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Slavíme 760. výročí města 

V letošním roce si Svitavy připomínají 760 let od první zmínky o městě. A protože je třeba se dívat zpět a i 
ve Svitavách je rozhodně na co navazovat, připravili jsme pro letošní rok program, v němž jsou zařazeny i 
akce vycházející z naší historie. Oslavy jsme rozdělili do tří částí a nás čeká v měsíci květnu první z nich.  

Město Svitavy ve spolupráci s místním klubem filatelistů letos vydalo vlastní 
edici pětadvaceti poštovních známek. Na jednotlivých známkách je pět 
nejvýznamnějších osobností města. Vedle nich se v edici nacházejí fotografie 
svitavských kostelů a památek. Dále připomínají betlémářské tradice a znaky 
města. Série pěti známek s motivy lokomotiv a nádraží připomíná letošní 120. 
výročí železniční trati Svitavy – Polička. Vlastní arch známek je možné zakoupit za 
550 Kč v městském informačním centru a v městském muzeu. Určitý počet archů 
bude vyčleněn pro prodej jednotlivých známek za 25 Kč/ks. Součástí oslav budou 
další dvě velké akce: připomenutí 120. výročí železnice Svitavy – Polička a 
Muzejní noc. A tak už v pátek 20. května můžete od 9 do 17 hodin navštívit 
svitavské nádraží, kde si prohlédnete osm různých typů historických i současných 
lokomotiv. Nahlédnete do vagonů, ve kterých se dozvíte vše o historii jízdenek, 
jejich vývoji, značení, uložení, vystaveny budou historické artefakty z železnic a 
hlavně děti určitě potěší tři různá kolejiště, všechna v provozu.  V prodeji tu budou 
propagační materiály a známky k výročí trati. V kulturním centru Fabrika si 
připravila pro školy prezentaci firma Merkur, můžete se přijít podívat se svými 
dětmi také. A  v 17 hodin bude v muzeu zahájena muzejní noc, a sice velkou 
výstavou o železnici a křtem publikace o dráze Svitavy – Polička. Během muzejní 

noci vás čeká překvapení – odhalení Keramické zdi o historických objektech města v Klicperově ulici (to je 
ulička mezi budovami muzea a Policií ČR), tajuplné prohlídky Ottendorferova domu v podání Docela 
MAlého divadla Radky Obloukové a členů Klubu esperanta ve Svitavách, koncert Jiřího Michálka a Pavly 
Boučkové. 

Hlavní oslavy města nás ale čekají v sobotu 21. května. Na svitavské nádraží přijede první vlak s parní 
lokomotivou v 8 hodin 19 minut a slavnostně ho přivítá stejně jako před 120 lety starosta města. Víme, 
že je to brzy ráno, ale přijďte jej pozdravit i vy – ten zážitek bude určitě stát zato. Historických lokomotiv se v 
tento den zastaví na svitavském nádraží více, s některými z nich můžete odjet do Poličky, kde je také 
připraven kulturní program, a dalším se vrátit. Odjezdy těchto vlaků najdete ve zpravodaji Naše město. Na 
osmé koleji bude po celý den v provozu historická drezína Juraje Kováče. Od nádraží návštěvníky vždy půl 
hodiny po příjezdu zvláštních vlaků odveze historický autobus Tatra do muzea na prohlídku výstavy o 
železnici a na svitavské náměstí, kde je pro všechny připraven bohatý kulturní program.  

Na náměstí zahájí provoz nová venkovní kavárna Floriánka, kterou si Svitavané postavili v rámci 
projektu Svitavané sobě. V 9 hodin vás přivítá tým MC Krůček a SVČ Tramtáryje, aby zabavily především 
děti. Mohou přijet na koloběžce, nebo i bez ní. Svitavský šachový klub uspořádá od 9 hodin  před základní 
školou  šachovou simultánku. V prostorách bývalého obchodu OK1 bude probíhat od 10 do 17 hodin 
malování pro Venkovku. V 10 hodin přivítáme spanilou jízdu historických kol kolem morového sloupu. V 15 
hodin bude Floriánka slavnostně otevřena a následovat bude hudební vystoupení kapely Syxtet, Kdokolif, Los 
Hongos, česko - polské zpěvačky AGU a Dozing Brothers. Na zeď kostela se budou od 21:30 promítat filmy. 
Po celý den bude zpřístupněna věž kostela na náměstí.   

Blanka Čuhelová, Alice Štefková Štrajtová 

 


