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Vážení čtenáři,
dovoluji si Vám představit druhé číslo Newsletteru města Svitavy.
Alice Štrajtová Štefková

Karneval na ledě
Dne 18. února se uskutečnila již tradiční akce DDM Svitavy „Karneval na ledě“.
Celý program byl zaměřený na různé soutěže dětí na svitavském zimním stadionu. Akce byla
plánována od 14:00 do 16:00 hod.
Byly připraveny různé hry, jak pro
děti předškolního věku, tak pro
školáky. Když nebyly předškolní děti
ještě na takové bruslařské úrovni,
aby mohly úkoly splnit samy, tak se
aktivně zapojili i rodiče a všechny
akce, které byly naplánovány mohly
být uskutečněny ke spokojenosti
všech.
Užili jsme plno legrace, dokonce i
zuřivé boje na ledě při soutěži „O
liščí ocásek“, kdy se děti zapojily do
hry tak, že pády a válení se po ledě
nebylo žádnou výjimkou. Celý
karneval se zakončil společným
bruslením ve „vláčku“ a rozdáváním drobných dárků každému soutěžícímu.
Děkujeme všem, kteří se přišli aktivně zúčastnit, i těm, kteří přišli své ratolesti alespoň povzbudit a
budeme se těšit na Vaši účast v příštím roce.

Ples města Svitavy „Obnovená premiéra“
V pátek 17. února se po dvanácti letech v multifunkčním centru Fabrika uskutečnil Ples města
Svitavy. Atmosféra plesu byla velmi příjemná a přátelská, pro účastníky byl připraven zajímavý
program - dvě vystoupení profesionálního páru tanečníků v latinsko-amerických tancích a
barmanská show přímo na parketu. Raut v restauraci Fabriky a bohatá soutěž o ceny jistě přispěly
k již tak dobré náladě všech zúčastněných. Nakonec nezbývá než dodat – nashledanou na příštím
plese! Už teď se na něj můžete začít těšit – bude v pátek 1. března 2013!
Renata Pavlíková

Masopust se vydařil
Únorová TOP akce města – Masopust - se opravdu vydařila. Vortováci, jako každoročně pobavili,
zatancovali a pro štěstí pomalovali sazemi všechny, kteří jim přišli do cesty. Přitahovali zaslouženě
největší pozornost. Není divu, jejich masopustní průvod patří na seznam nehmotného dědictví
UNESCO a my jediní máme tu
čest jej vidět. Nikde jinde,
kromě Vortové, nevystupují.
Mrzlo, až praštělo, ale nikoho
to
neodradilo.
Mráz
k zabíjačce patří, teplý ovar,
„prdelačka“
a
slivovička
zahřály. Návštěvníci se mohli
ohřát také u dvou ocelových
košů s otevřeným ohněm.
Dřevo příjemně praskalo,
kolem
košů
tál
sníh.
Šestadvacet stánků nabízelo
pochutiny i něco na zahřátí. A
kolik se toho zkonzumovalo?
Rozporcovalo se pět prasat.
Návštěvníci
svitavského
náměstí spořádali: 700 litrů
zabíjačkové polévky „prdelačky“, 40 kg ovaru a vypili 30 litrů slivovice. Domů si odnášeli tlačenku,
sádlo, škvarky a špek. Samé zdravé potraviny. Také trdelníky a medovinu. Jednou za čas to
neublíží, zejména když hned následující měsíc březen přináší Víkend zdraví!
Zuzana Pustinová

Veřejná služba na přechodech
Vykonavatelé veřejné služby provádějí preventivně výchovnou činnost na vybraných přechodech
pro chodce ve Svitavách. Tato služba je zřízena od 1. února a má sloužit nejen pro bezpečné
přecházení vozovek školáků a jejich doprovodu při cestě do školy a zpět, ale také pro bezpečnost
všech účastníků na přechodech. Pracovníky veřejné služby v oranžových vestách můžete vidět na
přechodech pro chodce na ulicích: Sokolovská u kovomatu NAVI, dále na ulici T.G.Masaryka
naproti ZŠ T.G. Masaryka 27, Kapitána Jaroše: přechod u společnosti Olfin Car u obchodního domu
LIDL a na ulici Jana Želivského u restaurace Družba.

Kulturní nabídka
V sobotu 25. února ve 20:00hodin / Klub Tyjátr
Koncert kapel Čertův Punk Svitavy +AC/DC Boys revival Litomyšl
Vstupné: 80 Kč
V neděli 26. února v 15:00 hodin / Divadlo Trám
Eliščiny pohádky
Jak chutná jablko? Jak voní švestka? A copak je to za dřevo, že se ta loutka z něho tak červená a
leskne? Ručně řezané loutky, jedním s cílů této pohádky je učit děti a možná i nás dospělé vnímat,
poslouchat, dívat se, cítit, sáhnout si.
Zkušenosti s dětmi slepými, hluchými a jinak „postiženými“, které umí vnímat svět jiným a krásným
způsobem. Loutková pohádka o skřítcích, vílách, přírodě, lásce, ale i o drakovi pro malé i velké
diváky.
Třetí autorská pohádka Víti Marčíka juniora
Vstupné: 50 Kč, rodinné pasy
Ve středu 29.února v 19:00 hodin / Fabrika Svitavy
Koncertní sezóna 2011 - 2012
Po zarostlém chodníčku
Koncertní večer s baletem
Vystoupí:
Mezzosoprán: Andrea Kalivodová, sólistka Státní opery Praha
Harfa: Zbyňka Šolcová
Sólisté Pražského komorního baletu Kamila Madejová, Lenka Kolářová a Petr Kolář
Na programu budou Cikánské písně Antonína Dvořáka, Moravská lidová poezie v písních Leoše
Janáčka, Písničky na jednu stránku Bohuslava Martinů, Písně nejtajnější Petra Ebena a další.
Sólisté Pražského komorního baletu zatančí Po zarostlém chodníčku Leoše Janáčka.
Vstupné: 180 Kč, sleva pouze pro členy KPH 90 Kč
V sobotu 3. března v 19:00 hodin / Divadlo Trám
Nejhodnější medvídci (Hradec Králové): Leo Eggerstein - Doubkowa hole má
Feministicko rodinné drama Pro hlavní hrdinky žijí chlapi už jen ve vzpomínkách. Během let se
společně snaží přijít na to, co všechno můžou a chtějí opustit a co má smysl držet při životě.
Dokonce se zdá, že na to na konci i přijdou.
Režie: Dan Vavřík
Vstupné: 100 Kč
V neděli 4. března v 19:00 hodin / Fabrika Svitavy
Divadelní abonentní cyklus ZIMA 2012
Národní divadlo Brno/Divadlo Reduta: Korespondence V+W
Silná výpověď o životě dvou mimořádných lidí v nelehké době.
Vzájemné listy legendárních tvůrců Osvobozeného divadla, jejichž cesty se po únoru 1948 rozešly,
jsou strhujícím svědectvím nejen jejich originality a umělecké zralosti, ale současně odhalují i
osudy těchto významných osobností v bipolárním světě, plném železných opon a studených válek.
Režie a hudba: Jan Mikulášek, scénář a dramaturgie: Dora Viceníková, hrají: Gabriela Mikulková,
Jiří Vyorálek a Václav Vašák.
Vstupné: 200 Kč

Březen - měsíc čtenářů v Městské knihovně
Již potřetí se bude konat akce Březen-měsíc čtenářů, jejímž cílem je posilovat význam a prestiž
četby a knihoven. V rámci „Týdne čtení“, který probíhá od 5. do 12. března, připravila Městská
knihovna ve Svitavách tyto akce:
5. 3. Veřejné čtení - Čarodějnické pohádky, 14.15 hod. - dětské oddělení
5. 3. Autorské čtení Arnošta Goldflama z připravované knihy Pravdivé výmysly (o tatovi), 17:30
hod. - klub Tyjátr
6. 3. Čtení pro děti a maminky z Mateřského centra Krůček, 11.00 hod. - dětské oddělení
9. 3. Veřejné čtení – Broučci a Jiří Trnka, 13.00 hod. - dětské oddělení
Městská knihovna se bude podílet na propagaci soutěže Magnesia Litera , do jejíž čtenářské části
se může zapojit veřejnost. V knihovně budou k dispozici korespondenční lístky a čtenáři mohou
hlasovat do 23. 3. 2012 o nejlepší českou beletrii (próza, poezie, dětská knížka) vydanou v roce
2011.

Dvacet let s fotoaparátem po Svitavách
Miroslav Sychra – výstava fotografií města Svitavy ve Fabrice.
4. podlaží
Slavnostní zahájení v úterý 6. března v 17: 00 hodin
Úvodní slovo – PaeDr. Milan Báča
Fotograf Miroslav Sychra začal fotografovat město Svitavy právě před dvaceti lety. Tehdy se
restauroval železný drak u Ottendorferova domu a bylo potřeba ho vyfotit na obálku pro novou
verzi svitavských novin.
V dalších letech fotografoval krajinu
v okolí, kostely a památky. V roce 1994,
když svitavské náměstí doznalo velkou
změnu a zaskvělo se v nové kráse, začal
pracovat na prvním kalendáři a nových
pohlednicích. Těch kalendářů bylo od té
doby už čtrnáct, také víc než dvacet
titulů pohlednic, většinu z nich vydal
vlastním nákladem. Vzniklo několik set
fotografií, které zachycují proměny
našeho města a snaží se ukázat je
uměleckým způsobem. Autor neustále
hledá nové pohledy a
také ve
spolupráci
s historikem
Radkem
Fikejzem přibližuje Svitavanům jejich
město. Výběr snímků z posledních let a
také ukázky všech kalendářů a pohlednic vystavuje v měsíci březnu ve Fabrice.

Kolekce střeleckých terčů v Muzeu
Od 21. února je v přízemí muzea zpřístupněna nová výstava ze sbírek svitavského muzea- kolekce
střeleckých terčů. Spolek svitavských ostrostřelců byl založen v roce 1767 a je nejstarším
doloženým místním spolkem. Jeho
sláva trvala do roku 1945, kdy byl
zákonem zrušen, ale dochovalo se přes
40 cenných malovaných terčů. Výstava
se jmenuje TREFA DO UMĚNÍ. Ve
spolupráci s Muzeem města Brna a
Městským muzeem v Poličce se
podařilo do Svitav zapůjčit několik
cenných exponátů. K vidění je uniforma
brněnských střelců z roku 1798, dále
ukázka zbraní 18. a 19. století, které se
při střelbách používaly, stříbrné a
zlacené žezlo Krále střelců z roku 1730
a střelecké potřeby.
Ani děti by neměly přijít zkrátka –
nejenže se dozvědí něco o historii
střeleckých spolků v Čechách a na Moravě, ale leccos si mohou samy vyzkoušet. Výstava potrvá do
20. května.

Změna názvu filmu
V březnovém čísle našeho města v Kalendáři akcí došlo k záměně názvu filmu v programu Kina
Vesmír. Jde o film Modrý tygr, který se bude promítat od 13. do 16. března. Tento film jsme
nesprávně uvedli jako Modrý kocour. Omlouváme se.
Alice Štrajtová Štefková

