newsletter
MĚSTA SVITAVY

11 / 2013

Vážení čtenáři,
dovoluji si Vám představit další číslo Newsletteru města Svitavy.
				
						Alice Štrajtová Štefková

Oznámení o záměru prodeje areálu Čenkovice
Oznámení o záměru prodeje nemovitého a movitého majetku tvořícího funkční celek ve ski areálu Čenkovice
- zastupitelstvo města Svitavy na svém zasedání dne 17. 7. 2013 schválilo záměr prodeje souboru nemovitého
a movitého majetku tvořícího funkční celek, který se nachází v obci Čenkovice, okres Ústí nad Orlicí, a je ve vlastnictví města Svitavy a společnosti SPORTES Svitavy s.r.o.
Záměr PRODEJE nemovitého majetku města Svitavy (podle §39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů) byl na úřední desce města Svitavy zveřejněn dne 22.7.2013.
Termín uzávěrky přihlášek: 30. srpna 2013
Bližší informace: Ing. Petr Vítek, MSc – vedoucí odboru správy majetku, tel.: 461 550 320, e-mail: petr.vitek@svitavy.cz

Krůček inspiruje podnikající rodiče
Od září 2013 se ve Svitavách rozbíhají speciální rekvalifikační kurzy a PC kurzy pro rodiče. V rámci projektu Mám
rodinu a podnikám (č. projektu: CZ.1.04/3.4.04/76.00243) tak Mateřské a rodinné centrum Krůček nabízí další
zajímavou možnost vzdělávání rodičů i s podporou hlídání dětí.
PC kurzy budou probíhat 20 dní 3x týdně, vždy dopoledne i odpoledne. Zájemci a zájemkyně budou rozděleni
do skupin dle pokročilosti. Speciální rekvalifikační kurzy budou individuální, účastníci a účastnice si sami vyberou
téma.
O speciální i PC kurzy je veliký zájem. Pro obyvatele Svitav je to další zajímavá možnost seberozvoje a osamostatnění v rámci zaměstnatelnosti. V průběhu realizace projektu již založilo devět účastníků OSVČ, stočtyři účastníků
prošlo vzdělávacími semináři, sdílecími skupinami a konzultacemi na téma podnikání a slaďování rodiny a práce.
Všechny informace o projektu naleznete na stránkách: www.podnikavirodice.cz nebo na emailové adrese koordinátorky projektu Jaroslavy Herbrichové: jaroslava.rich@gmail.com.

Kulturní nabídka srpen
2. Pá / 20:30 / letní kino v Parku Jana Palacha

9. Pá / 19:00 / restaurace Pod Hodinami

Okresní přebor - poslední zápas Pepika
Hnátka ČR 2012

Kapela Strejci
 20:30 / letní kino v parku Jana Palacha
Ve stínu ČR 2012

„Na žádnej ťukes nemáte, jste dřeváci, a proto
taky hrajete vokres!“. Legendární trenér Slavoje Houslice Pepik Hnátek – Miroslav Krobot.
Scénář a režie: Jan Prušinovský, od 12 let, 104
minut, vstup volný

3. So / 10:00 – 22:00 / Lidové divadlo
Malování v Lidovém divadle
Výjimečné kulturní setkání ve výjimečném
prostřední. Propojení výtvarna, divadla, hudby
a fotografie. Možnost prohlídky bývalého
divadelního sálu a dalších prostor budovy při
příležitosti vzniku nových výtvarných děl do
Galerie Venkovka.

 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Cimbálovka Slovácko Mladší

4. Ne / 15:00 a 16:00 / park Jana Palacha
Pohádky v parku
Eva Kelemenová, divadlo Na cestě Liberec:
Perníková chaloupka, Lesněnka.
Vstup volný

5. Po / 8:00 / Bonanza Vendolí
Návštěva statku se zvířaty občanského
sdružení Bonanza Vendolí
Cena 30 Kč. Pro děti a mladé ve věku 8 – 20 let.
Přihlášky a informace Nízkoprahový klub Díra,
Felberova 2; tadydira@seznam.cz, 725 246
743 (Michaela Kopová)

6. Út / 16:00 / klub Tyjátr
Piškotéka
Diskotéka pro všechny holky a kluky od 8 let,
kteří rádi tančí. Spoustu zábavy, her a muziky
na přání. Vstupné 30 Kč

8. Čt / lanové centrum Česká Třebová
Celodenní výlet do lanového centra Peklák
Česká Třebová
Cena 300 Kč. Pro děti a mladé ve věku 8 – 20
let. Přihlášky a informace Nízkoprahový klub
Díra, Felberova 2; tadydira@seznam.cz, 725
246 743 (Michaela Kopová)

Film je příběhem přátelství a lidské odvahy
v době, kdy odvaha byla pozvánkou na popraviště. V bývalém Československu 50. let se
odehrává napínavý kriminální příběh. V hlavní
roli: Ivan Trojan. Film získal 10 Českých lvů!
Režie: David Ondříček, 96 minut, vstup volný

10. So / 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Kapela ABC

11. Ne / 14:00 / park Jana Palacha
Promenádní koncert
DH Pohoranka Sebranice. Vstup volný

12. Po / aquapark Moravská Třebová
Celodenní výlet do aquaparku Moravská
Třebová. Cena 130 Kč. Pro děti a mladé ve
věku 8 – 20 let. Přihlášky a informace Nízkoprahový klub Díra, Felberova 2; tadydira@
seznam.cz, 725 246 743 (Michaela Kopová)

16. Pá / 20:30 / letní kino v parku Jana Palacha
Žert Československo 1968
Na pohlednici stálo: „Optimismus je opium
lidstva! Zdravý duch páchne blbostí. Ať žije
Trockij!“ …píší se padesátá léta, následky na
sebe nenechají dlouho čekat. Drama, komedie,
podobenství – podle románu Milana Kundery.
Režie: Jaromil Jireš, 77 minut, vstup volný

17.

Út / 19:00 / park Jana Palacha (při

nepříznivém počasí - klub Tyjátr)

Písničkáři v parku
Jana Vébrová – Michal Horák – Nikola Brasko.
Vstup volný

Kino Vesmír

stylu. Životopisné drama vášnivého vztahu
dvou mužů. Michael Douglas a Matt Damon
Režie: Steven Soderbergh
Vstupné: 100 Kč / od 12 let / titulky / 118 minut
6. - 8. / Út, St, Čt / 19:30

Revival ČR 2013
Komedie o rokenrolu a o jednom podvodu,
který báječně vyjde tím, že se vůbec nepovedl.
Příběh rockové kapely, která se rozpadla v roce
1972 a nyní se pokouší o velkolepý comeback…
Scénář a režie: Alice Nellis
Vstupné: 110 Kč / od 12 let / 116 minut
10. / So / 19:30

Jako malí kluci Francie 2013
Thomas se zasnoubí. Jeho budoucí tchán mu
svatbu rozmlouvá, ať všeho nechá a začne si
s ním užívat života… Komedie. Režie: Anthony
Marciano
Vstupné: 90 Kč / titulky / 95 minut
13. - 14. / Út, St / 19:30
White House Down USA 2013
Režisér slavných akčních velkofilmů Roland
Emmerich nás zavede do Bílého domu. Mezi
turisty je i policista, který je nucen zachránit
nejen své dítě, ale i prezidenta USA…
Vstupné: 120 Kč / titulky / 137 minut
15. / Čt / 19:30

Projekt 100: Všichni dobří rodáci Československo 1968
Nejmenovaná moravská vesnice. Květen 1945
je časem oslav, vína a muziky. Brzy však přichází
únor 1948, po kterém se vesnice tragicky mění.
Poetická a přesto nesmlouvavá kronika jednoho z bolestivých období 20. století a jedním
z nejlepších československých filmů vůbec!
Radek Brzobohatý, Vlastimil Brodský, Vladimír
Menšík, Václav Babka, Waldemar Matuška
a další. Režie: Vojtěch Jasný
Vstupné: 70 Kč / od 12 let / 115 minut

3. / So / 19:30
Liberace! USA 2012
Liberace: klavírní virtuos, fenomenální bavič
a výstřední televizní hvězda. Jeho jméno bylo
synonymem extravagance, kýče a výstředního
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