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

únor

Masopust a zabijačkové hody
18. února 13:00 – 17:00
Stalo se již tradicí, že se v našem městě v období před začátkem půstu potkáváme na náměstí
s masopustními maskami. O historii masopustu jsme v Našem městě psali už mnohokrát, můžete ji najít i na wikipedii, ale připomeňme si jeho novodobou genezi ve Svitavách. Před 14 lety
jsme na popud Aloise Hejduka do Svitav pozvali skupinu nadšenců z jeho rodné vsi – Vortové,
která masopustní zvyky bez přerušení udržuje dodnes. Poprvé se na ně přišlo podívat několik
desítek lidí, dnes už jsou to stovky. Za těch 14 let se stalo mnohé. Vznikly mezi námi opravdu
přátelské vztahy, Vortováci byli s Masopustem zapsáni na seznam UNESCO, pravidelně jednou
za dva roky předvádí tyto zvyky na prestižním Veselém kopci… přejme jim to. Nicméně to znamená změny také pro nás. Podle starosty Vortové více jak dvě vystoupení ve svém volném čase
v tomto období nezvládnou. A já jim to věřím. Takže naše domluva zní: letos Vortová + Veselý
Kopec, příští rok Vortová + Svitavy…
Letos se o masopustní veselí a průvod stejně jako před dvěma lety postará brněnská agentura
REX, známá také z historických programů svitavské zářijové pouti. Trochu jiné masky, trochu
jiné pojetí, nicméně o legraci a dobrou náladu nebude ani letos nouze. A když se navíc o muziku
postarají skvělé svitavské dechovky, věřím, že chybět nebude ani masopustní tanec. Těšit se
samozřejmě můžete na tradiční zabijačkové hody v podání svitavského řezníka Zdeňka Křivky,
na stánky s občerstvením a věřím, že i na krásné počasí.
Jako každý rok vyjdeme ve 14:00 hodin od hostince U Rumpála a po povolení k obchůzce před
starou radnicí se průvod přesune na horní část náměstí, kde bude probíhat od 13:00 hodin
zabijačka. Těšíme se na vás.

Blanka Čuhelová

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

Průkazové fotografie
Ve vestibulu budovy Městského úřadu Svitavy (Dvořákova 3), vedle pracoviště registru řidičů
a registru vozidel, byla od 1. února zprovozněna fotokabina, kde si budou moci zejména žadatelé o vydání řidičského průkazu za poplatek 100 Kč pořídit sadu pěti průkazových fotografií
ve formátu vhodném např. na řidičský průkaz a dvě větší, které lze použít na americké vízum.
V kabině si budou moci v pracovní době úřadu pořídit sadu za stejný poplatek i ti, kteří potřebují
fotografie průkazového formátu na další druhy dokladů, např. pro děti na žákovské průkazy,
které jsou potřebné k zakoupení žákovské jízdenky, na průkazy ZTP a ZTP/P, zbrojní průkazy
www.nempk.cz

nebo na nejrůznější členské průkazky spolků, společenských nebo sportovních organizací.
Lubomír Dobeš
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kdo miluje,
daruje krev

Kdo miluje, daruje krev
Už 10. února Vás přivítáme na akci Kdo miluje, daruje krev. Od šesti do deseti na transfúzní
stanici ve Svitavách. Těšíme se na Vás.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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RETROGAMING - ráj pro pařany a pamětníky
Je to historie téměř prehistoická. Málokterá technika má takovou dynamiku a svět bez počítačů
bychom si asi těžko dokázali představit. I když... Tato výstava nebude o chlazených místnostech
s obrovskými stroji s obrovským příkonem, děrných štítcích, magnetických páscích, kazetách a kotoučích. To bychom museli muzeum nafouknout. Výstava Retrogaming bude o naší paměti. V mém
případě o paměti „Husákových dětí“. Tam to pro nás začalo a dodnes si pamatuji, že jako student
gymnázia jsme chodili od roku 1988 na místní ekonomku, na níž snad byla jediná počítačová učebna ve městě. Dodnes vidím ty blikající přenosné televize Merkur a pod nimi stroj IQ151 a my jsme
se učili programovat, pracovat s příkazovým řádkem a s prvními textovými editory. Ale ti šťastnější
z nás měli stroje a konzoly doma a my jsme se u nich objednávali „na pořadí“. Zatímco „my pařani“
jsme si hráli TV hry – asi tenis – a na černobílých obrazovkách honili hranatou kuličku. A pak to přišlo
PéeMDéčka, Didaktiky, Sinclairy ZX Spektrum, Atari, IBM... A my jsme pařili první plošinovky, jezdili
tankem a stříleli jako diví. Pamatujete videoherny? Taková pojízdná maringotka a za 2 nebo 5 Kčs
jsme vytvářeli high score. A rodičům se z peněženek ztrácely drobné...
To všechno je na výstavě, kterou zapůjčilo Regionální muzeum v Litomyšli. Smál jsem se, když jsem
jí procházel a smáli se i mí kolegové, kteří procházeli osmihodinovým školením kurátora. V tom
pařanském doupěti je na 350 legendárních her – logiky, adventury, skákačky, střílečky, jezdičky...
A dobrá rada na závěr – neberte s sebou děti, protože nejčastější věta by byla: „Táto, pusť mě taky
k tomu!“ A pláč... nebo je vezměte s sebou, ale pusťte je k tomu. Výstava je pro všechny a muzeum
zavírá striktně v 17 hodin.
Radoslav Fikejz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beseda se záhadologem Arnoštem Vašíčkem
PhDr. Arnošt Vašíček je spisovatel, scénárista a záhadolog. Vystudoval obor Filmová a televizní žurnalistika na Fakultě žurnalistiky UK. Jeho hlavním zájmem jsou záhady, během svých cest za nimi navštívil
mnoho zemí, kde hledá mj. i důkazy o mimozemských civilizacích na naší planetě. Je autorem mnoha
knih, z nejnovějších např. Největší tajemství templářů (2015) či Labyrint záhad (2016). Knihy Ďáblova
lest (2009) a Ztracená brána (2012) se staly předlohou k filmovému zpracování mysteriózních detektivních příběhů. Arnošt Vašíček představí nové nejtajemnější objevy ze světa i od nás - jaké stopy zanechaly
v Jeseníkách tajemné bytosti z hvězd? Byl hunský vůdce Attila pohřben na severu Moravy? Schyluje se
k senzačnímu objevu jeho prokletého pokladu? Proč se Adolf Hitler zajímal o děsivé proroctví na
stěnách Švédské kaple? Na tyto otázky a mnoho dalších bude Arnošt Vašíček odpovídat 16. února
ve čtvrtek v 17:00 hodin v klubu Tyjátr. Vstupné 50 Kč
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. 2. / St / 19:00 / Ottendorferův dům
Milan Al-Ashhab – houslový koncert
Milan Al-Ashhab je od roku 2012 posluchačem Hudební fakulty Akademie múzických umění
v Praze ve třídě prof. Ivana Štrause. Na svém kontě má spoustu ocenění z národních i mezinárodních
soutěží. Mezi nejvýznamnější patří 1. cena a titul absolutního vítěze na Mezinárodní houslové soutěži Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí v roce 2006 a 1. cena v soutěži Georga Philippa Telemanna
v polské Poznani v r. 2007. V roce 2010 získal 2. cenu na soutěži Luise Spohra ve Weimaru. V roce
2014 se stal absolutním vítězem soutěžní přehlídky konzervatoří České republiky. Vystupoval jako
sólista mnoha orchestrů (Česká filharmonie, Hofer Symphoniker, Janáčkova filharmonie Ostrava,
L‘armonia terrena atd.) a má za sebou desítky celovečerních recitálů. Rovněž se zúčastnil mistrovských kurzů u osobností, jakými jsou např. Shlomo Mintz, Ida Haendelová a další. Vstupné: 160 Kč
(členové KPH 80 Kč)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svitavská přitažlivost s MIC
Nově si můžete v městském informačním centru na náměstí nejen zakoupit magnet s tématikou
našeho města (25 Kč), ale vyrobíme vám ho i na míru - podle vašeho přání (35 Kč). Zašlete nám
obrázek na e-mail: info@svitavy.cz. Do předmětu upřesněte: MAGNET. Hezký den :)
Petr Šmerda
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Krátké ohlédnutí za děním v našem městě

â

newsletter města fotku
Svitavy
www.svitavy.cz
Pošlete
do svitavského rodinného alba aneb Svitavy 2/2017,
společně
:)

Celkový obraz města Svitavy je postupně
tvořen nejen bohatou historií, architekturou,
památkami, přírodními areály, sportovišti, příběhy slavných rodáků, ale zejména báječnými
lidmi, kteří tu žijí. Rodinná atmosféra se přelévá do všech činností v našem městě. Svita-

vané se rádi baví, potkávají se svými přáteli,
sdílejí zážitky všedních dní a vítají návštěvníky
z ostatních měst. Prožijte s námi tyto okamžiky
prostřednictvím fotografií, které v této rubrice
budou zveřejňovány. Pořádáte nějakou veřejnou akci (závody, soutěže, turnaje, přehlíd-

Přírodní areál u rybníka Rosnička.

ky, 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. Budeme se těšit
na naše svitavské rodinné album :) Petr Šmerda

Běžecké trasy.

Park Patriotů.

Tříkrálový průvod z náměstí Míru do kostela sv. Josefa.

Beseda se Zbigniewem Czendlikem.

IX. zálesácký ples (30. - 50. léta).
POMŮCKA:
AI, GUT

ATLETICKÝ
KLUB
(zkratka)

1. DÍL
TAJENKY

KYPŘIT
PLUHEM

Vodárenský les.

Tříkrálová sbírka.

Svitavská klapka.
ŘÍMSKÝCH
650

Mikulášská jízda.
MALÉ
PRIMITIVNÍ
PLAVIDLO
(řídce)

LENOCHOD
TŘÍPRSTÝ

JEDNO
ZE JMEN
NOVINÁŘE
KISCHE

2. DÍL
TAJENKY

ZEMDLENOST

OSOBNÍ
ZÁJMENO

SOPKA
U NEAPOLE

KLADNÁ
ELEKTRODA

NAPLNIT
TEKUTINOU

RAKOVINOTVORNÉ
LÁTKY

Listování v klubu Tyjátr.

AUTOR:
ROMAN
ČEJKA

VŮNĚ

KLAMÁNÍ
(řídce)

MALÝ
TÁBORÁK

OBEJITÍ
PROTIHRÁČE

KLIH
STAVIVO
NA
OBLOUKY

POHYB
VZDUCHEM

OSVĚDČENÍ
NÁZEV
ŘÍMSKÉ
TISÍCOVKY

JMÉNO
PSA

POLOHA
NA BŘIŠE

HOLÁ
LEBKA

HROZNY
KVĚTŮ
ZAHÁLČIVÝ

Tuři Svitavy v hale Na Střelnici.

BÝVALÝ
ČESKÝ
HOKEJISTA

ŠLECHTIT

ZÁBAVNÝ
VÝSTUP

AFRICKÝ
STÁT

KAISEROVY
INICIÁLY

NOVÉ KNIHY (zkratka)

ZANECHÁNÍ
STOPY
PO SOBĚ

STYKY

FbK Svitavy - 1. MVIL Ostrava (22:3)

INICIÁLY
HEREČKY
KOSTKOVÉ

Jen tak pro radost. Doufáme, že tajenka odpovídá vašemu vztahu k našemu městu :)
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5. 2. – 19. 3. 2017
Městské muzeum a galerie ve Svitavách

O MASOPUSTU
A ZABIJAČCE
Agentura REX z Brna
Muzikanti svitavských dechovek
Řeznictví Křivka

U SPODNÍ KAŠNY

od 14.00 hodin – zahájení průvodu

U STARÉ RADNICE

udělení povolení k obchůzce městem

U MOROVÉHO SLOUPU

od 13.00 hodin – ochutnávka tradičních zabijačkových pochutin
ovárku, jitrnic, tlačenky a zabijačkové polévky
Stánky s občerstvením

SVITAVSKÉ NÁMĚSTÍ
VYSTAVUJÍ: Ilona Ambrožová · František Bečka · Iveta Bouchalová · Věra Coufalová · Jana Čubrdová · Pavel Fiala · Ivana Fialová ·
Marie Fikrová · Taťána Gáliková · Josef Gestinger · Vladimír Gracias · Igor Holler · Rostislav Hycl · Eva Chlubnová · Miroslava Indráčková
· Jiří Jurka · Jiří Kosina · Jarmila Kováčová · Tomáš Krása · Roman Kučera · Irena Kucharská · Bohumila Leinweberová · Karel Mácal
· Zuzana Mičková · František Moravec · Vítězslava Morávková · Miroslav Moučka · Antonín Novák · Libor Novák · Jiří Ondra · Blanka
Pavlišová · Olga Poláková · Petr Popelka · Jiří Prudil · Božena Rousová · Eva Řezníčková · Barbora Samuelová · Jiří Sehnal · Lea Sehnalová
· Radomír Selinger · Iva Sionová · Markéta Sopoušková · Jitka Studénková · Radomír Ševčík · Jaroslav Škranc · Renata Šplíchalová ·
Monika Šplouchalová · Pavel Štosek · Irena Švecová · Jana Trantírková · Jana Vlčková · Jan Vostřel

sobota 18. února 2017 od 13.00 hodin

VÝSTAVA VÝTVARNÍKŮ SVITAVSKÉHO OKRESU | OTEVÍRACÍ DOBA: ÚT-SO 9-12 A 13-17; SO, NE 13-17
WWW.MUZEUM.SVITAVY.CZ
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Kdo miluje,
daruje krev

10. února 2017 od 6.00 do 10.00 hod.
Hematologicko-transfuzní
oddělení Svitavské nemocnice
Každý zúčastněný pár obdrží dárek
(kytička pro ženy, víno pro muže)
Akce se koná pod záštitou radního Pardubického kraje
zodpovědného za zdravotnictví Ladislava Valtra.

