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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 - květen 2018

Facebookový profil.
Oficiální informační portál města Svitavy

Prožijte Svitavy ve fotografii.
Fotogalerie městských akcí na Zonerama.

Oprava kruhového objezdu přinesla
dopravní omezení

Více informací zde:
Objízdné trasy
Přehled dopravního
omezení ve městě
Aktuální dopravní situace

V následujícím období nás čeká velké omezení silniční dopravy, které přinese zlepšení stavu
silnice na ulici T. G. Masaryka (l/34), opravu velkého kruhového objezdu před budovou Policie
ČR a díky vzniku kruhového objezdu před gymnáziem také zlepšení bezpečnosti a přehlednosti
provozu. Vybudována bude také nová kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení a přechody pro
chodce.
Při této opravě a stavbě dojde k propojení investice města Svitavy a ŘSD Pardubice. Město
vybuduje na ulici T. G. Masaryka novou kanalizaci, vodovod, veřejné osvětlení a přechody pro
chodce. ŘSD zajistí pokrytí vozovky novým živičným povrchem v úseku od finančního úřadu
po restauraci Národní dům, opraví velký kruhový objezd před budovou Policie ČR a vybuduje
kruhový objezd před gymnáziem. Paralelně budou probíhat práce, které zasahují pod povrch
vozovky a oprava velkého kruhového objezdu. Následovat bude stavba objezdu před gymnáziem a finálně se vozovka pokryje novým povrchem. Práce by se měly uskutečnit v období od
května do října.
Pavel Čížek, Lucie Macášková
.............................................................................................................................................................................

AKTUÁLNĚ: Ve čtvrtek 10. května proběhlo předání stavby a schůzka s ŘSD, které stavbu zajišťuje, současně probíhá rozmístění dopravního značení. Následně se bude frézovat 1. polovina
kruhového objezdu, poté opravovat obrubníky a také proběhne pokládka. V této první etapě
se zjistí stav podkladových vrstev. Podle jejich stavu pak bude pokračovat další část opravy.
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Kulatý stůl:
Rekonstrukce krytého bazénu
Zveme všechny zájemce o téma rekonstrukce krytého plaveckého bazénu na Kulatý stůl. Přijďte
se podrobně seznámit s kompletním projektem krytého bazénu a veřejně s námi diskutovat ve
středu 16. května v 17 hodin ve velkém sále městského úřadu, ulice T. G. Masaryka 25.
Lucie Macášková
.............................................................................................................................................................................

Svátek fotografů ve Svitavách
- 38. národní soutěž a výstava
V měsíci květnu přijedou opět po roce do Svitav ti nejlepší amatérští fotografové z celé republiky. Už osmatřicátý ročník Národní soutěže a výstavy amatérské bude zahájen v sobotu
12. května v Ottendorferově domě předáním cen těm neúspěšnějším a poté se všichni sejdeme
ve výstavních síních městského muzea na prohlídce výstavy a diskuzi s porotci.
Odborná porota, která se sešla ve Fabrice začátkem dubna, hodnotila 899 snímků od 182
autorů a šesti kolektivů. Odborná porota pod vedením doc. Josefa Ptáčka konstatovala, že
úroveň letošní soutěže, a tedy i výstavy, je vyšší, než v minulých letech, takže se máte na co
těšit. Premiéra výstavy se bude konat jako v minulých letech ve svitavském muzeu, poté bude
putovat po dalších místech České a Slovenské republiky. Fotografie vybrané porotou na výstavu
ale najdete i v dalších místech města, ve Fabrice, kině Vesmír, v kavárnách V Parku, Rošambo či
Andělské. Kromě soutěže a výstavy jsou na víkend v polovině května plánována také setkávání
pro odbornou fotografi ckou veřejnost.

Blanka Čuhelová

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

Přihlaste se do soutěže
o nejlepší kotlíkový guláš
Naše svitavské pivní slavnosti se blíží. Jedna z nejoblíbenějších akcí i tentokrát nabídne souboj
kuchařů pod širým nebem o nejlepší kotlíkový guláš. Vaříte rádi a jste pro každou srandu? Tak
se přihlaste, bude to báječně strávený den mezi svými kamarády. Uvidíme, zda Sklepáci obhájí
své vítězství z minulého ročníku!

Petr Šmerda

Více informací včetně přihlášek
a propozic zde
............................................................................................................................................................................

Městský úřad vypisuje výběrové řízení
Město Svitavy hledá úředníka na pozici zajišťující interní audit.
Co nabízíme?
- pět týdnů dovolené
- stravenky
- příspěvky na penzijní nebo životní připojištění
- zaměstnanecké benefity v systému Cafeterie
Více informací o pozici zde.
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Den rododendronů a Voříškijáda
Opět po roce se sejdeme tradičně v parku Jana Palacha, abychom oslavili krásy přírody, letos
již podeváté. Den rododendronů a Den zvířat, jehož součástí bude i každoroční Voříškijáda,
se koná poslední květnovou sobotu 26. května ve 13 hodin, ve spolupráci se Záchrannou
stanicí zvířat Zelené Vendolí, na jejíž podporu bude věnován výtěžek akce.
Kromě rozkvetlých rododendronů uvidíte dravé ptáky, ukázky agility, můžete si odpočinout
v meditačním labyrintu. Se svým psím parťákem se můžete zúčastnit oblíbené Voříškijády, ať
už jste majitelem pejska s průkazem původu nebo bez něj. Na prodejní výstavě budete mít
možnost zakoupit sazenice, květiny a další výpěstky zahrádkářů. Můžete se s pěstiteli radit
a povídat si v krásném prostředí s kávou či jinými dobrotami v ruce. Občerstvení bude zajištěno
stánkovým prodejem přímo v parku.
Pro děti si tým DDM z Moravské Třebové připravil několik stanovišť včetně možnosti svézt se
na koni. Součástí odpoledne bude také bleší trh, na kterém nakoupíte spoustu krásných věcí za
symbolické ceny. Celým odpolednem vás bude provázet hudební vystoupení kapely Paraplet ze
Svitav. Od 18 hod. vystoupí Jazzové combo Petra Jeníčka (ZUŠ Svitavy) a od 19 hod. svitavská
skupina Do větru.
Program:
13:00

Slavnostní zahájení

13:15

Show dravých ptáků

14:00

Vystoupení agility klubu při DDM Moravská Třebová

14:30

Městská policie měří běh dětí radarem

15:00

Druhé vystoupení Agility klubu

15:15

Zahájení soutěže o nejhezčího pejska

15:30

Ukázka hasičského záchranného sboru Svitavy

16:00

Přehlídka psů

16:15

Taneční vystoupení se psem

16:45

Slavnostní vyhlášení vítězů

18:00

Hudební vystoupení Jazzového comba Petra Jeníčka

19:00

Hudební vystoupení skupiny Do větru.

Zuzana Štěpánková

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

Studentský majáles
Blíží se nám květen, máj.. lásky čas nám klepe na dveře a s tím je už dlouhé roky spojený
majáles. Tradiční české oslavy příchodu máje, krásy mládí a studentského života. Tímto bych
vás rád pozval na již tradiční Svitavský Majáles, který se bude konat 18. května, letos na téma
Cesta kolem světa.
Čeká na vás bohatý program a spousta známých osobností v čele s kapelou Morčata na
útěku. Dopolední veselí vypukne v 9 hodin, kdy se celá karavana studentů všech svitavských středních škol, vydá na svou spanilou krasojízdu po Svitavách. Průvod vyrazí od Fabriky, obkrouží náměstí s cílem v parku Jana Palacha, kde proběhne dopolední program.
Zde se můžete těšit na taneční skupinu Flow z Ústí nad Orlicí, zpěvačku Petru Švancarovou
a na překvapení, které jsme si pro vás připravili. Večerní program vás čekají hudební vystoupení
na Lánské zahradě (v případě špatné předpovědi počasí v alternativním klubu Tyjátra), a po té
after party v nočním klubu 4U. Na Lánské zahradě se vám představí kapela Among the wasted,
URBN a jako hlavní hvězda celého letošního ročníku brněnská kapela Morčata na útěku. Na
Lánské zahradě začíná program ve 20:00 a končí lehce před půlnocí. Vstup do areálu je možný
již od 19 hod. Po ukončení programu dopraví svoz návštěvníky Lánské zahrady do klubu 4U.
Vstupenky v předprodeji se prodávají za 100 Kč a na místě za 150 Kč. V ceně je vstup na Lánskou zahradu, svoz a vstup do klubu 4U.

Jaromír Jonek

..............................................................................................................................................................................
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HŘEBEČSKÝ
SLUNOVRAT

16.6.2018 15:00

NEBE ŽLUTÝ PES

KATARÍNA

KNECHTOVÁ
REVIVAL

ECHONAUT
ELÁN
PLUS
MÍNUS

COVERS FOR LOVERS

BANDA AMERICANO

40 DJ MARTIN HRDINKA

FESTIVAL HNED
VEDLE VÁS!

200 Kč na místě
150 Kč v předprodeji

Svitavy: Ic, centrum FABRIKA
moravská třebová: ic, budova muzea (KSMT)

autobusová doprava zdarma
www.hrebecskyslunovrat.cz
www.facebook.com/festival.hrebec

CZ+ SK

KULTURNÍ
SLUŽBY MĚSTA
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

SVITAVY

MORAVSKÁ
TŘEBOVÁ

KOCLÍŘOV

KAMENNÁ
HORKA

PARDUBICKÝ
KRAJ
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