ROK 2002
Úvodem můžeme poznamenat, že mimo běžných denních starostí, jsou někteří naši občané
postiženi přímo starostmi existenčními, které způsobuje především nedostatek pracovních
příležitostí. A to nejen v obci samotné, kde již není a pravděpodobně v budoucnu ani nebude
provozována textilní továrna, která zaměstnávala do roku 1989 více než 600 pracovníků,
živitelů rodin.
Nejdůležitější politické události tohoto roku se budou odehrávat až od poloviny roku.
Nejprve to budou červnové volby poslanců do parlamentu ČR. Senátní volby se tentokrát
našeho regionu netýkají, nejdůležitější však pro nás budou listopadové volby do obecního
zastupitelstva. V nich svými hlasy rozhodneme, koho chceme nebo budeme mít po čtyři roky
ve vedení obce.
Na konci listopadu bude hostit pražské Kongresové centrum po dva dny summit
Severoatlantické aliance NATO, které bude svým způsobem přelomové především tím, že na
něm budou rozdány pozvánky ke členství sedmi nováčkům, včetně Slovenska, a potvrdí
zaměření proti nepříteli číslo jedna – globálnímu terorismu.
Během celého roku nás čeká nespočet jednání o podmínkách vstupu České republiky
společně s dalšími devíti kandidáty do Evropské unie, které vyvrcholí v prosinci na summitu
Evropské unie v Kodani.
To všechno jsou akce plánované. Na začátku roku ještě nikdo netuší, že nejprve Olešnicko a
Kunštátsko, později převážnou část Čech postihne ničivá povodeň, jaká nemá v naší historii
obdoby. Tolik jen ve stručnosti. Začněme však od začátku roku 2002.

Chronologický přehled událostí
Od půlnoci 1. ledna začala ve dvanácti členských zemích Evropské unie platit nová společná
měn – euro. Její slavnostní uvítání v unijní metropoli Bruselu provázel velkolepý ohňostroj a
tóny Smetanovy symfonické básně Vltava. Mimo měnovou unii zůstává z evropské patnáctky
jen Švédsko, Dánsko a Velká Británie, které si i nadále zachovávají vlastní měnu jako symbol
národní suverenity.
Od stejného data platí v České republice nový zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech. Ten
stanovuje úhradu za odvoz komunálního odpadu na osobu a rok. V naší obci je stanoven
poplatek 280 Kč na osobu, u dětí do 12 let 140 Kč, děti do 3 let věku jsou od poplatku
osvobozeny. Chataři a chalupáři, kteří v obci nemají trvalý pobyt platí 280 Kč.
Jedním ze závěrečných svátků západokřesťanského vánočního oktávu je den sv. Tří králů
slavený 6. ledna. Tento svátek býval jednou z nejoblíbenějších lidových oslav. Již ve

středověku chodili o Tříkrálovém dni chlapci s hvězdou a zpívali náboženské písně s vánoční
tématikou. Snad znovu obnovenou tradicí v naší obci se stal i tento svátek, kdy obcházení
domů zajišťuje trojice místních děvčat, která při otevření dveří v domácnostech zpívají
několik slok písně My tři králové jdeme k vám. Na dveře pak napíší svěcenou křídou písmena
K+M+B, která jsou zkratkou latinského Christus mansionem benedicat - Kristus požehnej
tomu domu, plus příslušný letopočet". Nejde tedy o počáteční písmena biblických králů, jak
se traduje.
2. února se v prostorách sokolovny koná již 11. Reprezentační ples SK Moravan. Sokolovna
byla jako tradičně na tomto plese vyprodána.
V sobotu 16. 2. se uskutečnil v sokolovně VII. Sokolský ples. Návštěvnost byla slabá (asi 80
návštěvníků), střední a starší generace si odvykla chodit tancovat, sedí raději doma u
televize. Mládež hudební produkce boskovické kapely příliš nepřitahuje.
Regionální noviny č. 10 ze dne 5. 3. sdělují, že byla vypracována a předložena Ředitelství
silnic a dálnic ČR studie rychlostní komunikace R43 vedoucí od Moravské Třebové do Brna,
která bude napojena na dálnici D1. Podstatně přitom bude využito těleso takzvané Hitlerovy
dálnice, kterou nacistická okupační moc začala budovat od 12. dubna 1939 a měla spojovat
Vídeň a Vratislav. Toto těleso, jež protíná východní část katastru Svitávky, bude tvořit
čtyřproudovou komunikaci kategorie R 24,5, tedy o něco užší než jsou dálnice. Je navržena
mimoúrovňová křižovatka se stávající silnicí č. 43 v Sebranicích, dále mimoúrovňová
křižovatka Svitávka s napojením silnic I/19 a II/150, komunikace pokračuje po tělese
německé dálnice kolem Chrudichrom, Sudic, Vanovic, Borotína a Velkých Opatovic.
Předpokládaný termín zahájení stavby je reálný nejdříve po roce 2005.
Dne 16. 3. pořádá Divadelní spolek při místním Sokolu II. Maškarní ples. Návštěvnost
podprůměrná, prodáno bylo méně než 50 vstupenek.
Během měsíce března probíhá rekonstrukce elektrické rozvodné sítě na ulici Františka Řepky.
Vzdušné vedení 230/400V je nahrazováno závěsným silovým kabelem, stejným způsobem je
provedena rekonstrukce přípojek do jednotlivých domů. Vzhledem k poměrně dosti
chladnému počasí mají občané na této ulici zimu v bytech, protože přes den nejde žádné
topení – i plynové je závislé na napětí v síti. A většina z nich již nemá kotle na tuhá paliva.
Čtyři desítky zaměstnanců akciové společnosti Lana Svitávka, kteří rozjížděli výrobu v několik
měsíců zakonzervované textilní továrně, dostaly ke konci března výpovědi. Zaměstnanci
společnosti, která si textilku pronajala od správce konkurzní podstaty, fakticky pracovali jen
od počátku letošního roku do 6.února. Poté se provoz ve fabrice opět zastavil, protože
správce konkurzní podstaty společnosti Amcan Trading v konkurzu dal Laně výpověď z nájmu
kvůli neplacení záloh na energie.V textilce se přestalo pracovat počátkem října 2001, o práci
zde přišlo více než dvě stovky lidí. Uzavření fabriky předcházelo v červenci vyhlášení
konkurzu na společnost Amcan Trading, jejíž zadlužení přesahuje sto miliónů korun. (Zpráva
z regionálního tisku.)

Zákonem č. 274/2001 Sb. (Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu) byly
legislativně upraveny podmínky, za kterých je možno provozovat veřejné vodovody – v
našem případě jde o provozování našeho obecního vodovodu, který byl budován v letech
1988 – 1994. Zákonem je stanoveno, že provozovatel musí mít uděleno oprávnění podložené
odbornou způsobilostí, vodárenskou praxí a potřebným technickým a personálním
vybavením. Dosavadní provoz obecního vodovodu byl zajišťován vlastními pracovníky OÚ, v
oblasti odborné a technické Vodárenskou akciovou společností a.s., divize Boskovice (dále
jen VAS a.s.). Vzhledem k oboustranně vyhovující úrovni spolupráce byla VAS a.s. vybrána
jako nejlépe vyhovující smluvní provozovatel obecního vodovodu ve Svitávce. Smlouva o
nájmu a provozování byla podepsána s platností účinnosti od 1. 4. 2002. Obecní vodovod
zůstává i nadále majetkem obce a obec má i nadále rozhodující právo při stanovování ceny
dodávané vody – vodného. Současná stanovená cena vodného 13 Kč/m3 zůstává zachována
(zisk VAS a.s. je stanoven na 0,69 Kč/m3). Platnost smlouvy o provozování vodovodu je
dohodnuta na dobu 5 let.
V průběhu měsíce května a června byly pracovníky VAS a.s. provedeny odečty vodoměrů
včetně jejich kontroly a revize vodovodních přípojek. S každým odběratelem uzavřela VAS
a.s. smlouvu na odběr vody a způsob platby.
Na velikonoční pondělí 1. dubna přilétl na školní komín, letos již čtvrtým rokem, první čáp.
Druhý z páru se objevil o několik dní později. Jedná se o čápa bílého (Ciconia ciconia) z řádu
brodivých. Nádherný pohled na oblohu se naskytnul v sobotu 20. dubna, kdy přelétá
středem naší obce od jihu směrem na Letovice hejno deseti čápů.
Náš párek čápů byl po celý rok neustále sledován nejen školáky, ale i našimi obyvateli. Když
se nad okrajem hnízda začaly objevovat další hlavy, probíhaly diskuse o tom, kolik mláďat
tam je? Definitivním důkazem o počtu čtyř mladých čápů se stala kronikářova fotografie,
pořízená v těsné blízkosti hnízda. Na dlouhou cestu směrem na jih se náš párek čápů s
dorostlými potomky vydali ke konci prázdnin, s největší pravděpodobností 22. srpna.
Ve středu 1. května začalo – soudě podle velmi teplého počasí – předčasně letošní léto.
V neděli 12. května pořádá místní kulturní komise v sále OÚ oslavu Dne matek. Program, na
kterém vystoupili žáci a žákyně nižších ročníků naší školy sestavila a nacvičila učitelka
Miroslava Kupsová.
Ze zápisů ve školních kronikách se lze dočíst, že ve Svitávce poprvé proběhla oslava svátku
Dne matek v roce 1925, poslední v roce 1950. Program vždy zajišťovala škola – učitelé se
svými žáky.
O znovuobnovení této se v roce 1995 pokusila paní Zdena Maršálková s pomocí dnešního
kronikáře a členů SPOZ. Po úspěchu, o který se před zcela zaplněným sálem na obecním
úřadě zasloužilo více než sedmdesát účinkujících dětí, následovalo pro maminky v roce 1996
nedělní odpoledne nazvané Krásnou pohádku znám. Následující rok byl ve znamení příprav
oslavy stého výročí otevření nové školní budovy ve Svitávce, proto se Den matek z důvodu

časové náročnosti neuskutečnil. V roce 1998 vystoupili nejen žáci s program Nám se na tom
světě líbí, ale také estrádní orchestr ZUŠ Boskovice pod vedením Jaroslava Kolčavy. Od roku
1999 si program včetně nácviku zajišťuje sama škola.
Ve dnech 14. a 15. června probíhají volby poslanců do parlamentu ČR. Na Blanensku, stejně
jako v Jihomoravském kraji a celé České republice zvítězila Česká strana sociálně
demokratická. Celková účast voličů je v naší obci poměrně nízká, obdobně je tomu v celé ČR.
Občané jsou politikou znechuceni.
Výsledky parlamentních voleb ve Svitávce v číslech:
Účast ve volbách v %

62%

Volební strana

Počet hlasů

Procenta

1. ČSSD

262

31,34

2. KSČM

189

22,61

3. ODS

178

21,29

4. Koalice

93

11,12

Ostatní strany a sdružení dostaly méně než 5%.

Výsledky parlamentních voleb v ČR v číslech:
Volební strana

Hlasy v %

Mandáty

1. ČSSD

30,20

70

2. ODS

24,47

58

3. KSČM

18,51

41

4. Koalice

14,27

31

5. Sdružení nezávislých

2,78

0

6. Strana zelených

2,36

0

A právě v první den voleb minul těsně naši Zemi stometrový asteroid 2002 MN. Nikdo o něm
do poslední chvíle nevěděl a od naší planety jej dělilo pouhých 120 tisíc kilometrů, což je
pouhá třetina vzdálenosti mezi Zemí a Měsícem. Vědci se o existenci tohoto asteroidu
dozvěděli až o tři dny později. Proč? Asteroid 2002 MN se pohyboval směrem od Slunce, a
tak neodrážel naším směrem dostatek světla. Navíc letěl příliš velkou rychlostí (téměř 40 tisíc
km/h), takže jej nedokázaly zaregistrovat ani automatické kamery. Byl příliš malý na to, aby
jej zachytily radary.
(Převzato z ročenky časopisu TÝDEN 2002)

A máme ve Svitávce pouť. Páteční Předpouťová taneční zábava se z důvodu nepříznivého
počasí nekonala. Před jejím zahájením se nenadále přihnal silný vítr a přinesl hustý déšť. V
sobotu se počasí umoudřilo a tak Velký letní karneval s hudbou ARCUS, který pořádal oddíl
kopané SK Moravan, navštívilo kolem 800 návštěvníků. Kde jsou ty časy proslavených letních
karnevalů ve Svitávce s nádherným pohádkovým osvětlením parku a návštěvností mezi
jedním až dvěma tisíci tanečníků všech věkových kategorií. Dostaveníčko tu mívaly celé
rodiny, které se při této příležitosti sjely i z těch nejvzdálenějších končin.
Již od nedělního pouťového rána 23. června byla celá Hybešova ulice i cesta v obecním parku
až po „Hospůdku u Gažů“ z obou stran lemována prodejními stánky. V nich převážně
vietnamští obchodníci nabízeli nepřeberný sortiment oblečení a obuvi. Stánků s
cukrovinkami a tradičními perníkovými srdci bylo poskrovnu, v dalších byly nabízeny různé
suvenýry, sponky, korálky, prstýnky, nebo knihy a hudební nosiče CD.
Na slavnostní nedělní dopolední mši svaté, kterou celebroval P. Vít Fatěna z kunštátské fary,
zpíval místní chrámový sbor pod vedením L. Koryčánkové.
A odpolední teplé počasí přilákalo do obecního parku k poslechu dechové hudby ASTRA ze
Svitav velké množství lidí. Příjemné bylo posezení ve stínu rozložitých stromů při poslechu
pěkných písniček. Nechybělo ani občerstvení, které si hosté nosili z nedaleké Hospůdky
Pohoda.
Krátce po pouti začaly dvouměsíční letní prázdniny. V té době nikdo netušil, co následující
týdny, na které se celý rok těšily především děti, přinesou. Začala doba dovolených a teplých
až horkých dnů.
Předehrou k nepředstavitelné apokalypse, která postihla velkou část Čech se staly události v
našem blízkém okolí a nakonec i v naší obci.
Dvě mrtvé ženy, desetimiliónové škody (podle tisku 139 miliónů Kč) a hodiny hrůzy způsobily
přívalové deště a následná pondělní povodeň 15. července v Olešnici, Crhově, Louce,
Křtěnově, Kunštátě, Štěpánově a Hodoníně. Nejvíce byl poškozen Crhov, kde byla poničena
nejméně polovina ze šedesáti domů, z nichž několik mělo porušenu statiku. Během necelých
dvou hodin na Olešnicku napršelo nevídaných 171 milimetrů srážek, tedy 171 litrů na
čtvereční metr. Bylo to dvakrát tolik než obvykle naprší za celý červenec. To množství je již
označováno jako dvěstěletá voda, na kterou fakticky není nikdo připraven. Olešnici
nepomohly ani předchozí mnohamilionové investice do protipovodňových úprav – poldrů.
Stejného dne navečer (15. 7.) byly zatopeny sklepy a garáže rodinných domků v naší obci na
ulici Fr. Řepky. Náhlé zvednutí vodní hladiny jindy téměř nepatrného potoka Sebránku
způsobil přívalový déšť na Kunštátsku. Druhý den udeřil Sebránek znovu. Tato druhá
povodňová vlna měla hladinu asi o 20 cm vyšší než předchozí. Majitelé domků na pravé
straně potoka, kteří začali s úklidem postižených míst v domech, museli práci přerušit a jako

zábranu proti vodě položit desítky pytlů s pískem podél vodního toku a svých domů.
Prolukou mezi krajním domem č. 475 v řadové zástavbě rodinných domků a domem č. 334
(O. Boucník) se Sebránek vylil do polí a zahrad směrem k železniční trati. Odtud voda
zaplavovala jednotlivé parcely, které mají přirozený spád směrem k vlakové zastávce. Snad
nejvíce postižena v této části byla rodina Halamkova (č. p. 284). Přízemní dvorní část domu,
dvorek a zahradu jim voda zaplavila právě od železniční trati. Celý následující den hasiči
odčerpávali vodu ze zaplavených zahrad. A v pátek 2. srpna je tu další povodňová vlna, ale
protože majitelé domků ponechali zábrany z předchozí povodně na místě, další větší škody
již nebyly zaznamenané. Velký dík patří především všem obětavým místním hasičům, kteří
vytrvale od prvního dne pomáhali všem postiženým občanům.
V neděli 28. července celebrují mši svatou v místním kostele sv. Jana Křtitele dva kněží – jako
svoji poslední P. Vít Fatěna odcházející do Ivančic a svoji první ve Svitávce, nově nastupující
farář P. Pavel Kafka, který byl na kunštátskou faru přeložen z Blanska. Oba dostali kytici
květů, odcházející P. V. Fatěna pak ještě od místních farníků několik darů. Starosta obce Jiří
Šváb ve své krátké řeči poděkoval za obec a srdečně přivítal nového kněze. O hudební a
pěvecký doprovod této mše se postaral místní chrámový sbor. Vít Fatěna se ještě před svým
odchodem postaral o opravu kostelních varhan v hodnotě cca 60 000 Kč.
V sobotu 3. srpna pořádá SK MORAVAN IV. ročník Memoriálu Zdeňka Jakubce st. v rámci
oslav 70 let od založení fotbalového klubu ve Svitávce. Dopoledne poráží sousední Skalice
celek bývalých hráčů Svitávky 5:1. Odpoledního turnaje se mimo domácích zúčastňují: AFK
Letovice „B“, Minerva Boskovice „B“ a Černá Hora. Vítězem se poprvé v historii tohoto
memoriálu stává domácí mužstvo, kdy ve finálovém zápase poráží Boskovice B 1:0.
Celodenní program v parku vystřídá večer taneční zábava a poté ohňostroj ukončený
nádherným deštníkem, který jakoby nehnutě několik vteřin ozařoval dějiště sportovních
zápasů. Tato hlučná akce nesvědčila čápům na školním komíně, dlouho do noci zmateně a
vyplašeně létali kolem svého hnízdiště.
Letovický list Region přináší informace o míře nezaměstnanosti na okrese Blansko v měsíci
srpnu. V procentuelním vyjádření zaujímá Svitávka se 14,08 % nejhorší místo na okrese
(Kunštát – 11, 25%, Lipůvka – 11,27%, Letovice – 11,05%; nejlépe jsou na tom Jedovnice –
6,52%).
V sobotu 10. srpna pořádala firma ALPS Electric Czech, s. r. o., Boskovice v prostorách parku
svůj v pořadí druhý kulturní den. Na návštěvníky čeká v prostorách parku OÚ čekají stánky,
soutěže pro děti a ve finále další ohňostroj tentokrát synchronizovaný s reprodukovanou
hudbou. Opět na to doplatili naši čápi, kteří z hnízda odlétli a vrátili se nakrátko až za několik
dnů.
A na této akci se stávají hlavním tématem rozhovorů události stručně popsané v dalších
řádcích, události, které šokovaly a těžko jim šlo v té chvíli vůbec uvěřit. V těch okamžicích to
byl jen začátek nepředstavitelné apokalypsy.

Od 6. srpna začíná (nejen) v jižních Čechách vydatně a nepřetržitě pršet. Déšť trvá více než
týden. A právě jižní Čechy zasahuje ničivá povodeň nepředstavitelného rozsahu jako první.
Obrovské přívaly vod zaplavily nejen města České Budějovice, Český Krumlov, Písek, Veselí
nad Lužnicí a jejich okolí. Voda se řítila se jako smršť a ničila všechno, co jí stálo v cestě –
domy, komunikace, železniční tratě. Lidé se připravovali na stoletou vodu. Přišla však
pětisetletá! Zoufalí a prchající před rozvodněnými řekami se snažili zachránit alespoň to, co
pobrali do rukou. Druhý a třetí srpnový týden 2002 změnil život statisícům lidí. Mnozí přišly o
domovy, několik jich dokonce zaplatilo životem … Snad nejhůře byla poznamenaná vesnička
Metly – během deseti minut přestala existovat. Ničivý živel pokračoval na sever k Praze a
dále k Děčínu a do Německa. Ze všech pražských čtvrtí nejvíce postihl Karlín, kde přes noc
voda zaplavila přes tisíc domů. Chyběly jen centimetry a povodňová tragédie v metropoli
mohla být daleko horší. Na poslední chvíli postavené zábrany zachránily od apokalypsy
historické centrum Prahy. Podemletá nábřeží, zničená Kampa, všechny pražské ostrovy pod
vodou, zaplavené metro a část trójské ZOO.
Postižena byla další města – Plzeň, Beroun, Neratovice, Mělník, Terezín, Ústí nad Labem,
Děčín a další a další. Na Litoměřicku se vytvořilo jezero o rozměrech 20 x 8 km. Mezi další
těžce postižené obce patří například Zálezlice, kde se jen během povodní zřítilo 30 ze 120
domů.
Když voda konečně ustoupila, začalo sčítání škod. Návraty do domovů byly tragické, mnozí se
neměli ani kam vrátit… Na ulicích se povalovaly tuny odpadků, lidé se báli možných epidemií.
MF Dnes uvedla dne 31. prosince, že bylo při srpnových povodních postiženo celkem
jedenatřicet okresů, 753 obcí, domovy muselo opustit téměř čtvrt miliónu lidí, zničeno přes
1000 domů a 73 mostů, součet škod se ke konci roku zatím zastavil na 73 miliardách korun.
Vltavou protékalo přes 5000 kubíků za sekundu (přesný údaj není, nestačila měřidla).
Během srpna renovuje brněnský restaurátor Dimitrij Neuwirth se svým spolupracovníkem
kamenný vstupní portál do farní budovy nesoucí letopočet 1654 a kamenný kříž stojící před
kostelem, který byl již renovován v letech 1879 a 1892. Jan Knies r. 1904 v knize Boskovský
okres uvádí: „Fara svitávecká patří k nejstarším na Moravě. Patronem jest vrchnost
šebetovská; přifařeny sem Zboněk, Chrudichromy a Skalice.“
Dále byl z obvodní zdi obklopující kostel, v časti mezi vstupní bránou a malým domkem u
schodiště, vyjmut k restaurování zazděný náhrobek pocházející z roku 1560. Na
vysokozdvižném vozíku zapůjčeném p. M. Strbačkou byl 25. srpna převezen do farní garáže.
Jan Knies k tomuto náhrobku sděluje: „Kolem kostela býval hřbitov; nyní přeložen; zde ve zdi
zasazen náhrobek valně porušený, na němž lze čísti jednotlivá slova: Letha Panie 1560 ….. w
pa ….. owan Pan Buch Raciz …… Na přilbě s obvyklými pokryvadly s obou stran jsou klenotem
račí klepeta. Ta měla ve znaku rodina Chroustenských z Malovar a Herultové z Herultic, jak
dokazuje náhrobek Jana Herulta z Herultic v kostele řeznovském z r. 1549.“

V měsíci červenci zahajuje firma STAVODOPRAV s. r. o. Boskovice zemní práce v zadní části
místního hřbitova za účelem jeho rozšíření. Investorem celé akce je obec Svitávka,
předběžné náklady byly stanoveny na 800 000 Kč. V druhé polovině srpna je pod původním
svahem na betonovém základu vyzděna opěrná zeď. Začíná jen několik metrů od studny a
pokračuje až k zadní části obvodní zdi na konci hřbitova. Tato zeď tak stupňovitě oddělila
původní část hřbitova od nové. Dosypání původního svahu do výšky opěrné zdi hlínou
umožnilo rozšířit horní část hřbitova o jednu řadu nových hrobových míst. V rámci této akce
byla opravena i část obvodní zdi a srovnán terén, na který bylo započato s navážkou zeminy.
Z důvodu sporu mezi investorem a zhotovitelem ve věci víceprací byly práce předčasně
přerušeny a akce tak nebyla podle smlouvy dokončena. Celé dílo má být předáno v roce
2003.
Jedny z posledních prací na opravě památkově chráněné velké Löw-Beerovy secesní vily
probíhají ve dnech 26. – 29. srpna. Na balkónu zadní části budovy je usazena balustráda
vytvořená z nových kameninových sloupků se zábradlím, která tak nahradila nevkusnou
zídku z bílých cihel, postavenou z bezpečnostních důvodů začátkem devadesátých let na
místě původní zničené balustrády.
Celá akce byla zahájena v závěru července 1999. V tomto roce firma STAR s.r.o. Kunštát
opravila fasádu čelní části budovy a provedla nátěr střešní krytiny. Ve stejném skladbě prací
byly v následujícím roce opraveny obě boční části. Oprava zadní části budovy byla zahájena v
roce 2001 a ukončena roku 2002 k neslavenému stému výročí této budovy - její zadní část
nese letopočet 1902.
Celkové náklady na opravu dosáhly 2 221 000 Kč, dotace ze státního rozpočtu
prostřednictvím referátu regionálního rozvoje byla poskytnuta ve výši 1 mil. Kč. V
jednotlivých letech bylo prostavěno (částky zaokrouhleny na tisíce):
1999 – 667 000 Kč,
2000 – 642 000 Kč,
2001 – 379 000 Kč,
2002 – 533 000 Kč.
Skutečností je, že tato budova by si zasloužila i restaurování interiérů včetně původní
výzdoby a obrazů a taktéž uvedení do původního stavu venkovního bočního schodiště k
velkému sálu - nahradit kovové zábradlí balustrádou stejného provedení jako je na zadním
balkóně.
V noci ze soboty 21. na neděli 22. září se změnila všechna česká telefonní čísla. Naše
telefonní síť se tak přizpůsobila evropskému standardu. Veškerá telefonní čísla jsou od
nynějška devítimístná (národní směrové číslo + účastnické číslo), u mobilních telefonních
čísel byla zrušena nula na začátku.

V úterý 1. října byla v obci zahájena stavba o názvu „DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU na
ulici J. Slavíčka č. 59 SVITÁVKA“. Stavba je umístěna na parcele č. 25 a 32/2 na místě
zbouraného stávajícího domku č. 59, který byl v havarijním stavu a který obec společně s
hospodářskými objekty a malým sklípkem pro účel výstavby nového domu s pečovatelskou
službou vykoupila a nechala provést jeho demolici.
Nový objekt je navržen jako dvoupodlažní s částečným podkrovím, nepodsklepený s
cihelným zdivem a panelovými stropy. Přístup do objektu bude z veřejné komunikace
chodníkem a příjezdovou vozovkou. V objektu bude celkem 6 bytů, z toho jeden je řešen
jako bezbariérový. V 1. NP bude společně s bezbariérovým bytem místnost pro pečovatelky
včetně hygienického zařízení, WC pro návštěvy a dva byty ve dvorní části. Zde bude i
vybudována samostatná plynová kotelna. Přístup do 2. NP ke dvěma jednopokojovým a
jednomu dvoupokojovému bytu bude po dvouramenném schodišti. Dále v tomto podlaží
bude WC pro návštěvy a společenská místnost sloužící zároveň jako klubovna pro
ergoterapii. V zásadě budou mít všechny byty předsíň, koupelnu s WC a obývací pokoj s
kuchyní.
Projektantem stavby je Projektová kancelář, Jiráskova 28, 679 61 Letovice, hlavní projektant
ing. Jaroslav Chloupek. Investorem je obec Svitávka, zhotovitelem STAVOS a. s. Brno. Celkové
náklady byly stanoveny propočtem za použití průměrných orientačních cen r. 2001 ve výši 9
476 805 Kč včetně DPH. Na stavbu byla v měsíci listopadu poskytnuta dotace ze státního
rozpočtu ve výši 4,2 miliónů Kč. Stavební povolení vydal odbor výstavby MěÚ Boskovice 9. 5.
2002. Termín dokončení stavby je stanoven k 31. 10. 2003.
A jsme-li v této chvíli u staveb, je nutno se zmínit o tom, že v pátek 4. 10. dokončuje p.
Ladislav Tobolka výměnu posledního přízemního okna na budově fary ze strany ulice
(výměnu zahájil 18. června). Po loňské výměně horních oken jsou tyto práce dokončeny.
Nová okna v přízemí jsou na rozdíl od předchozích vsazena až za okenní mříže. Koncem října
dostaly ještě vstupní dveře nové nátěry. (Manželé Tobolkovi se se svojí sedmnáctiletou
dcerou přistěhovali na faru v lednu 2000.)
Svět se mění a to zjevně k horšímu. Po teroristickém útoku 11. září 2001 ve Spojených
státech tu máme akci další. V noci 23. října ve druhém dějství muzikálu Ost-Nord vtrhlo do
moskevského divadla Dubrovka padesát ozbrojených čečenských teroristů. Sedm set diváků
se stalo rukojmími. Teroristé žádali okamžité ukončení rusko-čečenské války. Budovu
obklíčily ruské jednotky zvláštního určení, ale vyjednávání nepřineslo řešení. Drama trvalo 58
hodin. Speciální jednotky pustily do budovy uspávací plyn a teroristy zlikvidovali, bohužel tím
přišlo o život také 120 rukojmí. Sebevražedné atentáty probíhají po celém světě.
Krátce před komunálními volbami byla na náklady obce vytištěna nová pohlednice Svitávky v
počtu 2000 ks. Pohlednice je součástí příloh ke kronice.
Ve dnech 1. a 2. listopadu proběhly v naší obci stejně jako v celé ČR volby do obecního
zastupitelstva. O přízeň voličů se ucházeli na patnáctičlenných kandidátkách členové čtyř

politických stran – ODS (1), ČSSD (2), KSČM (3), KDU-ČSL (5) – a Sdružení nezávislých
kandidátů (SNK) (4). Z kandidátky ČSSD před volbami odstoupili 3 kandidáti. Komunálním
volbám předcházela v obci letáková volební kampaň, ve které se nejvíce prezentovalo
kritizováním současného starosty a vedení obce místní sdružení ODS. Vzhledem k tomu, že
naše obec není příliš velká a občané se navzájem znají, vyvolávaly letáky ODS ve velké části
občanů spíše znechucení či rozpačité pocity, ale získali si i své příznivce. Faktem zůstává, že
oproti komunálním volbám v roce 1988 nakonec získala ODS v obecním zastupitelstvu o dva
mandáty víc.
Výsledky voleb v číslech:
Počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů
Odevzdáno úředních obálek

1 344
873

Účast ve volbách v %

63,03

Počet mandátů
Strana

Počet hlasů

Počet kandidátů

Počet hlasů k zákl.v % 2002

(1998)

1. ODS

2 776

15

23,16

4

(2)

2. SNK

2 365

15

19,73

3

(4)

3. ČSSD

1 166

12

12,16

1

(-)

4. KSČM

2 717

15

22,66

3

(4)

5. KDU-ČSL

2 962

15

24,71

4

(5)

Zvolení zastupitelé – v závorce je v pořadí uveden věk, počet volebních hlasů a strana:
1. Jiří Šváb (53, 383, KDU-ČSL), 2. Aleš Antl (42, 344, SNK), 3. Ing. Jan Vašíček (56, 342, KSČM),
4. Paed. Dr. Zita Hoffmanová (60, 319, DKU-ČSL), 5. Miloš Randula (48, 307, SNK), 6. Pavel
Blaha (62, 301, KSČM), 7. Ing. Josef Zapletal (42, 281, ODS), 8. Miloš Hanák (51, 275, ČSSD), 9.
Jaroslav Mazal (56, 251, SNK), 10. Jana Makovská (59, 250, KDU-ČSL), 11. Miroslav Dvořák
(52, 240, KSČM), 12. Květa Cvrkalová (56, 238, KDU-ČSL), 13. Jaroslav Zoubek (40, 236, ODS),
14. Ing. Martin Cetkovský (32, 225, ODS), 15. Ing. Blanka Richterová (37, 217, ODS).
Křeslo starosty obhájil ve středu 19. listopadu na veřejném ustavujícím zasedání nového
obecního zastupitelstva Jiří Šváb (53 roky, KDU-ČSL), který je tak již od roku 1990 počtvrté v
čele obce. Po složitých vyjednáváních, ke kterým došlo na základě výsledku voleb, kdy proti
sobě stáli zvolení zastupitelé ODS a Sdružení nezávislých kandidátů a z politického pohledu
netradiční pravolevá koalice KDU-ČSL a KSČM, rozhodl o volbě starosty jediný zvolený

zástupce ČSSD Miloš Hanák ze Sasiny. Ten se stal místostarostou Svitávky. Na závěr zasedání
se zvolený starosta pokusil pojmenovat situaci v obci: „ODS odmítala s mou osobou
komunikovat a vedla neslušnou volební kampaň. Já nemůžu spolupracovat s těmi, kteří
nechtějí spolupracovat se mnou.“ (Regionální týdeník Boskovicko, č. 47, str. 3).
Novou pětičlennou radu obce tvoří: starosta Jiří Šváb, místostarosta Miloš Hanák, ing. Jan
Vašíček, ing. Josef Zapletal, Miroslav Dvořák.

Složení výborů a komisí podílejících se na správě obce.
Finanční výbor:

předseda – Paed.Dr. Zita Hoffmanová,

členové – P. Blaha, M. Cetkovský.
Revizní výbor: předseda – Květoslava Cvrkalová,
členové – ing. Blanka Richterová, Eduard Jaroš.
Komise výstavby:

předseda – Josef Špidla,

členové – Pavel Jeřábek.
Komise školská:

předseda – Mgr. Miloš Randula,

členové – Jitka Davidová, Věra Hájková, Mgr. Aleš Antl.
Kulturní komise:

předseda – Jana Makovská,

členové – Jiří Makovský, Fr. Okáč, Martina Klimešová.
Komise sportovní:

předseda – Jaroslav Mazal,

členové – Jaroslav Zoubek, Otakar Bílek.
Komise bytová:

vykonává rada obecního zastupitelstva.

Svitávecká ODS se nechce smířit s povolebním rozdělením funkcí v obci. A tak zanedlouho po
volbách se vnitřní záležitosti obce dostávají do médií. V novinách Boskovicko vychází článek s
názvem Starosta ve Svitávce křeslo obhájil „za každou cenu“. Autoři příspěvku (Martin
Cetkovský a Jaroslav Zoubek) kritizují dosavadní vedení jako neprofesionální, pro obec
neperspektivní a Miloši Hanákovi vyčítají, že byť ODS přislíbil podporu koalice ODS a
nezávislých kandidátů, slovo nedodržel a svým hlasem rozhodl o vítězství pana Švába.
O týden později je ve stejných novinách otištěna odveta pod názvem Zástupci politických
stran varují občany Svitávky. Článek, pod kterým jsou podepsaní Jiří Šváb (KDU-ČSL), Zdeněk
Kubíček (KSČM) a Ludmila Vrbasová (ČSSD), poukazuje na údajnou komunistickou minulost J.

Zoubka a snahu ODS o spolupráci s KSČM ihned po volbách. Dále se hájí proti nařčení ze
špatného hospodaření. Články v plném znění jsou k dispozici v přílohách.
Během měsíce listopadu provádí Vodohospodářská správa Blansko úpravu břehů potoka
Sebránku odtěžením zeminy a rozšíření jeho dna v úseku od mostu u školy (ulice
Komenského) až po most u č. p. 319, náklady hradí Povodí Moravy. Další úsek po č.p. 26 byl
upraven na náklady obce. Ty činily 40000 Kč.
Ve dnech 21. – 22. listopadu hostilo pražské Kongresové centrum po dva dny summit
Severoatlantické aliance. Bylo rozhodnuto o rozšíření NATO o dalších sedm zemí, státníci se
usnesli, že nepřítelem aliance již není Rusko, ale světový terorismus a je nutné čelit mu. Kvůli
případným demonstracím bylo v pohotovosti na 12tis. policistů, protesty však byly nakonec
krotké.
První adventní neděli (1. prosince) uspořádal SPOZ v sále obecního úřadu 7. adventní
koncert. Na akci vystoupil místní chrámový pěvecký sbor pod vedením L. Koryčánkové a poté
mládežnický sbor CANTAMUS z Letovic, pod vedením Aleny Fišerové. Navečer byl již tradičně
rozsvícený vánoční strom na Hybešově ulici.
Na začátku adventu lze již v naší obci také považovat za tradici výzdobu mnohých oken a
dveří domů adventními věnci. A s blížícími se vánočními svátky se výzdoba stále rozrůstá.
Mikuláše, anděly a čerty bylo možno v podvečer ve čtvrtek 5. prosince tradičně potkat snad v
každé vesnici či městě. Nejinak tomu bylo u nás. Organizování mikulášské nadílky se ujaly
členky ochotnického divadla. Mikuláš a dva andělé provázeni malým ohňostrojem sestoupili
mezi děti po kostelních schodech. S jejich příchodem se rozsvítil vánoční strom, pod nímž se
uskutečnila téměř hodinová nadílka. Nechyběli samozřejmě ani čerti, ti přiběhli z obecního
parku a řádně vyděsili ty nejmenší děti.
Tímto způsobem byla akce pořádána poprvé, v předchozích letech se uskutečňovala v místní
sokolovně. Mnoho rodin dalo přednost místní nadílce před tou dlouholetou v Letovicích, což
organizátorky určitě hřej u srdce.
Neúprosně se blíží se konec roku. K pátku 13. 12. (třináctku stále mnozí považují za
nešťastný den) se vztahují následující tři události:
1) Na summitu EU v Kodani bylo dokončeno jednání o podmínkách vstupu České republiky a
dalších devíti kandidátských zemí do Unie. V čele české delegace stáli premiér Vladimír Špidla
(ČSSD) a ministr zahraničí Cyril Svoboda (KDU-ČSL). Summit ČR a dalším kandidátům nabídl
navíc 300 miliónů eur z unijního rozpočtu na období 2004-6. Česká republika z této sumy
získala 87 miliónů eur, a ještě možnost převést 100 miliónů eur do svého rozpočtu z položky
strukturálních fondů. Tím se více méně splnily předsevzetí našich delegátů. Atmosféru
vyjednávání charakterizovali jejich aktéři jako „tvrdou“ až „drsnou“. No – uvidíme.
2) Pracovníci firmy Technopark Brno provedli na předem připravené základy montáž závory
na dálkové elektronické ovládání před mostem přes řeku Svitavu na vjezdu do obecního

parku. Celá akce v hodnotě 69 tisíc korun by měla zamezit vjezdu motorových vozidel, která
nemají povolení OÚ, do prostor parku. Tím by se zabránilo zbytečnému poškozování
komunikací i místní zeleně a parket k tancování by nesloužil jako parkoviště.
3) Divadelní ochotnický spolek Svitávka uvedl v sokolovně vlastní verzi známé ruské pohádky
Mrazík s použitím melodií ze stejnojmenného muzikálu na ledě. Nadšenými diváky na
dopoledním představení byly děti z letovického stacionáře Agapé, boskovického Emanuelu,
ale také děti ze základní školy ve Skalici a mateřské školky ve Svitávce. Odpolední
představení navštívily starší děti a mládež.
Až do 6. prosince je stále poměrně teplo. Sedmého nás nemile překvapilo náledí, teplota se
pohybuje kolem -5°C a další dny teploty až na -16°C (10. a 11.) a dále kolísají mezi minus 2°C
až minus 15°C. První sníh se objevuje až 16.prosince, pořádná sněhová nadílka však přichází v
noci z 22./23., tedy právě na Vánoce. Až do 28. prosince se venkovní teploty pohybují pod
bodem mrazu a tak máme nádherné bílé Vánoce. Potom přichází oteplení, v pondělí 30.
prosince se teploty vyšplhaly až na 12°C a sníh téměř mizí. Následující ráno je opět -3°C s
malým sněhovým popraškem. Prostě aprílové počasí.
V polovině prosince členové SK Moravan a ZDH využili mrazivé počasí a nastříkali plochu
bývalého kluziště v obecním parku. Po mnoha letech (podle údaje sportovců po patnácti) je
tak pro děti vytvořen bezpečný bruslařský areál. Jen původní mantinely už bohužel
neexistují. Toto kluziště bylo vybudováno v polovině šedesátých let především zásluhou p.
Františka Špidlíka. Bruslit se díky mrazivému počasí s výjimkou krátké oblevy dalo až do 22.
února 2003.
Těsně před svátky v neděli 22. prosince se v místním kostele opakuje situace z července
letošního roku. Na základě rozhodnutí brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho nebude již do
Svitávky dojíždět kunštátský farář P. Pavel Kafka a nově zde nastupuje, v květnu letošního
roku vysvěcený kněz, Pavel Šenkyřík. Svoje sídlo má na farním úřadě v Boskovicích. Starosta
obce Jiří Šváb po mši opět ve své krátké řeči poděkoval za obec končícímu knězi a zároveň
přivítal nového. Svoji řeč ukončil netradičními slovy: „Pavel první odchází, Pavel druhý
přichází.“ O hudební a pěvecký doprovod této mše se postaral místní chrámový sbor.
P. Pavel Šenkyřík celebruje ve Svitávce svoji první samostatnou bohoslužbu, která je zároveň
tradiční půlnoční mší.Při bohoslužbách, jejichž začátek byl stanoven na 22. hodinu, zpívá
místní chrámový sbor Vánoční mši J. J. Ryby. Po závěrečné písni Narodil se Kristus Pán čekalo
věřící i další přítomné při odchodu z kostela zde naprosto nezvyklé a dojemné překvapení nový kněz rychlým krokem opustil sakristii a před kostelní branou v mrazivé a zasněžené noci
osobně podal každému odcházejícímu ruku a popřál požehnané Vánoce.
Den před koncem „roku záplav“, v pondělí 30. prosince se vlivem náhlého oteplení a deště
opět na jihu Čech vylily řeky ze svých břehů. Nejhůře na tom byla Šumava, záplavy hrozily na
Karlovarsku, Znojemsku a horním toku Berounky. Na mnoha místech museli opět zasahovat
hasiči a odčerpávat vodu.

K 31. prosinci 2002 definitivně zanikly okresní úřady. Většinu pravomocí si v ČR rozdělilo 205
obcí s rozšířenou působností, zhruba pětina agendy přešla na krajské úřady. Se státním
majetkem, který nepřevezmou obce nebo kraje, budou hospodařit nové úřady pro
zastupování státu ve věcech majetkových. Svitávka bude od 1. ledna 2003 patřit do
působnosti obecního úřadu s rozšířenou působností v Boskovicích.
Od letošního roku 2002 má obec Svitávka i svoje internetové stránky. I když připojení k
internetu ještě nemá každá domácnost, je známo, že toto informační médium během
poměrně krátké doby ovládlo svět.
Podle zákona o svobodném přístupu k informacím mají obce od počátku letošního roku
dokonce povinnost zveřejňovat řadu údajů jako například kontakty na úřad, bankovní
spojení, IČO, údaje o rozpočtu, nejdůležitější předpisy, místo a způsob získávání příslušných
informací, kde lze podat žádost či stížnost.
Spojení na Obecní úřad Svitávka, Hybešova 166:
Telefon:

516 471 271 (do 21./22. září 0501 471 271)

E-mail: ousvitavka@centrum.cz
Internetová stránka: http://svitavka.webpark.cz

Zaměstnanci obecního úřadu
Jiří Šváb

starosta

Ing. Jiří Kachlík

místostarosta (do listopadových komunálních voleb)

Miloš Hanák

místostarosta (od listopadových komunálních voleb)

Jana Jurná

matrika, občanské průkazy, cestovní pasy, evidence obyvatel, rybářské
lístky, ověřování podpisů a listin, výpisy z rejstříku trestů, poplatek za
domovní odpad

Kamila Dřevová

bytové hospodářství, pokladna, poplatek za MŠ, matrika, ověřování
podpisů a listin, výpisy z rejstříku trestů

Marie Ryšávková

účetní, poplatek ze psů, ověřování podpisů a listin

Květoslava Cvrkalová personální, mzdová a bytová agenda (pracovní poměr ukončen 16. září,
pracovní náplň převzaly pí. M. Ryšávková a K. Dřevová)
Josef Špidla

správce hřbitova, předseda komise výstavby

Civilní služba:

Jaroslav Parák, Mgr. Petr Kuběna

Pracovníci pro

veřejnou zeleň:

Ladislav Říha, František Poláček, Jaroslav Vyskočil

Zdravotnictví v obci
Specializace

Jméno lékaře

Ordinace

Dětský lékař

MUDr. Antonín Svoboda
malá vila v parku OÚ
(od dubna 1999, předchůdce MUDr. Irena Chvátalové z Brna)

Stomatolog

MUDr. Pavel Loskot
malá vila v parku OÚ
(od r. 1974, předchůdce MUDr. Ladislav Sapák)

Praktický lékař
Interní ambulance

MUDr. Eva Šrámková přízemí mateřské školky
MUDr. Kamil Mazal přízemí mateřské školky
(ordinace jedenkrát v týdnu)

Narozené děti
z důvodu ochrany osobních údajů není tato část veřejně dostupná

Sňatek na OÚ ve Svitávce uzavřeli
z důvodu ochrany osobních údajů není tato část veřejně dostupná

Sňatek v kostele sv. Jan Křtitele ve Svitávce uzavřeli
z důvodu ochrany osobních údajů není tato část veřejně dostupná

Jubilejní sňatky
V květnu oslavili diamantovou svatbu v rodinném kruhu manželé Eliška a František
Matuškovi, Školní 247.

Požehnané stáří – nejstarší spoluobčané v roce 2002
Růžena Vařeková,

srpen

95 let

Josefa Zoubková

září

93 let

Karel Janík

listopad

93 let

Sasina

Eliška Janíková

prosinec

90 let

Sasina

Jiřina Hájková

září

92 let

Marie Drahoňovská září

91 let

Jaroslava Řehořová

90 let

září

Odešli tam, odkud není návratu
1. 1.
19. 1.
4. 2.
12. 2.
7. 3.
25. 3.
30. 3.
24. 4.
12. 5.
25. 5.
30. 5.
10. 6.
20. 6.
22. 6.
8. 7.
14. 7.
15. 7.
19. 8.
2. 10.
30. 10.
22. 11.
6. 12.
20. 12.
19. 12.

Milada Vašková,
67 let,
Anna Staňková,
nedož. 90 let,
Františka Hradilová,
nedož. 92 let,
Josef Šmerda,
45 let,
Otílie Šmídová,
90 let,
Josef Horák,
nedož. 88 let,
Zdeněk Špidla,
63 let,
František Valehrach,
93 let,
Marie Hrušková,
89 let,
Marie Horáková,
nedož. 82 let,
Eva Krejcarová,
45 let,
Sylva Dušilová,
47 let,
Ludmila Zehnálková nedož. 72 let,
Marie Vežníková,
74 let,
Vlasta Makovská,
76 let,
Olga Zoubková,
nedož. 72 let,
Josef Randula,
nedož. 91 let,
František Kitner,
46 let,
Marie Dvořáková,
76 let,
Josef Konečný,
66 let,
Ján Škopík,
66 let,
Karel Hájek,
58 let,
Jaroslav Kalina,
61 let,
Marek Holásek,
27 let

Zápisy do pamětní knihy
21. 10. – pamětní zápis hejtmana Jihomoravského kraje ing. Stanislava Juránka.
26. 10. – pamětní zápis při příležitosti setkání absolventů ZŠ, roč. 1937 (65 let).
26. 10. – pamětní zápis při příležitosti setkání absolventů ZŠ, roč. 1947 (55 let).

Svitávka v datech k 31. 12. 2002

Počet obyvatel
z toho Sasina

1705
108

Počet mužů
Průměrný věk mužů

826
36,72 roků

Počet žen
Průměrný věk žen

879
40,09 roků

Průměrný věk občanů 38,46 roků
Počet dětí do 15 let
298
Počet dětí do 18 let
349
Počet osob starších 60. let 349
Počet voličů
1355
Počet domů v roce 2002 přiděleno č.p. 500
Podklady (narozené děti, sňatky, nejstarší občané, úmrtí) poskytla paní Jana Jurná.

Míra nezaměstnanosti v okrese Blansko (převzato z měsíčníku Region)
Duben 2002
Celkový průměr 7,53%
Svitávka 13,98%, Kunštát 10,47%, Letovice 10,36%, Boskovice 7,23%, Lysice 7,39%, nejméně
Černá Hora 5,23%.
Srpen 2002
Celkový průměr 8,53%
Svitávka 14,08%, Kunštát 11,25%, Letovice 11,05%, Boskovice 7,91%, Lysice 8,02%, nejméně
Jedovnice 6,52%.
Průměrný měsíční plat v České republice v roce 2002 činil 15 707 Kč, což bylo o 1 067 Kč více
než v předchozím roce (reálný nárůst 5,4%).

Základní škola - školní rok 2001/2002
Vedení školy
Ředitel Mgr. Aleš Antl (ve funkci ředitele nahradil Mgr. Jarmilu Cetkovskou)
Zástupce ředitele
Mgr. Stanislava Křížová
Výchovný poradce Mgr. Věra Hájková
Školní družina
Vedoucí vychovatelkaMiroslava Kupsová
Vychovatelka, asistentka
Eva Komprdová

Učitelé vyučující v 1. – 5. ročníku: Mgr. Jana Paráková, Mgr. Jaroslav Štych, Mgr. Jana
Koudelková, Mgr. Ludmila Staňková a Mgr. Marcela Langrová.
Učitelé vyučující v 6. – 9. ročníku: Mgr. Věra Hájková, Ing. Hana Podloucká, Mgr. Stanislava
Řehulová, Mgr. Iva Přichystalová, Mgr. Jarmila Cetkovská.
Externí pracovníci: Květoslava Cvrkalová – výuka náboženství

Školní jídelna – Věra Bílková, Alena Kejíková, Marie Čuříková, Iveta Švábová.
Provozní pracovníci: Jaroslav Mihola (školník), Věra Vařeková (topič), úklid – Marie
Maršálková, Alena Zábojová, Josef Maršálek, František Mihola.
Počet tříd:

1. – 5. ročník – 5 tříd
6. – 9. ročník – 4 třídy
Celkový počet žáků 167

Na začátku školního roku nastoupilo do 1. třídy 16 žáků. K zápisu se dostavilo celkem 18 dětí,
u dvou z nich byl nástup do 1. třídy odložen.
Základní škola má k dispozici mimo kmenových tříd pět odborných učeben vybavených
moderní didaktickou technikou a učebními pomůckami. Tělesná výchova využívá školní
tělocvičnu v areálu školy a hřiště Moravanu. Tělocvična slouží i k tréninku a zápasům sálové
kolové a další sportovní aktivity.
ZŠ pořádá pro žáky každoročně týdenní lyžařský výcvikový kurs v Čenkovicích a ozdravný a
poznávací pobyt v Chorvatsku. Žáci školy se zúčastňují různých školních soutěží, olympiád,
exkurzí a akcí zábavného nebo výučného charakteru. Na závěr školního roku pořádá škola
pro žáky školní výlety.
(Podklady poskytl Mgr. Aleš Antl. ZŠ vede vlastní kroniku, kronikář Mgr. Věra Hájková.)

Mateřská škola – školní rok 2001/2002
Personální obsazení MŠ
Ředitelka:
Učitelky:
Provozní zaměstnanci:
Školní jídelna:

Jitka Davidová
Vlasta Hudská, Libuše Lepková, Jiřina Matoušková
Marcela Peňázová – uklízečka, Jiřina Pučálková – školnice, Jana
Šafránková (do května 2002)
Věra Bílková – vedoucí, Ludmila Jokešová – kuchařka

Celková kapacita školy: 60 dětí
Datum zařazení do sítě škol: 1. 9. 1998

Ve školním roce 2001/2002 je ve dvou třídách 55 dětí.
Pro školní rok bylo vybráno téma ZAHRADA. Děti se učí poznávat, co vše mohou na zahradě
vidět. A to nejen teoreticky ve třídě, ale hlavně ve skutečné zahradě za MŠ, kde tráví hodně
času. Tam pečují o záhonek s pažitkou, na podzim pomáhají sbírat ovoce, hrají si na
pískovišti, v zimě zde jezdí na bobech, koulují se. Současně jsou děti seznamovány s „naším“
stromem, který byl v minulém roce zasazen. Na téma zahrada se zúčastnily výtvarných
soutěží při DDM v Boskovicích, kde obsadily vždy první nebo druhé místo.
Děti měly možnost se výtvarně prosadit i v celostátní soutěži Malování s Petrou, kde 1. místo
s pamětním listem získala Simona Kotková, dále vstupenku na představení Dády Patrasové a
vstupenku do westernového městečka Šiklův Mlýn u Zvole nad Pernštejnem. V další soutěži
„O cenu malého plamínku“ se výkres Nikoly Wetterové mezi 2281 pracemi umístil jako jeden
z nejlepších.
V oblasti pěvecké činnosti byla naše MŠ oslovena ředitelkou projektu Česká hudba Praha s
nápadem, který byl nazván Zpívá celá školka. Zde Kristýna Budišová obsadila 2. místo a pro
MŠ peněžní dar 5 000 Kč.
MŠ navštěvuje jeden krát týdně pracovnice ZUŠ Letovice, která vede tanečně pohybový
kroužek dětí předškolního věku.
Každý měsíc děti navštěvují divadelní představení v Boskovicích, Letovicích, mimo jiné
divadlo M. Nesvadby. Naši MŠ navštěvuje také divadelní soubor Úsměv z Chocně.
V rámci oslav MDD jely děti do Rájce Jestřebí, kde si v zámku prohlédly výstavu loutek,
shlédly vystoupení brněnské skupiny historického šermu a po prohlídce zámku na děti čekala
pohádka o Popelce v podání divadelního souboru z Českých Budějovic.
Provoz MŠ byl ukončen 12. 7. 2002. Od začátku prázdnin probíhal nátěr oken a výmalba tříd.
Od září dochází k přejmenování tříd Bývalá třída „mladšáků“ se bude jmenovat Včeličky,
bývalá třída „staršáků“ Berušky.
(Podklady poskytla paní Jitka Davidová.)

Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ)
Předseda:

Jana Makovská

Členové:

Zdena Bartůšková, Ladislava Graciasová, Alena Chloupková, Františka Jurková,
Jana Jurná, Emílie Medunová, Jaroslava Nečasová, Eva Pospíšilová, Marie
Staníčková, Božena Sychrová, Alexandra Šaršonová, Pavla Šmeralová, Miroslav
Dvořák, Jiří Makovský, Dorian Maršálek, František Okáč, Radomír Šmeral
(foto).

V letošním roce následující čtyři dvojice žen provedly 51 návštěv občanů starších osmdesáti
let:
Jaroslava Nečasová, Eva Pospíšilová
Františka Jurková, Marie Staníčková
Zdena Bartůšková, Pavla Šmeralová
Marie Hrudová, Emílie Kupsová
Dále bylo zasláno 117 blahopřání k narozeninám a významným životním výročím.
Malý pěvecký sbor působící při SPOZ účinkoval v rámci krátkých kulturních programů na
dvou setkáních rodáků, šesti svatbách a slavnostním setkání s hejtmanem Jihomoravského
kraje ing. Stanislavem Juránkem. Dále SPOZ zajišťoval: Den matek, koncert v obecním parku
při příležitosti pouťové slavnosti, vánoční besídky ZUŠ Boskovice a ZŠ Svitávka, adventní
koncert.
Na konci každého měsíce pořádá v obecním rozhlase kulturní relaci věnovanou jednotlivým
spoluobčanům k jejich významným životním výročím.
(Podklady poskytla paní Jana Makovská.)

Chrámový smíšený pěvecký sbor
O zpěvu na kůru v kostele sv. Jana Křtitele za doprovodu muzikantů, tzv.“bandy“, v době
vlády osvíceneckého císaře Josefa II. hovoří ve své knize Vzpomínky z mládí Ela Švabinská,
žena malíře Maxe Švabinského. Je to doposud zatím nejstarší dostupné svědectví o
chrámovém zpěvu v naší obci. Autorka knihy je získala z písemného odkazu a vzpomínek
svých předků přistěhovaných ke konci 18. století do Svitávky.
Současný chrámový smíšený pěvecký sbor vede letos již pátým rokem učitelka ZUŠ v
Boskovicích, místní rodačka Leontina Koryčánková (roz. Horáková). K nejvýznamnějším akcím
patří vystoupení při mši v poutním chrámu v rakouském Mariazell a dále v kostelech sv.
Václava a sv. Jana Křtitele v Mikulově v roce 1999, od roku 2000 se zúčastňuje nesoutěžní
přehlídky chrámových sborů Sborování v Boskovicích.
V roce 2002 se sbor zúčastnil následujících akcí:
- vánoční mše u nás, v Kunštátě a Sebranicích, velikonoční mše navíc také v Lysicích, pouť
ve Svitávce a Sebranicích.
- 5. května – svěcení zvonu ve farní kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Skalici nad
Svitavou,
- 5. června – rozloučení s manželkou člena pěveckého sboru Evou Krejcarovou v místním
kostele,

- 8. června – 5. ročník nesoutěžní přehlídky chrámových sborů Sborování 2002 v kostele sv.
Jakuba v Boskovicích,
- 29. června – svěcení praporu ve Voděradech,
- 12. července – společné vystoupení s francouzským pěveckým sborem La Ritournelle na
Přátelském koncertu v Letovicích,
- 29. září – vystoupení v Šebetově na charitativní akci,
- 11. října – zpívání při svěcení renovované kapličky ve Zboňku,
- 9. listopadu – účast na zájezdu kunštátských věřících do Mikulčic a Mikulova za kněžími,
kteří působili v Kunštátě a slavili 80 let života – P. Baťka a mikulovský probošt prof. St.
Krátký. Zpívání v místních kostelích, v Mikulově v proboštském chrámu sv. Václava při
mši.
- 1. prosince – zpívání na v pořadí již sedmém adventním koncertu ve Svitávce.
(Chrámový sbor vede vlastní kroniku, kronikář Pavel Krejcar.)

Obecní knihovna
Obecní knihovna se nachází ve třech místnostech v druhém poschodí budovy OÚ.
Knihovníkem je od roku 1963 Mgr. Marie Grulichová, která tak vystřídala svého dlouholetého
předchůdce a učitele místní školy Aloise Vejrosty.
Stav k 31. 12. 2002
Knižní fond tvoří celkem 10 949 svazků. Z toho 3 342 svazků náleží k naučné literatuře,
zbývajících 7 607 svazků je zařazeno do krásné literatury.
Počet čtenářů: 266, z toho 85 do patnácti let.
Přírůstky: 224 knihovních jednotek v celkové hodnotě 18 693 Kč.
Výpůjčky v uplynulém roce: 9 414 knižních svazků.
V průběhu roku byly místnosti knihovny nově upraveny. Původní vchod do prostřední
místnosti byl uzamčen, nyní se vchází do levé části knihovny. Knihovna byla vybavena
počítačem s programem určeným k evidenci a zápůjček knih a započalo se s průběžným
vkládáním dat jednotlivých knižních titulů.
(Podklady poskytla paní Marie Grulichová.)

Sbor dobrovolných hasičů

Během roku pravidelné brigády ve zbrojnici a na údržbě hasičské techniky. Celkem
odpracováno za rok při brigádách, školeních, cvičeních, zásazích a technické pomoci 1 256
hodin.
Různé akce: 4. května den otevřených dveří SDH ve Svitávce v rámci svátku svatého Floriána,
patrona hasičů. V červnu 3. místo na soutěži v požárním útoku na Vískách. Přípravy na pokus
o světový rekord ve vedení vody.
V sobotu 6. července účast deseti členů SDH Svitávka na bývalém vojenském letišti Hradčany
u Mimoně při překonání světového rekordu ve vedení vody na dálku. Na trati dlouhé 52,7
km za účasti 1 498 hasičů byl překonán světový rekord Němců o 6,7 km. Bylo použito 2 635
kusů hadic B o průměru 75 mm, 154 požárních strojů PS 12 a jedna parní stříkačka na konci.
V měsíci listopadu zakoupeno motorové plovoucí čerpadlo.
Výjezdy k požárům, zásahy:
13. 3. – likvidace požáru stodoly u rodinného domku ve Vratíkově.
15. 3. – požár kotelny v rodinném domku ve Svitávce. Další den pomoc tomuto majiteli s
opravou prohořelé střechy.
15. 7. – zásah v obci Zbraslavec po přívalových deštích. Z akce odvoláni na pomoc do
Svitávky, kde rozvodněný potok Sebránek zaplavil garáže řadových domků. Další den
odčerpávání vody ze zaplavených zahrad a dvorů.
2. 8. – výjezd k požáru slámy na poli u Svitávky, silný déšť požár uhasil, způsobil však nové
povodně. Odjezd do Letovic na odčerpávání vody ze zaplavených sklepů. Po hodině opět
odvolání do Svitávky, kde se znovu zvedla hladina Sebránku.
28. 10. – odstraňování následků vichřice ve Svitávce: dva vyvrácené smrky v parku, jeden na
náměstí.
V polovině prosince pomoc při založení ledové plochy na kluzišti v parku.
(Podklady 1999 – 2002 poskytl pan Jaroslav Suk.)

TJ Sokol Svitávka
Složení výboru TJ Sokol Svitávka, zvoleného valnou hromadou 30. 3. 2001.
Starosta
Místostarosta
Jednatelka
Náčelnice
Vedoucí sportů
Vzdělavatelka

Stanislav Loukota
Ing. Josef Vašíček
Libuše Kadlecová
Jana Šafránková
Otakar Bílek
Eva Pospíšilová

Pokladní
Člen výboru
Člen výboru
Člen výboru
Členka výboru
Členka výboru
Členka výboru
Předsedkyně KK

Marie Jurná
Zdeněk Hudský
Rostislav Němec
Zdeněk Dušil
Hana Benešová
Věra Bílková
Jana Miklošková
Jitka Veselá

Členská základna k 31. 12. 2001 čítá celkem 134 členů.
- stolní tenis 15 členů
- tenis 27 členů
- všestrannost 92 členů
(Podklady poskytla paní Libuše Kadlecová.)
Smíšené družstvo tenisového oddílu se v krajské soutěži umístilo uprostřed tabulky, stolní
tenisté v okresních soutěžích obsadili 6. místo (skupina A) a 7. místo (skupina C)
Koupaliště
Z dopisu TJ Sokol Svitávka z 5. 11. 1996 na předsednictvo ČOS Praha uvedeno ve stručnosti:
Místní koupaliště nikdy nebylo historicky spojeno se Sokolem, bylo vybudováno brigádnicky
v akci „Z“ v druhé polovině padesátých let minulého století. Slavnostní otevření se
uskutečnilo 17. 7. 1960. Od té doby neprošlo žádnou větší údržbou ani rekonstrukcí. Finance,
které byly v minulosti poskytovány ČSTV na jeho provoz stěží pokryly nutné nátěry bazénu a
bazénku, nebo opravu čerpadel. Začíná se hroutit jedna stěna bazénu, z části je zkorodováno
a zničeno oplocení, úplně dochází strojovna. Koupaliště je již dva roky uzavřeno. Další
problém je s vodou. Potok Semíč byl zdrojem čisté vody, jeho prameniště leželo mimo
zástavbu. V 80. letech byla nedaleko jeho prameniště vybudována velkokapacitní výkrmna
prasat, která vodu v potoku znehodnotila. Koupaliště, bude-li provozováno, musí mít svoji
vlastní čističku. Cena koupaliště v pasportu je stanovena na částku 2 696 000 Kč. Uvažovaná
prodejní cena činí cca 1 až 1,2 mil. Kč.
TJ Sokol Svitávka v uvedeném dopise žádá ČOS o povolení prodeje uvedeného sokolského
nemovitého majetku.
V odpovědi ČOS je uvedeno, že odprodej koupaliště byl 13. 12. 1996 na předsednictvu
výboru odsouhlasen.
TJ Sokol zasílá starostovi obce a obecní radě dne 27. 10. 1999 nabídku na odprodej
koupaliště obci Svitávka za sníženou cenu 800 000 Kč.
Vzhledem k tomu, že se navrhovaná akce neuskutečnila, byl nakonec celý areál prodán v r.
2001 manželům Marii a Kamilu Kupsovým.

Sálová cyklistika
(Mlékárna Olešnice cykloklub Svitávka)
I letos zaznamenala svitávecká kolová řadu úspěchů, například v Německu, Rakousku,
Švýcarsku a dokonce až v Japonsku.
Seznam hráčů
Muži:
1. Robert Loskot, Pavel Vitula
2. Pavel Loskot, Radim Hasoň
3. Milan Novák, Dušan Jalový
4. Radim Lepka – hostování v Nezamyslicích

Trenér mužů: MUDr. Pavel Loskot

Junioři (do 18 let):
1. Lukáš Novotný, Jaroslav Mihola

Trenér: Jaroslav Mihola st.

Žáci (do 15 let):
1. Jakub Hamerský, Antonín Popov
2. Lukáš Richter, Ladislav Dvořák
3. David Richter, Jan Stibor
4. Pavel Richter, Martin Hudský

Trenér: Miloslav Hamerský
Trenér: Ing. Pavel Richter
Trenér: Ing. Miloš Stibor
Trenér: Petr Hudský

Přípravka:
1. Filip Zahálka, Patrik Kamenický
2. Ondřej Slechan, Tomáš Dyčka
3. Jan Grajcar, Antonín Lipert

Trenér přípravky: Ladislav Zahálka

Kategorie žáci: dvojice Hamerský-Popov se stala 18. 5. v Přerově mistrem ČR před dalším
mužstvem Richter-Dvořák. Finále zde hrálo 8 družstev. V Českém poháru se finále odehrálo
1. 6. na domácí půdě ve školní tělocvičně, bylo vyvrcholením 9 turnajů sezóny pořádaných
jednotlivými oddíly. I zde byla naše dvě mužstva nejlepší, jen si prohodila pořadí. Odborníci
mohli pozorovat, že se pomalu vytrácí ve všech převážně mládežnických kategoriích
brněnský Favorit. Žáci byli úspěšní i v evropské úrovni. Na mezinárodním turnaji 17. 8. v
německém Lautě vybojovala dvojice Richter-Dvořák první místo. Na dalším turnaji s
mezinárodní účastí pořádaném 21. 9. ve Svitávce obsadily dvojice Richter – Hudský a Richter
– Stibor druhé a třetí místo, vítězem se stali reprezentanti ze Šitbořic. A do třetice: na
mezinárodním turnaji 31. 8. v rakouském Dornbirnu zvítězili Hamerský – Hudský, 5. místo
obsadili Richter – Stibor.
Kategorie dorost: V dorostu žádný titul získán nebyl, ale dvojice Novotný – Mihola přivezla z
mistrovství ČR pořádaného 18. 5. v Přerově stříbro a jela tak na mistrovství Evropy do
belgického Gentu v roli dvojky.

Kategorie muži: Také všechny tři dvojice mužů měly celkem úspěšnou sezónu. Novák s
Jalovým vybojovali postup do druhé ligy a na mezinárodních turnajích (1. místo ve
Fraureuthu a 2. místo ve Würstsburgu) dokázali svoji kvalitu.
Dvojice Loskot – Vitula se probojovala do finále republikového šampionátu, kde získala
nevděčnou bramborovou medaili. Úspěchy ale také slavili: 1. místo na ELITE Lima Gold pokal
a Forst Germania, 2. místo Langenwolchendorf, 3. místo Stadtilm, 4. místo Grossgoschen.
Nejlépe se dařilo dvojici Loskot – Hasoň, kteří získali bronz na mistrovství ČR a vybojovali si
účast na Světovém poháru, jehož finále bude v roce 2003 v německém Boblingenu. Na konci
roku se dostávají na sedmé místo dle bodů UCI na světě, mezi absolutní špičku. K dalším
úspěchům patří bezesporu vítězství v japonské Čibě, třetí příčka v Dortmundu a čtvrtá v Brně
v rámci Světového poháru. Ať dopadne finále jakkoliv, už samotná účast je pro
dvaadvacetileté sálové cyklisty Svitávky obrovským úspěchem.

Kopaná
Výbor sportovního klubu SK MORAVAN Svitávka
Předseda
Sportovní manažer
Jednatel, trenér žákovského mužstva
Člen výboru, trenér „A“ mužstva
Člen výboru, trenér dorostu
Člen výboru, vedoucí mužstva žáků
Člen výboru, trenér přípravky
Člen výboru, vedoucí mužstva přípravky
Člen výboru, vedoucí „A“ mužstva mužů
Člen výboru, vedoucí mužstva dorostu
Člen výboru

Ludvík Randula
Jaroslav Mazal
Milan Novák
Antonín Pinkava
Ladislav Dvořák
Martin Šotner
Jaroslav Mihola
Karel Bureš
Jiří Makovský
Jan Jokeš
Ladislav Kubín

Již tradičně začíná každý rok činnost klubu Reprezentačním plesem, letos již v pořadí
jedenáctým.
Další veškerá činnost je zaměřena na zajištění hladkého průběhu soutěží ve všech věkových
kategoriích – přípravka (10 hráčů), žáci (19 hráčů), dorost (20 hráčů), muži (20 hráčů). Tímto
zastoupením se SK MORAVAN může pochlubit jako jedna z mála organizací v rámci okresu.
Výsledky jsou uspokojivé, hlavně v mládežnické kopané.
Dále byla činnost klubu zaměřena na přípravu oslav 70. výročí založení SK MORAVAN
Svitávka. Tato sportovní akce se uskutečnila 3. srpna.

1. utkání: SK MORAVAN Svitávka – Černá Hora
2. utkání: Minerva Boskovice „B“ – AFK Letovice „B“
o 3 – 4 místo: Černá Hora – Letovice „B“
Finále: SK MORAVAN Svitávka – Boskovice „B“

2:0
3:2
2:0
1:0

Vítěznou branku střelil David Karafiát.
Nejlepší hráč turnaje: Miloslav Matuška, SK MORAVAN Svitávka
Nejlepší brankář turnaje: Zdeněk Maršálek, SK MORAVAN Svitávka
Nejlepší střelec turnaje: Karel Dvořák, Minerva Boskovice „B“
Při příležitosti oslav 70. výročí založení klubu bylo předáno dvacet Pamětních listů bývalým
reprezentantům a členům.
Dále sportovní klub připravil areál obecního parku na předpouťovou zábavu a pouťový
karneval.
V soutěžním ročníku podzim 2001 – jaro 2002 se umístila jednotlivá mužstva následovně:
III. třída muži - 7. místo, 35 bodů (celkem 14 celků, 1. Adamov 67 bodů)
II. třída dorost - 13. místo, 11 bodů (celkem 13 celků, 1. Letovice s 59 body)
Okresní soutěž žáci - 4. místo, 20 bodů (celkem 8 celků, 1. Benešov 31 bodů),
Přípravka, skupina „B“ - 7. místo, 8 bodů (celkem 7 oddílů, 1. Boskovice 34 bodů).
V podzimní části se klub soustředil na nové soutěže v kopané 2002/2003.
Za finanční pomoci obce zakoupil klub sekačku na trávu v hodnotě 89 000 Kč.
Poslední velice záslužnou činností sportovního klubu se stalo uvedení do provozu místního
kluziště za vydatné pomoci HZS ve Svitávce.
(Podklady poskytl kronikář SK MORAVAN pan Jaroslav Mazal.)

Malá kopaná
SSC Svitávka – založeno v roce 1985
Vedoucí:
Počet hráčů:
Umístění v r. 2002:
Financování:

Jaroslav Mihola
15 (věkové rozmezí 20 – 54 let)
7. místo
sběr železného šrotu a další brigády

Pomoc při organizování činnosti SK MORAVAN.
Hráči: Jaroslav Mihola st., Jaroslav Mihola ml., Milan Miřijovský, Aleš Miřijovský, Antonín
Pinkava, Karel Daněk, Dan Karafiát, Milan Novák, Luboš Novák, Zdeněk Vavříček, Jiří
Makovský, Petr Valoušek, Josef Veselý, Josef Mazal, Petr Dyčka.

SK Moravan Svitávka – založeno v roce 1988
Vedoucí:
Počet hráčů:
Umístění v r. 2002:
Financování:

Jan Jokeš
8 (věkové rozmezí 18 – 33 let)
10. místo
brigády

Hráči: Leoš Mazal, David Karafiát, Tomáš Jandera, Zdeněk Dřevo, Karel Holas, Jaroslav Hakl,
Slávek Holas, Milan Pleska.
Na okrese Blansko se hraje malá kopaná v šesti výkonnostních skupinách po dvanácti
účastnících. Oddíl SSC Svitávka hraje 3. ligu a SK Moravan hraje v 5. skupině. Každý rok oba
celky společně pořádají velký turnaj za účasti osmi mužstev. Zápasy se hrají v areálu
obecního parku na bývalém kluzišti. Oba celky se o toto hřiště a jeho okolí starají, na pouť je
propůjčují pro umístění pouťových atrakcí.
(Podklady poskytl pan Jaroslav Mihola st.)

Myslivecké sdružení
Sdružení bylo na výroční schůzi sděleno, že z důvodu neuznané střelnice nesmí provádět
kontrolní střelby. Opět je prováděna vakcinace proti vzteklině.
Koncem léta je pořádán sběr železného šrotu (13 tun), čímž v pokladně sdružení přibylo 9
000 Kč.
Chýlí se ke konci platnost smlouvy MS s HS. HS musí podle zákona o myslivosti znovu obnovit
svoji právoplatnost a musí se uzavřít nová smlouva mezi MS a HS.
Novelizace zákona o myslivosti upravuje dobu lovu zvěře a zacházení s ní. Každá spárkatá
ulovená zvěř bude opatřena nesnímatelnou plombou a musí být vedena karta, která se založí
u mysliveckého hospodáře. Jde o opatření proti pytlákům. Pytlačí se ale dál, nic nepomáhá.
Od července 2002 vstoupil v platnost nový zákon o myslivosti, který byl po vášnivých
diskusích parlamentem schválen v listopadu 2001. Součástí zákona bylo ustanovení
mysliveckých stráží, které mohou podle tohoto zákona zkontrolovat a legitimovat prakticky
každého, kdo se v lese vyskytne. Tato stráž je kromě mysliveckého hospodáře jako jediná
oprávněna lovit psy a kočky, kteří se potulují ve vzdálenosti větší než 200 metrů od poslední
obývané nemovitosti v blízkosti honitby. Zvěř je zákonem definována jako obnovitelné
přírodní bohatství, zvěř tedy nepatří nikomu až do okamžiku odchycení nebo ulovení.
Za tímto účelem byl vyslán na zkoušky myslivecké stráže p. Marek Plevač. Zkoušky úspěšně
složil a vykonává v MS Svitávka funkci myslivecké stráže.
Na základě nabídky z MS Deštná se podařilo zajistit střelby z brokových zbraní na jejich
uznané střelnici. A tak je jedna podzimní neděle věnována této zábavě.

V říjnu opět roznášíme vakcíny proti vzteklině.
V letošním roce bylo uloveno: 10 kusů srnčí, 5 černé, 27 zajíců, 34 bažantů, 14 kachen; ze
škodné zvěře: 10 lišek, 16 koček, 1 straka, 1 vrána, 5 kun.
Nejen letošní rok, ale i celé desetiletí činnosti končí MS poslední lečí s muzikou. Tak vydařená
myslivecká leč dlouho nebyla, nikomu se nechtělo domů. Celé uplynulé desetiletí uzavřeli
myslivci hymnou „Lovu zdar!“ a provoláním: „Myslivosti, lovu a lesu zdar!“
(Podklady poskytl pan Josef Antl.)

Rybářský spolek Svitávka
Místní skupina Svitávka patří pod rybářský spolek JESEN Boskovice. Nejstarším členem byl
František Valehrach, který zemřel letos ve věku 93 let.
V současnosti má spolek 38 dospělých členů (vedoucí Ladislav Jurný) a 19 mládežníků, které
vede Leoš Mazal a Ladislav Jurný. Spolek obhospodařuje potok Semíč, kde se chová pstruh
duhový, dále potok Sebránek, kde se chová pstruh obecný a siven americký. Dále se stará
také o rybník na návsi v Míchově, kde se pěstuje kapr, lín a amur. Jako lovný revír pstruhový
slouží řeka Svitavy, kde je možno lovit kromě pstruhů také sivena, lipana, kapra, jelce, plotici
i okouna. Ročně skupina odpracuje kolem 500 brigádnických hodin. Někteří členové se
zúčastňují i letního tábora pro mládež v Bulharech na jižní Moravě.
(Podklady poskytl pan Ladislav Jurný.)

Kynologický klub Svitávka
Počet členů se letos zvýšil na dvacet. V kynologickém areálu byla vybudována nová překážka
A. Za přispění obecního úřadu částkou 10 tisíc Kč byla zakoupena motorová sekačka pro
pravidelnou údržbu pozemku.
Účast členů na dvou předváděcích akcích – jedna ve Svitávce na koupališti, druhá na Rudce v
rámci akce pro děti.
V říjnu se uskutečnil klubový závod a o týden později 12. října proběhly zkoušky ZM + ZVV1
za účasti 7 psovodů z nichž dva byli hosté. Hosté složili zkoušky úspěšně, z domácích to byli
pouze tři – Martin Cetkovský, Ondra Dostál a Andrea Nymburská. Zkouškám psů byla
přítomna i redaktorka okresních novin „Týden u nás“, která o soutěži do tohoto periodika
napsala – zkusím dohledat článek, jinak text vypustím.
Na cvičiště byla přivezena z autobazaru mobilní buňka, která je ke klubovně přistavena a
bude s ní propojena.
(Podklady poskytl kronikář Kynologického klubu pan Otakar Horák.)

ROK 2003
Přelom roku 2002 a 2003 byl u nás zásadní pro realizaci změn v organizaci a zabezpečení
státní správy. Pravomoci a povinnosti okresních úřadů přešly na krajské úřady a především
na správní obvody obcí s rozšířenou působností – na našem nyní již bývalém okrese na
Boskovice a Blansko.
Svitávka má vlastní obecní úřad a matriční úřad. Pod tento matriční úřad spadají obce Skalice
nad Svitavou a Sebranice. Na stavební, finanční a katastrální úřad musí naši občané do
Boskovic, na úřad práce a pozemkový úřad do Blanska.
Od 1. 1. se České dráhy, státní organizace, dělí na akciovou společnost České dráhy a státní
organizaci Správa železniční dopravní cesty.

Chronologický přehled událostí

Po novoročním mrazu (-14°C) přišlo výrazné oteplení a vytrvalý déšť. Hladiny řek v Čechách i
na Moravě stouply a místy se vylily z břehů.
Na řece Svitavě byl v Letovicích vyhlášen I. stupeň povodňové aktivity. Ve Svitávce byla na
řece otevřena stavidla, aby zvýšený přítok nezpůsobil škody na majetku a voda mohla snáze
korytem protéci. Rozlila se do polí u Mladkova, v samotném Mladkově byla zatopena nízko
položená pekárna. Dále řeka zaplavila pole a louky mezi Skalicí, Lhotou Rapotinou a
Doubravicí.
Na Sebránku se také značně zvýšila hladina vody, díky loňské podzimní úpravě břehů a dna
zůstala však v korytě. Po jejím opadnutí zůstal jako vždy nános bahna v podjezdu železniční
trati.
Co se odehrává v naší obci? Textilní továrna, která přinášela práci řadě místních občanů je
stále uzavřena a vypadá to tak, že už snad ani nikdy otevřena nebude. Budovy bez údržby a
provozu chátrají, celý objekt je střežen hlídací agenturou.
Je tu opět plesová sezóna, kterou v sobotu 11. ledna zahajuje Sokol Svitávka uspořádáním
VIII. Sokolského plesu. Návštěvnost byla oproti loňsku vyšší a tak úvaha o zrušení pořádání
této každoroční akce byla zasunuta do ústraní.
A máme tu první z vnitropolitických událostí roku, volbu nového prezidenta. První série volby
15. ledna novou hlavu státu nepřinesla. Reálně byla tato volba druhého polistopadového
prezidenta pestrou mozaikou absurdních dějů, bizarních výroků a tragikomických postav.
Kandidáti na prezidentský úřad byli: Jaroslav Bureš (navržen ČSSD), Václav Klaus (ODS),

Miroslav Kříženecký (KSČM), Petr Pithart (KDU-ČSL, US-DEU). Ani z druhé volby 24. ledna
prezident nevzešel. Vyhrálo politické pitvoření. Nejvíc na ně doplatil bývalý premiér Miloš
Zeman a tak v očekáva ném souboji dvou titánů nahradila v druhém kole Miloše Zemana
proti Václavu Klausovi Jaroslava Moserová. Od 3. února je ČR bez prezidenta a tato situace
trvá do 28. února, kdy je nakonec zvolen Václav Klaus druhým prezidentem ČR.
V sobotu 25. ledna pořádal Divadelní spolek v místní sokolovně Dětský maškarní karneval,
který byl hojně navštíven.
1. února se ze své mise vracel raketoplán Columbia. Do bezpečného přistání zbývalo jen 16
minut. Stroj se rozpadl ve výšce 63 kilometrů nad státem Texas. Sedmičlenná posádka
zahynula.
Ve stejný den tragické události, kterou nikdo ani ve snách nepředpokládal, pořádá v
prostorách sokolovny SK Moravan 12. reprezentační ples.
Do mediálního sporu se v regionálních novinách Boskovicko (č. 4/2003) dostala naše radnice
s lékaři působícími v malé vile. S umístěním závory, kterou nechalo zastupitelstvo v loňském
prosinci nainstalovat k mostu před vjezdem do parku, podle tisku „není příliš srozuměn“
zubní lékař Pavel Loskot. Ten vlastní objekt malé vily, v němž provozuje soukromou
stomatologickou praxi a kde se též nachází ordinace dětského lékaře. Podle doktora Loskota
je instalace tohoto zařízení špatným rozhodnutím radnice, které nebere v potaz skutečnost,
že s provozem zdravotnického zařízení jsou spojena rizika mimořádných situací. „Občas se
stává, že je potřeba zavolat rychlou záchrannou pomoc a zbytečným zdržením kvůli
zdlouhavému postupu při otevírání závory by mohlo dojít i k ohrožení života pacienta.“
Pokračování mediální přestřelky ohledně závory do parku nalezneme v Boskovicku č.
14/2003 na straně 3. Je tu znovu uveden důvod její instalace a výčet těch, kteří budou
vlastnit dálkové ovládání, mezi nimiž jsou hasiči, fotbalisti, majitelé dvou hospod a lékaři
ordinující v malé vile.
První březnový víkend se nesmazatelně zapsal jak do historie českého lyžování, tak svým
způsobem i do historie Svitávky. Martin Koukal vybojoval pro Českou republiku premiérové
zlato z bílé stopy na MS v Itálii, o den později skončil Stanislav Řezáč třetí ve věhlasném
Vasově běhu ve Švédsku. A právě tohoto závodu, v němž aktéři musí klasickou technikou na
lyžích zvládnout neuvěřitelných 90 km, se zúčastnil svitávecký občan Miloš Randula, v
současnosti člen obecního zastupitelstva a zároveň ředitel ZŠ v Letovicích. Splnil se mu tak
jeho odvěký sen, který si jako dárek nadělil ke svým nadcházejícím padesátým narozeninám.
Článek Chtěl jsem být lepší než švédský král o panu Randulovi z novin Boskovicko je uvedený
v přílohách.

Představa, že dobře vyzbrojené teroristické skupiny mohou udeřit kdekoliv a kdykoliv, tedy i
u nás, je děsivá. Oznámení o uložení bomby v obchodních domech, zábavných centrech, na
letištích a nádražích se pomalu stalo téměř denním koloritem.
Ani naše obec nebyla této skutečnosti ušetřena. V úterý 4. března oznámil neznámý hlas na
policii, že je v objektu hospody U Zvonu v naší obci uložena bomba. Na místo se dostavila
policie z Brna včetně zásahové jednotky hasičů. Po důkladné prohlídce celé budovy bylo
zjištěno, že se jednalo o špatný vtip či spíše pomstu. Policii se podařilo velmi rychle zjistit
pachatele, kterým byl jeden místní občan. Je zajímavé, že o této události nepřineslo zprávu
žádné číslo regionálních novin.
Odpoledne věnované ženám - takový byl název akce, kterou v Hospůdce u Gažů v neděli 9. 3.
upořádala místní ZO KSČM v rámci svátku Mezinárodního dne žen.
Tento den byl jako „komunistický pozůstatek“ minulého režimu zatlačen do pozadí. Je
připomínkou boje generací žen za politickou a ekonomickou emancipaci. Tato tradice začala
poslední únorovou neděli 1908 ve Spojených státech, kdy ženy zorganizovaly první Den žen a
demonstrovaly za svá hlasovací, politická a ekonomická práva. Návrh na ustanovení tohoto
svátku byl přijat roku 1910 na Mezinárodní ženské konferenci v Kodani, o rok později
proběhly první oslavy v Německu, Rakousku a Dánsku. Poprvé osmého března ženy
demonstrovaly proti zbrojení a chystané válce a za propagaci mírových myšlenek roku 1914.
A toto datum jako MDŽ se ale ustálilo až na památku ženských nepokojů proti válce a bídě,
které proběhly tento den o tři roky později v Petrohradě. V roce 1975 byl Mezinárodní den
žen oficiálně uznán OSN.
Dne 22. 3. pořádá Divadelní spolek při místním Sokolu III. maškarní bál, kterého se zúčastní
asi stovka lidí. Čekají na ně kromě tomboly a občerstvení také kančí hody.
1. dubna, stejně jako v loňském roce přilétl na školní komín první čáp. Druhý z páru se objevil
o dva dny později. Sledujeme-li jejich počínání, je vidět, jak oba intenzívně upravují hnízdo a
přináší další větve na jeho zpevnění a suchou trávu na podestýlku. Začátkem května je vidět,
že na hnízdě již mají mladé. Těch je v hnízdě nejprve pět. Během následujících týdnů dva
uhynou. Zbylí tři v srpnu spolu s rodiči odlétají do teplých krajů.
Řadu místních obyvatel vyděsil ve čtvrtek 10. dubna krátce po sedmé hodině ranní zvedající
se černý kouř nad okrajem náměstí. Plameny z hořícího zeleninového stánku, které šlehaly až
do výšky kolem pěti metrů, uhasili místní dobrovolníci společně s HZS Boskovice. Podle
vyšetřování policie byly příčinou požáru vznícení hořlavých látek u plynového topidla.
Majiteli stánku, Jiřímu Táborskému ze Skalice nad Svitavou, vznikla škoda 130 tisíc Kč.
Ohněm byla také poškozena obecní vývěska a vzrostlý strom, pod nímž byl zeleninový stánek
umístěn. Hasičům se podařilo zachránit sousední objekt - novinový stánek v hodnotě 150
tisíc Kč. Během krátké doby si tento podnikatel pronajal k prodeji zeleniny uvolněnou
prodejnu „Dětského bazaru Evička“ (dříve Bartůňkova masna) pod kostelem.

Když se 13. května po vydatných dešťových srážkách prohnala obcí Sloup povodňová vlna,
která svou zničující silou dokázala ještě po sedmikilometrové cestě Pustým žlebem vyřadit z
provozu lanovou dráhu na horní můstek Macochy, domácí se domnívali, že mají pro letošní
rok příděl katastrof vyčerpán. Za dva týdny se ukázalo, že šlo pouze o generálku na mnohem
děsivější představení, se stejným scénářem, na stejném jevišti, se stejně bezmocnými diváky.
Prudká bouřka, doprovázená kroupami velikosti pingpongových míčků a následným
přívalovým lijákem, měla své epicentrum na rozvodí mezi Kuničkami a Němčicemi. Obrovská
přívalová vlna, která se po sotva půlhodinovém řádění živlu přihnala do Sloupu, měla
takovou sílu, že brala všechno, co jí stálo v cestě, od kamení po zaparkovaná auta. Někteří
lidé zůstali uvězněni doma, místní hasiči evakuovali mateřskou školku. A výsledek? Více než
šedesát zatopených domů, stržené mosty, pobořené ploty, vytrhané asfaltové kry, tuny
bláta, v některých zahrádkách souvislá pokrývka ledových krup. Škody byly hlášeny také z
Petrovic, Holešína, Újezdu u Boskovic a Ráječka, dále ze Žďáru, Kuniček, Lažánek či
Doubravice nad Svitavou. Předběžný odhad škod dosahuje přibližně 26 mil. Kč.
První dubnový víkend patřil kolové. V Chrastavě na Liberecku vybojovala suverénně dvojice
Jaroslav Mihola – Lukáš Novotný ve finálovém turnaji Mistrovství České republiky juniorů
titul mistra ČR. Díky tomuto vítězství bude Svitávka reprezentovat ČR na mistrovství Evropy
juniorů ve švýcarském Altdorfu. Čtvrté místo zde obsadila dvojice Hamerský – Popov.
Členové rybářského spolku měli možnost zúčastnit se 4. ročníku Rybářských závodů na
rybníce za koupalištěm v Letovicích v sobotu 17. 5. 2003.
V nezáviděníhodné situaci se po letošní zimě ocitla většina zemědělců republiky. Pole v zimě
připomínala spíše zamrzlé rybníky. Z plodin, které na podzim zaseli, letos nebyla téměř žádná
úroda. Proto bylo přistoupeno k zaorávání těchto plodin a přípravě půdy na nové osetí.
Dlouhá zima a aprílové počasí znemožňovalo však zemědělcům vyjet do polí. Pokud se tak
stalo, práce byly často vlivem nepříznivého počasí přerušovány. Ještě koncem první poloviny
dubna ležela na mnoha místech sněhová pokrývka a teploty klesaly hluboko pod bod mrazu.
Následně přišlo dlouhotrvající sucho a tropické teploty, které zasáhly obilné porosty v
nejdůležitější fázi vegetačního období, v době kdy ke svému zdárnému vývoji potřebují spíš
vláhu. Úroda obilovin byla letos slabá.
Další starosti přinesla zemědělcům nízká úroda podzimních plodin – brambor, kukuřice, řepy
– opět způsobená dlouhotrvajícím suchem. A k suchu se na mnoha místech přidává další
škůdce – černá zvěř, divočáci, kteří se v posledních letech v celé republice přemnožili. Cena
brambor v obchodech tak výrazně stoupla.
Nižší úroda byla i v oblasti ovocnářství, zejména pak u jablk. Vlivem sucha jich hodně ze
stromů opadalo ještě před dozráním.
Ve dnech 15. – 18. května byla v sále obecního úřadu uspořádána pro širokou veřejnost
„Výstava obrazů a malovaných kamenů“ talentované svitávecké rodačky Miroslavy
Burýškové, rozené Grünové, která v současnosti bydlí v Chrudichromech. Návštěvníci zde

mohli shlédnou její práce od školních let po současnost. Výstavu doplňovaly ruční práce v
podobě háčkovaných deček.
Během dubna a května prováděla Správa a údržba silnic Blansko výměnu všech silničních
značek v obci. Ty původní nesplňovaly požadavky dané zákonem. Výměnu značek na místní
komunikaci spojující silnici přes železniční přejezd na Vaculku zajišťoval Obecní úřad Svitávka.
V bouřlivé atmosféře se v sobotu 25. května ve školní tělocvičně uskutečnilo finále
Mistrovství ČR v kolové. Bez jediné porážky zvítězila domácí dvojice Ladislav Dvořák – Lukáš
Richter. Druhá dvojice Jan Stibor – David Richter podlehla v boji o bronz dvojce Šitbořic 1:4.
Je vidět, že svitávecká kolová se o svou budoucnost bát nemusí.
Poslední sobotu v květnu mohli ti, kteří si ráno přivstali, pozorovat zatmění Slunce Měsícem.
V průběhu celé soboty se pozornost fotbalových nadšenců obracela k hřišti, kde se odehrával
1. ročník okresního turnaje přípravek v kopané (Flamex Junior Cup 2003). Akce v
třicetistupňovém horku se zúčastnilo šest mužstev Adamova, Boskovic, ČKD Blansko,
Drnovic, Letovic a Svitávky. Nejdramatičtější zápas sehráli v semifinále domácí Svitávka s ČKD
Blansko. V poločase vedlo Blansko 2:0, ale domácí stačili dvěma góly Vaška Záboje do konce
zápasu srovnat. Poté následovaly nervy drásající penalty, které rozhodl nejmladší hráč
domácích Tomáš Kamenický až v osmé sérii.
Celkovým vítězem se stal celek Boskovic, Svitávka obsadila místo druhé, třetí Letovice. V
přestávkách se hráčům představil taneční kroužek děvčat z LŠU Letovice. Pořadatelem
turnaje společně s řadou sponzorů byl SK MORAVAN Svitávka, hlavním sponzorem M.
Strbačka, majitel prodejny stavebnin Flamex.
Odpoledne uspořádal Divadelní kroužek Svitávka v rámci nadcházejícího svátku dětí „Pochod
pohádkovým lesem“ vyplněný bohatým programem.
Závěr soboty byl ve znamení kolové. Ve švýcarském Altdorfu se hrálo juniorské mistrovství
Evropy. Dvojici Jaroslav Mihola – Lukáš Novotný utekl titul o jednu remízu. Bez prohry tak
skončili na druhém místě za německý týmem. Jde již o desátou sadou medailí, kterou do
Svitávky z Evropy přivezli.
Mimořádně teplé počasí začalo již v poslední dubnové dekádě a pokračuje. Všechny ovocné
stromy kvetou mezi 1. a 8. květnem. Jahody dozrávají letos už kolem 10. června, obvykle to
bývá až těsně před naší poutí. V prvním červnovém týdnu rozkvétají i lípy, což je v našich
podmínkách také neobvyklé.
V úterý 10. června se v týdeníku Boskovicko objevil článek nazvaný „Dvě třetiny obecních
bytů ve Svitávce jsou zařazeny do čtvrté kategorie“. Z 87 obecních bytů je jich 55 zařazeno
do čtvrté kategorie. V bytech není ústřední topení, voda je na chodbě, společné suché WC
někdy na dvoře či na chodbě. Takové byty se nachází například ve staré fabrice, v budově
zvané kasino, v dělnické čtvrti Černovice a V Domkách. Většina těchto objektů byla
postavena počátkem minulého století v souvislosti s místní textilkou. Předseda bytové

komise Radek Hruda v článku odhaduje, že by uvedení bytů do přijatelného stavu stálo obec
alespoň 15 mil., což představuje jeden celoroční rozpočet obce. A to je jen odhad! V bytech
bydlí většinou starší lidé i rodiny s dětmi. Ti často oceňují, že se v bytech platí nízké nájemné
(6,34 Kč/ m2). Za byt o výměře 60 m2 to je necelých 400 korun měsíčně.
Referendum, v němž občané rozhodovali o vstupu ČR do Evropské unie, se uskutečnilo 13. a
14. června. Rozhodovat mohli občané ČR nad 18 let a pro schválení stačila nadpoloviční
většina hlasujících bez ohledu na to, kolik lidí k urnám přijde.
Vstup ČR do EU je historický okamžik. Veškerá debata ale významu tohoto kroku
neodpovídala. Rozdílné názory na vstup do EU byly často ovlivňovány hlavně emocionálně –
a ti, kteří vyslovovali skepsi, byli většinou s úšklebkem odsouváni. Lze jen těžko říct, jak bude
unie vypadat za deset let. A tak bohužel hlavním argumentem pro vstup bylo, že tam prostě
musíme. Jak psal Neruda: „Kdo chvíli stál, již stojí opodál.“ Odpůrci vysvětlují své „ne“
obavou z rozhodně ne zanedbatelného růstu cen, ze ztráty národní identity a růstu
nezaměstnanosti. Lákadlem pro „ano“ je především možnost volného pohybu osob s právem
usazovat se, pracovat a podnikat bez diskriminace v jakékoliv zemi EU.
Referenda se zúčastnilo 55,2% voličů, pro vstup bylo 77,3%, proti 22,7%. Ve Svitávce přišlo k
urnám 50,59% voličů. Pro vstup hlasovalo téměř 73% občanů, proti 27%.
Současně s otevřením volebních místností byla v sále úřadu zahájena „Výstava fotoobrazů“
místního fotografa Radomíra Šmerala. Převážnou část vystavených exponátů tvořily
fotografie květin a květinových zátiší, které svým provedením připomínaly olejomalby
klasických malířů.
Finále českého poháru v kolové žáků se uskutečnilo 15. června v Liberci. Lukáš Richter a
Ladislav Dvořák obhájili prvenství z loňského roku. Dvojice David Richter a Jan Stibor skončila
čtvrtá se stejným počtem bodů jako druhé a třetí Šitbořice. Jen horší skóre je tak připravilo o
zisk cenného kovu.
Ve středu 18. června byl v Boskovicích založen svazek obcí usilujících o urychlenou výstavbu
rychlostní komunikace R43. Zakladatelskou smlouvu podepsalo 24 obcí a měst z
Jihomoravského a Pardubického kraje včetně Svitávky. Cílem svazku je, aby Ředitelství silnic
a dálnic tuto investiční akci ve svých záměrech posunulo na dřívější období, ne až po roce
2010. R43 by přinesla nejen ekonomický rozvoj ale také zlepšení dopravní dostupnosti
mikroregionů v místě výstavby.
A máme tu opět pouť, která především křesťanům připomíná narození svatého Jana Křtitele.
Pouti předchází období příprav – v mnoha domácnostech se peče cukroví. Nákupy v
obchodech svědčí o tom, že tu budou hody, což je výraz pro pouť používaný na Slovácku. Ve
středu je v obecním parku opraven pokládkou živičné směsi již naprosto nevyhovující
původní betonový taneční parket. A ve večerních hodinách téhož dne je do vstupní části
kostela umístěn za pomoci několika dobrovolníků renovovaný kamenný náhrobek
pocházející z roku 1560, který byl v loňském roce vyjmut ze zdiva obvodní kostelní zdi.

Na páteční Předpouťové zábavě bylo něco okolo 250 platících návštěvníků, v sobotu na Velký
letní karneval jich přišlo asi 550. Počasí pořadatelům (SK Moravan, oddíl kopané) opět
nepřálo. Přišel vítr, ochlazení, noční a ranní teploty se pohybovaly mezi 6 až 8 stupni,
odpolední do 20°C.
V sobotu odpoledne byla od třinácti hodin otevřena „zahrádka“ ve dvoře Kavárny Pod
dubem, kde se nesla vůně grilovaných pokrmů. Pozván byl i rodák Jaromír Jansa žijící od
poloviny 70. let v Praze, který přítomným zpříjemnil návštěvu hudbou a zpěvem.
I letos je od nedělního rána téměř celá Hybešova ulice i cesta v obecním parku až k
fotbalovému hřišti lemována prodejními stánky s cukrovinkami nebo levnými oděvy z Číny. A
v parku čekají na návštěvníky pouťové atrakce.
Na slavnostní nedělní dopolední mši svaté, kterou celebroval P. Pavel Šenkyřík, zpíval místní
chrámový sbor pod vedením L. Koryčánkové. Odpoledne vyhrávala v obecním parku dechová
hudba „Brťovská šestka“.
V pátek 27. června, kdy školáci dostali vysvědčení, byla poprvé spuštěna závora na vjezdu do
parku. Tato událost se neobešla bez drobnějšího incidentu, kdy se majitelka nemovitosti v
parku nemohla dostat se svým vozidlem domů. Věc na místě vyřešil místostarosta M. Hanák.
Celý problém je medializován v regionálním tisku. V jednom z článků starosta sděluje, že
podal trestní oznámení na řidiče vozidla, který jezdí do zdravotního střediska pro krevní
vzorky. „Napadl mě, když se nemohl dostat přes závoru,“ říká starosta. Zdravotník se posléze
hájí, že při čekaní před závorou k němu přistoupil neznámý muž, který beze slova přiskočil k
jeho služebnímu autu a bez jakéhokoliv vysvětlení se jal vypouštět ventily u pneumatik.
Chytil jej prý za límeček košile, aby mu ve vandalství zabránil. Oním vandalem byl náš
starosta (více v článkové dokumentaci).
Od začátku roku byl celý svět zachvácen panikou způsobenou výskytem nové virové choroby,
těžkého akutního syndromu dýchacích cest (SARS), který postihnul začátkem roku především
země východní Asie. V prvním květnovém týdnu zaznamenala WHO téměř 7000 případů
onemocnění a bezmála 500 případů úmrtí. Postižení byli nejen v Asii, ale také v Severní
Americe nebo Austrálii, několik případů se objevilo také v Evropě. V naší republice výskyt
SARS nebyl zaznamenán. Zatím neexistuje na tuto nemoc žádný účinný lék.
Počátkem července bylo v rámci veřejně prospěšných prací započato s úpravami hlavních
cest v nejstarších částech místního hřbitova. Místo se mění k nepoznání: byly odstraněny
některé náhrobky a obrubníky z hrobů, o které se již nikdo nestará a nemají žádného
majitele. Srovnán byl terén kolem hrobů, zarovnány okraje hlavních cest a v několika
případech rozšířeny, jejich povrch byl zpevněn drobnou kamenitou drtí. Vstupní brána
dostala nový nátěr, prostor před hřbitovem je čistý a upravený. Ceníme si především práce
ing. Koudelky, který si svoje těžké životní strasti snaží řešit touto smysluplnou a záslužnou
prací.

Začátkem druhého červencového týdne byla zahájena oprava chodníků na ulici Školní kolem
bytovek. Původní dlažba byla nahrazena dlažbou zámkovou, rekonstruována byla v těchto
prostorách i část veřejného osvětlení.
V sobotu 26. července pořádá SK MORAVAN Svitávka V. ročník Memoriálu Zdeňka Jakubce
st.“. Z mužstev Svitávky, Letovic, Boskovic „B“ a Valchova se vítězem stává opět domácí
mužstvo, kdy ve finálovém zápase poráží Valchov 5:1.
Během měsíce srpna bylo v obecním parku podél průchozí cesty na Záhony zabudováno šest
nových laveček, u fotbalového hřiště pak dvě houpačky, prolézačka, dětský kolotoč a lavička.
Na náměstí houpačky, lavičky zůstaly původní. Zařízení vyrobil p. M. Gažo.
Prvního září se konal protest učitelstva s cílem vybojovat vyšší platy. Akce se zúčastnilo 72
tisíc učitelů. Naše škola se protestů nezúčastnila.
V pátek 28. září se v parlamentu nepodařilo závěrečným hlasováním o zákonech reformy
veřejných financí svrhnout současnou sociálně demokratickou vládu, která ustála při v
poměru 100:98. Tato reforma se dotkne každého z nás.
V sobotu 27. září uspořádal Kynologický klub Svitávka v areálu „Na Lubinách“ 1. ročník
závodu nazvaného Svitávecký obojek. Akci přálo nejen hezké počasí, ale i hojná účast
soutěžících i přihlížejících diváků.
31. října skončila platnost desetníků a dvacetníků, jejichž výroba byla dražší než nominální
hodnota. Ceny zboží se ale nezměnily, obchodníci pouze zaokrouhlí konečnou sumu na
padesátník.
Během letošního roku byly na několika místech železniční trati Brno – Svitavy budovány
panelové stěny pohlcující hluk způsobený projíždějícími vlaky.
Protihluková stěna, čtyři metry vysoká, měla být zřízena i na Sasině u koleje č. 1 a to v celé
délce zástavby rodinných domků kolem železniční trati. Místní občané s tímto řešením
nesouhlasili a podařilo se jim v rámci stavebního řízení uvedený záměr zvrátit. V rámci
protihlukových opatření byla v dotčené lokalitě v obytných místnostech rodinných domků
nahrazena stávající okna okny plastovými s lepší zvukovou izolací. Projektantem celé akce byl
SUDOP Brno s.r.o..
Vzhledem k nevyhovujícímu stavu místní komunikace na ulici Sv. Čecha bylo rozhodnuto
vybudovat tuto vozovku nově. Současně s její opravou bylo do země položeno kanalizační
potrubí o průměru 300 mm s přípojkami do jednotlivých domů. Vše je připraveno k připojení
na novou obecní kanalizaci, jejíž zahájení je připravováno nejdříve na rok 2006. Povrch
opravené komunikace tvoří živičná vrstva, chodníky jsou pokryty zámkovou dlažbou. Celou
akci provedla během podzimních měsíců boskovická firma DEAS s.r.o. za cca 1 mil. Kč.

Začátkem listopadu se na Slunci odehrála historicky největší sluneční erupce a Zemi zasáhly
nabité částice vyvržené právě ze Slunce, nedošlo však k vážnému ohrožení života na naší
planetě. Ve čtvrtek 20. 11. bylo dokonce možno na území naší republiky pozorovat polární
záři, která byla slunečními erupcemi způsobena.
Po roční výstavbě v pátek 4. listopadu, za účasti starosty a místostarosty obce, obecních
zastupitelů a zastupitelů volebních stran, generálního ředitele zhotovitele stavby ing.
Zdražila, zástupce boskovické nemocnice MUDr. Menšíka, starosty Vísek ing. Kamby a dalších
hostů byl slavnostně otevřen Dům s pečovatelskou službou na ulici J. Slavíčka č. 59.
Přestřihnout pásku a poděkovat obci za vybudování bydlení pro starší lidi přišel i senátor
Stanislav Bělehrádek. Zájem o bydlení v domě je velký, radnice eviduje 18 písemných žádostí.
„Budeme se dívat hlavně na to, aby žadatelé byli ze Svitávky a obývali obecní byt, který se
jejich přestěhováním uvolní. Takto uvolněné byty chceme rekonstruovat a nabídnout je
zájemcům o bydlení v obci. Původně jsme měli záměr, aby v každém bytě spolu bydleli dva
nájemníci, aby se obecních bytů uvolnilo co nejvíc, ale lidé by se těžko snášeli, takže zatím
bude v každém bytě bydlet vždy jen jeden člověk nebo případně manželské páry. Pokud
bude o bydlení v domě s pečovatelskou službou velký zájem, mohli bychom v budoucnu
přistavět další patro,“ uvedl mimo jiné starosta Jiří Šváb.
První obyvatelkou tohoto domu se stala paní Miloslava Kupsová, která se přestěhovala
krátce před vánočními svátky z obecního bytu v domě č. 49 (tzv. Milerák).
Mikulášská nadílka proběhla opět v režii divadelního spolku. Akci zahájil smíšený pěvecký
sbor. Závěr v pozdních večerních hodinách byl ale netradiční. Podle informací několika
občanů prý čerti, značně posilněni alkoholickými nápoji poškodili závoru bránící
nepovolenému vjezdu automobilů do parku. Po její opravě se za několik dní situace
opakovala, ale s mnohem větší razancí. Byla neznámým vandalem (nebo vandaly?)
demontována a vhozena do řeky a poškozena elektronika závory. Na neznámého pachatele
bylo podáno trestní oznámení.
A je tu opět doba předvánoční, doba adventu. Milou tradicí se stalo rozsvícení vánočního
stromu v parčíku na Hybešově ulici. A samozřejmě další adventní koncert uspořádaný v sále
OÚ. Na něm vystoupil místní pěvecký sbor a mládežnický pěvecký sbor „Kdo má čas“ z
Boskovic.
V podvečer 13. prosince zazpíval na pražském Staroměstském náměstí svitávecký smíšený
pěvecký sbor pod vedením Leontýny Koryčánkové. Po odeznění sólové písně v podání Mirky
Vávrové zapíval celý sbor dvě části ze mše Salve regin a směs 16-ti vánočních písní a koled.
O tom, že tento sbor dosahuje velice dobrých výsledků se mohli všichni také přesvědčit o
vánočních svátcích. Na půlnoční mši v kostele sv. Jana Křtitele zazněla v nezkrácené podobě
Česká vánoční mše J. J. Ryby Hej mistře, vstaň bystře. Svoji reprízu měla 25. prosince.

Zatím co jsme v klidu a teple prožívali vánoční sváteční dny, postihlo v pátek 26. prosince
provincii Kermán v jihovýchodním Iráku zničující zemětřesení o síle 6,3 stupně Richterovy
škály. Počet obětí je odhadován na více než 30 000.

Počasí v roce 2003
Leden
Počasí v první dekádě bylo jak na houpačce. Na Nový rok ráno klesla teplota na – 14°C, ve
14.00 hodin ukazoval teploměr na slunci +18°C, večer klesla teplota na –8°C. Následující dva
dny padá sníh, potom vydatně prší. Zvedá se hladina Sebránku, pole směrem ke Skalici a
Lhotě Rapotině jsou pod vodou. Od 5.1. opět mrzne, noční teploty klesají na –8°C, po sněhu
není ani památky. V druhé dekádě je 12. 1. k ránu – 15°C, přes den kolem –8 až –10°C,
potom mrazy polevují. V třetí dekádě se pohybují noční i denní teploty kolem 0°C s
občasnými sněhovými přeháňkami.
Únor
Začátkem února drobně sněží, na Hromnice je ráno –12°C, po zbývající dny první dekády se
noční teploty pohybují v rozmezí –5 až –8°C, denní teploty mírně pod nulou. Ty klesnou ve
dnech 13. a 14. 2. až na –10°C, další dny se otepluje; 18. 2. klesnou ráno na –15°C. Zbytek
února se noční teploty pohybují mezi –5 až –10°C, denní mírně pod nulou, sněhu je málo.
Dne 23. 2. je ráno –10°C, ve 13 hodin na slunci +22°C, ve stínu +5°C.
Březen
V první dekádě března přichází oteplení, ranní teploty kolem 0°C, denní nad nulou. V druhé
dekádě denní teploty dosahují až 10°C, občasné sněhové přeháňky. Třetí dekáda je teplá,
noční teploty mírně pod nulou, denní nad nulou, od 23. 3. do konce měsíce teploty na slunci
nad 20°C, večerní dosahují až +10°C.
Duben
V první dekádě dubna klesají noční teploty pod bod mrazu až k - 10°C, občas sněhové
přeháňky, přes den kolem 0o. V druhé dekádě výrazné oteplení, denní teploty kolem 15°C
(na Velikonoční pondělí 21. 4. ve 14.30 hodin naměřeno na slunci 32°C, ve stínu 18°C). Třetí
dekáda velmi teplá, noční teploty kolem +3°C až 5°C, odpolední až 20°C.
Květen
První květnové dny velmi teplé počasí, kvetou naráz všechny ovocné stromy, po 1. květnu
rozkvétají šeříky. V třetí dekádě již letní počasí, ranní teploty 10 až 15°C, odpolední 25 až
28°C. V pondělí 26. 4. bouřka se silným deštěm (toho dne postiženy přívalovým deštěm obce
Sloup, Kuničky, Doubravice a další). V posledních květnových dnech se dobře a rychle suší
sena.
Červen
Celý měsíc teplotně nadprůměrný, slunečný, denní teploty 23 až 33°C (např. 5. června 12°C -

ráno, 33°C – ve 14.30 hod., 28°C – 16.45 hodin, 20°C – 23.00 hodin), koncem druhé a
začátkem třetí dekády krátkodobé ochlazení na 20°C (kolem svitávecké pouti), dešťové
srážky ojediněle.
Červenec
První červencový den začíná denní teplotou nad 32°C, navečer prší s bouřkou. V první
dekádě se denní teploty pohybují mezi 20 až 25°C, druhá a třetí dekáda velmi teplá až horká.
Teploty dosahují tropických veder (33°C je např. 21. a 27. 7.) Několikrát přijde i bouřka s
krátkodobým deštěm.
Srpen
Vysoký tlak nadále ovlivňuje počasí ve střední Evropě. Stejně jako v červenci i v srpnu
převažují tropické teploty bez dešťových srážek (např. 4. a 5.8. - 35°C, v 21.30 hodin je ještě
25°C). K výraznému ochlazení denních teplot dochází v předposledním srpnovém dnu.
Září
Celý měsíc ještě poměrně teplý, ranní teploty se již pohybují pod 10°C, odpolední mezi 15 až
25°C. Občasné přeháňky s ranními mlhami.
Říjen
Výrazné ochlazení, denní teploty pod 15°C, později pod 10°C. V pondělí 13. 10. ráno 0°C,
místy při zemi slabý mrazík. O den později ráno –2°C, 18. 10. –7°C, 25. 10. – 8°C. Během
měsíce občas slabé přeháňky, koncem měsíce sychravo s ranními mlhami a mrholením. Blíží
se dušičkový čas.
Listopad
Začátek měsíce poměrně teplý s dušičkovým mrholením, 6. 11. bílé střechy, teplota kolem
0°C; 12. 11. ráno - 8°C, přes den kolem 10°C; 27. 11. ráno 9°C, přes den 11°C; relativně teplý
měsíc.
Prosinec
K výraznější změně počasí dochází 6. 12., následující den je na střechách první sníh, který
brzy zmizí. Koncem první dekády klesají ranní teploty až na –10°C. Ráno 16. 12. promění
sněhové přeháňky krajinu na vánoční, ale ani tento sníh nezůstane až do Štědrého dne. V
závěru roku dosahují noční a ranní teploty až – 17°C, většinou se pohybují mírně pod nulou.

Obecní rozpočet roku 2003
Schválené rozpočtové příjmy
Schválené rozpočtové výdaje
Celkem financování

Ze zprávy finanční komise o hospodaření OÚ ke dni 31. 12. 2003

15.383.500,- Kč
18.023.700,- Kč
2.640.200,- Kč

Plnění rozpočtu obce
Příjmová základna byla naplněna v úhrnu:
Rozpočet schválený
15 383 500,- Kč
Rozpočet upravený
22 400 100,- Kč
Skutečnost
22 400 485,- Kč
Výdajová část rozpočtu byla čerpána v úhrnu:
Rozpočet schválený
18 023 700,- Kč
Rozpočet upravený
25 497 100,- Kč
Skutečnost
25 484 850,30 Kč

Financování celkem po konsolidaci 3 084 364,86 Kč
(detailní rozpis rozpočtu k nahlédnutí v přílohách)
V roce 2003 vybudováno:
Rozšíření hřbitova – dokončení
Oprava komunikací
Veřejné osvětlení na Školní ulici
Vybudování chodníků na Školní ulici
Dokončení DPS celkem
Montáž 2 sekčních vrat pro hasičskou zbrojnici
Opravy bytového hospodářství

220 936,1 155 000,120 086,345 100,10 643 990,168 996,512 615,-

Finanční vypořádání za rok 2003 - vyúčtování dotací poskytnutých ze státního rozpočtu a
rozpočtu Krajského úřadu Brno:

Poskytnuto
Referendum o vstupu ČR do EU
Dotace z Úřadu práce
Dotace MŠMT pro školy
Dotace na DPS
Dávky sociální péče

38 000,00
69 176,00
6 742 000,00
4 200 000,00
18 000,00

Vyčerpáno
21 026,50
69 176,00
6 741 960,00
4 200 000,00
18 000,00

Narozené děti
z důvodu ochrany osobních údajů není tato část veřejně dostupná

Vráceno
12 629,80
0,00
40,00
0,00
0,00

Sňatek uzavřeli
z důvodu ochrany osobních údajů není tato část veřejně dostupná

Odešli tam, odkud není návratu
1. 1. Josef Veselý,
22. 1. Isidor Maršálek,
31. 1. Eliška Nečasová,
26. 2. Růžena Svobodová
3. 3. Helena Klemšová
3. 3. Bohumil Pukl
17. 3. Karel Křivánek
7. 4. Libuše Hrouzová
18. 4. Květoslava Kupsová
8. 5. Karel Koháček
18. 5. Jana Šafránková
12. 7. Marie Minářová
20. 7. Bohuslav Pučálka
20. 7. Jarmila Odehnalová
20. 7. Augustin Minář
28. 7. Karel Janík
6. 8. Adolf Kleinhampl
13. 8. Marie Krejstová
20. 9. Jiří Valoušek
29. 9. František Matuška
16. 10. Jarmila Buršíková
14. 11. Milan Ševčík
16. 11. Eliška Janíková
23. 11. Albína Lhotská
7. 12. Jan Ševčík

nedož. 61 let,
87 let,
84 let,
nedož. 64 let
81 let
nedož. 76 let
78 let
74 let
82 let
72 let
66 let
nedož. 81 let
90 let
55 let
88 let
93 let
nedož. 83 let
83 let
69 let
89 let
83 let
nedož. 47 let
91 let
75 let
69 let

Jubilejní sňatky
V říjnu oslavili zlatou svatbu manželé Irena a Miroslav Koháčkovi, ulice Františka Řepky.

Požehnané stáří – nejstarší spoluobčané v r. 2003
Ženy

Růžena Vařeková,
Josefa Zoubková
Jiřina Hájková
Marie Drahoňovská
Jaroslava Řehořová

srpen
září
září
září
září

96 let
93 let
93 let
92 let
91 let

Muži
Augustin Škrabal
Jaroslav Chloupek

září
září

88 let
88 let

Zápisy do pamětní knihy
16. 3. – vítání občánků do života (15 dětí).
7. 6. – setkání absolventů ZŠ, ročník 1933 (účast 19 absolventů).
19. 10. – vítání občánků do života (9 dětí).
31. 10. – pamětní zápis u příležitosti zlaté svatby manželů Ireny a Miroslava Koháčkových.
14. 11. – pamětní zápis u příležitosti otevření Domu s pečovatelskou službou ve Svitávce.
2. 12. – pamětní zápis při příležitosti návštěvy spisovatelky Markéty Zinnerové a její dcery,
ilustrátorky Petry Jelenové.

Svitávka v datech k 31. 12. 2003
Počet obyvatel
Počet mužů
Počet žen
Počet dětí do 15 let
Počet dětí do 18 let
Počet osob starších 60 let

1 681
811
870
294
345
338

Podklady (narozené děti, sňatky, nejstarší občané, úmrtí) poskytla paní Jana Jurná.

Z policejního zápisníku
Pro trestný čin ublížení na zdraví je stíhán muž z Běloruska, který 6. 4. 2003 ve Svitávce
fyzicky napadl údery pěstí občana ČR. Ten musel být ošetřen na chirurgickém oddělení v
nemocnici.

Kromě několika vloupání do zaparkovaných aut a několika nemovitostí šlo dál o dopravní
nehody. Vzpomeňme dvě z nich:
31. října dostal smyk řidič osobního auta. Nehoda se stala na mostě přes Sebránek. Bočním
nárazem zničil část zábradlí před školou. Pro zajímavost: zábradlí bylo během krátké doby
vyměněno, začátkem prosince bylo znovu poškozeno jiným řidičem.
Nejsmutnější událost týkající se Svitávky se stala v nedalekých Letovicích 28. července.
Nepozorný řidič nákladního auta srazil čelně chodce, který zraněním na místě podlehl.
Postiženým chodcem byl nejstarší občan Svitávky, z části Sasina, p. Karel Janík.

Základní škola – šk. rok 2002/2003
Ve vedení školy nedošlo od loňského roku k žádné změně, k vyučujícím přibyla Mgr. Hana
Vaňková, provozní pracovníci beze změny..
Školní družina: Miroslava Kupsová, Iveta Sychrová.
Také počet tříd je stejný – pro každý ročník jedna, celkově zařízení navštěvuje 170 žáků.
Na začátku školního roku nastoupilo do 1. třídy 17 nováčků. K zápisu se dostavilo celkem 19
dětí, u dvou z nich byl nástup do 1. třídy odložen.
ZŠ má k dispozici 8 kmenových tříd a 5 odborných učeben, které jsou vybaveny moderní
didaktickou technikou a učebními pomůckami pro výuku fyziky, chemie, hudební výchovy,
technických činností a od letošního roku má škola také novou učebnu informatiky.
Od 1. ledna 2003 přešla škola na právní subjektivitu.
Jako každým rokem byl uskutečněn týdenní lyžařský výcvikový kurs v Čenkovicích a ozdravný
a poznávací pobyt v Chorvatsku. Žáci školy se zúčastňují různých školních soutěží, olympiád,
exkurzí a akcí zábavného nebo výučného charakteru. Na závěr školního roku pořádá škola
pro žáky školní výlety (1. + 2. ročník – Lysice, 3. + 5. ročník – východní Čechy, 4. ročník – Brno,
6. + 7. ročník – Dvůr Králové nad Labem, 9. ročník – jižní Čechy).
(Podklady poskytl Mgr. Aleš Antl. ZŠ vede vlastní kroniku, kronikář Mgr. Věra Hájková.)

Mateřská škola – školní rok 2002/2003
Ve školním roce 2002/2003 je ve dvou třídách 51 dětí.
V tomto školním roce učitelky MŠ vycházely z Rámcového programu pro předškolní
vzdělávání se zaměřením na výchovu zdravého způsobu života a vytvářením podmínek
tělesné a duševní pohody založené na přímých zážitcích.

Děti během roku při různých slavnostech a besídkách předváděly hudební a taneční aktivity,
jazykové dovednosti, dramatizaci pohádky o Červené Karkulce. Svátek dětí oslavily různými
hrami a soutěžemi. Na Olympiádě MŠ v Boskovicích obsadily 1. místo a vyhrály „kopačák“, již
druhý v pořadí.
Aktivně se zúčastnily oslav Dne matek v sále OÚ ve Svitávce.
Pravidelně jsou zasílány práce dětí do DDM v Boskovicích, kde i letos vyhráli 4 první a jedno
druhé místo.
Každý měsíc jezdí děti na divadlo do Boskovic a Letovic (např. 27. 5. na představení Michala
Nesvadby nazvané Michal a pajdulák).

Kulturní komise a Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ)
Personální obsazení jako v předchozím roce mimo B. Sychrové, která se ze Svitávky
odstěhovala.
Návštěvy občanů starších osmdesáti let zajišťují následující dvojice žen:
Jaroslava Nečasová, Eva Pospíšilová
Františka Jurková, Marie Staníčková
Zdena Bartůšková, Pavla Šmeralová
V letošním roce uskutečnily 45 návštěv.

Nejstarší občané, kterým bylo blahopřáno:
Růžena Vařeková
Josefa Zoubková

96 let
94 let

Jiřina Hájková
Bohuslav Pučálka

93 let
90 let

Dále bylo zasláno 106 blahopřání k narozeninám a významným životním výročím.
Akce zajišťované během roku:
16. 3.
11. 5.
15.–18. 5.
7. 6.
12.–16. 6.
22. 6.
26. 7.
19. 10.
5. 12.
7. 12.
18. 12.

- Vítání občánků na OÚ (program děti z divadelního kroužku)
- Den matek (program děti MŠ a žáci ZŠ, taneční kroužek)
- Výstava kamenů a obrazů Miroslavy Burýškové
- Sraz žáků ročníků 1933 na OÚ (program členové SPOZ)
- Výstava fotografií Radomíra Šmerala
- Pouťové odpoledne v parku OÚ
- Svatba (program členové SPOZ)
- Vítání občánků na OÚ (program děti z divadelního kroužku)
- Mikulášská nadílka (zpívání koled pod vánočním stromem)
- Adventní koncert
- Školní soutěž „Zlatý kos“ na OÚ

Na konci každého kalendářního měsíce je místním obecním rozhlasem vysíláno hudební
blahopřání jednotlivým občanům k jejich významnému životnímu jubileu. Slovem provází
Alexandra Šaršonová a Jiří Makovský.
(Podklady poskytla paní Jana Makovská.)

Chrámový smíšený pěvecký sbor
V roce 2003 se sbor zúčastnil následujících hlavních akcí:
zpívání při významných církevních svátcích a slavnostních mších: Vánoce (vánoční mši
sbor zpívá dále v Kunštátě, Sebranicích, Skalici nad Svitavou), Velikonoce (dále v Kunštátě),
pouť ve Svitávce a Sebranicích.
29. ledna – rozloučení s bývalým obvodním lékařem ve Svitávce MUDr. Isidorem
Maršálkem v kostele,
7. února – rozloučení s bývalou zpěvačkou sboru Eliškou Nečasovou v kostele,
7. června – 6. ročník nesoutěžní přehlídky chrámových sborů „Sborování 2003“ v
kostele sv. Jakuba v Boskovicích,
7. září – zájezd do Slupi a Jaroslavic u Znojma na pozvání faráře P. Kohoutka, který
dříve působil v Protivanově,
26. října – vystoupení v Lipovci na koncertu duchovní hudby
5. prosince – zpívání u rozsvíceného vánočního stromu ve Svitávce,
7. prosince – vystoupení na „Adventním koncertu“ ve Svitávce,
13. prosince – vystoupení sboru na Staroměstském náměstí v Praze.
29. června – v menším obsazení zpívají členové na svěcení praporu ve Voděradech.

Sbor dobrovolných hasičů
Během roku sbor vyjel k 8 požárům a 3x k čerpání vody:
Již 3. ledna byla čerpána voda ze zaplavených sklepů v ulici Na Záhonech. K prvním třem
požárům vyjela jednotka do Boskovic – 18. ledna k hořící stolárně, 10. února ke vznícené
nádrži s asfaltem v obalovně a 28. března k hořící tepelné izolaci panelového domu.
Další požární zásah byl 10. dubna ve Svitávce, kdy od propan-butanového topidla chytil
stánek s ovocem a zeleninou. Požár byl uhašen, stánek byl strhnut a zlikvidován.
Dne 27. května zasahovala jednotka při odčerpávání vody ze zaplavených luk a polí po průtrži
mračen v Doubravici. Následující den při vznícení briket v Boskovicích.

Další výjezd byl 6. června do Letovic na odčerpání vody z bouřkou zaplavených zahrad. O
měsíc zasahovali naši hasiči v Kunicích u hořící slámy na poli, o dva dny později pak u hořící
boudy nedaleko Újezdu u Kunštátu.
Dne 6. 3. byla zkolaudována přístavba požární zbrojnice. V květnu došlo k výměně dvojích
vrat na staré části zbrojnice.
Na soutěži Veterán klubu Blansko 7. června vybojovali Luboš Svoboda st., Rudolf Bartoněk a
Mirek Foler ml. s Tatrou 138-CAS-32 druhé místo.
Dále se ještě sbor zúčastnil oslav výročí 90. let založení SDH Kladeruby, kde byl vystaven
svitávecký historický požární vůz Walter. Ten byl v říjnu z důvodu generální opravy do
posledního kousku demontován.
Na brigádách, úklidu a údržbě techniky bylo v roce 2003 odpracováno celkem 1 912,5 hodin.
Současný majetek SDH Svitávka:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

parní stříkačka,
autostříkačka Walter PN,
speciální hasičský vůz Praga RN,
pojízdná dvoukolová stříkačka PS-14 (výkon 1400 l/min),
speciální hasičský vůz s čerpadlem PS 12 (1200 l/min) Avia 31,
Tatra 138 CAS 32 (3200 l/min),
Tatra 805 valník,
plovoucí čerpadlo Honda (600 l/min),
vlek PS12 – zapůjčen k používání od pluku CO Bučovice.

(Podklady dodal p. Jaroslav Suk, seznam majetku SDH p. Nečas.)

TJ Sokol Svitávka
ŽUPA KRÁLE JIŘÍHO
Uskutečněné akce během roku:
11. 1. - VIII. Sokolská ples,
18. 1. - účast na oblastním srazu cvičitelek žen ve Veselí nad Moravou – ses. Bílková,
Benešová,
únor-duben - účast na školení cvičitelů jógy III. třídy – ses. Kuběnová Kateřina získala
cvičitelský průkaz,
28. 3. - valná hromada jednoty zakončená společenskou besedou,
30. 4. - tradiční pálení „čarodějnic“ u sokolovny s programem pro žactvo,
18. 5. - účast na přespolním běhu na Benešově – za žactvo pět cvičenců s cvičitelem br.
Kuběnou,
24. 5. - účast na Memoriálu Jar. Daňka v Jedovnicích – za žactvo 6 cvičenců s cvičitelem br.

Kuběnou,
31. 5. - účast na školení aerobiku v Tyršově domě v Praze – ses. Kuběnová, br. Kuběna,
3. 6. - přátelské utkání ve florbalu s TJ Boskovice v tělocvičně boskovického gymnázia,
27. 6. - turistický výlet oddílu žen podél řeky Svitavy do Zboňku a zpět přes Horky k Hornímu
mlýnu,
13. 9. - účast čtyř žen na III. turistickém srazu v Boskovicích s 10 km výletem po Boskovicích
a okolí,
3. – 5. 10. - účast na oblastním srazu cvičitelů a cvičitelek žáků a žákyň uskutečněném v
Turnově – br. Kuběna a br. Zerák,
11. – 12. 10. – účast na srazu župních vedoucích dorostenek a mladších žen v Tyršově domě v
Praze – ses. Bílková Věra,
Listopad a prosinec – účast na kurzu cvičitelů všestrannosti III. třídy – br. Kuběna Petr a Záboj
Miroslav.
Pravidelně trénuje tenis a stolní tenis a účastní se okresních přeborů.
Výsledkový přehled umístění hráčů stolního tenisu (Boskovicko 1-8.4.2003)
Okresní přebor I. třídy – Svitávka A – 6. místo (z 12), 29 bodů
Okresní přebor II. třídy – Svitávka B – 10. místo (z 12), 27 bodů
Okresní přebor III. třídy – Svitávka C – 7. místo (z 12), 31 bodů
Z důvodu havarijního stavu kotle ústředního topení v sokolovně bylo nutno přistoupit k
plynofikaci kotelny včetně zřízení plynové přípojky z hlavního řádu v ulici Fr. Řepky. Celá akce
přišla na 370 tisíc korun (z toho 110 tisíc hradila Česká obec sokolská Praha, 110 tisíc
Jihomoravský kraj, 150 tisíc Obec Svitávka).
V letošním roce navždy opustila sokolské řady jejich náčelnice a dlouholetá a obětavá členka
paní Jana Šafránková ve věku nedožitých 67 let.

Kopaná 2003
11. ledna proběhla v Hospůdce u Gažů valná hromada SK MORAVANU. 12. reprezentační
ples v sokolovně 1. února.
Další veškerá činnost je zaměřena na zajištění soutěží ve všech věkových kategoriích.
Posledního květnového dne byl ve spolupráci s firmou Flamex stavebniny 2000 Svitávka
uspořádán 1. ročník okresního turnaje přípravek v kopané.
V sobotu 26. července byl uspořádán Memoriál Zdeňka Jakubce st., letos již pátým ročníkem.
Umístění jednotlivých celků po podzimní části ročníku 2003/4
III. třída muži - 6. místo se ziskem 20 bodů (v soutěži celkem 14 mužstev, první jsou
Olomučany s 31 body).

Po velmi dobrém začátku podzimní části, kdy mužstvo hrálo o přední místo tabulky, přišla
jako každým rokem krizová situace spojená s nezájmem některých hráčů základního kádru o
dosáhnutí lepších výsledků. Vrcholem bylo utkání ve Vilémovicích, kdy se k zápasu dostavilo
pouze 7 hráčů. Místní výbor oddílu kopané je přesvědčen, že vytváří pro mužstvo takové
podmínky, jaké má málo celků vyšších soutěží. Nutno kriticky říci, že tyto podmínky hráči
nedokáží zužitkovat.
Okresní přebor dorostu - 9. místo se ziskem 8 bodů (v soutěži celkem 11 mužstev, první jsou
Drnovice s 25 body).
Nově budované mužstvo nesplňuje zatím očekávání pro zálohu mužstva mužů. Kladem
tohoto mužstva je ale výborná tréninková morálka, kdy se pravidelně zúčastňuje minimálně
deset hráčů základního kádru. Tento celek má předpoklady v jarní části soutěže postoupit v
tabule na vyšší příčky. Trenér p. Zahálka, vedoucí mužstva p. Zapletal
Okresní přebor žáků - 4. místo se ziskem 19 bodů (v soutěži celkem 10 mužstev, první je
Skalice nad Svitavou s 24 body).
Toto mužstvo dělá nejen výboru kopané velkou radost. Předvádí pohlednou kopanou, bývá
někdy doplňováno hráči z přípravky. Současné umístění v tabulce je dobrým odrazovým
můstkem pro jarní část soutěže. Trenér III. třídy p. Milan Novák, vedoucí mužstva p. Šotnar.
Okresní přebor přípravek - 1. místo se ziskem 24 bodů (v soutěži je celkem 9 mužstev).
Mužstvo přípravky dělá největší radost příznivcům svitávecké kopané. V podzimním kole
neprohráli ani jediné utkání a svým soupeřům nastříleli 80 branek, což je v průměru 10
branek na zápas. Trenér p. Mihola, p. Zahálka
Nejlepší okresní střelci: 29 branek – Stria (Letovice), 24 branek – Chloupek Luboš (Svitávka),
21 branek – Stehlík (Letovice), 17 branek – Kamenický Patrik (Svitávka).
Během října byla provedena komplexní rekonstrukce střechy nad kabinami klubu. V závěru
pak bylo opět zprovozněno kluziště v parku.
(SK MORAVAN vede vlastní kroniku, kronikář Jaroslav Mazal).

Malá kopaná

SCC Svitávka
Vedoucí:
Umístění v r. 2003:
Nejlepší střelec:
Hráči:

Jaroslav Mihola
6. místo (z 12 mužstev) III. ligy okresní soutěže
Jaroslav Mihola ml.
Jaroslav Mihola st., Jaroslav Mihola ml., Milan Novák, Zdeněk

Vavříček, Milan Miřijovský, Aleš Miřijovský, Jiří Makovský, Josef
Veselý, Petr Dyčka, Dan Karafiát, Antonín Pinkava, Karel Daněk.
SK Moravan Svitávka
Vedoucí:
Umístění v r. 2003:
Nejlepší střelec:
Hráči:

Jan Jokeš
12. (poslední) místo v divizi
Leoš Mazal
Zdeněk Dřevo, David Karafiát, Tomáš Jandera, Leoš Mazal,
Jaroslav Hakl, J. Maršálek, Lukáš Novotný, Zdeněk Klimeš,
Hanák….

Soutěž mužstev v malé kopané se hraje od jara do podzimu. Celek SCC Svitávka je věkově
nejstarší oddíl malé kopané na okrese. Zúčastňuje se a spolupracuje na akcích SK Moravanu,
stará se o areál kluziště a jeho okolí. Pro nepříznivé umístění v tabulce sestupuje SK Moravan
Svitávka do základní skupiny okresní soutěže.

Myslivecké sdružení
V tomto roce končí nájemní smlouva s Honebním společenstvím (HS.), což v důsledku
znamená, že členové MS nemohou chodit do honitby se zbraní. O zvěř se ale starají nadále.
Nová smlouva byla podepsána v dubnu Milošem Hanákem st. (HS) a Ivem Matějkou (MS). Od
této chvíle mohou opět myslivci chodit do honitby se zbraní. Na uvedené schůzi se 100%-ní
účastí byl tajným hlasováním zvolen nový 5-ti členný výbor MS: předseda – Ivo Matějka,
místopředseda – Petr Hanák, jednatel – Aleš Antl, myslivecký hospodář – Miloš Hanák ml.,
finanční hospodář – Zuzana Svobodová. Dále byly zvoleny komise: revizní, střelecká,
kynologická. Kronikářem MS byl ustanoven Josef Antl. Schůze dále projednala žádosti o
přijetí za člena MS Miroslava Matušky, bytem Boskovice a Josefa Schifferse, bytem Vanovice.
Jejich přijetí se uskutečnilo na červnové schůzi, kde byl také schválen plán odstřelu. Zároveň
byly členskou schůzí odsouhlaseny termíny honů. MS nyní čítá 18 členů.
Během roku bylo zjištěno, že ubývá zajíců, proto bylo rozhodnuto, že se zajíci letos lovit
nebudou.
Při podzimních honech bylo uloveno: 3 srnci, 2 srny, 5 srnčat, z černé zvěře 1 lončák, 7 selat,
26 bažantů, 40 kachen; ze škodné: 4 lišky, 2 kuny, 6 toulavých koček.
Na leči 29. 11. byli nově přijatí členové pasováni na myslivce.
V letošním roce oslavili na přátelském mysliveckém posezení padesátiny dva členové MS – v
měsíci květnu Josef Šacher, v říjnu Zdeněk Šalovský.

Rybářský spolek
Spolek má 33 členů dospělých, vedoucím je Ladislav Jurný. Dále 25 mládežníků – kroužek
vede Leoš Mazal a Ladislav Jurný.
V roce 2003 byl vysazeny následující počty plůdků: Sebránek – 5 000 kusů pstruha duhového,
Semíč – 5 000 kusů pstruha potočního a 50 000 kusů pstruha duhového. Členové rybářského
spolku odpracovali 244 brigádnických hodin, 30 hodin na úklidu řeky po povodních na
Sebránku.
(Podklady poskytl pan Ladislav Jurný.)

