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Novoroční přání

Vážení spoluobčané,

rok 2007 přinesl našemu městysi a nám všem
mnoho změn. Dovolte mi, abych touto cestou vyjádři l
poděkování všem, kteří jste jakýmkoliv sebemenším
podílem přispěli ke zlepšení kvality života našeho
městyse. Zároveň slibuj i za sebe a za vedení
městyse, že v příštím jistě pro nás všechny znovu
náročném roce uděláme vše proto, aby započaté
snahy byly úspěšně realizovány a aby se náš
městys dále úspěšně rozvíjel . Tímto chci také Vám
všem popřát kl idné prožití vánočních svátků a
šťastný nový rok. A v novém roce hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů v osobním i pracovním
životě.

Ing. Martin Cetkovský

www.svitavka.com

Uvítání nového roku

Vážení občané,

v úterý 1 . ledna 2008 v 0.1 5 hod. vás zveme na slavnostní ohňostroj k uvítání „Nového roku
2008“ v prostorách parku.
Společně s Vámi při jdou uvítat nový rok zástupci úřadu městyse.
K silvestrovským oslavám bude od 22.00 hod. v parku zajištěna reprodukovaná hudba a občerstvení.

Přijďte společně uvítat nový rok.

Děkujeme Vám za přízeň, kteroujste nám v roce 2007 věnovali ado nového roku Vám přejemehodně zdraví, štěstí, osobních ipracovních úspěchů.

PF 2008

OCHOTNICKÉ DIVADLOSVITÁVKA
Vánoční recept od Ochotnického divadla Svitávka

Vezmete 6 liber trpěl ivosti
4 l ibry shovívavosti
1 l ibru taktu
K tomu přidáte přehršel dobré nálady a dobře upečete na oblaku lásky.
Podáváme svým nejbl ižším , přátelům a známým . Ale pozor! ! ! - Co nejčastěj i .

Ochotnické divadlo
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Plesová sezóna

Myslivecký ples

1 2. 1 . 2008, Sokolovna Svitávka, začátek ve
20.00 hod. , hraje ARCUS
Reprezentační ples SK Moravan Svitávka

9. 2. 2008, Sokolovna Svitávka, začátek ve 20.00
hod. , hraje ARCUS

Sokolský ples

23. 2. 2008, Sokolovna Svitávka, začátek ve
20.00 hod. , hraje PROROCK
Divadelní bál

1 5. 3. 2008, Sokolovna Svitávka, začátek ve
20.00 hod. hraje ARCUS

Vážení občané,

v celé České republice bude probíhat od 2. do
1 3. ledna 2008 Tříkrálová sbírka pod záštitou
Charity ČR.
Tato charitativní akce umožňuje veřejnosti podílet

se na pomoci sociálně slabým či trpícím a výtěžek
se stává jedním z pravidelných zdrojů pro podporu

charitativní činnosti .
Do tříkrálové sbírky se zapoji l i náš městys.

Zapečetěná pokladnička na dobrovolné příspěvky
bude uložena v kanceláři Úřadu městyse Svitávka.
Děkujeme všem lidem dobré vůle, kteří přispějí

na dobročinnou akci potřebným v nouzi.

Tříkrálová sbírka

Sportovní akce

Kolová

Dne 26. 1 . 2008 uspořádá oddíl kolové v tělocvičně Základní školy Svitávka první kolo extral igy mužů.
Srdečně zveme všechny příznivce sálové cyklistiky.

Mikuláš s andělem ani tento rok nezapomněli na
děti ze Svitávky. Od kostela se spusti l i na zlatém
řetězu a za doprovodu kouzelného ohňostroje
sestoupil i na náměstí k překvapeným a trochu
ustrašeným dětem.
Než se tak stalo, děti z divadelního kroužku nám

trochu zkráti ly čekání a zazpívaly dvě koledy u
vystaveného betlému.
Nejprve nám Mikuláš mávnutím svou kouzelnou

berlí rozsvíti l vánoční strom a pak už následovalo
svolání čertů. Ti přiběhl i ze všech stran a musíme
přiznat, že byli opravdu strašidelní.
Poté si Mikuláš volal děti k sobě a všichny musely

sl ibovat, že už budou hodné a za odměnu dostaly
balíček. Druhý balíček dostaly děti od Ochotnického
divadla Svitávka.
A na závěr se Mikuláš se svou družinou vydal

k j iným dětem, ale slíbi l , že za rok nás zase navštíví.
Teď už nám zbývá jen popřát – „Krásné vánoce!“ .

Ochotnické divadlo Svitávka

Mikuláš ve Svitávce




