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Prožijte Svitavy ve fotografii.
Fotogalerie městských akcí na Zonerama.

Svatomartinský lampionový průvod
V sobotu 11. listopadu již tradičně proběhnou Svatomartinské slavnosti, které organizuje Lenka
Waltová ze střediska volného času Tramtáryje ve spolupráci s SKS, se sdružením Bonanza, městským informačním centrem a dobrovolníky. Lampiónový průvod začne v 17 hodin průvodem za
koněm se sv. Martinem v horní části svitavského náměstí. Končit bude ve vyzdobeném parku Jana
Palacha, kam se přemístíme v dlouhém lidském hadu za doprovodu světlonošů v rytmu bubnu.
Bude připraveno bohaté občerstvení a za 40 Kč drobná stanoviště pro děti. Budeme se těšit na vaši
návštěvu.

Robert Snášil

Svatomartinské menu nabízí tyto restaurace:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hotel Slavia
kavárna V Parku
Maják
Pod Hodinami
Pod Kašnou
U Filipa
Astra
Coolna
Na Kopečku
U Zvonečku
Národní Dům
U Golema
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Spisovatelé do knihoven – Ivana Myšková
V rámci projektu Asociace spisovatelů a českých knihoven zavítá 30. listopadu do Svitav prozaička Ivana Myšková (nar. 1981). Za svůj debut „Nícení“ (2012) byla nominována na Cenu Josefa
Škvoreckého. V roce 2017 vyšel v nakladatelství Host povídkový soubor „Bílá zvířata jsou velmi
často hluchá“. Ivana Myšková vystudovala Literární akademii v Praze a dlouhou dobu působila
jako literární redaktorka ČRo 3 Vltava. Nyní je na volné noze jako redaktorka, sběračka projektu
Paměť národa a příležitostná dramaturgyně a organizátorka. Setkání a autorské čtení s Ivanou
Myškovou se uskuteční v 18.00 hodin v baru u knihovny.
Podrobnější informace o projektu najdete na www.spisovateledoknihoven.cz
Marta Bauerová, Městská knihovna ve Svitavách
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stories and Friends
25. – 26. 11. / kino Vesmír
Filmový víkend za účasti režiséra a herce Geralda McCulloucha a hudebníka Coreyho TuTa.
Gerald McCullouch je americký herec, režisér, scénárista, producent a hudebník, nejvíce známý
pro svou roli balistika Bobbyho Dawsona v CSI nebo roli Rogera v BearCity. Narodil se v Alabamě, ale dětství prožil různě po Státech. Nyní střídavě bydlí v Atlantě a New Yorku. V roce 2015
McCullouch debutoval jako režisér se svým snímkem DADDY, který získal ocenění a pronikl až
do Evropy. V dubnu 2017 se dočkal premiéry jeho projekt ALL MALE, ALL NUDE, dokument
o životě a práci mužských striptérů v jeho oblíbeném klubu.
Corey TuT je talentovaný americký hudebník a zpěvák z New Yorku, který se neomezuje na
jeden určitý žánr, ale bravurně je proplétá a mixuje, spolupracoval s mnoha velkými jmény jako
Ad Rock nebo Super Buddha. Jeho skladby byly použity v několika nezávislých filmech a programech například na ABC, NCS Sports či NFL a jeho hlas můžete slyšet v reklamách například
na Toyotu, dietní Pepsi, Ford a dalších... Corey vydal několik alb a úzce spolupracuje s tvůrcem
Geraldem McCullouchem, u jehož filmů se podílel na hudbě. www.coreytut.com
Sobota 25. 11. / 14:00
DADDY, The Moment After, All Male, All Nude (18+) + diskuse (Gerald McCullouch, Corey TuT). Vstupné: 150 Kč. Večerní koncert: Corey TuT. Vstupné na koncert je dobrovolné
a bude věnováno Světlance - Centrum denních služeb.
Neděle 26. 11. / 12:00
BearCity, BearCity 2: The Proposal + diskuse (Gerald McCullouch, Corey TuT). Vstupné: 150
Kč. Předprodej vstupenek od 16. 10. 2017. Vstupenky lze zakoupit nebo rezervovat v recepci
Fabriky. V den konání budou vstupenky k zakoupení v pokladně kina Vesmír vždy 1 hodinu
před začátkem akce.
Důležité upozornění: Zarezervované vstupenky je nutno vyzvednout patnáct minut před začátkem akce.
Podrobný program naleznete na www.fabrikasvitavy.cz , www.gerald-czech.blogspot.cz
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Coworking ve Svitavách
Ve Svitavách vzniká coworking - místo, které bude sloužit jako sdílená kancelář pro ty, kteří
potřebují vybavené místo pro práci či setkávání. Coworking vypadá různě a cílem tohoto dotazníku je, abychom místo vybavili dle vašich potřeb. Dotazník prosím vyplňte do 10.11.2017.
Vznik coworking místa je podpořeno z projektu Svitavy pro rodiny, na základě finanční podpory MPSV v rámci dotačního titulu „Obec přátelská rodině 2017“. Děkujeme za čas, který při
dotazníku strávíte.

Mgr. Monika Čuhelová, koordinátorka projektu Svitavy pro rodiny

> dotazník zde <
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyhláška o nočním klidu se bude aktualizovat
V roce 2015 byla schválena novela tzv. přestupkového zákona, která upravuje úlohu města ve
stanovení výjimečných případů, kdy je doba nočního klidu kratší (nebo žádná), než stanoví
zákon. Ten říká, že noční klid je od 22:00 do 6:00 následujícího dne.
Porušení nočního klidu je přestupkem proti veřejnému pořádku a lze za ně uložit napomenutí, pokutu do 10 tis. Kč, při opakovaném spáchání přestupku až 15 tis. Kč, dále pak zákaz činnosti, propadnutí věci nebo zákaz pobytu. Město však může stanovit obecně závaznou vyhláškou výjimky, kdy je doba nočního klidu kratší (nebo žádná), než stanoví zákon,
který se stal účinným od 1. října 2016. Zastupitelstvo město Svitavy takovou vyhlášku koncem roku 2016 vydalo a v průběhu letošního roku několikrát novelizovalo, když se do změn
promítly požadavky pořadatelů veřejných produkcí. Vzhledem k tomu, že jsou ve vyhlášce
vyjmenovány konkrétní akce s danými termíny pro rok 2017, je nasnadě, že pro rok následující bude opět třeba vyhlášku o nočním klidu novelizovat. Vyzýváme proto pořadatele veřejných produkcí, aby informace o svých plánovaných akcích sdělili odboru školství
a kultury nejpozději do 28. 11. 2017. Je jasné, že některé aktivity vznikají až v průběhu roku,
přesto je třeba s předstihem informovat uvedený odbor, aby bylo možné provést novelizaci
vyhlášky i v průběhu roku.
Nadále je také v platnosti vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, která
ukládá pořadatelům veřejných produkcí ohlašovací povinnost. Veškeré informace lze získat na
webu města nebo přímo na odboru školství a kultury.

Jiří Petr

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

Na území města proběhne celoplošná deratizace
Od poloviny listopadu bude probíhat na území města Svitavy celoplošná deratizace zajišťovaná
odbornou firmou. Na náklady města budou nástrahy umístěny v domech ve vlastnictví města,
ve školách, ve školních jídelnách a na plochách veřejné zeleně. Návnada, kterou firma používá,
je obohacena o bezpečnostní složku proti zneužití a proti degradaci ze zevního prostředí po
dobu záruky. Souběžně s touto deratizací bude zajištěna prostřednictvím odborné firmy deratizace městské kanalizace. Práce budou ukončeny v prosinci letošního roku.
Aby deratizace měla co největší účinek, vyzýváme k jejímu zapojení i další subjekty, jako jsou
bytová družstva, firmy a podnikatelé. Uvítáme, když se připojí také obyvatelé rodinných domů
a deratizaci provedou buď pomocí prostředků zakoupených v drogériích, nebo prostřednictvím
některé odborné firmy.
Před vlastním deratizačním zásahem (položením nástrah) je však nezbytné provést účinná
opatření proti vniknutí hlodavců a vyčistit objekty od nepotřebných předmětů a zbytků rostlinného a živočišného původu, aby neskýtaly pro hlodavce zdroj potravy. Rovněž je třeba odstranit
zbytky starých nástrah, včetně staniček či nádob pro jejich umístění.
Případné otázky zodpoví a další podrobné informace podají pracovníci odboru životního prostředí Městského úřadu Svitavy.

Tereza Vrbková

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Změna přístupu k vile městského úřadu
Od 1. listopadu je z důvodu rekonstrukce vodovodu a kanalizace umožněn přístup k vile městského úřadu ve Svitavách pouze hlavním vchodem z ulice T. G. Masaryka. Přístup dočasně
nebude možný z parku Jana Palacha a od budovy městského úřadu na Dvořákově ulici. I nadále bude uzavřena vila pro příjezd automobilů. K parkování bude možné využít parkoviště
u kavárny v parku a podél ulic Poličská a Dvořákova.

Marek Antoš

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

Nový Kámen zmizelých uložen
Ve čtvrtek 2. listopadu byl na svitavské náměstí uložen další z Kamenů zmizelých, který je součástí projektu Hledání hvězdy Davidovy – poselství lidskosti. Připomeňme, že se jedná o projekt,
díky kterému se prostřednictvím kostek s lesklou destičkou a stručnou informací zapuštěných
do dlažby připomínají místa, kde bydlely či působily židovské rodiny, než je nacisté odvlekli
do koncentračních táborů. Ve Svitavách je už takových symbolických kamenů zapuštěných na
svitavském náměstí sedm.
Osmý Kámen zmizelých byl položen před domem č. 41 na náměstí Míru a je věnován Oskaru
Beerovi, který působil ve Svitavách jako advokát. Jeho životní pouť skončila v koncentračním
táboře v Rize. Židovskou modlitbu přečetl člen Židovské obce v Brně Barak Selinger, písně
zazpíval komorní pěvecký sbor RAKOS. Součástí akce bylo očištění všech stávajících Kamenů
zmizelých ve Svitavách a zapálení symbolických svící. Poděkování patří Radomile Obloukové,
která mapuje osudy svitavských židovských obyvatel a také Milanu Štrychovi a jeho Muzejnímu
historickému klubu Záviš, kteří se na akci podílejí.

Blanka Čuhelová

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

Aktuálně ze sportu (nejvyšší soutěže)
Kopaná
TJ Svitavy - SKP Slovan Moravská Třebová 1:1 (0:1), Pen: 3:4
TJ Svitavy B - SK FK Horní Ředice 5:1 (3:1)
Florbal
Fbk TJ Svitavy - Spartak Pelhřimov (7:5)
Basketbal
Sluneta Ústní nad Labem - Dekstone Tuři Svitavy (75:80)
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Netradiční, nápadité, vtipné a neotřelé...
Galerijní sály muzea patří do 12. listopadu mládí – i na vernisáži se sešli společně s autory jejich
kamarádi v kumštu. Výstava opravdu stojí za návštěvu. Detailní kresba, intuitivní malba, symboly a meditace v obrazech Ley Sehnalové, Sedm hříchů dnešní doby (na výstavě z prostorových
důvodů pět - Konzum, Konformismus, Sobectví, Plýtvání časem, Nechuť si porozumět, Absence
nadhledu a Zapomínání snů) H. A. Syčáka a konečně kombinace materiálů a různých tónů
barev, asambláže napůl cesty mezi džunglí a smetištěm Radise Selingera. Možná se pobavíte,
ale možná vám občas úsměv ztuhne na rtech…

Blanka Čuhelová

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

Listopad dětem
Městská knihovna ve Svitavách se každoročně připojuje ke Dni pro dětskou knihu, který se slaví
v listopadu. Před rokem jsme vyhlásili celoroční hru na podporu dětského čtenářství Lovci perel
(děti za každou přečtenou knihu označenou jako perlorodka a zodpovězené otázky získaly
„perlu“). Zveme všechny účastníky hry 16. listopadu v 15.30 do knihovny, kdy vyhodnotíme
nejlepší „lovce“ a budou jim předány odměny. O výsledku celoroční hry budeme informovat
v prosincovém zpravodaji.
V listopadu se děti i jejich rodiče mohou těšit na následující akce:
Křest knihy Martina Sodomky Jak postavit železnici.
Svitavský autor Martin Sodomka vydává již svou pátou knihu z Edice technických pohádek.
Křest knihy Jak postavit železnici a autogramiáda se uskuteční v pátek 10. listopadu v 18 hodin
v klubu Tyjátr.
Leporelo s Raketou: kreativní workshop časopisu Raketa.
Znáte tu slavnou báseň o Edovi, který je pilotem? A věděli jste, že Eda dokáže mluvit s červánky?
I o tom může být vaše první rozkládací knížka. Anebo klidně o něčem úplně jiném. Vymyslíme,
napíšeme, pokreslíme, složíme! Ve čtvrtek 16. listopadu v 16 hodin se na vás těší ilustrátorka
časopisu Raketa a studentka animovaného filmu na VŠUP v Praze Mařenka Urbánková. Podpořeno z projektu Svitavy pro rodiny, na základě finanční podpory MPSV v rámci dotačního
titulu Obec přátelská rodině 2017.
Listování: Flouk a Líla: dobrodružství z mrakodrapu.
Poprvé uvedeme z projektu Listování představení pro děti. Kniha Petry Dvořákové Flouk
a Líla pojednává o velikém přátelství počítačové myši a kouzelného kocoura. Přijďte se v neděli 19. listopadu přesvědčit o tom, jak příběh zpracovali herci z projektu Listování – Adam
Novotný a Markéta Lánská. Představení se koná v 16 hodin v Divadle Trám. Vhodné pro děti
od 5 let. Vstup volný.

Marta Bauerová

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

Výzva nejen
pro živnostníky
Dejte vědět svým zákazníkům zcela zdarma
V rámci poskytování informací široké veřejnosti a zkvalitnění svých služeb
žádá Městské informační centrum Svitavy živnostníky, řemeslníky, podnikatele,
provozovatele a poskytovatele služeb ve městě Svitavy k zaslání aktuálních
kontaktních údajů (služba - produkt, telefonní číslo, e-mail, adresa provozovny…) na e-mail: info@svitavy.cz nebo osobně v městském informačním
centru. Využijte této možnosti a prezentujte u nás zcela zdarma vaši nabídku,
abychom nemuseli vaše zákazníky posílat do jiných měst ke konkurenci :)
Děkujeme za spolupráci.

Tým MIC
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Nabídka zaměstnání

Hledáme domovníka
pro MěÚ Svitavy
Tajemník MěÚ Svitavy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa
domovníka Městského úřadu Svitavy. Bližší informace o požadavcích na uchazeče
naleznete na úřední desce (Výběrová řízení na volná pracovní místa), nebo vám je
poskytne vedoucí oddělení správy budov Karel Chovanec (tel.: 461 550 420). Přihlášky je nutné podat do 10. listopadu 2017.

Ludmila Valenová

25. výročí svitavského kardioklubu
Činnost svitavského kardioklubu započala v roce 1992, kdy Okresní výbor svazu postižených
civilizačními chorobami ve Svitavách ve spolupráci s kardiologickou ambulancí svolal všechny
registrované pacienty do zasedací místnosti svitavské nemocnice. Překvapující byla účast 60
pacientů, z nichž se později většina z nich do klubu přihlásila. Přítomní byli lékařem informování o významu členství v klubu pro jejich zdraví. Na této první schůzce byl zvolen i první výbor
klubu, jehož předsedou se stal Ladislav Jarůšek. Poté již následovala zajímavá činnost, která
sestávala nejen ze společných vycházek do okolní přírody a odborných přednášek, ale hlavně
z každoročních rekondičních pobytů, se kterými nám po odborné stránce od samého počátku
nezištně pomáhala MUDr. Mirka Fialová. Zde jsme se pod odborným vedením učili jak nejlépe
pečovat o naše nemocná srdce. Denně jsme se zúčastňovali cvičení a relaxací vedených vyškolenou cvičitelkou, pořádali jsme vycházky, vyslechli si rady lékaře, který musí být účasten na
každé rekondici a také byl čas na večerní společnou zábavu. Večerní besedy často obohatili svojí
návštěvou zajímavé osobnosti např. Kateřina Neumannová, Jiří Raška, malíř Vojkůvka a mnoho
dalších. Počet členů našeho klubu neustále narůstá. Poděkování za dlouholetou práci ve funkci
předsedy klubu patří Jiřímu Chovancovi, který pracoval v této funkci 12 roků a také se nejvíce
zasloužil o rozvoj klubu. Současným předsedou je Pavel Brokl, který dnes vede cca 160 členů.
Závěrem musíme poděkovat všem, kteří kdy pracovali ve výboru klubu za jejich obětavou a nezištnou práci pro všechny členy klubu. Současnému předsedovi i výboru přejeme, aby i nadále
pokračovali v započatém díle.

Jindřich Zrůstek

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

Lékařské pohotovosti na měsíc listopad
Zubní pohotovostní služba
4.—5.11.
MUDr.
Hřebabetzká Alena / Staré Město 134, 461 312 501
11.—12.11. MUDr. Illová Jana / Brněnec 90, 461 523 140
17.11.
MUDr.
Jagoš Tomáš / Jevíčko, Palackého nám. 20, 461 326 378
Jagošová Alena / Jevíčko, Palackého nám. 20, 461 326 378
18.—19.11. MUDr.
25.—26.11. MUDr. Kadlecová Anna / Moravská Třebová, ZŠ Palackého 35, 461 312 643
Lékařská pohotovostní služba ORL pro děti a dospělé
Svitavská nemocnice, budova D - lůžkové ORL oddělení, 461 569 345,
všední dny: 15:30—19:30 / So, Ne a svátky: 8:00—14:00
Lékařská služba první pomoci pro dospělé
Kollárova 22, Svitavy, přízemí polikliniky, v místnosti ambulance LSPP/LPS, 461 569 239,
Páte:k 18:00—21:00 / So, Ne, svátky: 9:00—17:00 hodin
Lékařská služba první pomoci pro děti a dorost
Kollárova 22, Svitavy, přízemí polikliniky, v místnosti dětské ambulance,
vchod na levé straně, 461 569 270, So, Ne, svátky 8:00—18:00 hodin.
Lékarny Dr. Max (Kaufland, Hypermarket Albert)
všední dny: 8:00—20:00 hodin., svátek (17. 11.): 8:00—20:00 hodin.
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zaměstnání

TISKOVÝ/Á MLUVČÍ MĚSTA SVITAVY
- zaměstnance organizační složky Městské informační centrum
Předpoklady pro výkon funkce:
fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím
státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je svéprávná, bezúhonná
a ovládá jednací jazyk.
Místo výkonu práce:
Městský úřad Svitavy, T. G. Masaryka 5/35
Městské informační centrum, náměstí Míru 118/48, Svitavy
Doba trvání pracovního poměru a termín nástupu do zaměstnání:
město nabízí pracovní poměr na dobu neurčitou s nástupem od 1. 1. 2018 se zkušební lhůtou 3 měsíce.
Předpoklady stanovené městem Svitavy pro zájemce:
• vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
• praxe v mediální oblasti, všeobecný přehled o činnosti samospráv
• znalost cizího jazyka vítána
• řidičské oprávnění skupiny B, základní znalost práce na PC
• jazyková způsobilost v českém jazyce, stylistické a vyjadřovací schopnosti
• organizační schopnosti, příjemné vystupování a flexibilita
• orientační znalost města Svitavy
Orientační náplň práce:
• zajišťuje oboustranné komunikační prostředí mezi městem Svitavy a širokou veřejností, zejména
ve vztahu k zástupcům médií (deníky, zpravodaje, televize, rádia…)
• vytváří tiskové zprávy, připravuje a vede tiskové konference
• zajišťuje mediální výstupy, korektury, monitoring médií
• šéfredaktor/ka a odpovědná osoba za zpravodaj Naše město
• správa webové prezentace města včetně internetového fóra a sociálních médií města
• tvorba mediálních strategií k jednotlivým projektům
• zodpovídá za PR (public relations) a pozitivní obraz města v rámci interní a externí komunikace
s ohledem na cílové skupiny (občané, správní celky, média, odborná veřejnost…)
Způsob přihlášení do výběrového řízení:
• svůj strukturovaný životopis zasílejte na e-mail: petr.smerda@svitavy.cz
• nebo předejte osobně v Městském informačním centru na náměstí Míru 48 ve Svitavách
• nebo písemně na adresu Městské informační centrum, náměstí Míru 48, Svitavy
Platové zařazení:
do 9. platové třídy dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízení
vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů.
Výše platu bude následně řešena s konkrétním uchazečem o zaměstnání s ohledem na pohyblivé
složky platu a odměny. Případné bližší informace poskytne Mgr. Ludmila Valenová (tel.: 461 550 315).
Nabídka, bonusy:
• pět týdnů dovolené
• příspěvek na stravování, penzijní připojištění nebo životní pojištění
• možnost čerpat příspěvky ze sociálního fondu na volnočasové aktivity a podporu zdraví zaměstnanců
Lhůta pro podání přihlášky:
• uzávěrka pro podání přihlášek zájemců je 20. listopadu 2017.
Více informací: Mgr. Petr Šmerda, Městské informační centrum,
náměstí Míru 48, 568 02 Svitavy, e-mail: petr.smerda@svitavy.cz, tel.: 724 365 447
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průvod
11. 11. 2017
LAMPIONOVÝ

Průvod v čele se svatým Martinem na bílém koni
a světlonoši, vychází v 17:00 hod od školy
na náměstí Míru a poputuje do parku Jana Palacha.
Svatomartinské soutěže v parku
Tradiční svatomartinské koláčky
Bohaté občerstvení

Stanoviště v parku: 40 Kč
Svatomartinské menu:
Hotel Slavia, kavárna V Parku,
Maják, Pod Hodinami, U Golema,
Pod Kašnou, U Filipa, Astra, Coolna,
Na Kopečku, U Zvonečku, Národní Dům
Více informací: Lenka Waltová / +420 734 287 286 / lwaltova@svitavy.cz / www.svc.svitavy.cz
Podpořeno z projektu
Svitavy pro rodiny, na základě finanční
podpory MPSV v rámci dotačního titulu
Obec přátelská rodině 2017.
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â

jak jste
si užili
SVITAVSKOU
ZÁBAVU
Jsme rádi, že naše heslo Prožijte Svitavy
není jen prázdnou frází na papíře. Skutečně
s sebou nese tu skvělou atmosféru, kterou Svitavané i návštěvníci města u nás prožívají. Zejména během akcí, které navštěvují, ať už se jedná
o sportovní, společenské nebo kulturní setkání.

Vypadá to hezky, podívejte se sami :) Prožijte
s námi tyto okamžiky prostřednictvím fotografií,
které jsou v této rubrice zveřejňovány. Pořádáte
nějakou veřejnou akci (závody, soutěže, turnaje, přehlídky, plesy, karnevaly...), která je svým
významem zajímavá pro občany našeho města?

Pochlubte se jistě báječnými výsledky a zašlete
nám fotografii s krátkým popisem na e-mail:
spolecne@svitavy.cz. Děkujeme.
Fotogalerii můžete sledovat i online na adrese:
www.zonerama.com/ProzijteSvitavy
Petr Šmerda, MIC

Centrální tělocvična Šapito / 22. září / Svitavský stadion

Pro svůj vzhled získala nová hala název Šapito.

Ředitelé škol dostali malý dárek.

Foto: Jiří Marek

Když Šapito, tak cirkus!

Během slavnostního zahájení vystoupili i David Šimek a Tomáš Dvořák.

Velké množství návštěvníků se ve velké hale doslova ztratilo.

Během programu vedl mladé sportovce úspěšný atlet Radek Juška.

Stříhání pásky a oficiální zahájení provozu centrální tělocvičny.

Akci doprovázela dobrá nálada a atleti si povrch vyzkoušeli „na vlastní tretry“.

V rámci slavnostního programu závodily štafety atletických oddílů.

Setkání hasičských praporů / 23. září / náměstí

Půvabné ženy v uniformě.

Foto: Jiří Marek

Slavnostní pochod doprovázela svitavská dechová hudba.

Jeden z dvaasedmdesáti praporů.

Barevná přehlídka téměř uměleckých výtvorů.

Svatováclavský košt / 23. září / náměstí

Hasičské prapory.

Žehnání proběhlo v dešti.

Prapory pochodovaly přes náměstí. Doprovodili je představitelé města a kraje.
Foto: Jiří Marek

Komu byla zima, zvolil raději horký svařák, ale většinou to byla stejně klasika.

Zahájení Svatováclavského koštu přípitkem dobrého bílého :)

Milovníky vína i burčáku čekala pestrá nabídka od devíti menších vinařství.

K dobrému pití dobrá cimbálová muzika a místo sklípku naše náměstí.

Jsme rádi, že se ukázalo dobré srdce Svitavana i návštěvníků z okolních měst, kteří na náměstí přišli i za deště a dotvořili příjemnou atmosféru celé akce.

Pohádkový les / 30. září / Brand, areál u rybníku Rosnička

Foto: Monika Marková

Šup a je to v pytli.

Nevíme, jaké je to kouzlo, ale vydává to banány! :)

Sněhurka, mimoňové a další kouzelné bytosti v pohádkovém lese.

TOM zálesáci Svitavy a jejich přátelé již tradičně uspořádali kouzelné putování pro rodiny s dětmi v přírodním areálů Brand u rybníka Rosnička.

Máš splněno? Dostaneš razítko!

Na mokrý šos to moc nevypadá :)

Pavouček a mimoň v akci. Děti si slunečné odpoledne báječně užily.

PS Dalibor slavil 50. narozeniny / 7. října / Fabrika

Foto: Jiří Marek

Natěšení diváci a část pěveckého sboru Dalibor, který se předvedl v několika variantách oblečení a představil i historické kostýmy.

Sekce tenorů a basů.

Slavnostní křest nového CD.

Půvabné soprány.

K narozeninám patří dárky.

Kvalifikační zápasy mistrovství Evropy hráčů do 17 let / 13. - 19. října / Svitavský stadion

Turecko — Izrael (0:1)

Česká republika — Turecko (1:1)

Turecko — Arménie (4:0)

Zápas živě sledovalo 700 diváků. Oslava postupu do další fáze kvalifikace.

Ostatní / různé akce ve městě

Naši senioři oslavili svůj den ve Fabrice, kde vystoupila Marie Formáčková a italský zpěvák Andrea Andrei.

Kapela Syfon a přátelé v Tyjátru.

Na veletrhu sociálních služeb se představila i městská policie a koníci :)

Slavnostní imatrikulace U3V.

Florbal v hale Šapito.

MTB duatlon Rosna.

Tuři Svitavy - Nymburk.

Naše volejbalistky v ostrém zápase.

TJ Svitavy - Česká Třebová.

Otevření provozu Charity Svitavy.

Setkání s Vlastou Švejdovou v knihovně. Muzikál gymnazistů Letní láska.

Malý abonentní cyklus.

Jubilanti slavili na radnici.

Křest knihy pověstí SVITaVy.

Vernisáž výstavy tří výtvarníků v muzeu.

Sběratelská burza ve Fabrice.

