newsletter
MĚSTA SVITAVY

9 / 2013

Vážení čtenáři,
v posledních měsících si možná někteří z vás zvykli prohlédnout nový Newsletter na webových stránkách města
pod odkazem v pravé horní části hlavní stránky. Odkaz tam byl umístěn z propagačních důvodů a nyní se vrátil
na stálé místo – na web informačního centra. Nalézt ho můžete (stejně jako dříve) také na webu města (O městě;
Informace; Newsletter – Novinky). Pokud chcete, aby vám Newsletter přicházel přímo do vašeho e-mailu, můžete
se nově na webových stránkách informačního centra přihlásit k odběru. www.ic.svitavy.cz.
Informační měsíčník Naše město - červen 2013

Hřebečský slunovrat – festival na pomezí Čech a Moravy
V prostorách parkoviště u restaurace U Tety se bude letos konat druhý ročník festivalu Hřebečský slunovrat. Přátelské muzikantské soupeření dvou sousedních měst - Svitav a Moravské Třebové - bude zahájeno ve 14 hodin
15. června. Program bude opět rozdělen na dvě pódia – velkou a malou scénu. Zlatými hřeby večera jistě budou
kapela Blue Effect a David Koller. Od půlnoci odstartuje Laserová show s diskotékou DJ Matyho až do ranních
hodin. Bohaté občerstvení bude zajištěno nejen v restauraci, ale i ve stáncích, které budou lemovat parkoviště.
Nezapomněli jsme ani na děti. Mohou si zaskákat na nafukovacích hradech a domovy dětí a mládeže ze Svitav
a z Moravské Třebové pro ně připravily program až do večerních hodin. Na akci se můžete dopravit autem, ale
lze také využít kyvadlovou autobusovou dopravu, která vás zdarma v pravidelných intervalech dopraví tam i zpět.
Na organizaci festivalu se podílejí i obce Koclířov a Kamenná Horka. Mediálními partnery jsou: rádio Haná, Český
rozhlas Pardubice a Východočeská televize. Vstupné je 150 Kč, děti do 15 let mají vstup volný.
Zuzana Pustinová

Hřebečský
slunovrat
Program
Velká scéna:
14:55 Last Time
16:35 The Backwards – Beatles revival
18:30 The Fireballs
20:00 Last Time
21:00 Blue Effect
22:35 David Koller & Band
00:00 Diskotéka s laserovou show – DJ Maty

Malá scéna:
14:00 Zahájení
14:05 Citizen37
15:45 Kowalski
17:40 Kaderus Blues

Kyvadlová doprava
Místa odjezdů ze Svitav směr Hřebeč
• Vlakové nádraží			
• Autobusové nádraží Astra		
• Parkoviště Penny Market

Časy odjezdů ze Svitav směr Hřebeč
13:00 / 14:00 / 15:00 / 16:00 / 17:00 /
18:00 / 19:00 / 20:00 / 21:00 / 22:00

Časy odjezdů z Hřebče směr Svitavy
13:30 / 14:30 / 15:30 / 16:30 / 17:30 /
18:30 / 19:30 / 20:30 / 21:30 /
00:30 (2 autobusy) / 01:00 (2 autobusy)

Otevření koupaliště
Koupaliště se návštěvníkům otevře za
příznivého počasí v sobotu 22. června.
Filip Tomanec

Elektronická aukce na zemní plyn a elektřinu
Město Svitavy se již několik let účastní elektronických aukcí na dodávky zemního plynu a elektrické energie
a podařilo se nám dosáhnout výrazných úspor v rozpočtu města. Protože vnímáme potřeby občanů, chceme jim
tímto způsobem pomoci snížit náklady na energie i pro jejich domácnosti. Občané Svitav se tak mohou připojit
k domácnostem z Říčan, Krnova, Prahy, Nového Jičína, Otrokovic, Třebíče a mnoha dalších měst a obcí a prostřednictvím elektronické aukce vybrat nejlevnější dodavatele těchto služeb. Čím více lidí se do projektu zapojí, tím
nižší cena se vysoutěží. Např. domácnosti v Říčanech u Prahy dosáhly snížení cen za elektrickou energii o 16,5 %
a zemního plynu o 29,9 %. Pro domácnosti je služba zcela zdarma. Pořadatelské firmě neplatí za zprostředkování
e-aukce nic ani město. Odměnu hradí vítězný dodavatel.
Jak na to, chcete-li se do e-aukce zapojit?
•

podepíšete smlouvu s pořadatelskou firmou, která je bezúplatná a definuje práva a povinnosti smluvních stran

•

přinesete kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem (včetně všech dodatků a obchodních podmínek) a kopii
ročního vyúčtování spotřeby elektrické energie či zemního plynu.

Veškeré dotazy zodpoví občanům zástupce společnosti eCENTRE, který bude zajišťovat sběr podkladů na kontaktním místě (salonek restaurace ve 3. patře multifunkčního centra Fabrika) každé úterý a středu od 4. do 26. června od
14 do 18 hodin. Bližší informace najdete na: www.svitavy.cz nebo na: www.ecentre.cz, případně kontaktujte zástupce
společnosti eCENTRE (Ing. Martin Valušek, office@vhconsulting.cz, mob.: 737 241 141).

David Šimek

Pozvání na oslavu začátku prázdnin
a rozloučení s budoucími „školkáčky“
Ve čtvrtek 27. června od 16 do 19 hodin
srdečně zveme děti, rodiče, prarodiče
a všechny, kdo s námi chtějí strávit příjemné odpoledne v areálu Na Cihelně a rozloučit se s dalším rokem v Krůčku. /NE/
tradiční program připraví Pat a Mat, kteří
budou svou /NE/šikovností bavit šikovné
děti. Vedle rozmanitého doprovodného
programu se můžete těšit na přítomnost
Hasičského záchranného sboru s technikou a mýdlovou pěnou. (Omluvit je musíme jen v případě nutnosti výjezdu). Bude
nám smutno při pohledu na děti, které
jsme vídaly v Krůčku, ale zároveň budeme
rády, že jsme se navzájem mohly poznat.
Z našich srdcí neodejdou. Těšíme se na Vás.
Kateřina Krausová

KULTURNÍ PROGRAM
Areál Cihelna Svitavy
Pátek 28.6. od 18:00
Koncerty kapel
Syfon, Do větru,
Trio de Janeiro a další.
Laser show.

Sobota 29.6. od 18:00

Tomáš Löbl, Bořek Slezáček,
Genny Ciatti, Petr Poláček
„Nám to vyjde“ protagonisté
muzikálu Děti Ráje,
Megadiscoshow
s rádiem Vysočina, Laser show,
LED stěna 3x5m s projekcí.

PROGRAM QANTOCUPU
29.června, Svitavský Stadion, stadion Svitavy Lány, Vendolí 9:00 - 18:00
- základní skupiny 15.ročníku Qantocupu
29.června, Svitavský Stadion 9:00 - 18:00
- 6. ročník Women‘s Cupu, 2. ročník Veteran‘s Cupu
30.června, Svitavský Stadion 8:00 - 18:00
- semifinálové skupiny, finálové boje

ČESKO-SLOVENSKÝ FOTBALOVÝ TÝDEN 2013
24.6. - pondělí
25.6. - úterý
26.6. - středa
27.6. - čtvrtek

18:00
18:00
17:00
18:00

FC Hradec Králové - AS Trenčín
FC Vysočina Jihlava - ŠK Slovan Bratislava
FC Vysočina Jihlava - AS Trenčín
FC Hradec Králové - ŠK Slovan Bratislava

28. června - pátek 18:00

Svitavy
Bystřice n. Per.
Svitavy
Litomyšl

Moravská Třebová

SK Sigma Olomouc - ŠK Slovan Bratislava

Kulturní nabídka
14. Pá / 10:00 – 14:00 / MC Krůček
Rostya Gordon Smith – slaďování rodiny, práce
a osobního života. Nahlaste účast a hlídání dětí
na mob.: 739 085 457, email: cuhelova@svi.cz

 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Koncert Ilony Stryové
 20:00 / klub Tyjátr
Metalový večírek
Večer plný tvrdé muziky – metalotéka. Vstupné
dobrovolné u obsluhy baru

 20:00 / Rosnička
Benátská noc skupina Aper

15. So / 14:00 / areál parkoviště na Hřebči
U Tety

Hřebečský slunovrat
2. ročník hudebního festivalu na pomezí Čech
a Moravy (Citizien37, Kowalski, Kaderus Blues,
Last Time, The Backwards (Beatles revival), The
Fireballs, Blue Effect, David Koller & Band).

16:30 vyhlášení výsledků

 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Pink Panters

 9:00 – 12:00 / MC Krůček
Jak se s dětmi připravit na školku?

 19:00 / klub Tyjátr
Nathaniel Filip

Co udělat pro své dítě před nástupem do

Koncert slavných světových melodií a šansonů

školky? Seminář pod vedením lektorky, psy-

v podání zpěváka Nathaniela Filipa za doprovo-

choložky Mgr. Moniky Čuhelové. Nahlaste

du klavíristy Alexandera Dome. Vstupné 50 Kč

12:30 slavnostní nástup družstev

účast a hlídání dětí na mob.: 739 085 457,
email: cuhelova@svi.cz

Promenádní koncert v parku
 16:00 / Domov na rozcestí
koncert Jaroslava Uhlíře
 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Kapela Aper
 21:00 / klub Tyjátr
T-Night - opening party eshopu teenstyle.cz.
K příležitosti spuštění eshopu teenstyle.cz se
bude konat otevírací párty! Každý, kdo bude
mezi potvrzenými hosty získá u vstupu slevu
10% na nákup v eshopu.
Line-up:

 18:00 / čajovna a kavárna Namaste
Mantry

Murte (Panda unity) / DnB

Zveme vás do čajovny ke společnému zpěvu

Skais / Techno, Electro

manter a jiných písní. Vstupné dobrovolné

Lexinger / House

 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Cimbálovka Slovácko Mladší

18. Út / 16:00 / Fabrika
Akademie ZŠ Sokolovská Svitavy

19. St / 18:00 / čajovna a kavárna Namaste

Schwitz / DnB

Vstupné do 22:00 hodin volné, po 22:00 hodině 50 Kč

21. – 23. Pá – Ne / Fabrika
Svitavský model OSN
Projekt určený středoškolákům a studentům
bakalářských vysokoškolských studijních pro-

Koncert - Beata Bocek

gramů. Hlavním tématem letošního ročníku

Více než na poslech zpěvu se připravte na

bude jaderná energie (www.symun.wz.cz)

příval živelné energie! Beata Bocek je textařka, zpěvačka a skladatelka z Českého Těšína.
Její hudba je melodická, propletená emocemi.
Vstupné 80 Kč

20. Čt / 10:00 / Fabrika
Čermenské slavnosti ve Svitavách

22. So / 7:30 / Svitavský stadion
Krajské kolo družstev mužů a žen HZS Pardubického a HZS Královéhradeckého kraje
7:30 - zahájení disciplín
10:45 slavnostní nástup družstev
18:00 vyhlášení výsledků

Opět po roce nás potěší svými folklorními tanci, kroji a naturelem účastníci Mezinárodního

23. Ne / 14:00 / park Jana Palacha
K poslechu a promenádě zahrají Dětský dechový orchestr ZUŠ Svitavy a Jarda Gang pod
vedením kapelníka Jaroslava Dvořáka

 17:00 / Fabrika
Vystoupení taneční školy SCARLETT
 19:00 / čajovna a kavárna Namaste
Úplňkové bubnování
Zveme vás na bubnování a jamování s nejrůznějšími nástroji. Můžete se těšit také na tradiční
bubenický workshop muzikoterapeuta Andreje Koláře. Bubnování je o učení se něčemu
novému, o uvolnění energie, ale především o
společné akci. Bubny s sebou, další nástroje
bude možné si zapůjčit také v čajovně. Vstupné
dobrovolné

24. Po / 10:00 – 12:00 / MC Krůček
Nově v Krůčku - homeopatická poradna
s Jitkou Havlíčkovou. Objednat se můžete na
mob.: 737 236 151, email. k.krausova@email.cz

 18:00 / Fabrika
Indický večer - pořádá Charita Svitavy

25. Út / 16:30 / klub Tyjátr
Loučení s předškoláky
Vystoupení pěveckého sboru Svitaváček
z mateřské školy Větrná Svitavy, pod vedením
Ludmily Bohdálkové

26. St / 19:00 / klub Tyjátr
Filmový klub dokumentu:
Na stupních vítězů
Nízkoprahový klub Díra vás zve na promítání

tos slaví již 25. ročník! Hlavním účinkujícím je

 9:00 / Svitavský stadion
Krajské kolo dorostu HZS Pardubického
kraje

čínský soubor Yi Jing Si Ju. Doporučeno pro

9:00 - zahájení disciplín

SŠ, ZŠ a předškolní děti z MŠ / vstupné 30 Kč

12:00 slavnostní nástup družstev

skromných podmínkách připravují na 18. mez-

folklorního festivalu Čermenské slavnosti. Le-

21. Pá / 8:15 / Svitavský stadion

18:00 vyhlášení výsledků

dokumentárního filmu Na stupních vítězů,
jež vykresluje portréty pěti atletů, kteří se ve
inárodní seniorské mistrovství světa. Režie: Jan
Tenhaven, vhodné od 12 let. Vstup volný

Krajské kolo družstev mužů HZS Pardubického a HZS Královéhradeckého kraje

 14:00 / Rosnička
Vítání prázdnin

 19:30 / Fabrika
Hommage à Čajkovskij

8:15 - zahájení disciplín

hudba, taneční zábava, společenské setkání

Externí koncert festivalu Smetanova Litomyšl

Komorní filharmonie Pardubice, Edwin E. S.

umírajícího v kokpitu zřícené vesmírné lodě…

21. / Pá / 17:00 / hřiště za Národním domem

Kim – housle, Jiří Bárta - violoncello, dirigent:

Musí ale nalézt cestu k sobě. V hlavních roli:

Leoš Svárovský. Vstupné 250 Kč

Will Smith a Jaden Smith. Akční sci-fi. Scénář a

1. a 2. městská volejbalová liga – finálový
turnaj

režie: M. Night Shyamalan

Volejbal

27. Čt / 10:00 / Fabrika
Rozloučení se školou – ZŠ Riegrova
 16:00 – 19:00 / MC Krůček
Rozlučka s Krůčkem – NEtradiční rozloučení
se všemi, kdo jdou z Krůčku do školky a vůbec,
rozloučení před prázdninami v areálu v Cihelně. Bude se nám zase stýskat!

28. Pá / 20:00/ klub Tyjátr
Rockotéka

Vstupné: 130 Kč / titulky / 104 minut
25. - 26. / Út, St / 19:30

 Svitavský stadion
Krajské kolo družstev mužůHZS Pardubic-

Teror USA 2011

kého a HZS Královéhradeckého kraje.

Nicolas Cage a Nicol Kidman mají vše… až

Hasiči

do chvíle, než do jejich domu vtrhnou čtyři

8:15 - zahájení disciplín

maskovaní lupiči… Thriller, drama. Režie: Joel

12:30 - slavnostní nástup družstev

Schumacher

16:30 - vyhlášení výsledků

Vstupné: 100 Kč / od 14 let / titulky / 91 minut
27. - 29. / Čt, Pá, So / 19:30

22. / So / Svitavský stadion

Světová válka Z USA 2013 Premiéra!
Lidstvo zasáhla virová epidemie gigantických

Krajské kolo družstev mužů a žen HZS Pardubického a HZS Královéhradeckého kraje

proporcí… Jeden člověk se snaží zabránit konci

Hasiči

 20:00 / areál Rosnička
Wings open air

lidské civilizace a tím mužem je Brad Pitt. Thrill-

7:30 - zahájení disciplín

er. Režie: Marc Forster

10:45 - slavnostní nástup družstev

Hudba, diskotéka, elektronická hudba

Vstupné: 125 Kč / od 12 let / titulky

18:00 - vyhlášení výsledků

Kino Vesmír

Sport

 9:00 / hřiště za Národním domem
1. a 2. městská volejbalová liga – finálový
turnaj

Rockové hity minulosti i současnosti + hrajeme
na vaše přání s akcí na baru. Vstupné dobrovolné u obsluhy baru

14. - 15. / Pá / 19:30, So 17:00 a 19:30

Star Trek: Do temnoty USA 2013
Posádka lodi Enterprise vyráží na další misi,
která tentokrát povede do temnoty. Vizuálně
originální planety, divoké honičky vesmírných
lodí, velkolepé trikové scény. Sci-fi. Režie: J. J. A.
Vstupné: 125 Kč / od 12 let / titulky / 132 minut
18. - 19. / Út, St / 19:30

15. / So / 9:00 / areál Cihelna

Modelklub:
MČR RC auta Buggy 1:10 E

 10:00 / hřiště za Národním domem
TJ Svitavy „B“ – VK Vysoké Mýto

Volejbal

 9:00 / areál Cihelna
Modelklub: Mistrovství ČR mládeže kat. UŠ,
UR20 a UR25

Volejbal: KP II. tř. – ženy
23. / Ne / Svitavský stadion

 11:00 / pivovárek Na Kopečku
Kopečkovské drncání (maraton horských

Krajské kolo dorostu HZS Pardubického
kraje. Hasiči

kol). Trasa 60 km pro zkušené bikery a 28 km

9:00 - zahájení disciplín

pro všechny ostatní. Podrobnosti: www.ko-

12:00 slavnostní nástup družstev

peckovskedrncani.cz

18:00 vyhlášení výsledků

ting, Milionář z chatrče)

16. / Ne / 9:00 / areál Cihelna

Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky / 101 minut

Modelklub:

24. / Po / 18:00 / Svitavský stadion

Trans USA, Francie 2013
Uvnitř mysli. Mimo zákon. Snímek ve stylu
filmu noir zachycuje hrdiny v mezních situacích. Extrémy v lidském chování. Kriminální
drama, thriller. Režie: Danny Boyle ( Trainspot-

Přebor Pardubického kraje kat. UŠ, UR20
20. / Čt / 19:30

Call Girl Švédsko 2012
Sociálně –politický thriller o Švédsku 70. let,
v době sexuální a společenské revolty. Temná
stránka politicky neutrálního státu. Režie. Mikael Marcimain
Vstupné: 90 Kč / od 15 let / titulky / 140 minut

a UR25

 17:00 / UMT Lány
TJ Sy B - Heřmanův Městec
(I.A tř. muži). Kopaná
17. / Po / 18:00 / hřiště za Národním domem

2. městská volejbalová liga – 7. kolo

FC Hradec Králové - AS Trenčín
Kopaná
26. / St / 18:00 / Svitavský stadion

FC Vysočina Jihlava - AS Trenčín
Kopaná
29. - 30. / Svitavský stadion, Vendolí

Jubilejní 15. ročník QantoCupu mezinárod-

Volejbal

ního turnaje v malé kopané. Letos se 15. ročník

Po zániku Země USA 2013

18. / Út / 8:00 / Svitavský stadion

většího počtu zúčastněných týmů bude využito

Postapokalyptické drama. Syn musí na

Hokejbalový turnaj dětí MŠ

hřiště ve Vendolí. Pořadatel: Hřebečská akad-

opuštěné planetě Země zachránit svého otce

Pořádá DDM Svitavy

emie o.s.

21. - 22. / Pá, So / 19:30

uskuteční na všech hracích plochách. V případě
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společný e-mail: noviny@svitavy.cz. Realizace: Mr. Action, s.r.o. Informace o pořadech naleznete na webu města: www.svitavy.cz
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