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

červen

Pozvánky na nejbližší akce
VII. ročník svitavského kritéria
Pořadatelé ze Spolku cyklistů Mirva Svitavy zvou všechny děti do roku narození 2006, aby si
přišly zazávodit v neděli 28. května od 9:00 hodin na Svitavský stadion. Připravena pro vás
bude trať po in-line dráze v délce cca 1 400 metrů, na které můžete změřit své síly, a to jak ti nejmenší na odrážedlech (do tří let věku dítěte tj. včetně roku narození 2014), tak i starší děti až do
11 let. Těšit se můžete na sladké odměny a ti nejlepší závodníci, kteří se umístí na stupních
vítězů, i na diplomy a medaile.
Dostavte se v doprovodu rodičů, kteří svým podpisem potvrdí Vaši účast v tomto závodu,
dále si nezapomeňte doma cyklistickou přilbu, která je pro start v našem závodu povinná,
a v neposlední řadě také formu, pro získání vítězství. Vy, co nebudete právě závodit, můžete
využít dětského hřiště na stadionu a zde si pohrát v přítomnosti maskota svitavských basketbalistů - TURA.
Věříme, že nám bude přát počasí a že se dostavíte v hojném počtu, abychom si společně celé
dopoledne pořádně užili.

S. Dobeš – předseda SCS

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

Seznamte se se zdravou chůzí s holemi
Cíl zvýšit povědomí veřejnosti o Nordic Walkingu (chůzi se speciálními holemi) a jeho
zdravotních přínosech propojil instruktory z celé republiky v rámci jednoho projektu. Deset cvičitelů se rozhodlo uspořádat sérii bezplatných minikurzů Nordic Walkingu pro veřejnost. Akce se uskuteční pod patronací Českého klubu Nordic Walking na třinácti místech
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v období od 30. května do 20. června. V rámci svitavského okresu se do akce zapojila instruktorka Dita Urbánková, která bude vyučovat techniku Nordic Walkingu ve čtyřech městech: Svitavách, Litomyšli, Poličce a Moravské Třebové,
a to vždy v úterý od 18 hod. První ze série čtyř minikurzů se uskuteční v úterý 30. května
od 18 hodin ve Svitavách v parku Jana Palacha (sraz před kavárnou V Parku). Další akce
budou následovat v Litomyšli 6. června (parkoviště u městského bazénu), Poličce 13. června.
(parkoviště u Tylova domu), a Moravské Třebové 20. června (parkoviště u zámku). Přijďte se
dozvědět vše podstatné o severské chůzi, vhodných holích, naučit se správnou techniku a hned
si ji vyzkoušet v praxi. Možnost zapůjčení holí zdarma. Bližší informace: Dita Urbánková - www.
poradnavyzivy.cz, mob.: 737 513 000, e-mail: urbankovadita@seznam.cz
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Rozchodíme civilky - akce Pardubického kraje
Přijďte s námi v úterý 30. května od 14 hodin strávit hezké odpoledne s chůzí s holemi nordic
walking na stadion ve Svitavách (sraz u tribuny). Na akci proběhnou pro zájemce instruktáž
chůze s holemi nordic walking, společný pochod parkem Patriotů, měření BMI, hry pro děti
i dospělé. Pro účastníky budou k dispozici hole nordic walking zdarma k zapůjčení. Akci pořádá
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s. za finanční podpory Pardubického kraje.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dětský den v parku
Zveme všechny rodiče s dětmi oslavit dětský den již tradičně do parku Jana Palacha. Naše Středisko volného času Tramtáryje připravilo pro děti, ve spolupráci se svitavskými organizacemi,
ZŠ a MŠ, bohatý program. Dětský den se bude konat v sobotu 3. června od 13 do 17 hodin.
Cena hrací karty pro děti bude 30 Kč.
V parku budou pro děti připravena stanoviště, na kterých mohou plnit rozmanité úkoly,
za něž budou dostávat razítka a následně drobnou odměnu. Na hlavním pódiu se vystřídají děti ze základních a mateřských škol, kroužků SVČ Svitavy a organizací města Svitavy se svým programem (akademie, divadelní představení…). V parku budou také stánky
s občerstvením.
K poslechu vystoupí od 17 hodin hudební skupina Generace ze Svitav. Jako doprovodný program je v krytém svitavském bazénu poloviční cena vstupného pro děti do 15 let na jednorázové vstupné (netýká se rodinných pasů). Akce je zajímavá tím, že se do ní zapojilo okolo
třiceti svitavských organizací, kroužků, spolků, ZŠ a MŠ. Poděkování patří všem, kteří věnují čas
na přípravu i realizaci sobotního odpoledne. Srdečně zveme všechny rodiny, děti, prarodiče
Robert Snášil

a vůbec všechny, kdo se rádi baví.

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

Kam o víkendu ZDE

Pojďte nám naproti
Celkový obraz Svitav je tvořen zejména báječnými lidmi, kteří tu žijí. Pozitivní atmosféra se
přelévá do všech činností v našem městě. Všichni se rádi bavíme, potkáváme se se svými
přáteli a sdílíme zážitky všedních dní.
Rádi bychom neustále zvyšovali úroveň společenského života, proto vás prosím o vyplnění
dvou otázek v minianketě v odkazu níže. Jde jen o pár vteřin :) Děkujeme.
Petr Šmerda, MIC
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minianketa k newsletteru ZDE
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27. května 2017
Slavnostní zahájení
Show dravých ptáků – sokolníci Seiferos
Vystoupení Agility klubu při DDM v Moravské Třebové
Ukázka práce psa – Policie ČR
Další vystoupení Agility klubu
Zahájení soutěže o nejhezčího pejska ve třech kategoriích:
„voříšci“, čistokrevní a Dítě se psem!
Ukázka modelů – Spolek leteckých modelářů Litomyšl
2x tanec se psem – šampioni
Představení všech pejsků přihlášených do soutěže
Hlasování o nejhezčí pejsky ve třech kategoriích
Vyhlášení nejstaršího psího účastníka
Předání stříbrné cihličky
Slavnostní vyhlášení vítězů
UPOZORNĚNÍ: UVEDENÉ ČASY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ!

Od 18:00 hodin

Seznámení s činností záchranné stanice
Bazárek ve prospěch útulku!
Výstava rododendronů a prodej výpěstků
Soutěže v netradičních disciplínách pro
nejmenší i školáky s DDM Moravská Třebová
Atrakce pro děti
Jízda na koni
Občerstvení zajištěno
Vystoupení kapely Kopjam z Jevíčka
Soutěž o stříbrnou cihlu!

koncert SBB
Svitavský Bigband

Městské
informační
centrum
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