
     
 
 
 
 
 

 
                                                              
                                                            Tisková zpráva  
 

Svitavy a Svitavané slaví narozeniny 

 
V letošním roce si Svitavy připomínají 760 let od první zmínky o městě, a proto celý rok 
oslavujeme.  
Akce byly rozděleny do tří částí a nás čeká třetí poslední vrchol, který je svázán se skutečným 
datem první písemné zmínky. 
 
V předvečer třetího vrcholu 11. listopadu se bude konat pravidelný svatomartinský pochod.  
 
V sobotu 12. listopadu začínáme ve 13:30 v parku Patriotů setkáním s patrioty, kterým bude 
slavnostně předán vysazený strom či keř.   
 
V 16:00 hodin v muzeu  zahájíme výstavu 
o historii města na starých svitavských 
pohlednicích a  pokřtíme dotisk kroniky 
města Svitavy 2006 – 2015. 
 
V 18:00 hodin si vás dovolujeme pozvat na 
sváteční večer spojený s udílením ceny 
města Svitavy a předáním čestného 
občanství města Svitavy Jiřímu Brýdlovi .  
O hudební vystoupení se postará pěvecký 
sbor Dalibor, skupina Syxtet a žesťový 
soubor ZUŠ Svitavy pod vedením Lukáše 
Moravce. Večerem bude provázet Přemysl 
Dvořák. 

Alice Štrajtová Štefková 
 

 

Ceny města Svitavy 

Zastupitelstvo města Svitavy na svém červnovém zasedání rozhodlo, že bude jednou za 10 let 
udělovat cenu města a schválilo její statut. Nová cena nebude udělována aktivním politikům, 
členům zastupitelstva města v tom daném období. Její hlavní myšlenkou je vyrovnávání se 
s dluhem, který vůči aktivním lidem ve městě Svitavy mají, jako výraz úcty a poděkování za 
nezištné aktivity. Cena si vzala vzor z podobného statutu z partnerského města Žiaru nad 
Hronom. Udělovat se bude v čas kulatých narozenin města. Na galavečeru ve Fabrice 12. 
listopadu od 18. hodiny zaznějí jména lidí, kteří svůj životní příběh spojili s městem Svitavy. 
A protože je to oceňování první, objeví se i poděkování těm, kteří se této pocty nedočkali, ale 
jejich stopy jsou dodnes zřetelné. Přispěli totiž k šíření dobrého jména našeho města. 

David Šimek  
  
 

 



Cenu města Svitavy získávají tito laureáti: 
Mgr. Ji ří Brýdl 
−− politik, pedagog, trenér. Cenu získává za celkový přínos k polistopadovému rozvoji a proměně Svitav. 
Jiří Břenek 
−− in memoriam, hudebník, spoluzakladatel dnešní skupiny Čechomor. Cenu získává za obohacení české hudební 
scény a svitavského folku a obnovení tradice pouti ke sv. Jiljí. 
Otmar Cvrkal 
−− místopředseda Národní rady zdravotně postižených. Cenu získává za dlouhodobou práci pro zdravotně postižené 
a snahu zapojovat je do světa bez bariér. 
Josef Čermák 
−− in memoriam, fotograf. Cenu získává za celoživotní práci v oblasti fotografie a za dlouhodobou fotografickou 
dokumentaci Svitav. 
František Černý 
−− hudebník, herec a skladatel. Cenu získává za příkladnou prezentaci města na hudební scéně a za rozvoj svitavské 
kultury. 
Zdeněk Holomý 
−− in memoriamfotograf, muzikant. Cenu získává za celoživotní příspěvek dokumentární a žánrové fotografie a za 
aktivity v kulturním životě města. 
Božena Hrušková 
−− pracovnice v sociálních službách. Cenu získává za dlouhodobou práci v sociální sféře a za obnovu terénní 
charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby a organizaci humanitárních sbírek. Od roku 2004 donedávna 
zajišťovala činnost Klubu seniorů. 
MUDr. Karel Kilián  
−− chirurg, laureát Ceny Ministerstva zdravotnictví ČR. Cenu získává za celoživotní práci na poli lékařství, zvláště 
pak svitavské chirurgie. 
Václav Koukal 
−− starosta a senátor. Cenu získává za celkový přínos k polistopadovému rozvoji a proměně Svitav. 
Ing. Josef Marek 
−− in memoriam, trenér, předseda TJ Svitavy. Cenu získává za dlouhodobou práci s mládeží na poli atletiky a za 
přínos k proměně Svitavského stadionu na moderní areál. 
Jan Nevěčný 
−− in memoriam, sbormistr, hudebník. Cenu získává za rozvoj svitavského sborového zpěvu a za dlouholeté vedení 
pěveckého sdružení Dalibor. 
František Plíva 
−− in memoriam, filantrop, mecenáš. Cenu 
získává za celoživotní přínos obnově svitavského spolkového života a za neutuchající nadační činnost. 
Ladislav Plíva 
−− in memoriam, hudebník, kapelník. Cenu získává za přínos svitavskému hudebnímu životu, 
za rozvoj svitavského folku a pořádání krajských festivalů Porta. 
Jindřich Samek 
−− in memoriam, modelář, propagátor modelářského sportu. Cenu získává za reprezentaci města v modelářském 
sportu a za celoživotní práci s mládeží ve svitavském Modelklubu. 
Ing. Vilém Stich 
−− organizátor české turistiky, pracovník s mládeží. Cenu získává za znovuobnovení činnosti Klubu českých turistů 
na národní i místní úrovni a za dlouhodobou propagaci turistiky, zvláště mezi mládeží. 
MgA. Miroslav Sychra 
−− umělecký fotograf a bývalý politik. Cenu získává za podíl na odsunu sovětských okupačních vojsk a za 
dlouholetou propagaci města prostřednictvím fotografie. 
MUDr. Karel Šefrna 
−− divadelník, dramatik a hudebník. Cenu získává za příkladnou reprezentaci města na divadelní scéně, za dosažené 
úspěchy loutkového divadla a za obecný přínos české kultuře. 
Václav Šmerda 
−− Mistr kuchař, propagátor gastronomického umění. Cenu získává za šíření dobrého jména Svitav ve světě a za 
významné úspěchy v gastronomii. 
PhDr. Miloslav Štrych 
−− pedagog, historik. Cenu získává za přínos regionální historii a dlouhodobou práci s mládeží v historickém 
bádání, divadle a v oblasti duchovního vzdělávání. 
Marie Votavová 
−− in memoriam, středoškolská profesorka, dramaturgyně a režisérka. Cenu získává za celoživotní přínos českému i 
svitavskému divadlu, za práci s mládeží v oblasti uměleckého přednesu a za významné úspěchy, které s divadelními 
soubory dosáhla. 
Zdeňka a František Vymětalovi 
−− in memoriam, úspěšní trenéři, zakladatelé svitavského volejbalu. Cenu získávají za celoživotní práci s mládeží a 
za přínos svitavskému volejbalu, který se stal pilířem sportovní reprezentace města. 
Vlastibor Zvinger 
−− sportovec, trenér, divadelník. Cenu získává za sportovní, trenérskou a organizátorskou činnost a za zásluhy o 
svitavskou atletiku obecně. 


