ROK 2004
Hned v lednu začaly české domácnosti pociťovat důsledky reformy veřejných
financí, kterou vláda Vladimíra Špidly definitivně prosadila na samém sklonku
roku 2003. Na 1. máje Česká republika vstoupila do Evropské unie. Završil se
tak integrační proces, který začal hned po pádu komunistického režimu v roce
1989. V červnu byli zvoleni první zástupci do Evropského parlamentu. Na
podzim nás čekají ještě dvoje volby: obmění se třetina Senátu a zastupitelstva
třinácti krajů.
Chronologický přehled událostí
Prezident Václav Klaus pronesl 1. ledna svůj první novoroční projev. „Na
straně jedné ubezpečuji každého, že probuzením se do prvního květnového rána
nenastane žádný radikální zvrat našich životů. Na straně druhé by měl každý
vědět, že tímto okamžikem (vstupem do EU) dojde k ukončení formální
svrchovanosti České republiky,“ řekl.
Od začátku ledna začíná rok charakterizovaný reformou veřejných financí a
s ní přichází mj. vlna zdražení. Jde o nejrazantnější změnu od roku 1998.
Od 1. ledna zavedena I. etapa integrovaného dopravního systému
Jihomoravského kraje (IDS JMK), která obsluhuje přibližně pětinu rozlohy kraje
včetně města Brna. V následných etapách se rozšíří na celé území kraje. Území
IDS JMK je členěno do tarifních zón, to znamená, že při stanovené ceně
jízdenky již nezáleží na tom, jakou vzdálenost cestující urazí a mezi kolika
dopravními prostředky přestoupí, ale pouze na počtu zón, v nichž se bude
pohybovat s vymezením doby její platnosti. Svitávky se zatím tato I. etapa
netýká.
Vyhláškou č. 2/2004 schválilo obecní zastupitelstvo úhradu za odvoz
komunálního odpadu ve výši 400 Kč za osobu a rok. Tento nárůst o 120 Kč byl
zdůvodněn vysokými náklady obce (především neekonomickým chováním
občanů), které musela zaplatit za odvoz v předchozím roce. Osvobození od
platby jsou děti do věku 3 let, poloviční poplatek je pro děti do 12 let. Poplatek
za psa se zvýšil na 120 Kč.
3. ledna byla po krátké uzavírce opět otevřena Hospůdka Pohoda. Tomáše
Popova za výčepním pultem vystřídal nový provozovatel Jiří Beneš.

I letos proběhl den sv. Tří králů. Máme tu také sněhovou nadílku. Na
chodnících si řada občanů před svými domy řádně sníh odklízí, problémy však
s odklizením sněhu má řada místních podnikatelů i samotná obec.
Začátkem roku byla kunštátskou firmou původní zašedlá malba stěn haly
s dřevěným schodištěm Velké vily nahrazena látkovou tapetou. Styl provedení a
jeho dekorativnost vytváří z těchto míst působivé prostředí připomínající
zámecké interiéry. Tomu kroku předcházelo reprezentativní vymalování
vstupního schodiště v závěru podzimu 2003.
Do loňského roku měli z chřipky a jejich mutací strach většinou jen
epidemiologové. Pak přišel SARS, jenž se začal šířit z Asie.
Letos je opět celý svět vyděšený z viru ptačí chřipky, který se v lednu objevil
ve Vietnamu. Jak uvádí časopis Týden, největší chřipkové epidemie 20. století
vznikly právě křížením lidské chřipky s ptačí. Rychlost šíření virů je dnes
mnohem větší. Hodně tomu nahrává rozvinutá doprava (především letecká) a
cestování. Na přenos nákazy mezi jednotlivými státy i kontinenty stačí několik
hodin. Nám se proti západním státům naštěstí epidemie vyhnula.
25. 1. přináší denní tisk titulek: Sonda našla na Marsu vodu. Tuto informaci
vyslala evropská sonda Mars Express. Na jižním pólu totiž objevila a
vyfotografovala vodní masu zmrzlou v led. Získala tak první přímý doklad o
existenci podmínky života na rudé planetě.
V úterý 27. ledna nic netušící svitávecké diváky překvapila televizní stanice
Nova. V oblíbeném televizním pořadu Do-re-mi, což je soutěž amatérských
zpěváků, v níž tentokrát soutěžily tři sourozenecké dvojice, se objevili Miroslav
a Jaroslav Maňouškovi, žáci místní ZŠ. Ve finále obsadili třetí místo.
Plesovou sezónu v letošním roce zahájil v sobotu 31. ledna SK Moravan
„Reprezentačním plesem“. Tradičně hrály hudební skupiny ARCUS a OMAKO.
Účast byla asi 190 návštěvníků.
Míra nezaměstnanosti – leden 2004 (převzato z Regionu č. 2/2004):
Celkový průměr nezaměstnanosti v mikroregionech okresu Blansko 9,97%
(mikroregiony – Svitávka 13,59%, Adamov 12,51%, Lomnice 11,86%, Letovice
11,13%; nejméně Černá Hora 7,44%).
V krvavé peklo se proměnil v pátek 6. 2. během ranní dopravní špičky tunel
moskevského metra. Ničivá exploze a následný požár zničili jeden z vozů
soupravy, kde zahynulo nejméně čtyřicet lidí a kolem stovky jich bylo zraněno.
Je to šílené, co se stále v nejrůznějších místech světa děje.
V pátek 13. 2. v podvečerním čase uspořádalo v místní sokolovně Ochotnické
divadlo Svitávka dětské divadelní představení „O Barušce a Honzovi“. Ve

stejných prostorách pak následujícího dne odpoledne „Dětský maškarní
karneval“, který měl skvělou účast.
V polovině února končí provoz na místním kluzišti v parku. Led byl vytvořen
za pomoci hasičů těsně před Vánoci, nyní přišla obleva a déšť.
V letošním roce druhý v pořadí byl 21. února IX. sokolský ples s hudbou
Prorock a Omako. Součástí večera byla i malá módní přehlídka. Návštěvnost
byla nízká, zdaleka nedosáhla ani stovky účastníků.
Začátkem března bylo započato s řádnou úpravou potoka Sebránku rozšířením koryta a snížením dna, a to od mostu u továrny až na konec ulice
Františka Řepky po most u Liškových. Odtěžená zemina byla nákladními auty
odvážena na skládku.
11. března se stala španělská Madrid terčem krvavého teroristického útoku.
Téměř současně explodovalo deset bomb uložených ve třech příměstských
vlacích, které v ranní dopravní špičce vjížděly na tři různá nádraží. Při tomto
teroristickém útoku zahynulo kolem 190 lidí a více než 1400 bylo zraněno.
I když ve většině obcí již plesová sezóna skončila, ve Svitávce její závěr
uspořádalo místní Ochotnické divadlo Svitávka v sobotu 13. března již v pořadí
čtvrtým Maškarním plesem. K tanci a poslechu hrála skupina Arcus, přišlo asi
120 návštěvníků.
Ve dnech 19.3.–18.4. se v malé výstavní síni Muzea města Blanska
uskutečnila výstava obrazů a plastik Huberta Kovaříka, který v roce 1922 založil
ve Svitávce vlastní umělecko-keramické dílny. Vedle volné sochařské a
malířské tvorby navrhoval a vyráběl drobné keramické plastiky a dekorativní
předměty ve stylu pozdní secese. Vystavené exponáty byly zapůjčeny ze
soukromých sbírek, na vzniku výstavy se podílelo Muzeum v Blansku a
Starožitnictví u Labutě ve Svitávce, ing. Jiří Baroš.
Asi třiceti metrový asteroid 2004 FH proletěl ve čtvrtek 18. března nad jižní
částí Atlantského oceánu. Astronomové uvádí, že od Země byl vzdálen 42 640
kilometrů a nepamatují, že by nás nějaké vesmírné těleso minulo tak těsně.
Vědci ale tvrdí, že dříve či později na Zemi nějaký větší asteroid dopadne – tak
jak tomu bývalo v minulosti. Takto malé asteroidy prolétávají kolem Země
přibližně každé dva roky a jejich střet by proměnil místo dopadu v zónu zkázy.
Hned 1. dubna se kolem půl druhé odpoledne objevil na školním komíně opět
první čáp. Po krátkém odpočinku začal upravovat v závěru loňského srpna
opuštěné hnízdo.
Ve stejný den byla znovu nainstalována závora do obecního parku a na staré
fabrice umístěna kamera, která bude prostor kolem závory monitorovat.

A máme tu opět velikonoční svátky ve dnech 11. a 12. 4. V neděli, která není
po stránce počasí moc příznivá (drobné přeháňky, teploty přes den kolem 5 oC)
zpívá na mši v kostele místní smíšený pěvecký sbor, který si dal název
„Svatojánský sbor“. Na velikonoční pondělí chodí po obci malé skupinky dětí a
mládeže a s proutky nebo žílami spletenými z vrbového proutí nahání místní
děvčata.
V tomto měsíci začíná odstraněním staré střešní krytiny oprava objektu
sokolovny. Současně je vyměněno i laťování a přes celou střešní plochu
položena plastová fólie, klempířské práce jsou prováděný v mědi.
24. dubna bylo v pražské Sazka Aréně zahájeno mistrovství světa v hokeji. I
někteří svitávečtí skalní fandové byli přítomni na zahajovacích zápasech. Letos
se však našim hokejistům nedařilo. Z mistrovství světa je vyřadili hráči
Spojených států.
Během posledního dubnového týdne byl položen živičný povrch na místní
komunikaci tvořící pravou stranu náměstí.
Odpoledne posledního dne v měsíci, po církevních obřadech v kostele sv.
Jana Křtitele, doprovodili spoluobčané k poslednímu odpočinku na místním
hřbitově nejstarší občanku paní Růženu Vařekovou, která zemřela ve věku
nedožitých 97 let.
Toho dne na mnohých místech proběhly přípravy k tradičnímu „pálení
čarodějnic“, na které se těšily především mladí. Ale podvečerní přeháňka tuto
akci poznamenala, všude bylo mokro a nevlídně. I když bylo po setmění na
okolních kopcích zářily na pozadí noci plameny ohňů, do obecního parku, kam
většinou chodili na „pálení čarodějnic“ rodiče se svými dětmi, téměř nikdo
nepřišel.
A je tu nejkrásnější období roku. Již v posledních dubnových dnech převládá
v přírodě barva bílých a růžových květů ovocných stromů ve všech zahradách v
obci. Z okolních strání svítí do dálky svojí bělostí rozkvetlé trnkové keře. Zeleň
drobné trávy po sedmikráskách doplňují žluté koberce pampelišek. Již
v polovině prvního týdne rozkvétají i šeříky, zakrátko po nich i kaštany - jejich
bílé svíce zdobí mohutné koruny až do konce května.
1. května se ČR stává součástí EU. Lidé se především těší na volný pohyb
uvnitř unie a na ekonomickou podporu společenství, věří v lepší možnosti studia
a práce za našimi hranicemi. Míra nadšení je však rozdílná. Zatímco vládní
koalice spojila s Evropskou unií smysl své existence, prezident i obě opoziční
strany – ODS a KSČM se netají skepsí nebo přímo kritikou. U občanů převládají
obavy ze zvyšování nezaměstnanosti a z možného zdražování. K těmto obavám
přispěla i od roku 1993 nejrozsáhlejší přeceňovací akce, kdy se v důsledku
změny DPH změnily ceny tisíců položek rozličného zboží. Občané Svitávky

prožily tuto událost v klidu, bez emocí. Premiér Vladimír Špidla zhodnotil místo
České republiky v EU slovy: „Jsme stát střední velikosti s omezenými zdroji,
my principiálně nemůžeme mít skutečnou moc, ale můžeme mít enormní vliv,
který vzniká přítomností a kvalifikací.“ Podle premiéra „náš kulturní a
ekonomický osud je charakterizován tak, že jsme často byli nejvyspělejší částí
nějakého integrovaného okruhu.“ Vstupem do EU zanikly na hranicích ČR celní
kontroly a tím byly zrušeny celnice.
Poměrně chladné a nepříznivé květnové počasí se stále očekávaným
příchodem „ledových mužů“ i po jejich termínu oddalují každoroční práce na
zahrádkách.
V třetím květnovém týdnu je započato s pokládkou nové střešní krytiny na
budově sokolovny. Probíhající práce jsou sledovány občany procházejícími
kolem po místní komunikaci nebo těmi, kteří na železniční zastávce čekají na
příjezd vlaků.
V noci z 21. na 22. května bylo opět poškozena (ulomena) závora do parku.
Stále někomu vadí a jak je vidět, k její ochraně nepomáhá ani to, že je místo
dobře osvětleno a monitorováno kamerou.
V sobotu 22. května uspořádal SK Moravan ve spolupráci s firmou Flamex
stavebniny 2. ročník okresního turnaje přípravek v kopané Flamex junior cup
2004. Na hřišti se utkala mužstva z Adamova, Boskovic, Blanska, Skalice nad
Svitavou, Letovic, Lipovce, Rájce-Jestřebí a samozřejmě pořádající Svitávky.
Celkovým vítězem se stalo domácí mužstvo, které ve finálovém zápase porazilo
celek Blanska 4:1.
Nepříznivé počasí nás překvapilo následující nedělní ráno 23.5. Mráz, který
při zemi dosahoval teploty kolem -4oC, zničil mnohým zahrádkářům již
nasázenou přísadu teplomilných rostlin jako jsou rajčata a papriky, dále pak
různé druhy květin, ale také brambory, které již byly na zahradách i polích
značně vzrostlé.
Červnový měsíc začal vzácným vesmírným úkazem, přechodem Venuše přes
Slunce. Dnes již víme, že Venuše přechází přes Slunce dvakrát v intervalu osmi
let a potom následuje 122letá přestávka.
V první červnové dekádě je položena krytina na střeše sokolovny ze strany
ulice. Zbývá dokončit zadní stranu a klempířské práce.
Historicky nejnižší volební účastí se vyznačovaly letošní přímé volby do
Evropského parlamentu, jichž se poprvé účastnilo také deset nových členských
států. Evropané ve volbách dali svým hlasováním najevo sympatie k nevládním
stranám. Nejmenší volební účastí se vykázali voliči na Slovensku (necelých
17%), u nás to bylo 28,3%. Nejvíce lidí (92%) hlasovalo v Belgii, kde je volební
účast povinná.

Tyto volby se nečekanou silou promítly do domácí politiky. Debakl v podobě
pátého místa posunul vládní sociální demokracii k osudovému dilematu, které
skončilo demisí premiéra Vladimíra Špidly a tím celé vlády. ÚVV ČSSD pověřil
statutárního místopředsedu Stanislava Grosse aby vedl další jednání o nové
vládě, posléze se Gross stává premiérem.
Krátký výňatek z rozhovoru reportéra deníku Právo uveřejněný v sobotu
19.6. s presidentem ČR Václavem Klausem:
„…Evropská unie není nikým personifikována, lidé si ji s žádnými osobami
nespojují – je to beztvará, prázdná byrokratická instituce, která nikoho
nemotivuje. A bohužel také nikoho neinspiruje, aby přišel k volbám.
Dohled voliče lze nejlépe realizovat ve státě vybudovaném kolem národa –
kterémužto výrazu dávám přednost před výrazem národní stát, protože
samozřejmě vůbec nepopírám roli a význam menšin v jednotlivých zemích – že
to je zatím v historii jediné známé prostředí, kde se dařilo demokracii, a že ještě
nikdy v lidských dějinách nebylo dokázáno, že by se demokracii dařilo ve větším
celku, než je stát, tento závěr je podle mého názoru tak samozřejmý a banální, že
přecházet ho, podceňovat, zamlčovat ho lidem, je pro mne téměř neodpustitelný
zločin.“ Tolik krátká citace.
Mnohem přitažlivější akcí než byly volby se stala fotbalová událost roku,
krytá ochrannou známkou EURO 2004 odehrávající se v Portugalsku v době od
12. 6. do 4. 7. Česká republika sehrála vynikající zápasy a nakonec podlehla
v semifinále Řecku 0:1. Kronikáři není známo, že by některý náš občan byl
přítomen některému zápasu přímo v dějišti EURA 2004.
Ve stejný den 12. 6. hostil Kunštát hráče kolové z Moravy a Brandenburska.
Během víkendu bylo odehráno přesně šedesát zápasů ve čtyřech věkových
kategoriích. Turnaj s názvem JUNI CUP JIŽNÍ MORAVA –
BRANDENBURSKO uspořádaly celky Mlékárny Olešnice cykloklub Svitávka
a Sokolem Šitbořice. Soupeřícími družstvy byly: Cykloklub Svitávka, TJ
Šitbořice, Favorit Brno, FSV Brandenburg, RSV Großskoschen, RK 09 Cottbus,
LRC Ludwigsfelde. A konečné výsledky? Žáci do 12 let: 1. SC Svitávka
(Tomáš Dyčka, Tomáš Kamenický), žáci 13 – 14 let: 1. CK Svitávka (Pavel
Richter, Martin Hudský), junioři 15 – 16 let: CK Svitávka (Lukáš Richter, Jan
Stibor), junioři 17 – 18 let: 1. Svitávka (Jakub Hamerský, Lukáš Novotný).
K tomu není co dodat, pouze všem svitáveckým vítězům upřímně blahopřát.
Od 12. 6 do 4. 7. vystavoval svoje obrazy v Galerii Otakara Kubína
v Boskovicích současně žijící svitávecký akademický malíř Martin Kotek. Jeho
oleje byly na výstavě rozděleny na dvě části: první z nich byla zaměřena na
expresivní pojetí prostoru, na dalších byl prostor rozdělen formou kříže. „Martin
Kotek do svých obrazů promítá přímočarost, která je mu vlastní i v osobním

životě“, zaznělo při zahájení výstavy. Společně s obrazy tu byly představena
keramika Karla Trefného z Letovic.
Závěr června byl opět ve znamení slavení svátku svatého Jana Křtitele, tedy
místní každoroční poutí. Již tradiční páteční „Předpouťová zábava“ byla
poznamenána kratší podvečerní dešťovou přeháňkou. Sobotní pouťový karneval
přilákal kolem 430 platících návštěvníků. Ve stejný den se venkovní prostory
„Kavárny Pod dubem“ již v podvečerních hodinách staly dostaveníčkem
příznivců svitáveckého rodáka Jaromíra Jansy, který jim, stejně jako v loňském
roce, přijel z Prahy zahrát a zazpívat k dobré pouťové náladě. Na nedělní
slavnostní bohoslužbě (27. 6.) zpíval „Svatojánský sbor“ pod vedením Leontiny
Koryčánkové. Nedělní odpolední pohodu v parku s dechovou hudbou Kantoři
narušil později téměř trvalý drobný déšť, takže řada lidí odešla.
Již od pondělí před poutí zaplnily prostor kolem kabin SK Moravanu
kolotoče, houpačky a mnoho dalších pouťových atrakcí. O samotné pouti tu bylo
letos mnohem méně prodejních stánků.
Hned začátkem měsíce, ve dnech 2. až 6. 7. se uskutečnila v sále Velké vily
první výstava fotografií místních amatérských fotografů pod názvem „Svitávka
na přelomu tisíciletí“. Při jejím zahájení seznámil zástupce kulturní komise Jiří
Makovský všechny přítomné s výsledky soutěže a předsedkyně této komise Jana
Makovská předala finanční odměny. Vlastní vyhodnocení 110 barevných
snímků proběhlo v měsíci dubnu, předsedou poroty byl Josef Čermák ze Svitav,
člen Svazu českých fotografů, členy poroty byli: Radomír Šmeral, Jana
Makovská a Jiří Makovský. Zdá se, že tato akce i přes nevelký počet soutěžících
byla úspěšná a snad i prvním krokem k jejímu možnému následování v dalších
letech. A jaké byly výsledky této soutěže?
Hlavní cena
1. Libor Wetter
2. Pavel Krejcar
3. Ladislav Tobolka

Cena za výtvarnost
1. Martina Vařeková
2. Libor Wetter
3. Josef Vařeka

Čestné uznání
Věra Vašíčková
Hana Kroupová

27. července proběhl již šestý ročník Memoriálu Zdeňka Jakubce.
13. srpna byly zahájeny 28. letní olympijské hry v Řecku, kam se vrátily po
108 letech. Na tyto hry vyslalo svoje výpravy rekordních 202 zemí. Českou
republiku zde reprezentovalo více než padesát sportovců.
Koncem srpna byla zahájena oprava silniční komunikace v ulici Josefa Čejky
a to od domu č. 264 směrem na Míchov - nový živičný povrch byl položen až
cca 250 m za poslední rodinný domek. Původně dohodnutý termín ukončení této
akce byl stále oddalován především z důvodu nutných pokládek plynového
potrubí a telefonních kabelů. Po této opravené silnici se začalo jezdit od 4.

listopadu. Díky opožděnému zahájení provozu byla naše obec ušetřena možnosti
poškození nejen této nově opravené vozovky, ale i dalších komunikací v obci
z důvodu silničních objížděk vyvolaných rozsáhlou rekonstrukcí státní silnice
mezi Sasinou a Letovicemi. Původně se počítalo s průjezdem kamionové
dopravy Svitávkou. Současně s vozovkou se začalo s budováním nových
chodníků, tyto práce však do zimy nebyly dokončeny.
Pondělí 1. září vstoupilo asi 69% všech škol do stávky. Stávkující žádali lepší
finanční ohodnocení. Naše ZŠ ke stávce nepřistoupila a tak zahájení školního
roku proběhlo normálně.
Mnohem děsivější však bylo zahájení školního roku v severoosetském
Beslanu. Skupinka asi dvou desítek teroristů zadržovala po tři dny ve škole přes
tisíc dětí, jejich rodičů a učitelů. Při zteči speciálních jednotek na ruskou školu
se vysvobození změnilo na masakr, kdy podle zpráv v tisku zahynulo nejméně
338 rukojmí. K odpovědnosti za teroristický útok a také k srpnovým útokům
proti dvěma ruským letadlům, která se prakticky současně zřítila s celkem 90
lidmi na palubách se přihlásil radikální vůdce čečenských separatistů Šamil
Basajev.
10. října uspořádalo v rámci předvolební kampaně do senátních a krajských
voleb Místní sdružení ODS Svitávka na hřišti v parku OÚ fotbalové utkání roku
Bolkova 11 verzus Veteráni Svitávka. Hostující mužstvo se známými hráči
(např: kandidátem do Senátu Vlastimilem Sehnalem nebo známým brněnským
fotbalistiou Karlem Jarůškem) zvítězilo 4:3.
V týdnu od 18. do 22. října se stává železniční traťový úsek mezi stanicemi
Letovice a Rájec-Jestřebí místem technických zkoušek první k nám dodané
vlakové soupravy pendolina 680 001. Tyto zkoušky tak navazují na předchozí
zkušební jízdy mezi stanicemi Svitavy – Březová nad Svitavou – Letovice.
Ve čtvrtek 18. listopadu, přibližně ve 14.50 hodin se při jízdě po druhé
traťové koleji ve směru do Břeclavi podařilo Milanu Kučerovi, strojvedoucímu
DKV Praha, dosáhnout rychlosti 237,0 km/h.
Ve čtvrtek 23. 12. se pendolino na svou zahajovací jízdu vydalo z pražského
Masarykova nádraží v 10.26 hodin jako vlak 772 do Děčína hl. n., zpět se jako
vlak 777 vrací v 15.38 hodin. Od toho dne se na této trati a pod stejným
označením vlaků bude objevovat několik měsíců. Byla tak zahájena další etapa
zkoušek, tentokrát již s cestujícími. Během zkušebního provozu s cestujícími
musí najet 50 tisíc kilometrů. (Poznámka: kronikář využil této možnosti a dne
30. 12. podnikl cestu pendolinem z Prahy do Děčína a zpět. Interiér vlakové
soupravy připomíná interiér letadel, jízda byla velmi tichá a klidná, velká část
trati je projížděna rychlostí 160 km/hod.)

Ve dnech 5. a 6. 11. se konaly volby do krajského zastupitelstva a v našem
regionu i do Senátu ČR.
Ve Svitávce dosáhla účast voleb do kraje 31,36%. Na základě výsledků voleb
se stal členem krajského zastupitelstva Jaroslav Zoubek, člen MS ODS Svitávka.
Tímto krokem se naše obec dostává blíže k důležitým informacím o programech
na podporu venkova a rozvoje obcí a především jejich využití. Tyto programy
mohou být do budoucna v plné míře realizovány za předpokladu podpory
obecního zastupitelstva.
Účast do voleb do Senátu je o 0,15% nižší. Do druhého kola voleb z osmi
kandidátů do senátu postoupili Vlastimil Sehnal (ODS) - 107 hlasů (27,50%) a
Zuzka Rujbrová, JUDr. (KSČM) - 101 hlasů (25,96%). Ve druhém kole zvítězil
Vlastimil Sehnal.
A máme tu opět adventní čas. Ten nám od první adventní neděle každý večer
připomínají již tradičně rozsvícené barevné žárovky na vzrostlém smrku na
Hybešově ulici, přes den pak výzdoba výloh obchodů a oken rodinných domků.
5. 12. se konal v pořadí již devátý „Adventní koncert“ uspořádaný v sále OÚ,
na němž v úvodu vystoupil velmi mladý a nadějný smíšený pěvecký sbor
KNÍNICKÁ SCHOLA pod vedením Kateřiny Konečné. Po něm vystoupil, dá se
říci již tradičně, náš chrámový smíšený pěvecký sbor pod vedením Leontiny
Koryčánkové. Z následujících sólistů hrajících na hudební nástroje sklidila
neutuchající aplaus žákyně 5. ročníku ZUŠ Michaela Koudelková z Boskovic se
svojí hrou na sopránovou zobcovou flétnou. Závěr koncertu patřil milému hostu
a místní rodačce – sólistce Janáčkovy opery v Brně Nadi Blahové-Jeřábkové. Na
dobrovolném vstupném se vybralo 2 756 korun, tyto peníze byly na konto
adventních koncertů pořádaných Českou televizí.
Ve stejný den proběhla podvečer také mikulášská nadílka v režii divadelního
spolku. Po zpěvu koled a živém betlému, který vytvořily děti z divadelního
kroužku, následovala vlastní nadílka pro všechny zúčastněné děti.
O týden později, v neděli 12. 12. opět úspěšně vystupuje na pražském
Staroměstském náměstí jako jeden ze šesti pěveckých sborů svitávecký smíšený
pěvecký sbor pod vedením Leontiny Koryčánkové.
Den před Štědrým dnem odešli do civilu poslední „záklaďáci“ – vojáci
základní vojenské služby, která tak skončila po 136 letech na území České
republiky. Od této chvíle se stala naše armáda plně profesionální. Tuto
skutečnost přivítala řada mladých hochů, kteří tuto službu považovali za
zbytečnost a také se jí různými způsoby snažili vyhnout. Povinnost všeobecné
vojenské služby v případě branné pohotovosti státu platí i nadále a je řešena
branným zákonem. První vojáci na našem území narukovali do rakouské

armády Jeho Veličenstva císaře Františka Josefa v roce 1868 podle nového
branného zákona z téhož roku.
O kvalitách svitáveckého pěveckého sboru se přesvědčili všichni ti, kteří o
vánočních svátcích navštívili půlnoční mši v kostele sv. Jana Křtitele, která měla
letos začátek již v půl deváté večer, nebo dopolední mši na první svátek vánoční
25. prosince.
V této sváteční chvíli ještě nikdo netušil, že následujícího dne na svátek sv.
Štěpána během hodin usmrtí Indický oceán kolem 300 tisíc lidí a vymaže
z mapy pobřežní vesnice, města, turistická letoviska i některé ostrůvky.
Děsivou zprávu o podmořském zemětřesení intenzity 8,9 stupně s následnými
vlnami tsunami, které postihlo devět zemí v jihovýchodní Asii a dotklo se i
břehů Afriky, jsme snad všichni přijímali s obavami. Z rozhlasu, televize a tisku
jsme se postupně dozvídali smutné zprávy i informace o celém průběhu této
apokalypsy. Nejkrutěji řádil živel v Indonésii, Srí Lance, Indii a Thajsku. Na pět
miliónů lidí se ocitlo najednou bez přístřeší, pitné vody a potravin. Podle expertů
tato pohroma rozechvěla celou planetu, podle tisku (Právo 30.12.) zaznamenali
zemětřesení také v podzemní hydrosféře na střední Moravě.
V závěru roku nám týdeník Boskovicko přinesl informaci o tom, že novým
majitelem zámku v Letovicích se stal Bohumil Vavříček, obchodník se
starožitnostmi z Boskovic. Za dva miliony korun jej koupil od osmdesátiletého
Alexandra Kálnokyho, který ho před více než třemi roky získal v restituci a žije
většinou v Austrálii. V opraveném zámku chce nový majitel se svou rodinou
bydlet. Chtěl by v něm vybudovat muzeum Letovicka, ateliéry pro různé
umělce, kteří by tu mohli i bydlet, výstavní galérie, restauraci, zázemí pro různé
společenské a kulturní akce, ubytování, starožitnictví, a rovněž plánuje, že
zámek bude přístupný veřejnosti formou klasických prohlídek. Uvidíme.
V občasníku „Zpravodaj obce Svitávka“ s datem říjen 2004 se objevila
informace o tom, že v nejbližším období bude v proluce na náměstí dokončena
stavba shromaždiště komunálního a nebezpečného odpadu pro místní obyvatele.
Tento sběrný dvůr byl předmětem volebního boje již v komunálních volbách
roku 2002.

Rozpočet roku 2004
Zpráva o výsledku kontroly hospodaření OÚ ve Svitávce za rok 2004
Kontrolu provedli: M. Ryšávková, PaedDr. Zita Hoffmanová, Ing. Martin
Cetkovský

Stav finančního majetku k 31. 12. 2004
Pokladna vykazuje k 31. 12. 2004 nulový zůstatek. Podle zprávy inventarizační
komise nebyly zjištěny žádné nedostatky v evidenci majetku
Plnění rozpočtu obce:
Původní rozpočet byl schválen v částce
Po rozpočtových úpravách
Skutečnost

11 630 800,00 Kč
19 839 300,00 Kč
19 999 157,00 Kč

Výdajová část rozpočtu byla čerpána v úhrnu:
rozpočet schválený
15 546 200,00 Kč
rozpočet upravený
20 355 900,00 Kč
skutečnost
20 323 266,00 Kč
Zapojení přebytu z minulých let
schváleno v rozpočtu
po úpravách rozpočtu
skutečnost

1 915 400,00 Kč
516 600,00 Kč
324 108,00 Kč

V roce 2004 vybudováno:
- veřejné osvětlení, ul. Krátká
- vodovodní přípojka, ul. Havlíčkova
- sociální zařízení v bytovém domě č. 49
- oprava bytového fondu
- opravy a udržování místní komunikace

55 573,- Kč
99 999,- Kč
583 464,- Kč
1 039 702,-Kč
1 385 210,-Kč

Detailní rozpočet je součástí příloh ke kronice.
Zaměstnanci obecního úřadu
Personální obsazení Obecního úřadu Svitávka je stejné jako v roce 2002. Dále
jsou uvedeny změny:
Vladan Hruda
správce hřbitova, komise výstavby (nastoupil po J.
Špidlovi, který svoji činnost ukončil v měsíci srpnu)
Pracovníci pro
veřejnou zeleň:
Ladislav Říha, Josef Maršálek, Jaroslav Suk, Jaroslav
Matuška
DPS od 1. 1 2004
Lenka Prudká
Narozené děti 2004
Z důvodu zákona o ochraně osobních údajů tyto informace nejsou veřejné.

Požehnané stáří – nejstarší spoluobčané v roce 2004
Ženy
Blažena Taussiková
Josefa Zoubková
Jiřinka Hájková
Marie Drahoňovská
Jaroslava Řehořová
Marie Šenfloková
Libuše Hoffmanová
Antonie Konopáčová
Jarmila Novotná
Jiřina Nezvalová
Marie Bednářová
Olga Horáková

leden
září
září
září
září
červen
únor
červenec
leden
duben
listopad
listopad

95 let
95 let
94 let
93 let
92 let
91 let
89 let
89 let
86 let
84 let
84 let
84 let

Muži
Raimund Studený
Jan Chloupek
Augustin Škrabal
Jaroslav Boucník
Otakar Horák
Vladimír Bednář

květen
leden
červenec
duben
říjen
listopad

92 let
89 let
89 let
87 let
85 let
85 let

Odešli tam, odkud není návratu
Z důvodu zákona o ochraně osobních údajů tyto informace nejsou veřejné.

Zápisy do pamětní knihy
21. 3.
29. 5.
28. 11.

– pamětní zápis z vítání občánků do života.
– setkání absolventů ZŠ, ročník 1954 (50 let).
– pamětní zápis z vítání občánků do života.

Svitávka v datech k 29. 12. 2004
Počet obyvatel
Počet mužů
Průměrný věk mužů
Počet žen
Průměrný věk žen
Počet dětí do 15 let
Počet dětí do 18 let

1 688
811
37,28 roků
877
40,70 roků
287
341

Počet osob starších 60 let 350
Počet možných voličů
1 347
Počet domů
424
V roce 2004 se odhlásilo z obce 29 občanů, přihlásilo se 35 občanů.
Podklady poskytla paní Jana Jurná.

Co v policejním zápisníku nebylo:
Po osmé hodině večerní v pátek 13. února nezvládl řidič auta Fiat Brava SX
projíždějící Svitávkou směrem na Boskovice své vozidlo a dostal na mostě přes
Sebránek smyk. Bočním nárazem zničil dřevěný sloup telefonního vedení a část
schodů do prodejny smíšeného zboží Skoumal.
Základní škola - školní rok 2003/2004
Vedení školy
Ředitel:
Zástupce ředitele:
Výchovný poradce:

Mgr. Aleš Antl
Mgr. Stanislava Křížová
Mgr. Věra Hájková

Učitelé vyučující v 1. – 5. ročníku: Mgr. Jana Paráková, Mgr. Marcela
Langrová, Mgr. Jana Koudelková, RNDr. Ludmila Šebková (koncem roku
odchází na mateřskou dovolenou a na její místo nastupuje Mgr. Pavel Stoupal).
Učitelé vyučující v 6. – 9. ročníku: Mgr. Věra Hájková, Mgr. Ludmila
Staňková (koncem září odchází do důchodu, místo ní vyučuje Ivana
Přichystalová), Ing. Hana Podloucká, Mgr. Stanislava Řehulová.
Externí pracovníci: Květoslava Cvrkalová, výuka náboženství
Školní družina (2 oddělení): Miroslava Kupsová, Andrea Němcová.
Pracovnice školní jídelny: Věra Bílková, Alena Kajíková, Marie Čuříková,
Aneta Staňková.
Provozní pracovníci: Jaroslav Mihola (školník), Věra Vařeková (topič), úklid
– Marie Maršálková, Alena Zábojová, Josef Maršálek, František Mihola.
Celkový počet žáků 172 (1. stupeň – 91 žáků, 2. stupeň – 81 žáků).
Na začátku školního roku nastoupilo do 1. třídy 13 žáků. K zápisu se
dostavilo 18 dětí, u pěti z nich byl nástup do 1. třídy odložen.
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.
(Podklady poskytl Mgr. Aleš Antl.)

Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ), kulturní komise
Personální obsazení jako v předchozím roce.
Akce zajišťované během roku:
10. 2. Výročí 25 let společného života – manželé Jarmila a Miroslav
Strbačkovi
21. 3. Vítání občánků na OÚ
24. 4. Svatba (program členové SPOZ)
9. 5.
Den matek (program děti MŠ a žáci ZŠ, taneční kroužek)
29. 5. Setkání padesátníků
22. 6. Výročí 25 let společného života – manželé Hana a Josef Parákovi
27. 6. Pouťové odpoledne v parku OÚ
2.-6. 7. Výstava fotografií
17. 7. Svatba Letovice
28. 9. Výročí 25 let společného života – manželé Hana a Leoš Fabičovičovi
28. 11. Vítání občánků na OÚ
5. 12. Adventní koncert
28. 12. Schůze SPOZ
Během roku bylo uskutečněno 52 návštěv občanů starších 80 let,
k narozeninám a významným životním výročím bylo zasláno 119 písemných
blahopřání.
(Podklady poskytla paní Jana Makovská.)

Chrámový sbor 2004
Letošní rok začal trochu neobvykle – oslavou 65. narozenin dlouholetého
vynikajícího zpěváka a sólisty sboru F. Okáče. Členové sboru mu při této
příležitosti zazpívali několik písní, k nimž text napsala paní Zita Hoffmanová.
Sbor se k nácviku skladeb a písní schází pravidelně každý pátek v sále OÚ.
Navíc v květnu mělo několik jeho členů výročí - 50. narozeniny oslavily
Květoslava Chloupková a dirigentka a vedoucí souboru Leontina Koryčánková a
40. narozeniny sopranistka a sólistka sboru Miroslava Vávrová.
Velkou zásluhu na přípravě oslavy vedoucí sboru měla prof. Zita
Hoffmanová, která v době nemoci L. Koryčánkové sbor vedla.

-

Akce roku 2004:
11. ledna –zpívání České mše vánoční. Hej, mistře J. J. Ryby ve Skalici nad
Svitavou,
Velikonoce 9. – 10. 4. Svitávka, Skalice nad Svitavou,
25. dubna – zpívání v kostele sv. Jakuba v Brně,
27. června – zpívání při mši o pouti ve Svitávce,

- 5. července – zpívání v Chrudichromech na pobožnosti konané při příležitosti
svátku sv. Cyrila a Metoděje,
- 15. srpna – zpívání při mši o pouti v Sebranicích,

- 5. prosince – účast na Adventním koncertu ve Svitávce,
- 11. prosince – vystoupení na Staroměstském náměstí v Praze,
- 24. a 25. prosince – Vánoce ve Svitávce, zpívání Pastýřské mše Fr. Kolaříka.
Obecní knihovna
Stav k 31. 12. 2004
Knižní fond tvoří celkem 11 113 svazků. Z toho 3 353 svazků náleží k naučné
literatuře, zbývajících 7 860 svazků je zařazeno do krásné literatury.
Počet čtenářů: 203, z toho 64 do patnácti let.
Přírůstky: 224 knihovních jednotek v celkové hodnotě 18 693 Kč.
Výpůjčky v uplynulém roce: 8 764 knižních svazků.
Během roku pokračuje průběžné vkládání dat jednotlivých knižních titulů do
programu v PC.
(Podklady poskytla paní Marie Grulichová.)

Sbor dobrovolných hasičů
V měsíci lednu byla jednotka volána k potoku Semíč, kde došlo vlivem
prudkého tání k nahromadění ledu, a dále ke komínu jednoho rodinného domku
ve Svitávce, kde se vznítily saze.
V březnu na základě požadavku OÚ ve Svitávce jednotka prováděla pálení
větví na Hradisku. 29. 3. pomáhala jednotka po požáru bytu v Boskovicích s
úklidem.
V dubnu šlo o požáry ve Skalici nad Svitavou a Vratíkově a odstraňování
olejové skvrny na potoku Sebránek.
V měsíci květnu proběhla okrsková soutěž v požárním útoku na Vískách,
jednotka se umístila na 3. místě. Dne 17. 5. byl likvidován požár osobního auta
ve Svitávce.
V měsíci červnu se Tatra zúčastnila závodu veterán klubu a dojela ve své
kategorii na 3. místě. Na den 26. června byl sbor pozván do Olešnice na Moravě
na místní oslavu 130. výročí založení místního sboru hasičů s požadavkem o
ukázku svitávecké cisterny T-138.

V měsíci červenci se započalo s pracemi na dokončení fasády a soklu požární
zbrojnice včetně plotu. Dne 25. 7. byla provedena ukázka vozu T-138 na
oslavách v Kochově.
V měsíci srpnu proběhlo ostré námětové cvičení na Vískách (21. 8.) k hašení
požáru slámy na poli.
V měsíci září členové sboru pokračují na fasádě a úpravě okolí, opravena je
elektroinstalace na vozu Avie. Dvakrát jednotka vyjela k požáru slámy – jednou
ve Svitávce, podruhé ve Skalici. U tohoto požáru byly poprvé použity nové
zásahové kabáty a přilby zakoupené ze státní dotace. (V celkové výši 70.000 Kč
byly zakoupeny 4 kusy zásahových kabátů ZAHAS IV., 10 kusů zimních
zásahových kabátů a 10 kusů přileb ZS-03.)
V měsíci říjnu bylo provedeno cvičení s dýchacími přístroji, pokračovalo
líčení zbrojnice a soklu.
V listopadu byla dokončena fasáda na budově. Dne 12. 11. zasahovali naši
hasiči u havárie kamionu nad Sebranicemi. Poslední letošní výjezd měli hasiči
19. listopadu, kdy ve Svitávce byly při větrné smršti vyvráceny tři smrky
v parku OÚ a zůstaly viset ne elektrickém vedení.
V prosinci připravili hasiči kluziště pro obyvatele obce. Počasí však
v následujících dnech nepřálo a dlouhodobá obleva led zničila.
Celý rok byly prováděny práce na generální opravě historického vozu Walter
– celkem 712 hodin. Další odpracované brigádnické hodiny: fasáda, plot a
budova – 241 hodin, práce na autech, úklidu, sběru šrotu – 261,5 hodiny, zásahy
a cvičení – 337,5 hodiny, školení – 70 hodin.
Členové sboru dobrovolných hasičů ve Svitávce: Bartoněk L., Bartoněk R.,
Foler M., Kraváček J., Kraváček M., Kříž M., Kupsa D., Kupsa J., Lepka J.,
Nečas, Suk J., Suk T., Svoboda L. ml., Svoboda L. st., Šikula, Valenta M.
Tělocvičná jednota Sokol Svitávka
ŽUPA KRÁLE JIŘÍHO

Složení výboru zvoleného valnou hromadou dne 4. 4. 2004:
starosta
místostarosta
jednatelka+pokladní
náčelník
náčelnice
vzdělavatelka
hospodář
vedoucí sportů
člen výboru
členka výboru
člen výboru
předsedkyně K.K.

Ing. Josef Vašíček
Hana Benešová
Libuše Kadlecová
Petr Kuběna
Věra Bílková
Eva Pospíšilová
Rostislav Němec
Otakar Bílek
Zdeněk Hudský
Marie Maršálková
Zdeněk Dušil
Miroslava Bednářová

Svitávka 81
Svitávka 258
Svitávka 177
Svitávka 291
Svitávka 378
Svitávka 298
Svitávka 436
Svitávka 378
Svitávka 463
Svitávka 42
Svitávka 314
Svitávka 160

Pravidelně trénuje tenis a stolní tenis a účastní se přeborů.
Výsledkový přehled umístění hráčů stolního tenisu (Boskovicko č. 13 a 14)
Okresní přebor I. třídy – Svitávka A – 8. místo (z 12), 32 bodů
Okresní přebor II. třídy – Svitávka B – 10. místo (z 12), 28 bodů
Okresní přebor III. třídy – Svitávka C – 8. místo (z 12), 30 bodů

Sálová cyklistika
(Mlékárna Olešnice cykloklub Svitávka)
Všechny věkové kategorie zůstávají na medailových místech s příslibem do
dalších let. Na úspěších, které byly dosaženy na tuzemských i zahraničních
kolbištích se nemalou měrou podílejí svojí neúnavnou prací i všichni trenéři.
Medaile – zlatá z MČR juniorů, stříbrná z MČR žáků, bronzová z MČR mužů.
Seznam hráčů
Muži:
1. Pavel Loskot, Radim Hasoň
2. Robert Loskot, Jiří Böm
3. Milan Novák, Dušan Jalový
4. Pavel Vitula, David Karafiát
3. Lukáš Novotný, Jaroslav Mihola

Trenér mužů: MUDr. Pavel Loskot

Junioři:
1. Lukáš Novotný, Jakub Hamerský
2. Lukáš Richter, Ladislav Dvořák

Trenér: Miloslav Hamerský
Trenér: Ing. Pavel Richter

Žáci A:
1. David Richter, Jan Stibor
2. Pavel Richter, Martin Hudský

Trenér: Ing. Miloš Stibor
Trenér: Petr Hudský

Žáci B:
1. Filip Zahálka, Patrik Kamenický
2. Ondřej Slechan, Tomáš Dyčka
3. Dominik Šotner, Roman Staněk
4. Tomáš Kamenický

Trenér: Ladislav Zahálka
David Karafiát

Žáci
Na Mistrovství ČR 18. září ve Šitbořicích obsadily naše dvojice druhé (P.
Richter, M. Hudský) a čtvrté (D. Richter, J. Stibor) místo. O 29. 9. bylo umístění
stejné, pouze se prohodilo pořadí. Oba turnaje vyhráli Šitbořice.

Mezinárodní turnaj v Kunštátě na Moravě. Jižní Morava (JM) –
Brandenbursko
Tento turnaj byl odvetou za loňské pozvání oddílů z německého
Brandenburska. Soutěžilo se ve čtyřech věkových kategoriích (žáci B do 12 let,
žáci A do 14 let, mladší dorost do 16 let, dorost do 18 let). A zde jsou výsledky.
Žáci B l. Pavel Richter, Tomáš Starý (TJ Šitbořice)
2. Filip Zahálka, Patrik Kamenický
Žáci A 1. TJ Šitbořice
2. Jan Stibor, David Richter
3. Pavel Richter, Martin Hutský
U17
1. Lukáš Richter, Jan Stibor
U19
1. Lukáš Novotný, Jakub Hamerský
V celkovém součtu zvítězila Jižní Morava. Vyhlášení výsledků turnaje byl
přítomen i Jindřich Pospíšil, dvacetinásobný mistr světa v kolové.

Dorost
Na Mistrovství České republiky dorostu v Brně 17. 4. 2004 potvrdila
dorostenecká dvojice Lukáš Novotný, Jakub Hamerský vedení v celé sezóně,
získala titul mistrů ČR a vybojovala si postup na ME juniorů. Naše druhá
dvojice po velikých nesnázích vybojovala i druhé místo.
Ve dnech 20. – 22. května se v rakouském Lustenau konalo Mistrovství
Evropy juniorů. Lukáš Novotný a Jakub Hamerský vybojovali pěkné 4. místo.

Muži
Na Mistrovství ČR v Přerově se do finálové čtyřky probojovala naše jediná
dvojice a to Pavel Loskot – Radim Hasoň. S dvojicí Petr Skoták – Pavel
Schmidt (budoucí mistři světa) prohráli v obou zápasech, a to v poměru 2:1, 6:2.
O třetí místo se pak utkali s týmem Nezamyslic, který dvakrát porazili a umístili
se tak na třetím místě.
Ve Světovém poháru v Japonsku skončila naše dvojice Pavel Loskot – Radim
opět na sedmém místě.

Robert Loskot – Jiří Böm, tato nově utvořená dvojice potvrdila, že dokázala
hrát kolovou na špičce české kolové.
Milan Novák – Dušan Jalový, těmto hráčům se podařilo vybojovat postup
do II. ligy z krajského přeboru, vyhráli řadu zahraničních turnajů.
Pavel Vitula – David Karafiát, David Karafiát prožil návrat na scénu kolové
po několika letech a dokázal, že kolová se nezapomíná Společně vybojovali
udržení v druhé lize.
Lukáš Novotný – Jaroslav Mihola, naše nejmladší mužská dvojice se
seznamovala s tvrdou hrou a prošla krajským přeborem.
(Zpracováno podle ročenky Cykloklubu Svitávka, sezóna 2003-2004. Ing. Pavel Richter, Miloslav Hamerský.)

Kopaná 2004
Během roku zmítaly především prvoligovými fotbalovými kluby a některými
rozhodčími úplatkářské aféry, které přinesly řadu obvinění a také trestů.
V letošním roce se hrálo o přeborníka okresu přípravek dvoukolově.
Fotbalová mužstva, která se probojovala do finálové části, se utkala nejprve 1. 2.
2004 ve sportovní hale v Letovicích a 15. 2. v Blansku. Celkovým vítězem této
zimní ligy se stal celek SK Moravanu Svitávka.
Na silně obsazeném turnaji přípravek v Blansku 14. 3. SK Moravan Svitávka
vybojoval 1. místo.
V sobotu 22. května uspořádal SK Moravan ve spolupráci s firmou Flamex
stavebniny 2. ročník okresního turnaje přípravek v kopané „Flamex junior cup
2004“. Turnaj vyhrála Svitávka z celkových 7 týmů (ČKD Blansko, AFK
Letovice, Rájec, Boskovice, Lipovec, Skalice nad Svitavou). Nejlepším hráčem
turnaje byl vyhlášen náš Luboš Chloupek, nejlepším brankařem se stal Milan
Štěpánek z ČKD Blansko.
Mezinárodního turnaje přípravek, který se konal 29. 5. v Bratislavě, se
zúčastnila družstva přípravek Svitávky a Jedovnic. Této akce se zúčastnilo
celkem

56 týmů ze Slovenska, Maďarska, Polska a České republiky. V silné
konkurenci obsadili Jedovnice druhé místo, Svitávka skončila čtvrtá, kdy ji
v semifinále porazily Jedovnice 0:2 a v boji o 3. místo podlehla Interu Bratislava
1:2.
Konečné tabulky soutěžního ročníku 2003/2004 po jarní části:
III. třída muži - 10. místo
II. třída dorostu - 11. místo (poslední)
žáci skupina B - 2. místo
přípravka skupina B - 1. místo
Na krajském turnaji přípravek v kopané ve Velkých Bílovicích 10. 7. 2004
Blanensko zastupovali hráči SK Moravan, vítězové okresního přeboru. Losem
byl tento celek podle trenérů zařazen do těžké skupiny. I když si domů přivezli
páté místo, ostudu si v kraji neudělali. První umístění ale získal Patrik
Kamenický, který byl vyhlášen nejlepším brankářem turnaje.
V sobotu 24. července byl uspořádán Memoriál Zdeňka Jakubce st., letos již
šestý ročník. Na tomto turnaji se utkaly celky: SK Brno Slatina, SK Moravan
Svitávka, Dosting Brno a TJ Voděrady a v tomto pořadí se také umístily. Ve
finále Svitávka hrála se Slatinou 0:0, na penalty 2:4.
Dne 10. 10. 2004 se na hřišti SK MORAVAN Svitávka uskutečnilo fotbalové
utkání roku BOLKOVA 11 : Veteráni Svitávka. V tomto atraktivním zápase,
který se odehrál za celkem příznivého a slunečného počasí zvítězili hosté 4:3.
Podzimní část soutěžního ročníku 2004/2005
III. třída muži - 14. místo (poslední)
II. třída dorostu - 15. místo (předposlední)
žáci skupina B - 7. místo

přípravka skupina B - 4. místo
K výsledkům a umístění mužů není co dodat. Horší výsledky a umístění si
současné vedení svitávecké kopané nepamatuje. Kádr mužstva se zúžil na
minimum, v průběhu sezóny přestal hrát brankář Zdeněk Maršálek, který
požádal o hostování v Letovicích. Doplnit mužstvo nebylo v průběhu soutěže
možné, mladí hráči, kteří dostali šanci nesplnili očekávání a v některých
zápasech zcela propadli.

Moravský rybářský svaz
Místní organizace Boskovice, skupina Svitávka
Vedoucí místní skupiny:
Ladislav Jurný
Zástupce:
Emil Byčovský
Vedoucí dětí:
Leoš Mazal
Členskou základnu ve Svitávce tvoří 34 členů, 3 dorostenci a 13 dětí.
Povinnost člena – 12 brigádnických hodin za rok (1 hodina – 80 Kč).
V uplynulém roce byly vysazeny následující počty plůdků: Sebránek – 2 500
kusů pstruha duhového, Semíč – 40 000 kusů pstruha duhového.
Sloveno bylo – Semíč – 550 ks, Sebránek – 800 ks.
Na rybníku v Míchově bylo vysazeno 1,5 q – kapr, lín, amur; sloveno bylo 10
q ryb.
Ochotnické divadlo
Kromě tradičních akcích zmiňovaných v přehledu událostí se zastavme ještě u
divadelního představení a seznamme se s jednotlivými herci, kteří si v pohádce
„O Barušce a Honzovi“ zahráli. Hlavní postavy ztvárnily Dana Dvořáková
(Honza) a Mirka Holasová (Baruška). Dědka zahrála Saša Jurková, mlynáře
Hana Macků. Do postav chasníků se vžily Martina Klimešová, Romana Klíčová
a Jana Miklošková a svůj díl práce odvedli také děti z divadelního kroužku.

Myslivecké sdružení
V roce 2004 se uskutečnilo 8 členských schůzí a 3 výborové schůze. Myslivecký
spolek má 17 řádných členů a jednoho čestného člena (ing. Zdeněk Kubíček).
V průběhu r. 2004 došly dvě žádosti o vykonání adeptury v našem MS (Ivo
Matějka ml. a Pavel Přikryl)
Přes veškerou snahu zlepšit zazvěření honitby se nám tento úkol nepodařilo
splnit. Úbytek drobné zveře není jen náš problém, ale je to problém celostátní. U
srnčí zvěře jsou stavy na úrovni minulých let. Naše honitba, kterou máme

pronajatou od honebního společenstva, má celkovou výměru 587 ha. Z toho je
82 ha lesa, 501 ha polí, 1,5 ha vodní plocha, 1,5 ha ostatní. Za pronájem musí
myslivecký spolek každoročně platit nájemné.
Na příkaz Krajského úřadu proběhlo v dubnu sčítání drobné a srnčí zvěře. Bylo
sečteno:
45 ks srnčí zvěře (15 srnců, 15 srn a 15 srnčat)
15 zajíců, 30 bažantů, 75 kachen divokých.
Na základě sčítání nám byl schválen plán lovu srnčí zvěře. Z drobné zvěře bylo
uloveno 39 kachen, 24 bažantů. Zajíce MS nelovil z důvodu jejich nízkého
počtu.
MS se vydařil lov černé zvěře (4 ks), která není v naší honitbě zvěří stálou.
Černá zvěř celostátně působí velké škody a proto Ministerstvo zemědělství
doporučuje razantní snížení jejího počtu.
K lovu také patří lov zvěře myslivosti škodící. Členové ulovili 16 pytlačících
koček, 6 lišek, 6 kun a 1 jezevce.
Po jednom honě na kachny se uskutečnil přebor spolku ve střelbě na asfaltové
holuby. Přeborníkem se stal p. Miloš Hanák st.
K myslivosti mimo jiné také patří zajišťování krmiva (objemového, jadrného)
pro přikrmování v zimním období. Objemové krmivo (sušená vojtěška) pro
jednotlivé úseky si členové zajišťovali sami. Jadrné krmivo (zlomková pšenice)
bylo zajištěno v ZD Sebranice ve výši 15 q, oves byl zajištěn u p. Hanáka st. ve
výši 13 q.
Hospodaří spolku: finance a majetek ve výši 50.000 Kč. Příjmy 19.900 Kč,
výdaje 24.000 Kč.
Na úseku veřejném byli členové spolku na brigádách:
- pro OÚ vysázeli 2500 ks lesních stromků u chatové oblasti
- pro ZD Sebranice provedli sběr kamení na polích ZD
- pro vlastní potřebu jsme zbudovali myslivecké políčko.

