Zároveň očekáváme v důsledku dobrého výběru
daní další finanční prostředky k zamýšlené realizaci. Buďme proto všichni trpěliví, tolerantní
a společně doufejme, že se ve velmi brzké době
moderního bazénu dočkáme.
David Šimek
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MC Krůček
Na nové adrese
Informace o budoucím i minulém dění v Mateřském, Hlídacím a Dobrovolnickém centru, Evropské dobrovolné službě a našich akcích pro veřejnost najdete nově na adrese www.kruceksvitavy.cz.

Jak si spolu ne/rozumíme?
V rámci celorepublikového Národního týdne manželství srdečně zveme zejména páry na workshop s tématem Komunikace v partnerském vztahu. Seminářem, který proběhne 14. února od 13 do 17 hodin v MC
Krůček, nás provedou zkušení lektoři z oblasti partnerských vztahů manželé Vykydalovi. Kapacita omezena,
místa si zamluvte na mckrucek@gmail.com nebo 737 236 152. Cena 300Kč / pár členi, 400Kč / pár nečlení
MC Krůček. Podpořeno projektem Centrum pro rodinu, dotační oblast Rodina MPSV.

Jarní kurz emoční inteligence
V rámci 5 setkání poznáte vaše emoce, dozvíte se, co udělat pro sebevědomí, sebeúctu a radost, jak zvládat
strachy, hněv a vztek, na co zaměřovat pozornost, jak pracovat s pozitivním i negativním prožíváním emocí
a následným chováním či s prokrastinací. Součástí bude i test osobnosti pro lepší sebepoznání v kontextu
emocí a vztahů. Nezapomeneme také na emoce našich blízkých, dětí a partnerů a jak si s nimi poradit.
V kurzu vnímáme emoční inteligenci jako soulad mezi srdcem, hlavou a tělem a budeme hledat cesty
porozumění sobě i druhým. Budeme hodně interaktivní a praktičtí, takže nás čeká krásná společná práce
i změny. Kurz bude probíhat vždy v pondělí od 9 do 12 hodin v termínech 19. 2., 5. 3., 19. 3., 16. 4., 14.
5. pod vedením psycholožky Moniky Čuhelové. Díky podpoře projektu Centrum pro rodinu vám celý kurz
nabízíme za 800Kč pro členy a 1000Kč pro nečleny MC Krůček. Je třeba se předem objednat (nejpozději
12. února) na materskecentrum@kruceksvitavy.cz nebo 737 236 152.

Diastáza a pánevní dno
Chcete po porodu zpátky svoje tělo? V sobotu 3. března proběhne v Krůčku seminář s trenérkou zdravého
pohybu z Brna Vendulou Trávníčkovou. Podmínkou účasti je kontrola v šestinedělí ( jedno, jestli včera nebo
před šedesáti lety). Objednat se je třeba do 23. února. Více informací na webu a výše uvedených kontaktech. Kapacita omezena! Cena za čtyřhodinový seminář bude 450 Kč pro členy, 500 Kč pro nečleny MC
Krůček.

Tým MC Krůček

Běžkařské trasy
Sníh sice zatím nemáme, ale co není může být a protože počasí se mění každým dnem mějte běžky připravené v pohotovosti, třeba se už zítra budou hodit. Pro všechny milovníky běžkařského sportu, kteří sníh
vyhlížejí každý den, máme v okolí Svitav připraveny trasy v okolí Svitavských lesů a rybníků.
Zuzana Štěpánková
..............................................................................................................................................................................

Mapu s běžeckými okruhy a informace o jejich údržbě najdete zde.

Aby se děti bez školy nenudily,
upravili jsme otevírací dobu
veřejného bruslení v době
pololetních prázdnin :-)
2. února / pátek
10:00-12:00 / 14:00-17:00

Více zde.
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