newsletter města Svitavy

3/2018, www.svitavy.cz

newsletter
MĚSTA SVITAVY

3 / 2018

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.

Informace z odboru školství
Zápis dětí do základních škol bude probíhat v úterý 24. 4. 2018 v době od 14 do 18 hodin ve
všech svitavských základních školách. Zapisovány budou děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8.
2012. Rodiče si s sebou přinesou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, pro případ žádosti
o odklad povinné školní docházky pak i vyjádření dětského lékaře a Pedagogicko - psychologické
poradny nebo Speciálního pedagogického centra. Podrobné informace poskytnou jednotlivá
ředitelství základních škol. První kolo zápisu dětí do mateřských škol bude pro nadcházející školní
rok 2018 - 2019 probíhat ve čtvrtek 10. 5. 2018 v době od 13 do 17 hodin v kulturním centru
Fabrika. Žádost o přijetí do konkrétní mateřské školy obdrží rodiče při vstupu do sálu. Po vyplnění ji pak odevzdají společně s lékařským potvrzením ředitelce vybrané mateřské školy. Podle
potřeby a počtu volných míst bude následovat minimálně druhé kolo. Zápis dětí do mateřských
škol vychází z ustanovení novelizovaného školského zákona. Ten v § 34 odst. 1 říká: „Předškolní
vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od
počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení
povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.
Předpokládáme, že pro následující školní rok bude v našich mateřských školách míst dostatek.
.............................................................................................................................................................................

Volná pracovní místa
Město Svitavy hledá úředníky na pozice zajišťující interní audit a projednávání přestupků v oblasti
dopravy. Bližší informace na www.svitavy.cz na elektronické úřední desce v sekci výběrová řízení.
Ludmila Valenová

.............................................................................................................................................................................
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Zahájení turistické sezóny tentokrát v Mikulči
Turistickou sezónu zahájíme v sobotu 21. 4. 2018 v 9:00 hod. v prostoru občerstvení Plechárna u rybníku Rosnička. Cílem letošního ročníku bude obec Mikuleč. Trasa pro pěší i cyklisty
povede od rybníku Rosnička přes naučnou stezku BRAND, kolem památníku Včelích matek
po cyklostezce č. 24 do Opatovce a dále do Mikulče. Odpočinkové místo kempu v Opatovci –
Starém Valdeku, bude také občerstvovací zastávkou, kde si v době oběda můžete dát polévku
či klobásku, odpočinout si nebo sami opéct špekáček na otevřeném ohništi. Klub českých
turistů společně s Pionýrskou skupinou Vysočina připravili doprovodný program pro děti na
téma „Z pohádky do pohádky“. Mladí turisté, kteří vyplní hrací kartu a odevzdají ji v cíli, budou
odměněni.
Pro seniory či osoby handicapované zajistil Mikroregion Svitavsko autobusovou dopravu zdarma. Nástupy jsou na autobusových zastávkách u ZŠ Felberova ve 13:20 hodin, Svitavy STS (na
straně směrem do Svitav v 13:25 hodin), Svitavy u haly Na Střelnici 13:30 hodin.
Všichni se tedy sejdeme ve 14 hodin v Mikulči, kde můžete kromě krás okolní přírody vidět
výzdobu jednolodního kostelíka sv. Jiří, jejímž autorem je Mikoláš Aleš. Zástupci obce Mikuleč
připravili na hřišti od 14 hod. zajímavý program (ukázka výcviku psů, která proběhne ve dvou
blocích od 14 hod a od 15 hod., jumping od 14:30 do 15 hod., zájemci se mohou naučit správné
technice Nordic Walking či FitKoloběhu. V prostoru hřiště bude zajištěno občerstvení a kromě
jiného bude možné zakoupit i dobroty z udírny. Od 16 hod. si návštěvníci budou moci poslechnout hudební vystoupení kapely Generace. V případě nepříznivého počasí bude možné využít
zázemí pártystanu a zastřešené terasy.
Trasa ze Svitav do Mikulče je dlouhá 7,8 km a bude v terénu viditelně vyznačena. Varianty tras
s různou délkou a obtížností pro pěší i pro cyklisty jsou zakresleny v mapě, která je součástí
tohoto zpravodaje a bude od 17. do 21. 4. k vyzvednutí v Městském informačním centru.
Nejdelší varianta přes Javornický hřeben po žluté turistické stezce zpět do Svitav měří 17,5 km.
Zpáteční cestu můžete zvládnout po svých nebo využít autobusovou dopravu, která je zdarma.
Autobusy budou odjíždět z autobusové zastávky v Mikulči v 17:00 a v 18:00 hod.
Pro ty, kteří se budou chtít zdržet déle jede veřejný linkový autobusový spoj do Svitav v 19:36
hod. ( jde o veřejný placený spoj).

Zuzana Štěpánková
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kostel

mikuleč

hřiště mikuleč

kemp opatovec
značená část

9,7 km
podjezd R35

KUDY KAM?

Aplikace mobilního
průvodce městem
žlutá turistická značka

SVITAVA

brand

cyklostezka Svitava 24

modrá turistická značka

7,8 km
stanoviště pro děti

Rosnička
Další možná trasa pro pěší

SVITAVY

Pokračování ze str. 1, 2

MODRÁ trasa 7,8 km (modrá turistická značka) pro pěší (kočárky) i cyklisty vede od rybníku
Rosnička přes přírodní areál Brand, kolem památníku Včelích matek, dále po cyklostezce
Svitava 24 do Opatovce a do Mikulče.
ŽLUTÁ trasa 9,7 km (žlutá turistická značka) pro pěší i cyklisty
vede přes Javornický hřeben.
ZELENÁ trasa je určena pro autobusovou dopravu.
• zdarma Svitavy–Mikuleč, zastávky:
ZŠ Felberova 13:20, STS 13:25 (ul. Bezručova směr do Svitav), hala Na Střelnici 13:30
• zdarma Mikuleč–Svitavy, zastávka:
Pošta 17:00, 18:00
• placená linka Mikuleč–Svitavy, zastávka:
Pošta 19:36

z pohádky
do pohádky

Čarodějnice, která bydlí v lese u rybníka Rosnička, začarovala nedaleké
Opatovecké království. Mladé hrdinky a hrdinové ho mohou vysvobodit
splněním několika úkolů, při kterých
potkají medvědy od Kolína, pejska
a kočičku, včelku Máju nebo čertíky.
A pokud zvládnou království vysvobodit a dojít až do Mikulče, nedostanou sice půl království a princeznu,
ale sladká odměna a titul „malého
svitavského turisty“ je nemine..
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Ve Svitavách se otevírá první
coworkingové centrum
Od začátku dubna se ve Svitavách na náměstí otvírá první svitavské coworkingové centrum. COWORK
Svitavy bude fungovat jako sdílená kancelář nebo místo pro pracovní setkávání či jiné skupinové akce.
K dispozici je zde PC, projektor, tiskárna, wi-fi a také zázemí s kuchyňkou se základním vybavením a toaletou.
„Coworkingové centrum nabízí možnost pro lidi na volné noze využít možnost práce ve sdílené kanceláři.
Podělí se tak o náklady na její fungování, nemusí pracovat z domova a jsou v kontaktu s dalšími lidmi,“ říká
Petr Šmerda z Městského informačního centra, které má kancelář ve správě. Cowork je umístěný vedle
MIC Svitavy, na adrese Náměstí Míru 48. Kancelář poskytuje 14 pracovních míst ve variabilním prostoru,
1 pracovní místo u pevného počítače s tiskárnou a připojením k projektoru, 4 pracovní místa u barového
stolu v prostoru kuchyně. V pilotním provozu bude otevřeno každý všední den od 8 do 17 hodin, v sobotu
od 9 do 12 hodin. Cena pronájmu pracovního místa je pro pilotní provoz nastavena na 50 Kč na den. Celou
místnost na hodinu je možné pronajmout za 200 Kč, na celý den pak za 1300 Kč. Jedná se zatím o pilotní
ceník, který budeme korigovat na základě reálného fungování. Rezervovat místo je možné na telefonním
čísle 461 550 300 nebo na e-mailu info@svitavy.cz.

Lucie Macášková

Stránky Cowork Svitavy zde
.............................................................................................................................................................................

Farmářské trhy na náměstí
Letos už po osmé budete moci zažít ve Svitavách na náměstí atmosféru farmářských trhů. Vybírat z regionálních a sezónních potravin můžete od 18. dubna do konce října, a to pravidelně každou středu, kdy se
již před osmou hodinou ranní zaplní stánky trhovci.
Regionální a sezónní potraviny jsou čím dál tím více oceňovány. Jejich nákup patří nejen k ekologickým
trendům doby, ale zároveň je součástí zdravého životního stylu. „Ve Svitavách si už od roku 2010 můžete
vybírat z různých položek, které trhy nabízejí. Tradičně můžete nakoupit v jarním období sadbu, dále
pak ovoce a zeleninu, mléčné výrobky, koláče, med nebo řemeslné výrobky“, říká za organizátory farmářských trhů Rudolf Grim. Seznamy prodejců se průběžně mění a vychází také z aktuálního ročního období.
Doplňkovým sortimentem jsou výrobky ze dřeva, slaměné klobouky, ručně vyráběné keramiky, šperků
a dalšího zajímavého zboží od regionálních prodejců a výrobců. Tak jako v minulém roce se uskuteční
13. 6. prezentace farmářských výrobků Pardubického kraje.

Lucie Macášková

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

Rozsviťte se s námi modře
Během celého dubna bude v Krůčku probíhat osvětová kampaň u příležitosti Světového dne porozumění
autismu (2. dubna) a to formou fotografií, informačních letáků, besed a vzděláváním s tématem komunikace. Akce je podpořena projektem Centrum pro rodinu MPSV, stejně jako kluby a poradna pro rodiny
s dítětem s Poruchou autistického spektra. Připojte se k nám!
Vyfoťte se v modrém (nebo s výrazným modrým doplňkem) a sdílejte fotku s námi na Facebooku
(stačí připojit @mckrucek) nebo nám fotku pošlete na náš e-mail materskecentrum@kruceksvitavy.cz.
NEBO podívejte se na film (sami, s přáteli, kolegy…) s tématikou autismu a napište nám o tom!
NEBO vyhledejte si informace o autismu (nadejeproautismus.cz, autismusprocit.cz, detiuplnku.cz a další)
a třeba uspořádejte besedu. Modrá je barva porozumění. Rozsviťme Svitavy modře.

Tým MC Krůček

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

Změna termínů představení abonentního cyklu
Vážení návštěvníci Divadelního abonentního cyklu, v této sezóně ( jaro – léto 2018) nastaly změny termínů
u dvou inscenací:
Představení brněnského HaDivadla – Strýček Váňa se přesouvá ze 4. dubna na 7. května.
Nový termín představení pražského Divadla Kalich – Božská Sarah je 13. června.
Abychom vás v budoucnu mohli o nastalých změnách lépe informovat, dovolujeme si vás požádat
o aktuální čísla vašich mobilních telefonů. Sdělte nám je do konce dubna na recepci Fabriky:
tel.: 461 535 220, e-mail: recepce@kultura-svitavy.cz .
Děkujeme vám a těšíme se na viděnou v pondělí 7. května.

Vladislav Steinbauer

.............................................................................................................................................................................
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Zahájena rekonstrukce terminálu
V březnu letošního roku byla zahájena rekonstrukce veřejného prostranství části ulice 5. května před výpravní
budovou vlakového nádraží. Cílem zatím největší rozsáhlé přestavby veřejného prostranství ve Svitavách je
nejen zvýšení komfortu a bezpečnosti cestujících pohybujících se v okolí nádraží, ale také celkové zlepšení
prostředí kolem nádraží. Ukončení je plánováno v listopadu 2018.
V současné době je zákaz vjezdu do části ulice 5. května. Pro chodce jsou připravené koridory, které budou
fungovat do té doby, dokud bude možné zajistit jejich bezpečný průchod částí staveniště. Ve chvíli, kdy bude
prováděna kompletní rekonstrukce konstrukčních vrstev nových komunikací, chodníků a parkovacích ploch,
dojde k úplnému zákazu průchodu od výpravní budovy vlakového nádraží směrem k ulici Tovární, a to po
nezbytně nutnou dobu. O aktuálním postupu budeme včas informovat.

Pavel Čížek, Lucie Macášková

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