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Volebníobdobí1998-2002 v obrazech

Programbytové vÿstavby ve Svitavách - PROGRAM FUTURUMvznikl vlétêroku 1995. Odté dobyvyrostlacelá nováobytná
çtvrƒ nazvanáNa Vêjí‡i, kde kromêsoukromÿchrodinnÿch domû
a domûjinÿchinvestorû bylojiæ postaveno celkem219 nájemních
bytû. Poslední z nich(dvê 14bytové sekce v obytnémbloku na ulici
Na Vêjí‡i) byly dokonçenyletos vlétê.

Mêstoje spolus bytovÿmdruæstveminvestoremvÿstavbytzv. mêstskÿch vil. První byla postavena v roce 1999 spolu s BD Domov,
letos vyrûstá druhá vila s rozpoçtovÿmi náklady 14, 8 mil Kç
(3,2 mil. státní dotace, 7,2 mil. podíl druæstva, 4,4 mil. úvêr mêsta). Zahájenajiæ také byla vÿstavba t‡etí mêstské vily se stejnÿm
zpûsobem nancování. V¿echny vily jsou desetibytové, s garáæí
pro kaædÿ byt.

Zcelajinou bytovou kulturu nabízejí nízkoenergetické domky holandského typu, s moderní holandskou technologií vyuæívající
sluneçní energii. Architektonické ‡e¿ení domkû poskytuje p‡edstavu o holandskémstylu bydlení, které vel mi efektivnê vyuæívá
malÿ prostor, p‡írodní materiály a zeleñ. U nás postavené domky
slouæíjako uçebnice pro dal¿í mêsta a hlavnê projektanty a stavební rmy. Mêsto za nê obdræelo dvê vÿznamná ocenêní.

DûmBrat‡í Çapkûl, 3, 5 byl v po‡adí druhÿmpanelovÿmdomemve
mêstê, kterÿ pro¿el celkovou opravou, odbornê nazÿvanou revitalizace a humanizace, neboli ozdravêní a zlid¿têní. Odroku 1996,
kdy mêsto s takovÿmi opravami panelovÿch domû zaçalo, bylo vynaloæeno jiæ témê‡ 90 milionû korun. Vlistopadu leto¿ního roku
budou dokonçeny opravy domu Marie Puj manové 2 - 12 (v po‡adí
jiæ sedmého) a pro p‡í¿tí rokse p‡ipravují podklady prorevitalizace
domû na ulici Di mitrovovê.

Vroce 2001 byla dokonçena p‡estavba objektu Laçnov 81 na çty‡i
byty pro sociálnê slab¿í obçany. Pûvodní objekt tvo‡ila hospodá‡ská usedlost ojedné bytovéjednotce, porekonstrukci vzniklyt‡i
bytyo velikosti 1 +1 a úpravou pûvodních prostor byt 2 +1. Celkové náklady çinily 2, 75 mil. Kç, z toho státní dotace 960tis. Kç.

Poçátkemleto¿ního srpna byly zahájeny práce na první etapê projektu Regenerace panelového sídli¿tê Svitavy - Lány, která
v souladu s p‡ání mobyvatel zahrnuje ‡e¿ení parkovacích ploch,
vçetnê p‡íslu¿né zelenê, vybudování nástupních ploch pro p‡ípadnÿ zásah hasiçû a záchraná‡û a nêkteré úpravy komunikací. Stavební stroje se poprvé zakously do zemê p‡ed domemSvitavská
8-16. Pokraçovaly u domu Svitavská 28-36a zahájilytak práce na
propojení této plochy se stávající m parkovi¿têm u supermarketu.
Následovat bude úprava parkovacích stání p‡ed domemFelberova
4-14. Celá regenerace sídli¿têje rozvræena na pêt let, náklady na
tuto první etapujsou vyçísleny na devêt milionû korun.
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Vroce 1999 byla nákladem10,6 mil. Kç dokonçenarevitalizacerybníka Rosniçka. Vÿsledkemdílaje nejenzvÿ¿ení kapacityrybníka
a zbudování odkalovací nádræejako vÿznamného protipovodñového opat‡ení, aletakézlep¿ení podmínek k rekreaci obyvatel mêsta, koupání, sportu a sportovní murybá‡ství. Letos byla u plechárny zhotovena pergola pro posezení a vybudovánastudna na uæitkovou vodu.
S p‡ispêní m mêsta byla zahájena rekonstrukce chaty Rosniçka.

Uæjs me si zvykli na novê upravené prostory na Komenského námêstí a ¢kolní ulici. Na místê bÿvalé¿kolybylyvletech2000- 2001
provedeny p‡eloækysítí a p‡eloæka koryta‡eky, vybudovány opêrné
zdi nového koryta alávka, postaven novÿ silniçní most, upraveny
vozovky, chodníky i okolní zeleñ. Mêsto se vÿznamnê podílelo na
získání prost‡edkûa z rozpoçtu mêstabylo vynaloæeno 1, 7 mil. Kç.
Souçástí bylai rekonstrukce kanalizaceza 3,6 mil. Kç, zaji¿ƒovaná
spoleçností Voda a sport, s. r. o. ùprava tohoto území byla první
etapou protipovodñovÿch opat‡ení ve mêstê.

Sportovní hala Na St‡elnici - za‡ízení vyuæívané p‡edev¿í msvitavskÿmi ¿kolami a oddíly TJ, dnes jiæ ale známé çeskÿmi zahraniçní mreprezentaçní mcelkûm. Mêsto zajistilo nancování
z nêkolika zdrojû: z dotace ministerstva ¿kolství prost‡ednictví m
Gymnázia Svitavy (55, 1 mil. Kç), z rozpoçtu mêsta (28 mil. Kç)
a z dotace ÇSTVprost‡ednictví m M¢MT ÇR(4 mil. Kç). Mêsto
také hradilo projekt (1,2 mil. Kç) a zbourání pûvodní têlocviçny
(675 tis. Kç).

Do schválenÿch protipovodñovÿch opat‡ení pat‡í i vÿstavbasuchÿch retençních nádræí, nêkdy nazÿvanÿch poldry. První
z têchto nenápadnÿch, ale vel mi dûleæitÿch nádræí byla vybudována v roce 1997 v Lánech(za 2, 1 mil. Kç), druhá(nasní mku) byla
vybudována v roce 2001 v Laçnovê náklademtémê‡ 4,4 mil. Kç.

Vroce 1999 byl jako poslední v ‡adê ¿kolních h‡i¿ƒ dobudován
sportovní areál Základní ¿koly na Riegrovê ulici (1, 5 mil. Kç),
takæe nyní jiæ v¿echny základní ¿koly ve mêstê mají své areály,
nêkteré i s umêlÿmi povrchy. V¿echna ¿kolní sportovi¿tê jsou po
vyuçovací dobê, o víkendech a prázdninách p‡ístupná ve‡ejnosti.
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Koncemroku 1999 vyrostl ve sportovní mareálu Cihelna skatepark, h‡i¿tê urçené p‡edev¿í mvyznavaçûmskateboardû a koleçkovÿch bruslí. Vybudování asfaltové plochy o velikosti 18 x 40 metrû
za pûl milionu korunzajistilo mêsto Svitavy, nançní prost‡edky na
po‡ízení p‡ekáæek poskytlajako sponzorskÿ dar rma Transgas.

Odprosince 2000je v provozuvíceúçelovÿsportovní areál v Laçnovê. Byl vybudován nákladem4,3 mil. Kç na místê starého h‡i¿tê
jakojeden z projektû prevence kri minality ve mêstê. Dominantou
areáluje h‡i¿tê na hokejbal, kterésvou kvalitou pat‡í v souçasnosti
mezi nejlep¿í v ÇR. Z dotace od MV ÇRbyl areál vybaven dvêma
venkovní mi stoly na stolní tenis a dvêma sestavami ¿plhadel pro
men¿í dêti. Areál je otev‡en sedm dní vtÿdnu a bezplatnêje p‡ístupnÿ dêtema mládeæi z celého mêsta. Za vybudování areálu obdræelo mêsto Zlatou plaketuod Çeskomoravského hokejbalovéhosvazu.

Mêstskÿ kamerovÿ monitorovací systé m byl také vybudován
jako projekt prevence kri minality s nançní spoluúçastí MV ÇR.
Vsouçasné dobê je ve mêstê instalováno ¿est kamerovÿch bodû,
monitorovací pracovi¿têje ve sluæebnê mêstské policie. Paralelní
monitorovací pracovi¿têjetaké na Obvodní moddêlení PÇRSvitavy a policistûmumoæñuje nap‡íkladihned po oznámení trestné
çinnosti vyhledávat, zda tato trestná çinnost není zaznamenána
kamerami. Projektjiæ stál celkem4,06 mil. Kç, z tohostátní dotace
çinily 2, 7 mil. Kç.

Protoæe se ve Svitavách nenacházela plocha, která by umoæñovala
bezproblémovÿtransport pacientûzesanity do vrtulníkûleteckézáchrannésluæby, bylo nutné v rámci Integrovanéhozáchrannéhosystémuvybudovat plochu-heliport- s pat‡içnÿmtechnickÿmvybavení m.
Pro vÿstavbu byl zvolen prostor v areálu hasiçského záchranného
sboru na Olbrachtovê ulici. Stavba za necelÿch 800 tisíc korun
(p‡íspêvek mêsta 769tis.) byla realizována ve 2. pololetí 1999.

ParkJana Palacha. Zahájení rekonstrukce parku kácení mstromû v zá‡í 1999se nesetkalos pochopení mçásti obyvatel mêsta,
coæ ve svémdûsledkuznamenalo zastavení
prací na témê‡ ¿est mêsícû. Postoj obçanû
se s prûbêhemrekonstrukce postupnê mênil
a p‡i slavnostní m p‡edávání parku do uæívání ve‡ejnosti v çervnu 2001 jiæ naprosto
p‡evaæovalo kladné hodnocení. Dnesje park
zase oblíbenÿm místem k procházkáma odpoçinku, odleto¿ního rokujsou v nêmpo‡ádányrûzné kulturní akce. ( Náklady: mêsto
Svitavy 4,96 mil. Kç, Státní fond æivotního
prost‡edí ÇR3,81 mil. Kç.)

P‡es çty‡i miliony korunstálavÿstavbaplynovoduv Laçnovê, kterÿjiæ umoænil nebo
v budoucnu umoæní více neæ sedmdesáti domûmekologické vytápêní. Akce byla nancována z rozpoçtu mêsta. Letos se vybuduje
dal¿í plynovod v Lánech v ulicích Svitavská,
Trávníky a ùvoz a umoæní napojení asi dvaceti domû.

Vroce 2000 uplynulo p‡esnê stolet od úmrtí
vÿznamného svitavského rodáka, mecená¿e
mêsta Valentina Oswalda Ottendorfera. Zaslouæil se o vybudování první svitavské nemocnice, sirotçince a starobince atakéreprezentativní ve‡ejné knihovny, kterouvybavil
bohatou nadací najejí provoz. P‡i p‡íleæitosti
tohoto vÿroçí mu byla na budovê knihovny
odhalena pamêtní deska.
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Více neæ patnáct milionû korun bylo vloæeno do oprav komunikací. Za nejvêt¿í z nich lze oznaçit tyto: rekonstrukce ulice
Olbrachtovy (3 mil. Kç), oprava chodníkû na Kapitána Jaro¿e
(2 mil. Kç), rekonstrukce ulice Na Barikádách(1,65 mil.), oprava
zadní cesty v Laçnovê (1, 5 mil.), rekonstrukce ulice Rooseweltovy
(1,3 mil.). Okruæní k‡iæovatka pod námêstí mstála 1,2 mil. Kç
a byla vybudována bêhemjedenácti dní.

Jennêkteréz budov Ne mocnice Svitavy byly donedávna majetkem
mêsta, p‡esto se mêsto staralo o nemocnici jako o celek. Vletech
1999 aæ 2002 poskytlo narozvoj nemocnice nebo na nutné a havarijní opravy celkemdvacet dva miliony korun. Nyní probíhající vÿstavbu nového pavilonu akutní chirurgie nancuje stát, na získání
têchto prost‡edkûse mêsto vÿznamnê podílelo a uhradilotaké projekt (5 mil. Kç).

Rovná st‡echa nad p‡ístavbou budovy Muzea a galerie byla
v roce 1997 v havarijní mstavu a zaçalo zatékat do expozic. Pûdní
nástavbou, provedenou vletech 1997- 2000, se vy‡e¿il nejen problé mzatékání, ale nová sedlová st‡echa p‡irozenê spojila star¿í
çást budovysezcela necitlivou p‡ístavbouz 60. let minuléhostoletí.
Vnovÿch prostoráchvzniklav Çeskérepublice ojedinêláexpozice
z historie praní. (Pûdní vestavbaz roku 2000stála nêco málo p‡es
dva miliony korun.)

Svitavskÿzi mní stadion máodroku 2000 novoutechnologii chlazení ataké novourolbu na úpravuledové plochy. Celkovê si rekonstrukce stadionu vyæádaly çty‡i a pûl milionu korun.

Vletech 2000aæ 2002 byl náklademkolemjednoho milionu korun
vybudován p‡íst‡e¿eku s muteçní ob‡adní sínê. Ochrání çekající úçastníky ob‡adû p‡ed nep‡íznivÿmpoçasí m.

Æidovskÿ h‡bitov ve Svitavách byl z‡ízen místní æidovskou obcí
v roce 1894za mêstems mêremk Moravské T‡ebové. Vroce 1938,
po obsazení pohraniçí Nêmeckem, zaçalajeho postupná devastace,
která pokraçovala i po odsunu nêmeckÿch obyvatel v roce 1945.
Vletech 2000- 2002 bylo místo vyçi¿têno, vysázeno a pietnê upraveno, p‡ipravuje se umístêní pamêtní desky.

P‡ílohu p‡ipravila J. Svobodová spolu s vedoucí mi odborû Mêù a ‡editeli organizací z‡ízenÿch mêste m. Foto: J. Çermák, E. Stündl, J. P‡ikryl a archiv.

