Obecní kronika Svitávka – rok 2005
Úvod
Dle oznámení Jihomoravské energetiky, a.s. došlo na základě postupné
liberalizace trhu s elektrickou energií v ČR k vložení obchodních aktivit v oblasti elektřiny
do společnosti E.ON Energie, a.s. (srozumitelně řečeno došlo ke zdražení elektrické
energie). Oficiální sídlo této společnosti je v Českých Budějovicích.
Od 1. ledna došlo také ke změnám v oblasti sociálního zabezpečení. Životní
minimum se zvýšilo na 2.360 Kč (podrobněji informace v přílohách).
Životní minimum je společensky uznanou minimální hranicí příjmu pod níž nastává stav
hmotné nouze. Do systému státní sociální ochrany bylo zavedeno zákonem č. 463/91
Sb., o životním minimu, koncem roku 1991.
Současně se zvýšila minimální mzda ze současných 6.700 Kč na 7.185 Kč.
Nová vyhláška ministerstva zdravotnictví platná od začátku ledna snížila u řady
medikamentů částku, kterou doplácejí zdravotní pojišťovny. Jedná se tedy o zdražení
pro pacienty. Nejvíce je pocítí například pacienti s vysokou hladinou cholesterolu, s
psychickými problémy nebo lidé trpící alergiemi či astmatem.
Od 1. 1. tvoří armádu České republiky výhradně profesionální vojáci. Podle
reportáže v časopisu TÝDEN č. 2/2005, str. 36-39 jdou do práce ráno na sedmou, v půl
čtvrté odpoledne si řeknou „Padla!“ Dějiny vojenské služby jsou tu uváděny následovně:
1802 – doživotní dobrovolnou vojenskou službu za žold nahradil císař František I. kratší
žoldnéřskou službou. V pěchotě se sloužilo 10 let, v jezdectvu 12 let, v dělostřelectvu 14
let.
1811 – jednotná délka vojenské služby byla stanovena na 14 let.
1845 – Vojenská služba byla zkrácena na 8 let.
1868 – Zákonem zavedena všeobecná branná povinnost o délce 3 roky, přičemž početní
stav armády celé monarchie byl stanoven na osm set tisíc vojáků.
1918 – Nově vzniklé Československo zavádí čtrnáctiměsíční vojnu.
1945 – Zavedena dvouletá vojenská služba
1990 – Vojna je zkrácena na 18 měsíců.
1993 – Základní služba trvá pouhý rok.
2005 – Vzniká profesionální armáda, branná povinnost trvá. V případě ohrožení vlasti
může stát povolat do zbraně potřebný počet mužů.

Chronologický přehled událostí
Prezident Václav Klaus pronesl 1. ledna svůj druhý novoroční projev. „Dělíme se
na optimisty a pesimisty, na ty s věčně rozesmátou tváří a na škarohlídy, na úspěšné a
neúspěšné. Nenechme to tak. Ať ti první zkusí být nepokorní a těm druhým ať podají
pomocnou ruku. Nedopusťme, aby mezi jedněmi a druhými vznikl příkop, který by nás
rozděloval,“ varoval president.
Poté zkritizoval domácí jevy – zhrubnutí a zvyšující se povrchnost naší veřejné
diskuse, stále větší počat pokusů o personální diskreditaci politických rivalů, blamáž s
trojím jmenováním kandidáta na evropského komisaře či vpád odposlechů telefonních
hovorů do soukromí.
Prezident nezapomněl zhodnotit loňské troje volby, k žádným z nich nepřišlo více
než 30 procent voličů. „I tak ale výsledky voleb ukázaly na rostoucí sílu parlamentní
opozice a na problémy některých stran současné vládní koalice,“ poznamenal prezident.
4. 1. přináší regionální noviny Boskovicko informaci o novém majiteli letovického
zámku. Stal se jím na konci loňského roku obchodník se starožitnostmi Bohumil Vavříček
z Boskovic. Celý objekt, který je ve velmi špatném stavu chce rekonstruovat. V
opraveném zámku chce se svojí rodinou bydlet, dále zde chce vybudovat muzeum
Letovicka, ateliéry pro různé umělce, galerie pro výstavy, zázemí pro různé společenské
a kulturní akce, ubytování, rovněž plánuje, že bude zámek přístupný veřejnosti formou
klasických prohlídek. Uvidíme.
Máme tu 6. ledna, svátek sv. Tří králů. V jejich podobě obchází tři místní děvčata
obyvatele, přejí jim štěstí a zdraví a nad dveřmi zanechávají svoji vizitku K + M + B 2005
napsanou křídou.
8. ledna bylo v pražském Klementinu naměřeno +13,7°C, nezvykle velmi teplý
začátek roku.
Co nového v obci? Opět nám začíná plesová sezóna, kterou zahajuje 15. 1.
jubilejním X. plesem místní Sokol. K tanci asi stovce návštěvníků hrála boskovická
skupina Jaroslava Molta, vstupné 60 Kč. I když se této akce zúčastnilo něco kolem
stovky tanečníků, pořadatelé byli vcelku spokojeni jak s návštěvností, tak i s hudbou.
V třetím lednovém týdnu se ani po třech a půl letech, kdy byl vyhlášen konkurz na
majitele textilní továrny ve Svitávce, pražskou společnost Amcan Trading, nepodařilo
tento objekt v dražbě prodat. Ta probíhala uvnitř areálu a byly v ní nabízeny pozemky,
stavby a soubory movitých věcí. Správce konkurzní podstaty Pavel Večera sdělil
zástupci týdeníku Boskovicko, že vyvolávací cena byla patnáct miliónů a na dražbu přišli
dva údajní zájemci, kteří ale bohužel nesložili požadovanou jistinu do zahájení dražby.
Jelikož se neprezentovali u dražebníka, tak ten odmítl sdělit jejich jména. Dále sdělil, že
během konkurzu projevilo o majetek zájem několik uchazečů, ale nabízeli nízkou cenu.
Do konkurzního řízení se přihlásilo 47 věřitelů společnosti Amcan Trading, jejich
pohledávky přesahují 150 miliónů korun. V průběhu konkurzu byla odprodána část zásob
a některé nemovitosti nesouvisející s areálem společnosti ve Svitávce. Z výtěžku byl

uspokojený oddělený věřitel Erste Bank. Konkurz na Amcan Trading byl vyhlášen v
červenci 2001, v textilce se však ještě několik měsíců pracovalo. Vzhledem k tomu, že
provozování podniku bylo ukončeno až během konkurzního řízení, vznikly i značné
pohledávky za konkurzní podstatou, které jsou tvořeny zejména mzdami pracovníků.
Výše jejich uspokojení závisí na výši zpeněžení areálu.
Jak je vidět, novodobá historie textilky pocházející z devatenáctého století je
neradostná. Jeden konkurz zde byl již v roce 1995, kdy zde hospodařila firma Svitex.
Výrobu se nepodařilo rozjet ani firmě Lana Svitávka, která si továrnu od nynějšího
správce konkurzní podstaty pronajala na začátku roku 2002. Z důvodu neplnění
smluvních vztahů se správcem konkurzní podstaty i přes veškeré ujišťování o pokračující
výrobě, dostatečných zakázkách a finančním krytí byl nájemní vztah ukončen. Obnovení
provozu ve svitávecké textilce vzhledem k obrovské finanční náročnosti již není příliš
reálné. Aby výrobní areál vyhovoval všem bezpečnostním, požárním a dalším předpisům
bylo by potřeba podle současného odhadu investovat do provozu a oprav nemovitostí 80
až 100 miliónů korun.
Jako jednu z příčin zániku výroby v továrně vidí správce konkurzní podstaty Pavel
Večeřa pochybná rozhodnutí managementu společnosti. Ta jsou nyní předmětem šetření
orgánů činných v trestním řízení.
(Zpracováno podle článku „Továrnu ve Svitávce se prodat nepodařilo“ týdeník Boskovicko, č. 5/2005)

V pátek 21. 1. byla hojně navštívenou vernisáží v Muzeu města Blanska zahájena
umělecká výstava pod názvem Fotoobrazy Radomíra Šmerala a malované kameny
Emilie Vitouchové. Úvodní slovo přenesl ing. Miroslava Habeše (uvedené v přílohách).
Již počátkem roku bylo ohlášeno zdražení poštovních služeb od 1. 2. 2005.
Obyčejné psaní zdražilo z původních 6,50 na 7,50 Kč, balík z 26,- Kč na 30 Kč. Ostatní
ceny jsou uvedené v přílohách.
Od 1. 2. otevřena nová prodejna na náměstí Svobody 1 (vlevo vchodu do
hostince U zvonu) – Květinářství Slunečnice. Majitelkou je Kateřina Kuběnová.
Třetí a závěrečný ples této sezóny uspořádal opět v prostorách rekonstruované
sokolovny 5. února oddíl kopané SK Moravan. Hudba Arcus, vstupné 60 Kč.
I když byl jinak únor v obci ne příliš zajímavý měsíc na události, velice zajímavé
informace přinesl dne 7. 2. týdeník Týden, č. 6 ve věci daní ze mzdy v ČR. Z každé
výplaty dnes odevzdáme státu skoro třetinu, další třetinu naší hrubé mzdy za nás platí
státu zaměstnavatel. Zajímavý ale přitom děsivý údaj se vztahuje k takzvanému dni
daňové svobody – pomyslnému předělu, který rok rozděluje na dvě části: v první občan
splní celoroční daňovou povinnost, ve druhé už vydělává jen na sebe. V ČR loni připadl
den daňové svobody na 15. červen, plnění závazků ke státu tedy trvalo 166 dní (v roce
2000 – 6. června, 2001 – 7. června, 2002 – 11. června, 2003 – 12. června). Ekonomové
odhadují, že před sto lety, za časů Rakouska-Uherska, Češi povinnosti ke státu splnili
nejpozději do konce února. Jak je vidět z předchozího, je to u nás rok od roku horší.
Pro srovnání se světem v roce 2004: USA – 11. dubna, Velká Británie – 30.května,
Slovensko – 3. června, EU – 28. června, Švédsko – 30. července.

Ve čtvrtek 10. 2. přinesl denní tisk unikátní záběry dna oceánu, kde na
počítačových snímcích z epicentra prosincového zemětřesení zachytila britská loď
zdvižené zemské kry poblíž Sumatry. Na snímcích je vidět obrovská síla zemětřesení, v
jehož důsledku se mořské dno zdvihlo o deset i více metrů. Podle expertů se indická
deska podsouvá pod barmskou rychlostí šest centimetrů za rok.
Do úterý 15. února jsme si mohli stěžovat, že kromě nadílky v horských oblastech
zima letos se sněhem poněkud skrblí. Vše se však změnilo v noci z úterka na středu.
Přívaly sněhu na mnoha místech republiky doslova ochromily dopravu a problémy se
nevyhnuly ani blanenskému okresu. Sněhová vrstva místy dosahovala třiceti centimetrů.
Podobně tomu bylo i v naší obci, kde nárazový vítr místy nafoukal závěje a sněhové
jazyky. Meteorologové tvrdí, že napadlo nejvíce sněhu za posledních čtyřicet let. Na své
si tak přišli zaměstnanci pro údržbu obce na místním OÚ. Čekal je úklid veřejných
prostor a udržování obecních komunikací posypem inertním materiálem. Noční a ranní
teploty se nejprve pohybovaly maximálně do minus osmi stupňů, denní slabě pod nulou
s občasnými sněhovými přeháňkami. V poslední únorový den noční teploty prudce
poklesly až na -18°C, denní se drží kolen +5°C. V našich domech jede topení naplno.
Od poloviny února tu máme novou politickou kauzu, kterou začínají sledovat –
zprvu ze zvědavosti, posléze naprosto znechuceni – všichni občané této země.
Postupně začíná nabírat na rozměru i obrátkách a přehoupne se do března, dubna…
Jejím aktérem je sám premiér Stanislav Gross a jeho nadstandardní byt, o jehož
způsobu financování nedokáže novinářům Mladé fronty Dnes podat přesvědčivé
odpovědi. Navíc je den ze dne mění. V každé normální zemi by při tak evidentním
usvědčení z nedůvěryhodnosti politik na svou funkci rezignoval píší všechna média.
Výbušnou se aféra stává v okamžiku, kdy z neutrálního postoje přešel do útoku
předseda KDU-ČSL Miroslav Kalousek svým výrokem, že Grossova aféra dostává
ústavní rozměr a ohrožuje akceschopnost vlády. Gross v té chvíli ve Francii vzkázal
předsedovi koaliční strany, že ČSSD může klidně vládnout i bez lidovců. V dalších
krocích a argumentaci koaličních stran se už všichni přestávají orientovat a obyčejný
člověk naprosto ztrácí přehled a vůbec jim nerozumí.
V pondělí 21. 2. byla podle zpráv zprovozněna nová telefonní linka 112. Ve stejný
den se na novinových stáncích objevuje nulté číslo nového barevného nezávislého
zpravodajského týdeníku regionu Blansko s označením „TÝDENÍK Region Press“, který
má redakci v Boskovicích na adrese Kpt. Jaroše 33, šéfredaktor Petr Kafka, vydavatel
Pavel Fridl. Konkuruje tak zpravodajskému regionálnímu týdeníku „Boskovicko“, jehož
šéfredaktorem a vydavatelem je Jitka Melkusová, Plačkova 4, Boskovice. Toto
periodikum vydávané pod názvem Regionální noviny vychází letos již šestnáctým rokem.
22. února uspořádal myslivecký spolek ve Svitávce po mnoha letech svůj první
premiérový ples, který byl zahájen loveckými famfáry a krátkou módní přehlídkou. K tanci
a poslechu hrála více než dvěma stům přítomných skupina pod vedením Pavla Lukeše,
vstupné 60 Kč. Výborná byla myslivecká kuchyně. Návštěva velmi dobrá kolem 230
přítomných.

Závěrem února zasáhla i náš region včetně naší obce klasická chřipková
epidemie, je evidováno asi 4000 nemocných na sto tisíc obyvatel (o epidemii se přitom
hovoří už při počtu dvou tisíc nemocných). Z toho důvodu byly do odvolání zakázány
návštěvy v okolních nemocnicích.
Posledního února se ve velkém sále OÚ konala první informativní schůzka o
výstavbě tří bytovek ve Svitávce a to za účasti investora, kterým je firma BSK-WEST, a.
s. Boskovice a zástupců banky. V týdeníku Boskovicko č. 11 se objevil inzerát realitní
kanceláře WISDOM reality s.r.o., Masarykova 31, Boskovice s nabídkou výstavby bytů
do osobního vlastnictví ve Svitávce. V jednom bytovém domě má být 14 bytů od velikosti
1+kk do 4+1.
Počasí velmi chladné, ve středu 2. 3. naměřena v Horské Kvildě na Šumavě
nejnižší teplota v letošním roce -31,2 °C.
V druhé polovině března je pokračováno na výstavbě nových chodníků v ulici
Josefa Čejky v Podhradiští.
Ochotnické divadlo Svitávka uspořádalo v sobotu 19. 3. v pořadí již 5. maškarní
ples. Vstupné 50 Kč, hudba ARCUS. Každý Josef měl 50% slevu na vstupném.
Po čtyři předchozí roky přilétl vždy 1. dubna na školní komín první z páru čápů.
Letos to bylo o několik dní později. Podle informací z denního tisku se na Moravu vrátilo
asi o jednu třetinu méně čápů, než v loňském roce. Příčina není známá.
8. dubna byla dokončena pokládka zámkové dlažby na chodnících ul. J. Čejky.
Přesně o týden později rozkvétají první třešně, tři dny na to se začínají otevírat také
květy trnek.
Podle oficiálního sdělení Vatikánu zemřel v sobotu 2. 4. v 21.37 hodin po téměř 27 letech
v čele římskokatolické církve papež Jan Pavel II., občanským jménem Karol Wojtyla,
narozený 18. 5. 1920 ve Wadowicích nedaleko Krakova. Podle Apoštolské konstituce
trvaly smuteční obřady za papeže devět dní, v den jeho pohřbu - pátek 8. 4. - byl v naší
zemi vyhlášen den smutku. Se zesnulým papežem se rozloučili milióny lidí v Římě a
stamilióny u televizních obrazovek v přímém televizním přenosu. Podle tisku veřejné
části pohřebního obřadu přihlíželo na zaplněném náměstí před Svatopetrským dómem v
Římě na 300 tisíc věřících, dalších 700 tisíc se jich tísnilo v přilehlých ulicích. Dva milióny
poutníků pak sledovaly smuteční ceremoniál na velkoplošných obrazovkách na
desítkách prostranství po celé italské metropoli. Pohřeb tak vstoupil do dějin jako jedno z
největších náboženských křesťanských shromáždění moderní doby.
V pondělí 4. 4. byla vernisáží v Městském kulturním středisku v Adamově
zahájena druhá letošní výstava fotoobrazů Radomíra Šmerala a malovaných kamenů
Emilie Vitouchové. Výstava byla ukončena 13. 4.
Dne 25. 4. byla po 14 týdnech ukončena vládní krize. Po odstoupení Stanislava
Grosse byl předsedou vlády České republiky jmenován Jiří Paroubek.

26. 4. byl položen nový živičný povrch silnice ve správě SUS na ulici Školní od
domu č. 419 (za školkou) po č. 362 (Homolkovy).
V květnu proběhl sběr nebezpečného odpadu a starého železa.
2. května začalo vysílání televizního kanálu ČT24. Tento den zároveň padl v
pražském Klementinu teplotní rekord +29,7°C, ve Svitávce kolem 28°C.
Dne 6. 5. byla zahájena silniční objížďka přes Svitávku.
14. května začínají kvést kaštany.
Koncem měsíce stále teplo, teplota se pohybuje v rozmezí 26 až 31°C.
V červnu byla provedena úprava pozemku pro nové fotbalové hřiště a 18. června
se hrál první turnaj - II. ročník žákovského turnaje „O pohár starosty obce“, kterého se
měli zúčastnit družstva – Sokol Skalice nad Svitavou, TJ Spartak Adamov, FK Bukovina
a náš SK Moravan.
Velmi zdařilý turnaj byl narušen neúčastí FK Bukovina. Přesto panovalo nadšení
diváků nad výkony našich hráčů, kteří předváděli krásné výkony pod vedením trenéra
ing. Milana Nováka. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen hráč Jan Kužela ze Skalice
nad Svitavou. Nejlepším brankářem Lukáš Bureš ze Svitávky. Nejlepšími střelci Luboš
Chloupek ze Svitávky a Marek Hrázdíra z Adamova, kteří oba v turnaji vstřelili dvě
branky. Vítězem turnaje se stalo družstvo žáků SK Moravanu Svitávka.
Ve dnech 24.-26. 6. probíhala ve Svitávce pouť. V pátek se konala „Předpouťová
taneční zábava“. V sobotu odpoledne bylo 30°C, večer pršelo, přišla bouřka. Podvečer
již tradičně hrál v restauraci Pod dubem Mirek Jansa. Nedělním pouťovým odpolednem v
parku nás sprovázela dechová hudba Koroužanka. Na slavnostní dopolední mši v
kostele sv. Jana Křtitele zpívá místní chrámový sbor.
Dne 26. 7. byla zahájena oprava státní silnice v úseku Letovice – Labuť. Objížďka
vede přes Svitávku. Je to již druhá objížďka přes obec. První uzavírka je z důvodu
stavby silnice z Boskovic do Mladkova. Dopravní situace v obci je neúnosná.
30. července se konal VII. ročník „Memoriálu Zdeňka Jakubce st.“ za účasti
mužstev SK Slatina Brno – dorost, SK Slatina Brno – muži, FC Dosting Brno a SK
Moravan Svitávka.
Byť Svitávka v úvodním zápasu zdolala FC Dosting Brno 4:0, ve finálovém utkání
podlehla SK Slatina Dorostu vysoko 5:0. Nejlepším střelcem turnaje byl vyhlášek Ludvík
Randula z SK Moravanu Svitávka, který střelil 3 branky. Nejlepším hráčem Petr Koš
z dorostenecké Slatiny a jeho kolega Lukáš Zrzavý byl vyhlášen nejlepším brankářem.
Deník Rovnost ve středu 17. září přinesl ve své příloze pro Blanensko informace
o míře nezaměstnanosti za měsíc červenec a srpen 2005 v jednotlivých mikroregionech.
Ke konci srpna si na Blanensku práci hledalo 8,34 procenta lidí.

Mikroregiony
Adamov
Blansko
Boskovice
Černá Hora
Jedovnice
Kunštát
Letovice
Olešnice
Svitávka
Velké Opatovice

Pracovní
síly
2 542
11 432
8 888
1 858
2 575
1 870
4 379
1 240
1 079
3 222

Procento
nezaměstnaných
7,83
7,31
8,39
6,84
6,49
9,36
9,23
8,95
11,12
8,63

Pracovní
síly
2 542
11 432
8 888
1 858
2 575
1 870
4 379
1 240
1 079
3 222

Procento
nezaměstnaných
7,87
7,41
8,46
7,37
6,76
10,05
9,20
9,19
10,75
8,91

30. července vznikl požár v areálu bývalé továrny. U požáru zasahovali také
hasiči z SDH Svitávka.
Ještě začátkem září je na mnoha místech na polích neposečené obilí.
Prvního zářiového dne, kdy se pro žáky místní základní školy po dvou měsících
prázdnin otevřely školní dveře ještě nikdo z občanů netušil jaké mimořádné události
přinesou následující dny.
Deník Rovnost ve středu 7. září přinesl na titulní stránce čtenářům jako první
zprávu nazvanou „Obecní zastupitelstvo ve Svitávce odvolalo starostu.“ Uvádí se v ní:
Svitávka - Demise ze zdravotních důvodů, jejíž podání dosavadní starosta
Svitávky Jiří Šváb (KDU-ČSL) v pondělí potvrdil, nebyla podepsána. Na
mimořádném zasedání obecního zastupitelstva byl proto odvolán z funkce.
Ze čtrnácti zastupitelů hlasovalo osm lidí pro. Současně byla odvolána celá
rada a křesla v ní obsadila dosavadní opozice sestávající z členů ODS a SNK.
Prozatímním vedením obce byl pověřen Martin Cetkovský (ODS). „Je velmi
pravděpodobné, že novým prvním mužem Svitávky bude právě on,“ spekuloval
jeden z nových radních Miloš Randula (SNK).
Jiří Šváb byl v čele radnice patnáct let. „Jeho zásluhy o rozvoj obce jsou
nepopíratelné, pod jeho vedením se uskutečnila výstavby vodovodu,
plynofikace, či byl postaven dům s pečovatelskou službou,“ °Cenil práci
starosty Švába Randula. „V posledních třech letech však podle mého názoru
prosazoval investice, které nebyly podstatné či koncepční. Vytýkám mu také
neustálé navyšování výdajů na provoz obce, do kterých se stále více přelévaly
přebytky z hospodaření z let minulých,“ vysvětlil hlavní příčiny „palácového
převratu“, který se právě ve Svitávce odehrál.
Celý článek je uveřejněný v přílohách, podobně jako článek z MF DNES z 9. září.
V přílohách naleznete také rozhovor s Martinem Cetkovským ze dne 16. září z deníku
Rovnost. Z rozhovoru proto jen v krátkosti:
Vidíte na svitáveckém „radničním převratu“ něco neetického?
Rozhodně ne. Zásadně se distancuji od slova puč, který použila MF Dnes
minulý týden. Připadá mi silně zavádějící. Byl to naprosto přirozený akt na
demokratických principech, ke kterému situace v obci již delší dobu
jednoznačně směřovala. Bývalý starosta, především díky svým autokratickým

metodám, už neměl v zastupitelstvu podporu často ani od lidí z jeho koalice, i
oni mu spoustu věcí vyčítali. Jeho odvolání už nešlo odkládat, o tom se teď při
přebírání agendy znovu přesvědčuji.
Proč jste se rozhodl kandidovat na starostenský post?
Kritizovali jsme práci vedení obce již delší dobu, zejména nekoncepčnost
práce a podporování silně ekonomicky nevýhodných záměrů, jako například
domu s pečovatelskou službou včetně tenisového kurtu u něho, či prodej
obecních bytů a následné budování nových. Cítil jsem zodpovědnost ukázat,
že to, co napadám, lze dělat jinak.
O den později 17. září je ve stejném periodiku ve sloupci „otázka pro…“ položen
novému starostovi dotaz: „Proč není Svitávka členem žádného mikroregionálního svazku
obcí?“ A zde je odpověď:
Jsme v tomto směru patrně rarita a budeme se to snažit co nejdříve
napravit. Můj předchůdce zastával názor, že to obec k ničemu nepotřebuje, že
si vystačí sama. Samozřejmě to není pravda a každý starosta vám řekne
spoustu příkladů, jak bylo členství v jakémkoliv mikroregionálním sdružení jeho
obci prospěšné. Vzhledem k objemu investic, které jsou potřeba pro realizaci
našich plánů, je evidentní, že se na peníze z grantů, fondů či dotací dá daleko
lépe dosáhnout přes podporu nějakého většího sdružení než obci jako
samostatnému subjektu. Vidím hned několik oblastí, kde je dobré sdružit
prostředky – namátkou protipovodňová opatření či budování průmyslové zóny
kolem tzv. „Hitlerovy dálnice“, která vede těsně kolem Svitávky.
Dne 3. září uspořádal Mlékárna Olešnice Cykloklub Sviitávka v Kunštátu světový
pohár v kolové za účasti 10 oddílů rozděleních do dvou skupin. Ve finále bojovali Radim
Hasoň a Pavel Loskot s bratry Pfaffenbergerovými z RSV Sangerhausen. Jejich první
vzájemní duel v základní skupině skončil nerozhodně 6:6. Finálový zápas nejdřív vedli
hráči Svitávky v poměru 3:1, ale soupeři využili několika chyb naší dvojice a zápas
nakonec otočili ve svůj prospěch na konečných 4:3.
Na základě pozvání farního společenství ve Švábenicích u Vyškova vystoupil 25. 9.
při hlavní hodové mši v kostele zasvěceném sv. Michaelu archandělovi svitávecký
smíšený chrámový pěvecký sbor pod taktovkou nadějného dirigenta Tomáše Pléhy z
Boskovic, na varhany sbor doprovázela Lenka Fojtová. Hlavním celebrantem při mši byl
polský kněz Boguslav Jončík. Sbor opět potvrdil svoje kvality, jeho vedoucí L.
Koryčánková byla se všemi účinkujícími pozvána do Polska.
Bližší informace k situaci ve vedení obce přinesl úvodník v říjnovém „Zpravodaji
obce Svitávka“, v němž se uvádí, že byl starosta p. Jiří Šváb odvolán z funkce starosty a
byla také odvolána rada obecního zastupitelstva. Dále si zde občané mohou přečíst, že
novým starostem byl zvolen ing. Martin Cetkovský, místostarostou p. Josef Horák a p.
Jaroslav Zoubek. Pětici radních dále doplňují Mgr. Miloš Randula a p. Jaroslav Mazal.
Pan Horák bude mít na starosti provozně-technické záležitosti a pan Zoubek mimo jiné
oblast dotačních prostředků, tj. obstarávání financí mimo rozpočet obce. Touto činností
se z bývalého vedení obce nikdo nezabýval. Předsedou finančního výboru byl ustanoven
ing. Josef Zapletal a předsedkyní kontrolního výboru p. Milada Vašková.

Úvodník dále objasňuje důvody odvolání p. Švába. Citace: „Důvodů pro
odvolání p. Švába z funkce starosty bylo několik – nekoncepční vedení obce,
špatná komunikace s členy obecního zastupitelstva, realizace ekonomicky
nevýhodných akcí. Jako příklad uvedeme rekonstrukci nebytových prostor
Hybešova 40 (cca 650 tis. Kč), výstavba bytů v budově LŠU (2 mil Kč) a
nedokončenou opravu a rozšíření místního hřbitova (cca 900 tis. Kč). Členové
zastupitelstva považují tyto důvody za velmi vážné a dostatečné pro odvolání.
Pokud se při naší práci setkáme s tak závažnými skutečnostmi, ze kterých bude
možné vyvodit právní odpovědnost konkrétních osob, budou tyto záležitosti
postoupeny patřičným orgánům“
Před novým vedením obce leží ještě v letošním roce několik důležitých úkolů, z
kterých bychom chtěli jmenovat ty nejvýznamnější, obsažené v koncepci práce
vedení obce na konec roku 2005 a rok 2006, schválené na zasedání obecního
zastupitelstva 10. 10. 2005:
- rekonstrukce náměstí ve dvou etapách (první etapa se týká převážně pravé
strany ve směru od Boskovic s dokončením v závěru listopadu 2005, na levé
straně část chodníku v okolí autobusové zastávky. V rámci druhé etapy
plánované na jaro 2006 budou opraveny komunikace, vybudována parkovací
místa a provedeny celkové úpravy vzhledu levé strany náměstí. Dále bude
vybudována nová autobusová zastávka, nové osvětlení, na pravou stranu dojde
k umístění architektonického prvku, který našemu náměstí vrátí důstojnost.)
- vybudování nové školní jídelny a kuchyně v areálu ZŠ (stávající školní
jídelna a kuchyně v suterénu budovy obecního úřadu, ve které se stravují žáci
základní školy i další strávníci z obce přestává vyhovovat náročným hygienickým
požadavkům na ni kladeným, proto bude vybudována nová. Realizace této
náročné investiční akce je zvažována ve dvou etapách.)
- základní opravy komunikací v obci dle doporučení stavební a bytové komise
v návaznosti na možnosti rozpočtu (stavební a bytová komise vypracuje přehled
nutné údržby a oprav komunikací, chodníků a veřejného osvětlení s přihlédnutím
k důležitosti pro zařazení do plánu oprav a investic roku 2006. Havarijní situace
budou řešeny bezprostředně.)
- stanovení strategie rozvoje bydlení v obci (stavební a bytová komise
předloží obecnímu zastupitelstvu zprávu o stavu bytového obecního fondu s
návrhy řešení. Součástí strategie rozvoje bydlení je i vytvoření prostoru pro
individuální bytovou výstavbu rodinných domů.)
Věříme, že s Vaší pomocí tyto úkoly úspěšně zvládneme a dobře vykročíme do
dalšího roku. Jsme připraveni reagovat na Vaše připomínky, náměty,
doporučení, které lze doručit písemně, elektronicky i osobně na adresu
obecního úřadu Svitávky.
Za obecní zastupitelstvo, Ing. Martin Cetkovský, starosta.

A jaká je skutečnost? Je vidět, že nové vedení obce nezahálí a snaží se využít
teplého a suchého podzimního počasí. Jako první z větších akcí je úprava místa, které je
vizitkou každé obce, tedy náměstí.

S touto akcí již počítalo zastupitelstvo v minulém složení a vyčlenilo na ně v
letošním rozpočtu zhruba 1,5 milionu korun. V druhé polovině prvního říjnového týdne
jsou na náměstí prořezány lípy, vykácena skupinka smrků a několik dalších drobnějších
stromů a keřů. Po té pokračují zemní práce, kdy jsou na pravé straně vybagrovány tvary
nových cest a odpočinkových ploch, položeny jsou kabely pro veřejné osvětlení. Je
srovnán celý terén nejen pravé části náměstí, ale i velké části levé strany, na upravenou
plochu je položen nový rostlý kobercový trávník. Aby se dobře uchytil, téměř denně jej
místní hasiči kropí vodou z cisterny. Současně je pokládána dlažba nejen na nově
vytvořených cestách, ale také na levé straně náměstí kolem jednotlivých domů, kde
místo travnatého pásu je vytvářen nový chodník. Zde se oproti původní krátké variantě
daří realizovat pokládku dlažby až na hranu domu č. p. 1 (restaurace U zvonu). Celá tato
akce je ukončena ve večerních hodinách v pátek 18. 11. Je nejvyšší čas, protože
dochází k zásadnímu °Chlazení na celém území ČR, končí tak dlouhé a teplé podzimní
období a přichází zima.
Koncem první poloviny října navštívil Boskovice ministr dopravy Milan
Šimonovský. Hlavním tématem besedy, která byla při této příležitosti uspořádána pro
veřejnost se stala plánovaná výstavba rychlostní komunikace R 43 (tzv. Hitlerovy
dálnice), spojky mezi dálnicí D1 a silnicí I/35. Důležitou informací pro přítomné bylo to,
že se stavět bude ve dvou etapách a nebude se čekat na Brno, kde se nemohou
dohodnout na trase této komunikace. Stavba tedy začne od Kuřimi do Sebranic a bude
ve značné míře využito původní těleso staré nedokončené dálnice, které vede kolem
naší obce. Odhadované náklady na tuto etapu jsou asi 9,5 miliardy korun a samotná
stavba by měla být zahájeno na přelomu let 2009 a 2010.
Pátek 21. 10. po pěti letech zkušebního provozu zahájila Česká televize (ČT)
řádné digitální vysílání v Praze na 25. kanálu z vysílačů Praha-Město (Žižkov) a PrahaCukrák. V prvním čtvrtletí příštího roku počítá s rozšířením o vysílače Brno-Hády a BrnoBarvičova na kanálu 40 a v prvním pololetí o vysílač Slezská Ostrava na kanálu 39. ČT
vysílá v síti (multiplexu) A, který provozují České radiokomunikace. V síti A jsou TV
programy ČT1, ČT2, ČT24 a Nova a pět stanic ČRo: Praha, Vltava, D-Dur, Leonardo a
Rádio Česko. V únoru přibude ještě nový sportovní kanál ČT. Ve výhledu několika let by
měl digitální signál podle plánu Českých radiokomunikací pokrýt 97% obyvatel.
Tradice výlovů jihočeských rybníků je dlouholetá a sahá až do 16. století, kdy byly
legendárním Jakubem Krčínem z Jelčan stavěny největší rybníky na Třeboňsku.
Historicky první a možná i poslední výlov obecního rybníka ve Svitávce za
koupalištěm se uskutečnil letos v sobotu 22. října.
Před výlovem je třeba nejdřív rybník připravit – strojit, tzn. že se z něj pozvolna
odpouští voda. Voda a ryby se musí stáhnout do loviště. I když se u nás začala voda
odpouštět již v úterý před výlovem, nedostatečný průměr vypouštěcího kohoutu potrubí
způsobil, že v sobotu dopoledne bylo v rybníku více vody, než bylo potřeba. I přes tento
poměrně vysoký stav hladiny byl v 10 hodin 10 minut výlov zahájen. Několik rybářů z
Boskovic ve vysokých holínkách vyrazilo směrem k hrázi studenou vodou a bahnem se
sítí, kterou pomáhaly pomocí lan udržet z protějších břehů dvě skupiny místních rybářů.
Na hrázi na ně čekala řada místních občanů, někteří i s dětmi, aby zhlédli u nás tuto

nezvyklou podívanou. Ve velice sychravém počasí jim byla nabízena dobrá slivovice,
kterou jim poslal nový starosta obce. Chycené ryby se u hráze soustředily do jádra sítě a
byly roztříděny podle druhu a velikosti do kádí o objemu asi 500 litrů. Menší kapříci byli
na místě rozprodáváni za symbolickou cenu 50 Kč za kus. Peníze byly kupujícími
vhozeny do zalepené schránky, na níž bylo napsáno, že vybraná částka půjde na opravu
místního kostela sv. Jana Křtitele. Celkem bylo vybráno 8.600 Kč. Během dne se
uskutečnilo sedm výlovů, ze sítí bylo vyloveno cca 8 q ryb (převážně kapři, mezi nimi 15
ks tolstolobiků o váze 8 – 10 kg).
Vzhledem k tomu, že se nepodařilo snížit vodní hladinu na potřebnou míru, bude
zbytek ryb vyloven až začátkem jara příštího roku.
V sobotu 12. 11. se v zasedací místnosti OÚ ve Svitávce sešli k malé oslavě
členové bývalého SPOZ a kulturní komise při příležitosti osmdesátých narozenin paní
Zdeny Maršálkové, dlouholeté pracovnice na poli kulturním. Pozvaní společně s
oslavenkyní vzpomínali na příjemné chvíle strávené při různých kulturních akcích.
V regionálních novinách vyšlo několik článků věnovaných chátrající budově
textilky, která pořád čeká na nového majitele. Celé znění článků je uvedeno v přílohách.
V krátkosti:
Textilní továrna, kde se vyráběl látky již v 19. století, byla zavřena před 4 roky.
Všichni zaměstnanci – mimo vrátného a ostrahy – byli propuštěni. Současnému majiteli firmě Amcan Trading (čert jí byl dlužen), se nepovedlo výrobu obnovit. Poslední pokus
učinila společnost Lana Svitávka, která si továrnu pronajala na začátku roku 2002.
Nepovedlo se jí však zajistit přepokládaný úvěr a tak správce konkurzní podstaty
nájemní smlouvu vypověděl. V září se opět pokusila obnovit provoz s asi osmi
zaměstnanci, ale protože firma nevyplácela mzdy a tak zaměstnanci dali výpověď.
Ředitel firmy – Ludvík Ráb přesto dál slibuje, že sehnal zahraničního investora a
podnik odkoupí. Dle jeho slov by se v nové výrobně vyráběly oblekovky, technické
tkaniny a netkané textilie. Lidé však slibu nevěří. Podle informací uvedených v článku si
Ludvík Ráb pod záminkou znovuobnovení výroby vypůjčil vyšší obnosy peněz od
různých lidí (také od bývalých zaměstnanců) a byť své dluhy uznává, peníze zpět
nevrátil.
11. listopadu uspořádala Kulturní komise při OÚ zájezd na divadelní představení
„Sluha dvou pánů“ do Městského divadla v Brně.
17. listopadu končí teplý podzim, již v příštích dnech napadl slabý sněhový
poprašek, teploty slabě pod nulou, koncem listopadu napadlo až 15 cm sněhu.
26. listopadu uspořádala Kulturní komise zájezd pro děti na premiéru divadelního
představení „O princezně Konvalince“ do Dětského divadla Polárka v Brně.
29. listopadu 6.35 hod. Svitávkou poprvé projíždí jako rychlík R876 nový vlak
Pendolino z Brna do Prahy a odpoledne se vrací zpět.

Začátek adventu letos připadl na neděli 27. listopadu. V mnoha městech i obcích
byly rozsvíceny vánoční stromy (na Staroměstském náměstí tomu bylo v přímém
televizním přenosu krátce před osmnáctou hodinou), v naší obci letos zůstal smutný bez
světel. Bylo to škoda, protože tuto vzácnou chvíli dokreslovala i sama příroda – celý den
padal drobný mokrý sníh, který obalil stromy a keře do pohádkových kulis. Ty vynikly
především pod pouličními světly, když krajinu přikryla černá tma. Řada našich občanů
ve svých domovech sledovala v podvečer letošní první Adventní koncert vysílaný v ČT a
zapálila první svíčku na adventním věnci. V některých domácnostech je adventní věnec i
na vstupních dveřích domů nebo bytů.
V prosinci bylo zřízeno nasvícení kostela.
V téměř plně obsazeném sále OÚ se letos uskutečnil jubilejní desátý svitávecký
adventní koncert za účasti tří pěveckých sborů: sbor Kulturního zařízení města
Boskovice s přiléhavým názvem Kdo má čas pod vedením sbormistra Tomáše Pláhy,
chrámový sbor z Jevíčka se sbormistrem Petrem Pávkem a místní Svatojánský
chrámový sbor v čele s Leontinou Koryčánkovou. Úvodní slovo pronesl Pavel Krejcar.
Výtěžek z koncertu, kterým bylo dobrovolné vstupné, byl odeslán na konto adventních
koncertů vysílaných ČT.
V druhé polovině měsíce prosince proběhlo kácení stromů v parku kolem řeky.

Zaměstnanci obecního úřadu
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místostarosta obce do 7. 9. 2005 - neuvolněný

Josef Horák

místostarosta obce od 7. 9. 2005 – neuvolněný

Jaroslav Zoubek

místostarosta obce od 7. 9. 2005 – neuvolněný

Marie Ryšávková
Jana Jurná
Kamila Dřevová
Vladan Hruda
Pracovníci pro

účetní
matrika, evidence obyvatel
personalistika, bytové hospodářství
správce hřbitova, výstavba, pozemky

veřejnou zeleň:

Ladislav Říha, Josef Maršálek, Jaroslav Suk, Jaroslav
Matuška

Pracovník pro
údržbu vodovodu:

Miroslav Foler

Penzion

správa – Lenka Prudká, úklid – Zdeňka Smrečková

Úklid OÚ

Jitka Dyčková

Členové výborů
Finanční výbor
PaeDr. Zita Hoffmanová – předsedkyně do 7. 9. 2005
Ing. Josef Zapletal – předseda od 7. 9. 2005
Členové: Jaromír Matějů, Miroslav Dvořák
Kontrolní výbor
Květoslava Cvrkalová – předsedkyně do 7. 9. 2005
Milada Vašková – předsedkyně od 7. 9. 2005
Členové: ing. Blanka Richterová, Radomír Šmeral
Stavební komise
Josef Špidla – předseda do 7. 9. 2005
Bytová komise
Radoslav Hruda – předseda do 7. 9. 2005
Od 7. 9. jsou sloučeny obě komise do jednoho celku
Stavební a bytová komise
Ing. Josef Mašek – předseda
Členové: Zdeněk Klimeš, Zdeněk Zeman, Kamil Kupsa
Kulturní komise
Jana Makovská – předsedkyně do 7. 9. 2005
Martina Klimešová – od 7. 9. 2005
Členové: Miroslava Holasová, Miloš Lepka
Sportovní komise
Jaroslav Mazal – předseda od 1. 1. 2005
Členové: Otakar Bílek
Školská komise
Mgr. Miloš Randula – předseda od 1. 1. 2005
Členové: Jitka Davidová, Mgr. Aleš Antl

Narozené děti 2005
Z důvodu zákona o ochraně osobních údajů tyto informace nejsou veřejné.

Sňatek uzavřeli

19. 2. Magda Čápová, Svitávka. Tomáš Dvořák, Svitávka.
Sňatek uzavřen na OÚ ve Svitávce.
10. 9. Yveta Štefanová, Brno. Robert Loskot, Svitávka.
Sňatek uzavřen na OÚ ve Svitávce.
12.11. Jana Kolouchová, Sebranice. Libor Řezník, Sebranice.
Sňatek uzavřen na OÚ ve Svitávce.

Požehnané stáří – nejstarší spoluobčané v roce 2005

Ženy
Blažena Taussiková
Jiřinka Hájková
Marie Drahoňovská
Jaroslava Řehořová
Marie Šenfloková

leden
září
září
září
červen

96 let
95 let
94 let
93 let
92 let

Muži
Jan Chloupek
Augustin Škrabal
Jaroslav Boucník
Otakar Horák
Vladimír Bednář

leden
červenec
duben
říjen
listopad

90 let
90 let
88 let
86 let
86 let

Odešli tam, odkud není návratu

Z důvodu zákona o ochraně osobních údajů tyto informace nejsou veřejné.

Zápisy do pamětní knihy

19. 6. – pamětní zápis z vítání občánků do života.
17. 9. – setkání absolventů ZŠ, ročník 1950 (55 let).
25.11. – pamětní zápis při příležitosti návštěvy stínového ministra zdravotnictví MUDr.
Tomáše Julínka (ODS).

Svitávka v datech
Statistika ke dni 31. prosince 2005:
Počet obyvatel
Počet mužů
průměrný věk mužů
Počet žen
průměrný věk žen
Počet dětí do 15 let
Počet dětí do 18 let
Počet osob starších 60. let
Počet možných voličů
Počet domů

1 696
820
37,64 roků
876
40,88 roků
273
338
354
1 358
430

Základní škola - školní rok 2004/2005

Statistické údaje:
Základní škola Svitávka je devítiletá, v každém ročníku je 1 třída. Ve školním roce
nastoupilo do první třídy 23 (18) dětí, 4 dostaly odklad povinné školní docházky. Počet
absolventů 19 (z toho 18 z 9. ročníku). Na SOŠ nastoupilo 14 žáků, na SOU 5 žáků,
jeden byl přijatý na konzervatoř.
Školu navštěvovalo v tomto školním roce celkem 168 dětí (z toho 84 na prvním
stupni a 84 na druhém stupni). Průměrný počet žáků na třídu je 18,66.
Škola má školní jídelnu, kterou navštěvuje 102 dětí a 17 zaměstnanců školy. Dále
jídelnu navštěvuje dalších 92 strávníků.
Na ZŠ vyučuje celkem 13 učitelů (12 učitelek a jeden učitel), z toho 11 odborně
kvalifikovaných.
V letošním roce neprospěli 2 žáci druhého stupně a budou ročník opakovat.
Snížený stupeň z chování mají 4 žáci (druhý stupeň 3, třetí stupeň 1 žák)
Na škole pracuje školní metodik prevence – ing. H. Podloucká, ve školní družině
p. uč. Kupsová.
Obsazení školní jídelny: vedoucí Věra Bílková, Mária Čuříková, Alena Kejíková,
Aneta Staňková
Ředitel školy:
Mgr. Aleš Antl
Zástupce ředitele: Mgr. Stanislava Křížová
Výchovný poradce: Mgr. Věra Hájková
Ze života školy:
Žáci školy se účastní různých sportovních a kulturních akcí, soutěží. Škola nabízí
12 různorodých zájmových kroužků výukového nebo sportovního charakteru.
Škola spolupracuje se spolky v obci, se školami z okolních měst a z dalšími
institucemi. Zapojila se do projektů Ozon, Zdravé zuby a Svatba. Aktivně se zúčastnila
se oslav Dne matek a Dne dětí svým vystoupením. 1 pedagog je členem Zastupitelstva
obce – školní komise.
Úspěchu dosáhli naši žáci v Eurorébusu – Martin Elis, Monika Horáková a Radek
Jelínek z 8. třídy postoupili z celkového počtu 700 školních tříd Jihomoravského a
Zlínského kraje do semifinále.
25. května 2005 se 10 prvňáčků zúčastnilo Olympiády dětí a mládeže 1. ročníků
ve Velkých Opatovicích. Na nejvyšších stupních z našich žáků stanuli:
- Tomáš Maršálek - 1. místo maratonu
- 2. místo běh 50 m
- 2. místo atletický čtyřboj
- Žaneta Staňková - 1. místo maratonu
- 3. místo běh 50 m
- 2. místo atletický čtyřboj
Celkově pak vybojovali 2. místo a zlatý pohár v hodnocení všech škol.

Škola uspořádala Den dětí v duchu 60. výročí osvobození. Děti mohly shlédnout
práci a vybavenost Městské policie Boskovice, výcvik psů služebních plemen, práci
rychlé záchranné pomoci a vojenskou techniku bývalé československé armády na
školním dvoře.
Žáci uspěli i v kopané. V krajském kole fotbalového turnaje „McDonald’s Cup“
získali 1. místo v okresním a 2. místo v krajském kole.

Mateřská škola - školní rok 2004/2005

Název školy: Mateřská škola Svitávka, okres Blansko, příspěvková organizace
Adresa:
Školní 457, Svitávka
Zřizovatel školy: Obec Svitávka
Jméno ředitele školy: Jitka Davidová
Provoz školy: 6:00-16:00 hod.
Mateřská škola ve Svitávce je dvoutřídní. V tomto školním roce navštěvovalo
školku 52 dětí, v letošním roce bylo přijato 23 nových dětí. Školka pokračovala dle
školního programu s názvem „Chtěl bych zlatý klíček míti“.
Do programu byly zařazovány výtvarné, hudební a sportovní činnosti. Nejvíce
úspěchů MŠ dosáhla ve výtvarných soutěžích. Každý měsíc se děti účastnili kulturních a
společenských akcí – divadla, kina, koncerty.
Cílem školního výletu byly letos Boskovice. Na zámku čekala na všechny
zámecká paní a seznámila děti s místem – kde je hrad, zámecký skleník, letní kino,
synagoga a další pamětihodnosti.
Co je nového ve školce? Změny k lepšímu doznala školní zahrada s pískovištěm,
novou skluzavkou a zahradním domečkem. V kuchyni bylo instalováno nové odsávání a
dokončeny nové pracovní plochy. Na září je plánována oprava a nátěr fasády školky a
dovybavení některých herních prvků na školní zahradě.
V mateřské škole pracuje hudebně pohybový kroužek pod vedením učitelky z
LUŠ Letovice. Na činnost kroužku přispívají rodiče formou školného.

Obecní knihovna

Stav k 31. 12. 2005
Knižní fond tvoří celkem 11 046 svazků. Z toho 3 280 svazků náleží k naučné literatuře,
zbývajících 7 766 svazků je zařazeno do krásné literatury.

Počet čtenářů: 164, z toho 54 do patnácti let.
Přírůstky: 224 knihovních jednotek v celkové hodnotě 18 693 Kč.
Výpůjčky v uplynulém roce: 7 984 knižních svazků.

Svatojánský chrámový sbor

V tomto roce dochází k posílení vedení sboru. Současnou vedoucí L.
Koryčánkovou doplňuje posluchač třetího ročníku hudební katedry Ostravské univerzity v
oboru sbormistrovství Tomáše Pléha z Boskovic.
V roce 2005 se sbor zúčastnil následujících akcí:
9. ledna – zpívání při mši v Jevíčku,
Velikonoce 27. 3. – 17. 4. Svitávka, Skalice nad Svitavou, Boskovice
10. června, skleník Boskovice – Absolventský koncert Tomáše Pléhy, který si pro
tuto příležitost vybral svitávecký chrámový sbor a dva měsíce nacvičoval skladby pro
tento koncert,
11. června - účast na nesoutěžní přehlídce pěveckých chrámových sborů
brněnské diecéze v Újezdu u Brna,
26. června – zpívání při mši o pouti ve Svitávce,
21. srpna – zpívání při mši o pouti ve Sebranicích,
25. září – zpívání při mši ve Švábenicích, při této příležitosti byl sbor pozván do
Polska
26. prosince – účast na Adventním koncertu ve Svitávce,
24. prosince – Vánoce ve Svitávce, zpívání Jitřní pastorální mše J. Křičky.

Moravský rybářský svaz – 2005

Místní organizace Boskovice, skupina Svitávka
Výroční členská schůze MRS MO Boskovice se uskutečnila v neděli 20. 3. v
Zámeckém skleníku v Boskovicích. Na této schůzi vyl vyznamenán pan Ladislav Jurný
stříbrným odznakem, tj. rybářským vyznamenáním II. stupně za zásluhy o rybářství.
Členská základna čítá 35 členů dospělých a 15 členů z řad mládeže.
Odpracované brigády v počtu 712 hodin na úklidu řeky po jarní vodě, vysazení a
zlovení na potocích Semíči a Sebránku, rybnících v Míchově a ve Svitávce.

V uplynulém roce bylo:
- vysazeno: Semíč – 37 500 ks pstruh duhový, Sebránek – 5 000 ks pstruh potoční,
rybník v Míchově – 2 815 ks kapr o váze 150 kg; na lovný revír Svitava v oblasti Lubin –
100 ks kapr, v oblasti obecního parku – 100 ks kapr, dále bylo do Svitavy vysazeno – 10
ks amura o váze asi 30kg, 1 200 ks ostroretka, 1 500 ks lipan, 3 316 ks pstruh duhový, 3
796 ks pstruh potoční.
- zloveno: Semíč – 2 606 ks pstruh duhový (jaro), Sebránek – 177 ks pstruh
potoční, rybník Míchov – 2 310 ks kapr (váha 1 850 kg).
Poplatky pro rok 2005:
300 Kč – členský příspěvek,
150 Kč – manipulační poplatek
900 Kč – povolenka pstruhová,
700 Kč – povolenka mimopstruhová,
100 Kč – rybářský lístek na 1 rok,
200 Kč – rybářský lístek na 3 roky,
500 Kč – rybářský lístek na 10 let.
Na podzim dostali rybáři od OÚ Svitávka do pronájmu rybník za bývalým
koupalištěm za nájemné ve výši 3 000 Kč ročně + podíl prací na údržbě rybníka a okolí.
Rybník byl zloven 22. 10. za účasti veřejnosti. Bylo zloveno cca 6 q kaprů a 12
kusů tolstolobiků. Při veřejném prodeji se prodalo 160 kusů kapra a všech 12 kusů
tolstolobiků.

Sbor dobrovolných hasičů Svitávka

Představitelé sboru od jeho založení:
Velitelé:
1885-1893
1894-1897
1898-1901
1902-1904
1905-1908
1909-1913
1914-mobil.

Vojtěch Šoch
Josef Křipský
Fr. Staněk
Josef Šaršon
Jan Kupsa
Josef Kolínek
Josef Buršík
Jan Kupsa
1914-1915 Alois Krupica
1916-1918 Jan Kupsa
1919-1930 Josef Buršík
1931-1945 Jan Matuška
1945 Fr. Horák

1946-1950 Karel Kalina
1951-1952 Boh. Hrubý
1953-1956 Fr. Vlk
1957-1961 Jar. Souček
1962
B. Věžník
1963
Jar. Souček
1964-1975 Josef Zapletal
1976-1977 Karel Šmída ml.
1978-1980 Josef Zapletal
1981-1982 Zdeněk Hartman
1983-2004 Jaroslav Suk
2005- Rudolf Bartoněk

Jednatelé:
1886-1892
1893-1895
1896
1897
1898
1899
1900-1904
1905-1906
1909-1916
1908
1909-1916
1916-1918
1923-1927
1922
1923-1927
1928-1930
1931-1935

Emil Roth
Fr. Štácha
Jan Kupsa
Ant. Cetkovský
Fr. Štácha
Jos. Cvrkal
Jan Kříž
Jar. Sröder
Alois Krupica
Jan Kříž
Alois Krupica
Jan Kříž
Alois Krupica
Fr. Hrubý
Alois Krupica
Kučírek
Fr. Nečas

1936-1944
1945
1945-1947
1948-1950
1951
1951-1952
1953
1954-1956
1957-1958
1959
1969
1961
1962-1963
1964-1982
1982-1989
1989-1997
1998-dosud

Jos. Hájek ml.
Jos. Nový
Vl. Daněk
Fr. Vlk
Fr. Jakubec
Josef Dostálek
Fr. Jakubec
Zdeněk Hrubý
Aug. Hájek
Miloš Lepka
Jos. Hájek
B. Věžník
Aug. Hájek
Václav Janoušek
Rad. Hruda
Libuše Lepková
Tomáš Suk

Předsedové:
1898-1818
1919-1935
1936-1938
1939-1950
1951
1952
1953-1956
1957-1958

Josef Křipský
Jan Kupsa
Josef Buršík
MUDr. Fr. Dosoudil
Jan Matuška
Josef Jakubec
Josef Dostálek
Vladimír Daněk

1958-1975
1976-1977
1978-1980
1981-1982
1983-1988
1989-1991
1992-2004
2005-

Karel Šmída st.
Karel Novotný
Zdeněk Špidla
František Švec
Zdeněk Hartman
Mirosl. Foler st.
Zdeněk Hartman
Jaroslav Suk

V období let 1885 – 1898 ve sboru nebyl starosta volen a jeho funkci pravděpodobně
zastával tehdejší velitel.

Tělocvičná jednota Sokol Svitávka

ŽUPA KRÁLE JIŘÍHO
Málokterá organizace sehrála v našich dějinách tak významnou úlohu jako Sokol.
Vznikl v rámci určitých historických souvislostí ke zdokonalování fyzické zdatnosti a
rozvíjení duchovních hodnot člověka. Současný Sokol je demokratický, nezávislý spolek
pro všechny věkové kategorie, vítá mezi sebe i ty, kteří nemají nejideálnější fyzickou
kondici, ale chtějí a je jim dobře mezi ostatními.

Uskutečněné akce během roku 2005:
15. 1. - X. Sokolský ples,
Únor - účast jednoho družstva na turnaji ve florbalu v Letovicích
Březen - návštěva bývalé náčelnice z cvičitelny ses. Libuše Hoffmanové při příležitosti
jejího významného životního jubilea 90 let,
Duben - 1. 4. první „Setkání pamětníků“ v místní sokolovně.
- 7. 4. valná hromada,
- 30. 4. tradiční „pálení čarodějnic“ s písničkami u táboráku.
Duben až červen: účast Lenky Novotné na kurzu aerobiku III. třídy v Ústřední škole ČOS
Tyršův dům.
Září - 25. 9. Slavnostní zakončení sletové štafety v areálu Sokola ve Svitávce.
Prosinec – Mikulášská nadílka
Říjen až prosinec – nácvik na sokolský slet 2006.

Ochotnické divadlo Svitávka

Kromě již tradičního dětského maškarního karnevalu a maškarního plesu pro
dospělé (19.3.) uspořádali ochotníci dětský den. Děti prošly trasu, na které bylo několik
zastávek u pohádkových postav. Ty jim zadávaly úkoly a v cíli na ně čekala sladká
odměna.
Kromě toho spolek nacvičil novou pohádku, tentokrát to byla „Princové jsou na
draka“ plná písniček. Krále ztvárnila Martina Klimešová, princeznu Mirka Holasová,
Honzu Dana Dvořáková, rádce Mirka Podsedníková, Honzovu matku Romana Klíčová,
Mirečka Jana Miklošková, velvyslance Mirek Maňoušek a dvorní dámu Hana Macků.
Opět se zapojily také děti z divadelního kroužku. Dopoledne bylo představení pro MŠ,
ZŠ a další instituce z blízkého okolí, odpolední představení bylo určeno pro veřejnost.

Sálová cyklistika

Kromě již v přehledu vzpomínaného 4. světového poháru UCI, který klub
uspořádal v Kunštátě na Moravě se 15. října uskutečnil 59. mezinárodní turnaj Olma v
St. Gallenu ve Švýcarsku. Naše dvojice Pavel Vitula – Robert Loskot skončila na
výborném třetím místě v konkurenci osmi týmů.
Dne 16. října 2005 získala dvojice hráčů z Mlékárny Olešnice Cykloklubu Svitávka
Radim Hasoň a Pavel Loskot vítězství v dalším kole světového poháru UCI v japonském
Tokiu před dvojicí Rafael Stadelmann a Andreas Zaugg v konkurenci 10 týmů ze 4 států.

SK Moravan Svitávka
Kategorie muži – III. třída: SK Moravan Svitávka v soutěžním ročníku 2004/2005
obsadil poslední místo v tabulce a sestoupil do IV. třídy okresního přeboru s bilancí dvě
výhry, dvě remízy a 21 proher získal pouhých 9 bodů. Vítězem skupiny byly Boskovice
„B“ s celkovým počtem 69 bodů.
Kategorie dorost - II. třída: SK Moravan v soutěžním ročníku 2004/2005 obsadil
13. příčku s celkovým počtem 24 bodů. Na kontě má 7 výher, tři remízy a 18 proher.
Vítězem skupiny byla Lipůvka se 75 body.
Kategorie žáci – skupina B: Žáci si v této sezóně vedli nejlépe. Obsadili 4. příčku
s konečnými 33 body a bilancí 10 výher, 3 remízy a 7 proher. Vítězem skupiny je Černá
hora s celkovým počtem 51 bodů.
Kategorie přípravka – skupina B: žáci přípravky si letos vedli průměrně. Skončili
na šestém místě s 29 body. Odehráli celkem 18 zápasů, z nichž 8 vyhráli, v pěti zahráli
remízu a pět zápasů prohráli. Na vedoucí Boskovice ztratili 23 bodů.

Kynologický klub

V kynologickém klubu Svitávka se 17. září konaly závody dle národního
zkušebního řádu v kategoriích ZVV1 a ZVV2. Bohužel důvodem špatného počasí
dorazilo pouze devět soutěžících. V kategorii ZVV1 zvítězil Milan Mohler z KK
Moravičany.
Ve druhé skupině ZVV2 získal nejvíc bodů Slavomír Bořuta z KK Břeclav.
Kynologický klub u příležitosti závodů oslavil 5 let své existence.

