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Vážení čtenáři,
dovoluji si Vám představit další číslo Newsletteru města Svitavy
a zpravodaje Naše město.

Alice Štrajtová Štefková

Aktuální vydání zpravodaje.
Naše město - září 2017

Facebookový profil.
Svitavy - oficiální informační portál města Svitavy

TOP týden ve Svitavách
Konec prázdnin je už několik let ve Svitavách spojen s týdnem plným kulturních akcí, který
zakončuje pouť ke sv. Jiljí. Už v pondělí 28. srpna se na svitavském stadionu rozezvučily pily
řezbářů, aby z neforemných klád vyrobili cosi krásného… V podvečer zde v průběhu týdne
můžete posedět při poslechu svitavských kapel a těšit se na víkend. Od pátku vás postupně
čeká vernisáž nových obrazů do Venkovky, velký koncert Ewy Farné a Svitavy Ukulele Ensemble,
slavnost dechových hudeb, vernisáž memoriálu A. Petruse a v neděli tradiční pouť. Tentokráte
se vrátíme do doby Marie Terezie. Víte, že od jejího narození letos uplynulo již 300 let?

Řezbářský memoriál
Konec prázdnin je od roku 2010 spojen ve Svitavách s memoriálem Aloise Petruse na Svitavském stadionu. Každý rok nabízí jiné téma a přibývají nové dřevěné sochy. Do letošního léta
byste mohli napočítat v různých místech města – na Svitavském stadionu, parku Patriotů, Vodárenském lese, ale také v parku Jana Palacha, před budovou bazénu, v parčíku na Wolkerově
aleji, před sportovní halou či v areálu nemocnice celkem 54 skulptur. V minulých dvou letech
zaujaly obyvatele našeho města i turisty umělecké lavičky. Krásné a praktické. A tak jsme se
rozhodli do třetice vyhlásit podobné téma a doplnit o „lavičky s příběhem“ prostor od parku
Patriotů k Vendolí.
A abychom se stále neopakovali a abychom práci řezbářům trochu zkomplikovali, budou to
lavičky interaktivní, hravé. Sochy, které budou oku příjemné, na kterých si může unavený poutník odpočinout a navíc osvěžit ducha nějakou jednoduchou hrou. Pokud budete chtít sledovat,
jak taková socha postupně vzniká, máte možnost každý den v týdnu od 28. srpna do 1. září na
betonové ploše vedle kurtů Svitavského stadionu sledovat řezbáře při práci. Své sochy představí
a předají řezbáři starostovi města v sobotu 2. září v 17 hodin. Srdečně vás všechny zveme.
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Galerie Venkovka
Vernisáž nových obrazů místních umělců do venkovní galerie Venkovka
proběhne 1. září v 19:00.
Ulička Pod Věží vedle informačního centra.

Ewa Farna + SUE Svitavy Ukulele Ensemble
Koncert populární zpěvačky
a svitavské kapely SUE Ukulele Ensemble začíná 1. září ve 20:00
Vstupné na místě 100 Kč, děti do 10 let vstup volný

25. slavnost dechových hudeb
Na vystoupení se můžete těšit v dolní části náměstí 2. září
12:30

slavnostní zahájení

12:40

ŽDO Pivoňka ZUŠ Svitavy

13:10

DH Bludověnka z Bludova

14:35

DO Jarda Gang Svitavy

15:20

DH Pohoranka Sebranice

16:25

DO Svitavská dvanáctka

17:10

Dechová hudba z polského Strzelina

18:15

DO Astra Svitavy

19:00

DH Záhorienka ze Stupavy

Pouť ke sv. Jiljí
V neděli 3. září se můžete těšit na setkání se svými přáteli, spousty stánků s řemeslnými výrobky,
atrakce pro děti i dospělé, dobrou hudbu a bohaté občerstvení.
Dolní část náměstí:
9:30, 11:30 a 13:30 hodin
Dechová hudba z polského Strzelina
10:30, 12:30 a 15:00 hodin
Cimbálová muzika Aleše Smutného s Karlem Hegnerem
Horní část náměstí:
9:00 hodin
Zahájení dobového života v historickém ležení s dobovými stany, stylovým jarmarkem s historizujícím zbožím a řemesly. Dobové občerstvení. Jízdy na konících, dřevěný kolotoč, vojáci
Marie Terezie.
9:30

Průvod pěších a na koni po jarmarku

10:00

Yufiho sny (žonglér a kejklíř)

10:30

A možná přijde i Marie Terezie… (móda 18. století)

11:00

Commedia Capa di espada (šerm Exulis)

13:00

hudební skupina CODEX

14:00

Rivalové (šerm Exulis)

14:30

Harlekýn a Colombína (kejklíři)

15:00

Duel (šerm Exulis)

15:30

Třírohý klobouk (soutěž pro děti)

16:00

hudební skupina CODEX

19:00 / kostel sv. Jiljí
Vocatus Ecumenicus. Komorní mužský pěvecký sbor městyse Jimramova.
Vstupné dobrovolné
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Nová nabíjecí stanice pro elektromobily u Fabriky
Skupina V. F. T. a nyní nově i samostatná společnost EVSELECT působí v oblasti elektromobility
řadu let a díky vzrůstající popularitě a perspektivnosti tohoto odvětví (zatím jezdí po silnicích
cca 1500 elektromobilů, ale v příštím roce by to už mohlo být kolem 3000) se rozhodla své
prostředky investovat do infrastruktury rychlo-nabíjecích stanic. Chtějí je vhodně rozmístit po
celé České republice tak, aby bylo možné pohodlně cestovat napříč republikou. Město Svitavy
se nalézá na významném dopravním uzlu strategicky výhodném zejména v severo-jižním směru,
proto bylo nové místo pro vybudování rychlo-nabíjecích stanic vybráno právě zde. Jako vyhovující se, nejen kvůli požadovanému příkonu, jevily zejména dvě lokality. Jednou je parkoviště
u bočního vchodu do Fabriky, druhou parkoviště u Svitavského stadionu. Město uvažuje i o
třetím vhodném místě – o prostoru u vlakového nádraží, který se bude upravovat v rámci
vybudování terminálu a stane se tak dalším dopravním uzlem ve Svitavách. Vzhledem k tomu,
že nabíjení trvá 20 - 100 minut, je potřeba, aby měli uživatelé k dispozici zázemí, mohli využít
městské vybavenosti - restaurací, obchodů a památek v pěším dosahu.
Nabíjecí stanice u Fabriky byla uvedena do provozu 17. srpna. Stojan vybavený všemi typy
přípojek je umístěný vedle dvou parkovacích míst, aby bylo možné v případě nabití jednoho
vozidla vůz bez přítomnosti majitele odpojit a připojit další vozidlo. Uživatelé budou moci
průběžně sledovat stav nabíjení vozidla ve firemním systému: www.evmapa.cz. O dokončení
nabíjení budou informování SMS zprávou.
Vybudováním stanic se Svitavy stanou atraktivnějším cílem pro elektrické cestování a přivedou
do města nové návštěvníky.

Zuzana Pustinová

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rekonstrukce vodovodu na ulici Petrusova
V pondělí 21. srpna byly zahájeny práce na rekonstrukci vodovodu na ulici Petrusova ve Svitavách. Investorem akce je Skupinový vodovod Svitavy a zhotovitelem je společnost AKVASTAV
Svitavy. Akce navazuje na provedenou rekonstrukci vodovodu na ulici Pražská a Sokolovská,
která proběhla v minulém roce a letos dokončené kompletní rekonstrukce komunikace v těchto
ulicích, kterou zajišťovala Správa a údržba silnic Pardubického kraje.
Práce na rekonstrukci vodovodu budou prováděny pouze za částečné uzavírky a dílo bude
ukončeno v říjnu letošního roku.

Marek Antoš

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proč se v ulici U Stadionu kope?
Na časté dotazy: „Proč se v ulici U Stadionu pořád kope?“ lze odpovědět, že se v současné době
jedná o práce na rekonstrukci kanalizace na ul. U Stadionu a Kollárova, které budou ukončeny
počátkem října 2017.
Od začátku července letošního roku probíhají stavební práce na rekonstrukci části ulic U Stadionu a Kollárova ve Svitavách. Práce navazují na provedenou rekonstrukci vodovodu, jež
proběhla v roce 2015 a rekonstrukci plynovodu, která byla dokončena v dubnu letošního roku.
Na rekonstrukci hlavního kanalizačního řadu, jehož investorem je město Svitavy a zhotovitelem
je firma Merit Bau, průběžně navazuje rekonstrukce nevyhovujících kanalizačních přípojek.
Přípojky hradí jejich vlastníci, kterými jsou majitelé připojených nemovitostí.
Po dokončení rekonstrukce kanalizace a domovních přípojek bude provedena úprava povrchů
komunikace a chodníků. V uvedeném úseku ulice U Stadionu se tak po dokončení výměny
inženýrských sítí plánuje kompletní rekonstrukce všech povrchů. O vlastní realizaci navazující
akce bude rozhodnuto podle finančních možností města v dalších letech.

Marek Antoš

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Docela MAlé divadlo v Soulu mělo velký úspěch
Pětadvacátý červenec se zapsal do historie svitavského hereckého uskupení vedeného Radkou Obloukovou jako den, který přinesl mladým divadelníkům premiérové vystoupení na
území Asie. DOcela MAlé divadlo v červenci reprezentovalo Svitavy i Českou republiku na
Světovém kongresu esperanta, který letos hostil jihokorejský Soul. Reprezentanti Pardubického kraje nabídli sympatizantům umělého jazyka hru bratří Čapků Ze života hmyzu nastudovanou v esperantu a nutno poznamenat, že stovky diváků z různých koutů světa odměnily svitavské divadelníky bouřlivým potleskem. Mimo pracovních povinností měli herci
v jihokorejské metropoli možnost navštívit také královský palác, budhistické chrámy či absolvovat túru v národním parku Bukhansan. Podrobnější informace o zahraniční cestě DOcela
MAlého divadla pro vás budou připraveny na podzim letošního roku v rámci divadelně-cestovatelského večera, který proběhne v Divadle Trám. Realizace celého zahraničního projektu
by se nemohla uskutečnit bez podpory města Svitavy, Pardubického kraje a dalších sponzorů.
Patří jim velký dík!

Přemysl Dvořák

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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