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

Alice Štrajtová Štefková

Den otevřených dveří ČOV a kompostárny
Město Svitavy vás srdečně zve na Den otevřených dveří Čistírny odpadních vod (ČOV) a kompostárny, který se
uskuteční v sobotu 20. září. Prohlídky ČOV se budou konat v 10, v 11 a ve 12 hodin. Kompostárnu bude možné
navštívit i individuálně od 10 do 13 hodin. Odborní pracovníci vám ukáží chod a provoz těchto objektů.
Autobusová doprava zdarma. Zastávky, odjezdy:
•
•
•

restaurace Družba - 9:30, 10:30, 11:30
autobusové nádraží - 9:35, 10:35, 11:35
restaurace U Kalášků - 9:40, 10:40, 11:40

Doprava bude zajištěna i zpět do Svitav. Pro zájemce i na kompostárnu.

Alice Štrajtová Štefková

Svatováclavský košt
Oslava vína letos na náměstí Míru připadne na sobotu 27. září. Svatováclavský košt bude zahájen přípitkem v horní části náměstí Míru ve 14:00 hodin. Ochutnávat můžete různé druhy vína, sýrové speciality, slané pečivo i steaky.
Pokud doma ještě nemáte vinnou sklenici s emblémem Svitav z předchozích ročníků, můžete si jí pořídit letos za
50 Kč.

			

Alice Štrajtová Štefková

Krůček blíže ke vzdělání
v obcích svitavského okresu
Mateřské a rodinné centrum Krůček ze Svitav zúročí své zkušenosti se vzděláváním. Nejen pro maminky na rodičovské dovolené z pěti obcí do dvou tisíc obyvatel ze svitavského okresu Krůček připravuje cyklus vzdělávacích
kurzů pod titulem Gramotnost není jenom čtení. Pořádání seminářů a konzultací s odbornými lektory podpořil
Evropský sociální fond.
Kurzy zahrnují pět oblastí vzdělávání: IT gramotnost zaměřenou na práci s tablety, právní gramotnost, finanční
a spotřebitelskou gramotnost nebo základy podnikání. „Využíváme zkušeností získaných v projektech Evropské
unie zaměřených na posílení konkurenceschopnosti lidí znevýhodněných na trhu práce, zejména těch vracejících
se z rodičovské dovolené. Víme, že vzdělávání v menších obcích je právě pro tyto skupiny hůře dostupné a kvalitní školení přímo v dané lokalitě se nenabízí často. Přínos spatřujeme také v tom, že kurzy nejsou určeny pouze
maminkám na mateřské, ale jsou přístupné všem ekonomicky aktivním obyvatelům,“ vysvětluje věcná manažerka projektu Jaroslava Herbrichová.
Mateřské a rodinné centrum Krůček zahájí vzdělávání během září v Telecím na Poličsku a následně budou školení postupně probíhat až do poloviny příštího roku v Sebranicích, Bělé na Svitavou, Městečku Trnávce a v Bystrém.
Kurzy se shodným obsahem se ovšem uskuteční i v dalších dvou krajích České republiky, a to ve Zlínském a Jihomoravském. Metodičkami dvou vzdělávacích oblastí jsou odbornice ze Svitav Šárka Klodnerová (právní gramotnost) a Marcela Ducháčková (podnikatelská gramotnost).
Společný projekt tří institucí získal na školení šesti stovek lidí celkem
3 154 390 korun. Podporu projektu vyjádřili starosta Svitav David Šimek, radní Pardubického kraje zodpovědní
za školství Jana Pernicová a zástupce krajské hospodářské komory Lenka Báčová.
Více informací poskytnou:

Sylva Horáková

•

Jaroslava Herbrichová, věcná manažerka, email: jaroslava.herb@gmail.com, tel.: 734 134 759

•

Monika Čuhelová, vedoucí MC Krůček, email: cuhelova@svi.cz, tel: 739 085 457

MALÁ FATRA
turistický ráj
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odpoledne plné zábavy pro všechny

10. - 12. 10. 2014

15. 11. 2014

Navštivte s námi malý turistický ráj. Nachází se zde nejhezčí slovenský vrchol,
kterým je Veľký Rozsutec. Velice oblíbeným je rovněž Veľký Kriváň nebo sousední Chleb. Dvacet menších vodopádů nabízí Jánošíkovy diery, nad kterými vedou
železné lávky a žebříky, cesta je místy osazena řetězy :)

Cena je 1.950 Kč / osoba

el a další

Soutěže o ceny / více jak 10 skákad

V ceně je zahrnuta cesta autobusem, který nám bude k dispozici na přibližování
trasám během celého víkendu. Ubytování včetně polopenze. V ceně není zahrnuto zahraniční pojištění.
Kontakt: Středisko volného času Svitavy,
Pavlína Šmerdová, tel.: 734 287 284, e-mail: psmerdova@svitavy.cz

Více informací na: www.svc.svitavy.cz

!

hala Na Střelnici Svitavy / 14:00 - 18:00 h.

Předprodej již nyní - možné koupit také jako dárek (dárkové šeky)

Vstupné pro děti od 3 let. V přeprodeji 120 Kč / osoba, na místě 150 Kč / osoba
(předprodej vstupenek - infocentrum Svitavy a Středisko volného času Svitavy)

www.svc.svitavy.cz
www.facebook.com
/svctramtaryje

www.jvcomp.cz

www.svc.svitavy.cz
www.facebook.com
/svctramtaryje

www.jvcomp.cz

ZO ČSOP Rybák Svitavy
a
Česká společnost ornitologická
… si Vás dovolují pozvat na….

Ptačí festival
Návštěva vinného sklípku
Vinařství Bábíček Vacenovský
28. 11. - 29. 11. 2014

Vycházku za ptáky Opatovských rybníků doplněnou o jejich
kroužkování a soutěž pro děti.

cena 1.490 Kč / osoba

Zveme vás k návštěvě vinného sklípku v Ratíškovicích. V ceně degustace vín a jejich neomezená konzumace během večera, občerstení, ubytování, doprava a cimbálová
muzika. Začátek večerního posezení je v 18 hodin, ukončení okolo 1. až 2. hodiny ranní.

Program:

• řízená degustace – 12 vzorků vín z nabídky vinařství
• odborný výklad o víně a technologii zpracování
• prohlídka sklepního hospodářství a vinařského provozu
• neomezená konzumace vín dle nabídky vinaře
• občerstvení - nabídka se opírá o lokální produkty a vše je připraveno tak,
aby docházelo v co největší míře k snoubení jídla a vína
• živá cimbálová muzika během večerního posezení
Přihlášky již nyní na tel. čísle Pavlína Šmerdová:
734 287 284 nebo e-mailem: psmerdova@svitavy.cz
(uzávěr přihlášek 10. 10. 2014)

Více informací na
www.svc.svitavy.cz

Kdy a kde?
V sobotu 4.10.
Sraz v 9:00 na hrázi rybníku Hvězda u Třebovic
v Čechách (odjezd vlakem ze Svitav v 8:30)
Vedou: M. Janoušek a J. Vrána (tel.: 739 697 659, mail:
kuba.vrana@email.cz)

www.svc.svitavy.cz
www.facebook.com
/svctramtaryje

www.jvcomp.cz

Kulturní nabídka
19. Pá / 16:00 / MC Krůček

Velká večerní dílna tvořivosti - novinka! Náramek – perská vazba, kroužkování.
V ceně 100Kč je příspěvek na materiál. Doneste si vlastní kleště. Nahlaste účast do 10 .9. na
mob.: 603 310 426, terca.veitova@gmail.com
 19:00 / Fabrika
Taneční plesání
Slavnostní večer a bál k 50. výročí založení ZŠ
Sokolovská. Info: www.zs5.svitavy.cz

 20:00 / klub Tyjátr
Rockotéka
Rockové hity minulosti i současnosti + hrajeme
na vaše přání - s akcí na baru
Vstupné: dobrovolné u obsluhy na baru

20. So / 19:00 / Fabrika
Koncert Žalman a spol.
Vstupné 190 Kč

23. Út / 19:00 / Fabrika
Divadlo Líšeň (Brno): Putin lyžuje
Jevištní reportáž na motivy knihy Anny Politkovské zavražděné v roce 2006. Představení
pouze pro dospělé.
Vstupné 150 Kč

24. St / 17:00 / Fabrika, aula
Marek Orko Vácha - Věda a víra
přednáška spojená s prodejem knih

25. Čt / 8.30 a 10:15 / Fabrika
MLS Ústí n. Labem: Kristina Herzinová
– O dvanácti měsíčkách
Představení nejen pro školy (vhodné pro MŠ
a 1. st. ZŠ). Vstupné: 40 Kč

 9:30 – 13:00 / MC Krůček
Seminář v rámci projektu Flexi práce s rodinou na téma Krkavčí matky. Vede lektorka,
gender expertka Radka Janebová. Nahlaste
účast a hlídání dětí na radkabocek@gmail.
com, mob.: 733 518 999

 10:00 / městské muzeum a galerie
Slavnostní zahájení výstav
Regionální filatelistická výstava
Pošta za velké války
Výstava Adolfa Borna aneb jak vzniká poštovní
známka Svitavská pošta.

 18:00 / klub Tyjátr
Cestovatelská beseda a promítání
- Dvě cesty do Británie
První část: Dorset a Wight
Druhá část: Oxfordshire
Vyprávění, promítání a následná beseda s cestovatelem, panem Jurajem Kováčem.
Vstupné: dobrovolné

26. Pá / 20:00 / klub Tyjátr

KLOBÁS hudební recitál + JAM párty
Svitavský „hudební milovník uzenin“ opět
po letech na pódiu aneb „Maso sa musí jest“.
Večer zakončený jamem.
Vstupné: 5 Kč (s nástrojem vstup volný)

27. So / 08:00 - 13:00 / Fabrika
Burza filatelistů

 14:00 / náměstí Míru
Svatováclavský košt
Tradiční slavnost vína a dobré nálady. Průvodcem
a moderátorem Svatováclavského koštu bude
Ondřej Komůrka. Změna programu vyhrazena.
14:10 Cémtézékom (1. blok)
15:10 Cémtézékom (2. blok)
16:30 Bezobratři
18:15 Ponožky pana Semtamťuka

19:50 Kilt
21:00 SkA‘N‘DaaL music ensemble

30. Út / 17:00 - 21:00 / Fabrika
Koncert pro Pohodu

koncert Tomáše Berouna a Vlaď ky Skalové,
povídání o životě našich zpěváků, o životě rodin,
které pečují o dítě, mladistvého nebo dospělého
se zdravotním postižením a samozřejmě
o našem Klubu Pohoda Svitavy. Pořádá Klub
Pohoda Svitavy. Vstupné 145 Kč, výtěžek je
určen pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí ČR.

Kino Vesmír
19. / Pá / 19:30
Místa ČR 2014
Drama o lásce, ztrátě a pomstě. Děj se odehrává v 90. letech. Dva devatenáctiletí chlapci
si nevědí rady se svými životy, až se náhle
objevuje dívka, která přináší tajemství, napětí
a touhu… Režie: Radim Špaček
Vstupné: 110 Kč
20. / So / 17:00 a 19:30
Želvy Ninja USA 2014
Nosí jména slavných italských renesančních
umělců, ovládají zbraně japonských ninjů
a zbožňují pizzu… Město New York zoufale
potřebuje hrdiny! Dobrodružný akční film.
Vstupné: 110 Kč / dabováno
23. / Út / 19:30
Ztracen 45 ČR 2014
Údajně mrtev, údajně živ. Nevšední příběh jedné z nejznámějších českých uměleckých rodin
20. století, do něhož nám dávají nahlédnout
deníky ženy Josefa Čapka. Dokumentární drama. Scénář a režie: Josef Císařovský
Vstupné: 90 Kč / 67 minut

Sport
19. Pá / 14:00 / plochodrážní stadion Cihelna
MČR flattrack - 6. závod seriálu
Plochá dráha

20. So / 9:00 / hala Na Střelnici
Podzimní turnaj žen
Volejbal: KP I. tř.

 9:00 / tělocvična ZŠ Felberova
Basketbal TJ Svitavy – BK Pardubice
Basketbal: oblastní přebor U 13

 14:00 / Lačnov
1HBC Sy - HBC Hradec Králové1988 B
Hokejbal: 2Nhbl, muži

 14:00 / Svitavský stadion
TJ SY B - Žamberk
Kopaná: KP dorostu

21. Ne / 9:00 / hřiště za Národním domem
KP minivolejbal - turnaj
Volejbal: žáci

 13:45 / Svitavský stadion
TJ SY A - Česká Třebová
Kopaná: Vč. P dorost

 16:30 / Svitavský stadion
TJ SY A - Horní Jelení
Kopaná: KP muži

27. So / 9:00 / tělocvična ZŠ Felberova
Basketbal TJ Svitavy – BK Studánka Pardubice
Basketbal: oblastní přebor U 11

 10:00 / areál Cihelna
Setkání přátel U-modelů F2
Modelklub

24. / St / 19:30
Dárce USA 2014
Když mají lidé svobodu volby, vyberou si
špatně. V idylickém světě, kde existuje pouze
štěstí, žije jediný držitel všech pravdivých vzpomínek lidstva… Sci-fi, fantasy. Režie: Phillip
Noyce
Vstupné: 110 Kč / titulky / 89 minut
25. / Čt / 19:30
Ida Polsko 2013
Mladá novicka navštíví svou jedinou
příbuznou, aby odhalila rodinné tajemství…
Originální a poetický černobílý příběh hledání
vlastní identity je moderní poctou klasické
kinematografii 60. let. Snímek získal mnoho
cen na významných světových filmových festivalech. Scénář a režie: Pawel Pawlikowski
Vstupné: 80 Kč / titulky / 80 minut
26. / Pá / 19:30

Nejhledanější muž GB, USA, Německo 2014
Napínavý thriller z prostředí tajných služeb. Podle bestselleru Johna Ie Carré. Poslední role Philipa Seymoura Hoffmana. Režie: Anton Corbijn
Vstupné: 110 Kč / titulky / 121 minut

 10:00 / hřiště za Národním domem
TJ Svitavy – VK Litomyšl B
Volejbal: muži – KP II. tř.

 11:00 / rybník Rosnička
MTB duatlon Rosna
Více na str. 18

 18:30 / hala Na Střelnici
Tuři Svitavy – MMCITÉ Brno
Basketbal: Mattoni NBL – muži

28. Ne / 9:00 / hala Na Střelnici
KP minivolejbal – turnaj
Volejbal: žáci

 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – VK Lanškroun
Volejbal: kadeti - KP

 14:00 / Svitavský stadion
TJ SY B - Živanice
Kopaná: KP dorostu

27. / So / 19:30

Zůstaň se mnou USA 2014
Knižní bestseller Gayle Formanové o úžasné
síle lásky. Sedmnáctiletá dívka má vše, o čem
snila. Jednoho dne se však všechno změní…
Romantické drama. Režie: R. J. Cutler
Vstupné: 110 Kč / titulky
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