Tisková zpráva

Zahájení turistické sezony
Turistickou sezonu zahájíme v sobotu 25. dubna v 9 hodin na náměstí Míru u staré radnice. Při
této příležitosti bude slavnostně otevřena nová půjčovna a úschovna kol. Letos vám chceme
představit nejen přírodu v bezprostředním okolí, ale blíže vás seznámit s městem Březová nad
Svitavou.

Tentokrát bude 20 km dlouhá trasa stejná pro pěší i pro cyklisty. Ve 14 hodin se sejdeme v Březové
nad Svitavou. V cíli letošního programu můžete navštívit prameniště podzemní vody, I. a II.
březovský přivaděč vodáren s komentovanou prohlídkou v časech: 14:15, 15:15 a v 16:15
hodin. V Březové budete mít také možnost navštívit informační centrum, základní školu nebo se
rozhlédnout z Cimrmanovy rozhledny Pro děti bude zajištěn doprovodný program. Mikroregion
Svitavsko se na akci opět podílí postavením partystanu, ve kterém se bude možné schovat před
případným nepříznivým počasím. Na březovském náměstí si můžete poslechnout hudební
vystoupení, zakoupit něco dobrého ve stáncích a odpočinout si.
Ze Svitav do Březové si můžete udělat zastávku v Hradci nad Svitavou, kde bude otevřen od 11 do
13 hodin kostel sv. Kateřiny a účastníci si jej mohou bezplatně prohlédnout.

V informačním centru budou k dispozici mapy se zaznamenanou trasou. Všechny podrobnosti
najdete také na webových stránkách: www.ic.svitavy.cz nebo na facebooku města Svitavy.
Organizátoři pro vás zajistili i autobusovou dopravu. Budou vypraveny dva spoje ze Svitav do
Březové nad Svitavou v 11:30 a ve 12:15 hod. Autobus bude odjíždět z parkoviště u Majáku, další
nástupní stanoviště bude u sportovní haly Na Střelnici a z parkoviště u restaurace Družba. Autobus,
který bude vyjíždět v 11:30, bude mít v Hradci nad Svitavou třicetiminutovou zastávku na prohlídku
kostela. Autobusem se bude možné dopravit i z březovského náměstí k vodárně na všechny tři
plánované prohlídky.
Cestu zpátky můžete zvládnou po svých, na kole, nebo budete mít možnost jet vlakem v 15:47,
17:14 a 17:47 hod. Pro ty, kteří se chtějí zdržet déle, jede poslední vlak v 19:47 hod. Přijďte strávit
příjemný den spolu s námi.
Alice Štrajtová Štefková

Nová půjčovna a úschovna kol a zavazadel
v ulici Pod Věží
Se zahájením nové turistické sezóny ve Svitavách bude také otevřena nová půjčovna a úschovna kol
a zavazadel. Pro tento účel byl upraven nevyužitý dvorek mezi starou radnicí a veřejnými záchodky
v ulici Pod Věží. Turisté a návštěvníci města, stejně tak jako místní, si budou moci od 25. dubna
2015 oproti kauci vypůjčit dvě elektrokola, dvě trekkingová kola, šest koloběžek a vozík za kolo
tzv. cruiser. Návštěvníci, kteří si budou chtít prohlédnout krásy našeho města a okolí, si budou
moci také svá zavazadla odložit v úschovně, a pak si, neobtěžkáni taškami a batohy, třeba i vypůjčit
kolo či koloběžku a podívat se k rybníku Rosnička, na Brand nebo do Vodárenského lesa. Půjčovnu
a úschovnu bude provozovat Informační centrum města Svitavy na náměstí Míru č. 48. Informace na
tel.: 461 534 300 nebo na: www.ic.svitavy.cz v sekci Turistické odkazy.
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