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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.

Masopustní veselí se staročeskou zabijačkou
Masopust je svátek, který je podřízen běhu církevního kalendáře. Slavil se ve dnech předcházejících Popeleční středě, kterou začíná 40denní půst před Velikonocemi. Protože datum Velikonoc je pohyblivé, je pohyblivým svátkem i masopust. Ve Svitavách, zejména v jejich okrajových
částech, se masopust slavil ještě v šedesátých letech 20. století, kdy si tento zvyk do Svitav
přinesli noví obyvatelé města. Po dlouhé odmlce se k nám masopustní průvod vrátil a od roku
2004 je každoroční součástí programů pro veřejnost na náměstí.
V sobotu 24. února od 13 hodin budou na horní části náměstí připraveny zabijačkové hody.
Letos je pro vás nachystala organizace Květná zahrada ve spolupráci se svitavským řeznictvím
Lubomíra Šauera. V nabídce bude nejen tlačenka, jitrnice, ovar, jelita, chleba se sádlem, ale také
domácí výrobky Květné zahrady – sýry, koláče, sušené ovoce… Vše můžete u stánků spláchnout
dobrým pivem, svařákem či medovinou, tak jak to u podobných veselic chodí. Masopustní
průvod z Vortové na Hlinecku s muzikou vyjde od fontány na spodní části náměstí ve 14 hodin,
před starou radnicí požádá starostu města o povolení k obchůzce a bude pokračovat k morovému sloupu. Zhruba dvouhodinový masopustní rej s muzikou, tancem a kejkly masek bude
zakončen dle starého obyčeje porážením zpupné kobylky a jejím vzkříšením pomocí slivovičky
v 16:30 hodin.

Blanka Čuhelová

....................................................................................................................................................................................
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Sportovec roku
Za účasti vedení města budou v pondělí 26. února od 18 hodin ve Fabrice oceněni sportovci od nejmladší
kategorie, trenéři, úspěšné kolektivy, či jednotlivci, kteří se zasloužili o úspěšnou reprezentaci Svitav i v mezinárodním měřítku. V rámci programu vystoupí písničkář Michal Horák.

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

Slavnostní předpremiéra filmu Planeta Česko
Jen kousek za našimi humny se odehrávají každodenní dramata zvířat a rostlin, jimiž jsme fascinování ve
filmech z exotických koutů naší planety. Stačí však jen otevřít oči a můžeme se zanořit do bažin, pralesů,
polopouští, stepí nebo džungle velkoměsta a pozorovat podobná dramata i u nás, v naší přírodě.

23. února Program zde.
.....................................................................................................................................................................................
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Od košilky k rubáši, aneb narození a smrt
v české lidové kultuře
Výstavu, která bude veřejnosti zpřístupněna v muzeu od 10. února, jsme připravili ve spolupráci s Regionálním muzeem v Chrudimi. Návštěvníkům představí lidové zvyky a obyčeje při nejvýznamnějších
okamžicích lidské existence – narození a smrti. Připomene si, že z našeho života vymizela většina rodinných rituálů spojených s prvními a posledními věcmi v životě člověka, které jsou dnes považovány za
přežitek. Ohlédneme se za staletými zvyklostmi našich předků, které se nedají nahradit a ve kterých je
ukrytá naše minulost a kořeny.
Výstava je tematicky rozdělena na dvě části. První část se věnuje rituálům, praktikám a pověrám spjatým
s narozením. Obsáhne období těhotenství, porod, práci porodní báby i úkony a předměty související se
křtem. Druhá část výstavy je věnována tématu smrti. Ač dnes často považujeme smrt za konec života,
dříve lidé věřili v jeho pokračování v jiném světě a často tomu byly uzpůsobeny i některé obřady a zvyky.
Seznámíme se s některými pověrami, předzvěstmi smrti, s úkony nutnými ke konci života i po skonu blízkého člověka a při jeho poslední cestě na hřbitov. Panely s texty jsou doplněny velkoplošnými fotografiemi
a předměty souvisejícími s tématem výstavy ze sbírek svitavského muzea, Regionálního muzea v Chrudimi
a římskokatolické církve ve Svitavách. A tak zde uvidíte, např. koutní plachty, křestní soupravičky, povijany,
zajímavostí bude kufřík porodní báby i s jeho výbavou. Ale také svitavské kované náhrobní kříže, ukázky
smutečních oznámení, vyzkoušet si můžete funkční zvoničku.
Na výstavě samozřejmě nebude chybět ani herní místo pro děti, kde si krom jiného budou moci vyzkoušet,
Blanka Čuhelová

jak se miminko vázalo do povijanu, či jak se dříve vázaly látkové plenky.

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

Výsledky basketbalového turnaje Final4
1. ČEZ Basketball Nymburk
2. BK JIP Pardubice
3. DEKSTONE Tuři Svitavy
4. BK ARMEX Děčín
Děčín–Pardubice 62:75 / Nymburk–Svitavy 111:59
Svitavy–Děčín 81:65 / Pardubice–Nymburk 65:86

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

Výstava Proměny již po sedmé
Charita Svitavy otevřela v loňském roce nové prostory určené pro tvořivé činnosti klientů Světlanky – centra
denních služeb. Senioři i dospělí lidé se zdravotním postižením se mohou v budově na Polní ulici ve Svitavách věnovat nejrůznějším výtvarným technikám, učit se nové věci, probouzet a nalézat, případně znovu
nalézat, v sobě tvořivost a vztah k ní. Vedle výtvarného ateliéru je jim k dispozici také dřevodílna a šicí dílna.
Výsledky práce klientů ve výtvarném atelieru, v němž pracují pod vedením MgA. Tomáše Krásy, si budete
moci prohlédnout na jejich autorské výstavě, která již tradičně nese název Proměny.
Pokud bychom měli najít klíčová témata, která provázela vznik letošních původních prací, byla by jimi
radost, autentičnost, odvaha, objevování, hra s barvami, tvary i s vlastními schopnostmi, hledání vlastních
hranic a možností.
Srdečně a s hrdostí vás zveme na výstavu Proměny, která se letos uskuteční již po sedmé. Výstava bude
zahájena vernisáží, která proběhne ve foyer multikulturního centra Fabrika 1. března 2018 ve 14 hodin.
Na vernisáži zazpívají klienti CDS Světlanka a vystoupí vzácný host, koncertní mistr Janáčkovy opery
v Brně, violoncellista Josef Klíč. Výstavu si bude možné prohlédnout až do 15. dubna 2018.
Dagmar Pauková, Charita Svitavy
.............................................................................................................................................................................
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Svitavské kino Vesmír bude 3D!
Od začátku března si v kině Vesmír můžete užít 3D filmy. Naše kino totiž 26. února vyměnilo stávající
plátno za plátno vhodné pro 3D systém a v projekční kabině instalovalo 3D technologie, a to tzv. pasivní,
které fungují na bázi polarizace. A co udělat proto, abyste mohli zhlédnout 3D film? Stačí si koupit lístek
do našeho kina, ale také brýle v ceně 25 Kč. Brýle nezapomeňte doma ani příště (tedy pokud vyrazíte na 3D
film), protože je možné je znovu použít. A tak vzhůru k novým filmovým zážitkům! Právě začínáme. Ostrý
obraz si můžete užít u našeho speciálního 3D výběru, u kterého jsme se zaměřili na různé věkové skupiny.
Jako první si v kině užijete kultovní film Terminator 2, malí diváci se mohou těšit na Auta III a všichni milovníci
pohádek na Krásku a zvíře a na Jurský svět my všichni!
A aby příjemných změn nebylo málo, tak od března rozšiřujeme naši nabídku o prodej popcornu v papírových
pytlících. Nenoste, prosím, do kina chipsy v igelitových sáčcích, abyste nerušili své sousedy v sále
Petr Mohr
.....................................................................................................................................................................................

Navrhněte dvacátou svitavskou osobnost
Již od roku 1999 volí Svitavský klub Laurus svitavskou osobnost, která se zasloužila o slávu a věhlas města,
o rozvoj, propagaci a reprezentaci Svitav a která na jaře převezme výroční cenu, pro kterou se vžilo označení Svitavský vůl. Do této svitavské síně slávy klub v minulosti uvedl historičku Drahomíru Šustrovou, divadelníka Karla Šefrnu, chirurga Karla Kiliána, fotografa Zdeňka Holomého, muzikanta Františka Černého,
ředitele nadace Františka Plívu, předsedu okresního výboru zdravotně postižených Otmara Cvrkala, sbormistryni Věru Burešovou, fotografa Josefa Čermáka, profesora a biologa Josefa Otavu, sportovce Vlastibora
Zvingera, sbormistryni Miroslavu Ducháčkovou, historika Radoslava Fikejze, pracovníka s mládeží Mario
Kučeru, zakladatele svitavské turistiky Viléma Sticha, mistra kuchaře Václava Šmerdu, fotografa Miroslava
Sychru, architekta Romana Svojanovského a vloni spisovatele Martina Sodomku. Statut Ceny umožňuje
volit pouze žijící osobnost.
Klub Laurus se opět obrací na spoluobčany s nabídkou spolupráce při nominování osobností,
do 5. března přivítá návrhy veřejnosti na udělení výroční ceny klubu.
Návrhy, ze kterých se vždy vybíralo, lze poslat na adresu Svitavský klub Laurus, Nádražní 7, Svitavy, elektronicky
na adresu bc@gy.svitavy.cz, telefonicky (nebo SMS) na mob.: 603 511 743 nebo také osobně u prezidenta klubu
Milan Báča

Josefa Čápa.

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

Otevírací doba krytého
bazénu v době jarních prázdnin

So 10. 3.

10:00–12:00

13:00–19:00

Ne 11.3.

–

13:00–20:00

Po 12.3.

–

09:00–20:00

Út 13.3.

05:00–12:00

13:00–20:00

St 14.3.

–

09:00–20:00

Čt 15.3.

–

09:00–20:00

Pá 16.3.

05:00–12:00

13:00–21:00

So 17.3.

10:00–12:00

13:00–19:00
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Dopravní omezení ve městě 2018
V roce 2018 nás čeká několik omezení, která nám sice krátkodobě zkomplikují pohyb po městě, ale z dlouhodobého hlediska přinesou změnu v podobě zlepšení dopravní situace nebo prostředí, ve kterém žijeme.
V souvislosti s dopravními omezeními hledáme vždy to nejlepší řešení, aby se nás dotkla co nejméně. Proto také prosíme o ohleduplnost. Kromě níže zmíněných dopravních omezení většinou také probíhají práce
v jarních měsících, které souvisejí s údržbou po zimě. Přehled změn byl aktualizován pro rok 2018 a najdete
ho pod odkazem „Dopravní omezení ve městě“ v pravé části webu. Informace budeme nadále aktualizovat.
Aktuální přehled prací
Momentálně se pracuje v ulici Bezručova, odkud budou mimo jiné přesunuty kulové javory do ulice Ruská.
Dále probíhají práce v ulici U Tří dvorů, konkrétně pod zdí fary. Most na Lanškrounské čeká na asfaltování.

Lékařské pohotovosti
Ordinační hodiny zubní pohotovostní služby
jsou od 8:00 do 11:00 hod. Mimo tyto hodiny
přijímá akutní pacienty stomatologická pohotovost Pardubické nemocnice v ordinačních
hodinách: So, Ne a svátky 8:00 – 18:00 hod.,
Po – Pá 17:00 – 21:00 hod.
Zubní pohotovostní služba

3.–4. 3. MUDr. Hřebabetzká Alena /
Staré Město 134, 461 312 501
10.–11. 3. MUDr. Illová Jana /
Brněnec 90, 461 523 140
17.–18. 3. MUDr. Jagoš Tomáš /
Jevíčko, Palackého nám. 20, 461 326 378
24.–25. 3. MUDr. Jagošová Alena /
Jevíčko, Palackého nám. 20, 461 326 378
30.3. MUDr. Kincová Milena /
Hradec nad Svitavou 549, 461 548 230
31. 3.–1. 4. MUDr. Koukola Michal /
Svitavy, Dimitrovova 799/4, 461 532 970
Lékařská pohotovostní služba
ORL pro děti a dospělé
Svitavská nemocnice, budova D, ORL,
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,
Pátek: 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, 461 569 270,
So, Ne, svátky 8:00–18:00 hodin.

Jakmile bude hotové, začne se pracovat na mostu v Říční ulici.

Lucie Macášková

Aktuální informace zde.
.....................................................................................................................................................................................

Stavba nového terminálu nádraží je před spuštěním
Cílem zatím největší rozsáhlé přestavby veřejného prostranství před vlakovým nádražím ve Svitavách je nejen zvýšení komfortu cestujících využívajících veřejnou hromadnou dopravu, ale také celkové zlepšení života
v našem městě. V brzké době dojde k předání staveniště a potvrzení harmonogramu.
Město je v současné době připraveno k předání staveniště a potvrzení časového harmonogramu stavebních
prací. Ve chvíli, kdy budeme mít k dispozici harmonogram, přineseme informace o omezeních a uzavírkách, které souvisejí se stavbou. „Nový terminál přinese cestujícím, chodcům i řidičům větší bezpečnost
a komfort. Výrazně se zlepší také prostředí okolí, které se výrazně zkultivuje,“ řekl místostarosta Pavel Čížek.
Lucie Macášková
.............................................................................................................................................................................

Oprava svitavské bašty
Svitavská bašta je unikátní a poslední částí, která se dochovala z původního městského opevnění. Letos ji
po pěti letech čeká další oprava, která ji zahalí do nové fasády.
Bašta je součástí městské památkové zóny, kterou se město Svitavy snaží neustále zvelebovat tak, aby podpořilo sepjetí města s historií a povědomí lidí o ní. Pečujeme tak o odkaz minulosti, která svědčí o našich
kořenech. Také se snažíme, aby naše město bylo zajímavé i pro návštěvníky z jiných měst. Bašta je jednou
z krásných staveb, na které můžeme být právem hrdí, a je potřeba je udržovat pro další generace. Proto
byla také podána žádost o dotaci na její opravu. Na novou fasádu a odvlhčení jsme nyní získali dotaci od
Ministerstva kultury ve výši 400 000 Kč. „Letos díky ní bašta získá nový plášť a bude zajištěno její odvlhčení.
Oprava proběhne po schválení rozpočtu města a soutěži dodavatelů,“ řekl Jiří Petr, vedoucí odboru školství
a kultury. Naposledy byla bašta opravovaná v roce 2013, kdy získala novou střechu. Majitelem bašty je
město a v současné době ji pronajímá soukromým subjektům. Část peněz za pronájem plyne do městského
fondu regenerace.

Lucie Macášková
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