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

červen

Den rododendronů a Voříškiáda
Opět po roce se sejdeme v parku Jana Palacha na akci Den rododendronů, která se letos se
koná v neděli 29. května ve 13 hodin. Jeho součástí bude Den zvířat se Záchrannou stanicí
Zelené Vendolí a Voříškijáda.
Členové Agility při DDM Moravská Třebová předvedou své pejsky a setkají se psi, kteří byli
osvojeni z tohoto útulku. Vrcholem programu bude každoroční Voříškiáda. Představeni budou
psi z útulku a před konečným hlasováním proběhne přehlídka pejsků přihlášených do soutěže. Zúčastní se pouze pejskové v dobrém zdravotním stavu, po celou dobu bude přítomen
veterinární lékař a je celé odpoledne připravena voda v dostatečném množství. Den zvířat se

Pozor, koncert
Ondřeje Havelky
je v 18:00 hod.

záchrannou stanicí zakončí slavnostní vyhlášení vítězů. Na parkovišti u kavárny bude zajištěn
bazárek ve prospěch pejsků v útulku Zelené Vendolí. Vystoupí i psovod Policie ČR. O zábavu
a hudbu se postará opět kapela Hotovo z Pardubic. Pro návštěvníky je připravena prodejní
výstava zahradnických výpěstků. Po celou dobu se můžete radit s pěstiteli, nakoupit si sazenice,
květiny, výpěstky a pořídit si zahradnické potřeby do své zahrádky.
DDM z Moravské Třebové připraví pro děti jízdu na koni a soutěže v netradičních disciplínách.
Celé odpoledne se mohou děti povozit na koníku. Již tradičně vystoupí sokolnická skupina
Seiferos a nebudou chybět ani oblíbené Bleší trhy. Ke koupi bude mnoho krásných věcí za symbolické ceny. Veškeré informace o blešáku naleznete na facebookové stránce: Bleší trhy_Svitavy.
Celou akci zakončí v 18 hodin vystoupení Ondřeje Havelky a Melody Makers.
Alice Štrajtová Štefková
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Společně na čtyřech kolečkách k památníku
Klub českých turistů ve spolupráci s městem Svitavy připravily na neděli 29. května společnou
vyjížďku pro vozíčkáře a kočárky na trase Svitavy – les Brand, která je vyznačena pro vozíčkáře.
Prezentace bude od 9 do 11 hodin na začátku trasy u Plechárny, u rybníka Rosnička, kde bude
připraveno ohniště na opékání buřtů a bude předána mapka trasy. Společný cíl bude u Památníku včelích matek, který připomíná téměř zapomenutou včelařskou tradici. Od 11:30 do 12:30
bude u památníku se svým povídáním o včelách, včelím životě a včelích produktech připraven René
Kulhan, včelař a učitel včelařství z Koclířova. Ve svém povídání představí nejen včelí úly umístěné
v okolí památníku, ale zejména seznámí zájemce s tajemným životem ve včelstvu, s jeho jednotlivými
členy a také s některými činnostmi včelaře. A protože ke včelám patří nejen med, nebude chybět ani
zmínka o včelích produktech a jejich využití. Současně bude možné výborný med ze Svitavského
regionu na místě zakoupit, a to i v dárkovém balení.
Trasy jsou dlouhé od 7 do 15 km. Odpoledne můžete navštívit tradiční Den rododendronů
v městském parku Jana Palacha. Zváni jsou všichni příznivci pohybu v přírodě.

Alice Štrajtová Štefková
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Akce na ZŠ Felberova
Planeta Země – Filipíny
V pátek 25. dubna se žáci 7. a 8. ročníku ZŠ Svitavy, Felberova 2 zúčastnili vzdělávacího projektu
Planeta Země 3000. Ten se v letošním roce zaměřil na oblast Filipín. V poutavém vyprávění
a projekci jsme poznali nejen velmi zajímavý život domorodců, jejich zvyky a tradice, ale i tamější obry a trpaslíky, tedy největší a nejmenší živočichy žijící na tomto území.

Kriminalita a delikvence
Žáci devátých tříd ZŠ Svitavy, Felberova 2 se zúčastnili zajímavého projektu na téma Kriminalita
a delikvence dětí a mládeže. Nejdříve se seznámili s posláním a fungováním Domu na půl cesty
v Květné, poté byli poučeni o tom, co je to trestní odpovědnost, vysvětlili si rozdíl mezi pojmy
kriminalita a delikvence a připomněli si svá práva a povinnosti. Díky besedě s odborníky si
žáci osvěžili své znalosti z hodin občanské výchovy a také se dozvěděli řadu nových informací
z oblasti práva.

Finanční svoboda
Ve dnech 25. a 26. 4. 2016 se žáci IX. A zúčastnili dvoudenního projektu nazvaného Finanční svoboda, kde si zábavnou formou hry osvojili finanční strategii pro svůj budoucí finanční
život. V pondělí si za přítomnosti přednášející Mgr. Zdeňky Vackové zahráli první dvě hry se
zajímavým životním scénářem, v úterý projekt dokončili s paními učitelkami V. Lanžhotskou
a J. Kadeřábkovou.

PEPA
PEPA – původně Prezentace Elektronických Prací Absolventů – je akce, která se na naší škole
koná už 13 let. Letošní kolo proběhlo ve středu 6. dubna a opět se ukázalo, že deváťáci umí
vytvořit hodnotné prezentace. Dokonce máme pocit, že letos byly práce nejlepší za celou dobu
konání.
Porotou byli diváci – žáci osmých tříd, kteří se seznamovali s tím, co je příští rok čeká, ale také
další zájemci a kamarádi soutěžících. Všichni dostali možnost hlasovat a určit tak práci, která
se jim nejvíce líbila. Nakonec zvítězily prezentace Panenka Robert od Ondřeje Kalivody z IX.
B, Cena života Kláry Kozákové také z IX. B, Anorexie, jak ji zpracovala Natálie Ducháčková
z IX. A a Tučňáci Filipa Přichystala z IX. B.
Vyučující Pavel Dědič a Dagmar Škorpíková nejvíce hodnotili práci Historie filmu, kterou vytvořila Marcela Coufalová z IX. A. Nebylo ale snadné vybrat ty nejlepší prezentace, protože
některé z nich byly přímo odbornými pracemi, které je možné plnohodnotně využít ve výuce,
jiné se zabývaly uměním nebo společenskými problémy a využívaly jiných, emotivních metod
ztvárnění. Zvyšující se kvalita prací je ale velmi potěšující.
Letošní deváťáci nasadili laťku vysoko, těšíme se na příští ročník.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podpora projektu Bonanzy, z.ú.
V rámci programu ČSOB pomáhá regionům soutěží Bonanza o finanční příspěvek na nové auto pro
terénní služby a vy můžete pomoci. Přispějte nám libovolnou částkou na náš projekt - nejlepší projekt
z kraje pak získá k vybrané částce dar 50 000 Kč.
Přispívat můžete prostřednictvím stránek projektu na http://www.csobpomaharegionum.cz/
projekty/pardubicky-kraj/2016054/kone-i-pod-kapotu, nebo zasláním libovolné částky na účet
101 7777 101/0300 s variabilním symbolem 20160906.
Více informací včetně popisu projektu na http://www.osbonanza.cz.
Soutěžní video na: https://youtu.be/t5puBMTB3To
Moc Vám děkujeme za Vaši podporu.
Zpracoval: Mgr. Jan Buchta, koordinátor služeb, Bonanza Vendolí, z. ú.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ohlédnutí z prvního vrcholu oslav 760. výročí města Svitavy
GALERIE 1 / 20. května / výstava

vlaků

Fotogalerie facebook
GALERIE 2 / 20. května / Muzejní

noc

Fotogalerie facebook

GALERIE 3 / 21. května / 120.

výročí železnice Svitavy - Polička

Fotogalerie facebook

GALERIE 4 / 21. května / zahájení

kavárenské sezóny, Floriánka

Fotogalerie facebook

Fotogalerie - web města
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