
 

 

 

 

Svitavy, 18. září 2018 

 

Nové sídlo Sportes 

Rekonstrukce třípodlažní budovy z konce 19. století, která bude sloužit jako nové sídlo Sportes, je 

hotová. Musíme říci, že se jedná o rekonstrukci velice zdařilou. 

Budova, která původně patřila majiteli pily, která stála dříve v místech současné společnosti ČSAD, 

zůstala prakticky od války v původním stavu, samozřejmě až na drobnosti, jako je nová malba. 

Rekonstrukce, se kterou se začalo 15. prosince 2017, ponechala v budově původní prvky, které ale 

kompletně obnovila. Za zmínku stojí například nádherné dřevěné schodiště. Stavba byla ukončena 

20. srpna 2018. Jakmile proběhne kolaudace, měla by být budova připravená k nastěhování pro 

společnost Sportes, která zde získá nové sídlo.  

V rámci stavebních úprav proběhla například výměna všech okenních a dveřních výplní v obvodových 

konstrukcích, výměna dřevěné obvodové konstrukce arkýře, ale také přestavba půdního prostoru na 

kanceláře a archiv, včetně vytvoření nového schodiště do podkroví. „Za zmínku určitě stojí původní 

dřevěné obložení stěn, rekonstrukce původních dveřních obložek a dveří včetně původního 

dřevěného schodiště,“ říká Milan Oblouk, který měl projekt na starost.  

Lucie Macášková  
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Odlévání pomníku k výročí republiky 

V úterý 11. září odlil umělecký slévač Martin Horký kovové části pomníku, který bude slavnostně 

odhalen 28. října 2018 na svitavském náměstí. Jak výroba probíhala? 

 

Nejprve se 2-3 týdny tvořil model, po něm následovala cca 4-5 dní výroba formy. Samotné odlévání 
trvalo s přípravou a tavením 1 den. Bronz se tavil na 1250 stupňů, přičemž kniha a další kovové části 
jsou vyrobené ze slitiny mědi a cínu (8 %). Všechny odlité části váží 50 kg, kniha samotná 38 kg. 
Odlitek je dutý a formu tvoří 6 dílů. Nyní bude cca 14 dní trvat dokončování, kdy se provádějí 
povrchové úpravy, tzv. cizelování (leštění a broušení) a montáž. 
Zajímavostí je, že při odlévání se forma i model rozbijí. Pokud by se dolití nepovedlo, pak by přišla 
vniveč cca 3 týdenní práce. Naštěstí se Martinu Horkému vše povedlo.  
Lucie Macášková 
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Svitavy budou mít první Smart toaletu v Pardubickém kraji 

Možnost využití tzv. chytré toalety, která nejen hezky vypadá, zaručuje komfort a čistotu při jejím 

užívání a k tomu je ekologická, by měli mít občané Svitav možnost využít už v listopadu tohoto 

roku, a to ve Vodárenském lese.  

Návštěvníci Vodárenského lesa, turisté a cykloturisté dosud využívali toalety na Svitavském stadionu, 

případně si odskočili do lesa. Umístění toalety ve Vodárenském lese tak řeší dilema mnoha 

návštěvníků „kam s tím“. Všechny, kdo neradi navštěvují veřejné toalety, obzvláště ty mobilní kvůli 

obavám z nepříjemného zážitku spojeného s hygienou, jistě potěší, že Smart WC nabízí záruku čistoty 

a hygieny. Díky online hlášení provozovatel zjistí, že je třeba například doplnit vodu na mytí, toaletní 

papír nebo provést vyčištění. Zázemí toalety nabídne například umyvadlo, toaletní papír, zrcadlo, 

háček na zavěšení oděvů, mýdlo, roztok na desinfekci sedátky, ale i možnost dobít si telefon a další 

vybavení.  Přístup je zpoplatněn částkou 10 Kč, a to prostřednictvím platby přes mobilní telefon. 

Doba pobytu na toaletě je také omezená, takže ji nelze zneužívat k jinému účelu. Svitavy získaly na 

pořízení Smart WC plnou dotaci z Programu rozvoje venkova ve výši 246 877 Kč včetně DPH.  

Lucie Macášková 

 

Ilustrační foto z materiálu dodavatele. 
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