
     
 
 
 
 
 

     Tisková zpráva 
 

Projekt Oživení historie měst Svitavy a Strzelin 

 
8. prosince 2016 byl schválen projekt, který zavazuje dvě města k tomu, že se během dvou 
následujících let velmi sblíží a dobře poznají: české Svitavy a polský Strzelin. A mám z toho 
opravdu velkou radost! 
 Město Strzelin leží na hranici Krkonošsko – Jesenického podhůří, 37 kilometrů od Vratislavi. 
Protéká jim řeka Olawa. Zdejší žulový lom patří mezi největší v Evropě.  V současné době zde žije 
asi 13 tis. obyvatel. První písemná zmínka o městě pochází z 12. století. V polovině 18. století byl 
Strzelin centrem české nekatolické menšiny, vystěhovalců pro víru. 
Svitavy a Strzelin tedy spojuje historie spjatá s útěkem českých bratří do exilu. Mnoho evangelíků ze 
Svitavska uteklo do Strzelina, kde si zakoupili půdu. A tak kolem města Strzelin dodnes žijí jejich 
potomci, kteří si svou historii uvědomují a jsou na ni hrdí! Přetrvávají dávno založené vazby, na 
které nyní svitavští a srzelinští navazují! Proto 
přichází náš projekt. Projekt, který představí 
místní amatérskou kulturu obou měst. 
Projekt naplňuje myšlenku setkávání amatérů 
v oborech: hudba, divadlo, výtvarné umění. 
Setkávat se budou amatérští umělci (pěvecké 
sbory, žáci základních uměleckých škol, 
dechové orchestry, kapely, divadelníci, 
fotografové, výtvarní umělci) střídavě ve 
Svitavách a Strzelině. Setkávání a společná 
vystoupení pomohou k vzájemnému poznávání obou zemí. Součástí projektu je i materiální vybavení 
– zakoupíme nový klavír do Fabriky, nakoupíme oblečení a notové stojany pro naše dechové 



soubory. Přátelé ze Strzelina pořídí nové hudební nástroje, stejnokroje a notové stojany pro jejich 
orchestr. 
Tak nás čekají dva roky plné setkávání a společných chvil s velmi milými přáteli z polského města 
Strzelin – vzdáleného 162 kilometrů od nás, což jsou dvě hodiny autem. Těšme se. Budou to 
setkávání radostná a vzájemně obohacující! 

 

Program v roce2017: 

 

8. - 9. července ve Svitavách 
Pivní slavnosti na náměstí Míru ve Svitavách 8. července 2017  
Vystoupení dvou hudebních skupin ze Strzelina 
 
1. - 3. září 2017 ve Svitavách 
Slavnost dechových hudeb na náměstí Míru ve Svitavách 2. září 2017  
Vystoupení dechového orchestru ze Strzelina 
 
16. - 17. září 2017 ve Strzelině 
Prezentace dechového orchestru Astra Svitavy + hudební skupiny ze Svitav (bude upřesněno)  
Ve Strzelině (místo a den upřesní polští pořadatelé) 
 
9. - 10. prosince 2017 ve Strzelině 
Vánoční koncert svitavského pěveckého sdružení Dalibor 
ve Strzelině (místo a den upřesní polští pořadatelé) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Petr Mohr, ředitel Střediska kulturních služeb města Svitavy a vedoucí partner projektu 
 

 


