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Prezident České republiky Václav Klaus pronesl podle tisku netradičně umírněný
novoroční projev. Na minimum omezil kritiku současné vlády a k letošním volbám do
Poslanecké sněmovny řekl pouze, aby při nich lidé nezůstali doma. Obavy z výsledků
voleb podle něj nejsou na místě. „V letošním roce se žádných velkých zvratů bát
nemusíme. Jsme zemí vnitřně stabilní a stabilitu posiluje členství v Evropské unii a
Severoatlantické alianci,“ prohlásil.
Prezident si ovšem nenechal ujít příležitost vyjádřit svůj tradiční postoj
k budoucnosti Evropské unie: ocenil loňské odmítnutí evropské ústavy ve Francii a
Nizozemsku. „Skončila éra, kdy byla o evropské integraci povolena jen jediná pravda.
Nasloucháno začíná být i zastáncům jiných pohledů, což je dobře, i když to přišlo
s mnoholetým odstupem,“ řekl hned v úvodu svého čtvrthodinového vystoupení.
Od prvního dne nového roku je dražší plyn, teplo a elektrická energie. Za plyn
zaplatíme v průměru o 4,8% více, elektřina je dražší o téměř devět procent. Cena
vodného zůstává ve výši předchozího roku, tj. 14,60 Kč/m 3.
Celý leden nás všechny trápí přívaly sněhu a dlouhodobě nízké teploty. Sněhová
peřina udělala nepochybně radost dětem, o poznání méně nadšení už panovalo mezi
řidiči a samozřejmě i mezi občany, kteří byli nuceni neustále odklízet sníh z chodníků a
dvorů. Je skutečností, že tak velkou sněhovou nadílku snad desítky let nikdo
nepamatuje. O údržbu místních komunikací se starají zaměstnanci obce a na rozdíl od
předchozích let, jsou tyto komunikace udržovány i o víkendech. Tato zimní údržba se
samozřejmě prodražila a odčerpala nemalou částku z obecního rozpočtu.
Pokračuje radikální prořezávání a kácení stromů v obecním parku kolem řeky
Svitavy, které provádí Povodí Moravy.
Plesovou sezónu v letošním roce zahájil v sobotu 14. ledna Sokol Svitávka.
K tanci a poslechu hrála skupina J. Molta z Boskovic, vstupné 50 Kč. Účast byla velmi
nízká, něco kolem osmdesáti návštěvníků.
Mnohem vyšší účast zaznamenal o týden později 21. ledna na svém plese
zahájeném loveckými fanfárami místní Myslivecký spolek. Výborná myslivecká kuchyně
a bohatá věcná i zvěřinová tombola přilákaly více než 250 návštěvníků. Hudba Arcus,
vstupné 60 Kč.
Jako třetí z pořadatelů uspořádal v sobotu 4.2. XV. reprezentační ples oddíl
kopané SK Moravan Svitávka s hudbami Arcus a Omako, vstupné 70 Kč. Součástí
večera byla i malá módní přehlídka. Účast vysoká.
V sobotu 18. února uspořádaly členky Ochotnického divadla Svitávka dětský
karneval. V rámci programu vystoupily mažoretky z Letovic a děvčata z divadelního
kroužku.

V pondělí 27. února byli na obecním úřadě oceněni nejlepší sportovci obce za rok
2005. Vedení radnice tak oprášilo přibližně patnáct let starý „nultý ročník“ vyhlášení
nejlepších sportovců po tehdejším úspěchu hráčů kolové Roberta Loskota s Jiřím
Hrdličkou. Tato akce by se do budoucna měla stát další tradicí naší obce. Nejlepší
sportovci, které vybírali vedoucí a trenéři všech sportovních oddílů v obci, dostali pohár,
diplom a květiny. Blahopřál jim nejen starosta obce Martin Cetkovský a místostarosta
Jaroslav Zoubek, který je zároveň místopředsedou sportovní komise Jihomoravského
kraje, ale i ředitel Krajského úřadu v Brně Jiří Crha. Na předávacím aktu zazněla slova
se slibem mnohem vyšší podpory sportu v obci než tomu bylo doposud. Oceněni byli:
Pavel Loskot a Radim Hasoň (kolová) – mistři ČR v kolové, šestí ve finále Světového
poháru; Ladislav Dvořák a Lukáš Richter (kolová) – mistři ČR v dorostu, 4. místo na ME;
David Richtr, Pavel Richter (kolová) – mistři ČR v žácích, vítězové Českého poháru;
Marcela Šedová a Václav Záboj – (ZŠ Svitávka) – vítězové stolního tenisu na DOH ve
Sloupu; Petra Šikulová (ZŠ Svitávka) – vítězka šplhu na DOH ve Sloupu; Ondřej Antl (ZŠ
Svitávka) – vítěz střelby ze vzduchovky na DOH ve Sloupu; Václav Záboj, Tomáš Dyčka,
Lubomír Chloupek, Petr Kamenický (SK Moravan) – mladí fotbalisté přispěli ke třetímu
místu přípravky v krajském finále; Radek Vancl (motokros) – v přeboru ČR amatérů
obsadil 31. místo, zvítězil v přeboru kraje Vysočina; Martin Zerák (TJ Sokol) – vynikající
výsledky ve stolním tenisu za A tým.
I po celý únor nás stále trápí časté sněžení. Na ledové ploše v parku, která byla
po celý leden upravena pro bruslení a neustále si vyžaduje úklid sněhu, se bruslí až do
třetího únorového víkendu. Prudké oteplení a následné velice nízké noční teploty
znehodnotí celou plochu a bruslení je konec.
Postní doba začíná Popeleční středou, která letos připadá na prvního března.
Popeleční středa přitom v kalendáři nemá pevné místo. Toto období půstu každoročně
začíná čtyřicet dnů před Velikonocemi a ukončí tak čas masopustů či karnevalů, čas
vyhrazený plesům a tanečním zábavám. Vrcholem masopustních oslav jsou podnes na
Moravě takzvané „fašankové“ obchůzky v maskách či pochovávání basy na masopustní
pondělí, které letos připadlo na 27. únor. Následná postní doba má být pro křesťany
časem pokání, zdrženlivosti, obnovy křesťanského života, usmiřování s druhými a činění
dobra.
V naší obci je průvod maškar i pochovávání basy již mrtvou tradicí, na které se
především podepsal předchozí režim i český ateismus. Z nejbližších okolních obcí
maškary chodí stále pravidelně ve Skalici, tradiční pochovávání basy s příslušným
obřadem se uskutečňuje každoročně v Sebranicích.
V týdeníku Region Press byl dne 6. 3. otištěn následující krátký článek: Příležitost
celoročně trénovat chce umožnit vedení obce Svitávky svým sportovcům, zejména
mladým fotbalistům. Proto uvažuje o výstavbě hřiště s umělým povrchem, které by mohlo
stát u základní školy. Do výstavby se ale pustí pouze v tom případě, že dosáhne na
dotaci z programu UEFA. Celá akce si má vyžádat sumu 2,6 mil. korun, v obecním
rozpočtu je vyčleněna částka 800 tisíc korun.
V sobotu 18. 3. pořádal spolek Ochotnické divadlo Svitávka v pořadí již šestý
Maškarní ples s volbou nejlepších masek. K tanci i poslechu hrály skupina Arcus a
cimbálová muzika Ječmínek. Vstupné 60 Kč. Účast kolem 200 návštěvníků.

Poslední březnovou neděli můžeme opět vidět na školním komíně čápa (podle p.
Miholy st. je zde již od 20. 3.), který před příletem své družky upravuje a čistí hnízdo.
Hromady sněhu, které přinesla dlouhá zima, začaly koncem měsíce března tát.
Vysoké teploty a déšť spolu s tajícím sněhem daly do pohybu obrovské množství vody,
která na některých místech způsobila problémy. V našem regionu nebyly zdaleka tak
vážné, jako například na Znojemsku nebo v jižních Čechách. Ve čtvrtek 30. 3. ráno
hejtman Stanislav Juránek vyhlásil pro celé území Jihomoravského kraje stav nebezpečí.
Krizová opatření se v našem regionu vztahovala na katastrální území obcí ležících na
řece Svitavě a na obec Sloup. Zaplaveno bylo mnoho hektarů polí a luk, na některých
místech byly uzavřeny silnice. Samotná Svitávka postižena tentokrát nebyla, jen
v některých domech kolem Semíče hasiči odčerpávali vodu ze sklepů. Mnohem hůře na
tom byli od Svitávky směrem na jih, kde řeka opustila koryto a rozlila se k Mladkovu a
Skalici a dále ke Lhotě Rapotině. Zaplavena byla i luka podél Svitavy u Sasiny, stejně tak
ještě dlouho zůstávala voda na „Lubinách“. Několikrát krátkodobě byl zaplaven podchod
pod železniční tratí u sokolovny.
V měsíci dubnu bylo pokračováno v úpravě náměstí. Na připravená místa byly
osazeny stožáry veřejného osvětlení.
V sobotu 22. 4. se do místní tělocvičny ZŠ sjelo šest nejlepších týmů z republiky
na finále Mistrovství ČR juniorů v kolové, které bojovaly nejen o titul, ale také o nominaci
na Mistrovství Evropy pořádané 26. – 27. 5. v Litomyšli. Konečné pořadí: 1. Mlékárna
Olešnice CK Svitávka (L. Dvořák, P. Richter), 2. TJ Šitbořice I, 3. SC Svitávka (M.
Hudský, J. Hamerský), 4. MO Svitávka II (J. Stibor, D. Richtr).
Na začátku května bylo opraveno odvodnění plochy mezi železniční tratí a státní
silnicí na Lubinách. Původní nefunkční betonové potrubí u železničního mostu na konci
Jiráskovy ulice bylo nahrazeno novým, současně byl prohlouben příkop mezi silnicí a
zatopenou plochou. Tato úprava ale okamžitý efekt nepřinesla vzhledem k malému
přirozenému spádu, voda postupně téměř zmizela v následujících dvou měsících díky
vysokým teplotám beze srážek. Další srpnové deště znovu tuto plochu zaplavily. Práce
na odvodnění prováděl místní podnikatel Josef Horák.
Kulturní komise připravila na 6. května zájezd pro děti a rodiče do Divadla Polárka
Brno na představení „Rumcajs“.
Kolem 8. 5. bohatě kvetou všechny druhy stromů, nedostatek je však včel, které
opylováním zajišťují bohatou úrodu. I přes dlouhou zimu příroda vše rychle dohání.
14. května proběhla oslava Dne matek v sokolovně. Program připravila místní TJ
Sokol, ZŠ, MŠ a ZUŠ z Boskovic a Letovic.
V tomto měsíci byly zahájeny také práce na dětském hřišti v parku, 19. 5. byla
provedena montáž hracích prvků.
27. května se v Litomyšli konalo Mistrovství Evropy v kolové, kde naši hráči
Lukáš Richter a Ladislav Dvořák vybojovali bronzovou medaili.
Ve stejný den uspořádali OÚ Svitávka, SK Moravan a Ochotnické divadlo
Svitávka Dětský den u příležitosti Dne dětí. Program zahájil 3. ročník turnaje přípravek
„Flamex junior cup“. Turnaj vyhrál AFK Letovice, Svitávka skončila na třetím místě.
Ve 13.30 proběhlo slavnostní otevření nového dětského hřiště v parku obce.
Odpoledne na děti čekaly hry a soutěže.

Koncem května (29. 5.) byla otevřena nová prodejna Domácí potřeby, Náměstí
svobody č. 127 (v prostoru zaniklé prodejny Opál). Provozovatelem je Petr Langr ze
Šebetova.
2. a 3. června proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky. V rámci Svitávky byly výsledky následující:
- ČSSD
355 hlasů
39,44 %
- ODS
246 hlasů
27,33 %
- KSČM
148 hlasů
16,44 %
- KDU-CSL
69 hlasů
7,66 %
- Strana zelených
38 hlasů
4,22 %
- ostatní strany celkem
44 hlasů
4,86 %
V prvním červnovém týdnu je započato s osazováním parku květinami a
dřevinami, vyrovnávány a upravovány jsou travnaté plochy před i za velkou vilou, podél
přístupových cest kolem velké vily byly osazeny nové obrubníky a výmoly a nerovnosti
na cestách zarovnány z dovezené odpadové drti z odfrézovaných živičných povrchů
vozovek. Značnou změnu v úpravě zaznamenal i prostor mezi velkou vilou, fotbalovým
hřištěm a kabinami.
Ve čtvrtek 8. 6. se uskutečnil transport sochy sv. Jana Nepomuckého na
připravený základ na náměstí. Tato socha se sem po 22 letech vrací zpět, i když ne na
úplně stejné místo. Její situování bylo zvoleno s ohledem na novou architektonickou
úpravu náměstí v odpočinkové zóně.
Těsně před poutí byly na vydlážděný prostor u sochy ve stínu lip osazeny tři nové
lavičky k odpočinku.
Dřeviny lemující parčík před kostelem, kde socha stála, byly vymýceny. Vyvýšený
terén byl odtěžen a zarovnán s okolním chodníkem a místní komunikací vedoucí do části
obce V Domkách, která je jako poslední v obci dlážděna kamennými kostkami.
Na 9. června připravila kulturní komise zájezd do Mahenova divadla v Brně na
divadelní představení „Figarova svatba“.
Kolem poloviny června bylo započato s budováním chodníků kolem rodinných
domků na ulici Františka Řepky od železniční zastávky směrem k Sebranicím. Dosud
byl v těchto místech chodník přerušován travnatými pásy.
15. června byla odstraněna plechová čekárna na autobusové zastávce na
náměstí.
17. června proběhl III. ročník žákovského turnaje „O pohár starosty obce“. Turnaje
se zúčastnila mužstva Sokol Skalice nad Svitavou, TJ Sokol Lipovec, TJ Sokol Březová
nad Svitavou a SK Moravan Svitávka, které si tak prodloužily fotbalovou sezónu.
Svitávečtí žáci šli do prvního zápasu s vervou a převálcovali SK Sokol Lipovec 5:1.
Čtyři góly střelil Luboš Chloupek, který si tím vysloužil zároveň titul nejlepšího střelce
turnaje.
Ve finále čekala Svitávku Skalice nad Svitavou, která v prvním utkání porazila
Březovou těsně 1:0. Naši žáci však nedokázali vsítit branku a prohráli ve finálovém
utkání 0:2. Vítězem turnaje se tedy stal Sokol Skalice nad Svitavou.

Ve dnech 19. – 30. 6. se uskutečnily v Kroměříži dvě výstavy svitáveckého
fotografa Radomíra Šmerala. První z nich, umístěna v ateliéru Sklep fotografa Stojanika,
nesla název „Portrét ženy“, druhou výstavu v Galerii Artizóna pod názvem „Fotoobrazy“
doplnila Emílie Vitouchová svými malovanými kameny.
22. června byl zavedený nový systém sběru, přepravy a třídění plastových obalů
v obci. Tento druh odpadu je od června odvážen od domů na sběrné místo pracovníky
OÚ. 17. června byl proveden sběr nebezpečného odpadu. Obec také vydala Obecně
závaznou vyhlášku o zákazu volného pobíhání psů a jiného zvířectva na veřejném
prostranství obce.
Ve dnech 23.-25.6. proběhla ve Svitávce pouť. Vzhledem k současným úpravám
parku a rozhodnutí obecního zastupitelstva bylo povoleno umístění prodejních stánků
pouze na příjezdové komunikaci k parku (Hybešova ulice). Pouťové atrakce byly tradičně
na ploše kluziště a mezi kabinami SK Moravan a fotbalovým hřištěm.
Páteční předpouťovou zábavu navštívilo asi 250, sobotní zábavu až 550 platících
lidí. V neděli odpoledne hrála v parku hudební skupina z Boskovic.
25. června - na slavností mši v kostele sv. Jana Křtitele zpívá místní chrámový
sbor Lidovou mši Fr. Jiřím „Tobě, Pane, na výsosti“. Varhanní doprovod zajistil Jan
Baroš, dirigentem byl Tomáš Pléha.
V červenci pokračují práce na rekonstrukci náměstí. Je zbudována kašna se
stříkající vodou. V tuto dobu se dokončují také chodníky na ulici Františka Řepky.
Loni v prosinci uplynulo přesně 120 let od založení místního hasičského sboru.
Oslavu si však hasiči nechali na léto, konkrétně na 16. července, aby návštěvníky
neochudili o praktické ukázky své činnosti.
Hasičskou slavnost si nenechali ujít nejen naši občané, ale také kolegové hasiči
z jiných hasičských sborů. K prohlídce byla historická ruční stříkačka, kterou přivezli
hasiči ze Sebranic.
Hasiči předvedli zásah při fingované dopravní nehodě, uhašení hořícího auta a
nechyběla ani ukázka hašení požáru staré hospody. Oslavu doplňovala tematická
výstava v budově obecního úřadu.
V závěru měsíce července byl firmou Dopravní stavby Brno, s.r.o. dokončen
chodník kolem rodinných domků na ulici Františka Řepky. Zvýšila se tak bezpečnost
chodců po celé její délce.
Na druhé straně této ulice byla v oblasti řadových domků pomocí položených
obrubníků, které byly vyzískány při rekonstrukci chodníků v obci, vytvořena zábrana proti
případné (v posledních letech časté) zvýšené vodní hladině potoka Sebránek. Tuto práci
zajišťovala obec svými pracovníky.
29. července byl uspořádán VIII. ročník „Memoriálu Zdeňka Jakubce st.“ Tento
turnaj byl specifický tím, že za družstvo Svitávky hráli hráči Boskovice „B“ a hráči SK
Moravanu, kteří budou v podzimní části soutěže 2006/2007 hostovat v Boskovicích.
Turnaje se zúčastnili tyto týmy: Sokol Voděrady, Sokol Benešov, AFK Letovice „B“ a SK
Moravan – Boskovice „B“.
V prvním zápasu Svitávka porazila Voděrady vysoko 7:0. Do finále nastoupila
proti Letovicím. Tentokrát se však nepodařilo zopakovat výkon z prvního utkání a
Svitávka tak skončila druhá.

Podle meteorologů byl letošní červenec nejteplejším měsícem na území naší
republiky za posledních 60 let. Ačkoliv na mnoha místech hřměly bouřky s prudkými
lijáky, tak v naší obci a blízkém okolí po celý měsíc téměř nekáplo. Zvláště v druhé
polovině měsíce tropické teploty překračují 30°C.
Vzhledem k suchému počasí měli během tohoto i předchozího měsíce dostatek
práce místní hasiči, kteří pomocí techniky (cisternového vozu) zavlažovali nové zelené
plochy na náměstí a v parku.
Na začátku srpna (2. 8.) byla odtěžena část břehu potoka Sebránku v těsné
blízkosti podjezdu železniční trati, aby se tak zvýšila průtočnost tohoto kritického místa.
Práce prováděl místní podnikatel a místostarosta Josef Horák.
Větší nepřízeň počasí než je ta letošní zemědělce snad ani nemohla potkat. Po
dlouhé zimě, dvojích povodních a dlouhotrvajícím suchu teď zase začátkem srpna začaly
dlouhotrvající vydatné deště. Kvůli podmáčené půdě nemohly na pole vjet stroje a žně se
tak na několik dní zastavily. Obilí začalo plesnivět a ztratilo na kvalitě, místy začalo navíc
klíčit nastojato v klasech. Už před dešti bylo zřejmé, že výnosy budou nižší než vloni.
V polovině srpna byla zahájena vnitřní přestavba bývalého přízemního rodinného
domku sousedícího se školou (závěrem roku 1986 zakoupen pro účely vybudování
školních dílen) na novou školní jídelnu. Projektantem stavby s názvem „Základní škola
Svitávka – vestavba školní kuchyně a jídelny“ byl GAsAG, s.r.o. Brno. Projekt navrhoval
vestavbu kuchyně a jídelny s vyvařovací kapacitou 150 obědů. Pro jídelnu je využita
bývalá třída školy přístupná ze školní chodby. Obsahuje 36 míst u stolů, umývadlo,
samoobslužný výdej nápojů a pult pro podnosy.
Stravování žáků je dlouhodobě zajišťováno docházením do jídelny umístěné v
suterénu budovy obecního úřadu (velká vila), kde je současně i kuchyně, v níž jsou
obědy připravovány. Tyto prostory v současnosti nevyhovují jak z hlediska kapacity, tak i
provozně – technického řešení. V roce 1997, kdy byla Svitávka postižena povodněmi,
byly tyto prostory zatopeny do výše více než 1 metr.
V druhé polovině srpna se dočkaly opravy povrchu další dvě místní komunikace a
to na ulici Sedláčkova a Husova. Na stávající vozovku byla položena nová vrstva
živičného koberce. Práce provedla firma Dopravní stavby Brno, s.r.o. K nim posléze
přibyly další dvě komunikace na ulicích Tovární a U Koupaliště. Všechny tyto opravy byly
provedeny v hodnotě 5 miliónů korun.
V úplném závěru měsíce se rozbíhají další práce spojené s dokončením náměstí.
Pokládku silnoproudých kabelů a uzemnění pro nové osvětlovací stožáry zajišťoval
místní podnikatel Jiří Wetter. Zemní práce spojené s odtěžením přebytečné zeminy a
zhotovení nových chodníků a komunikace provedla firma Stavební práce Galda, Náměšť
nad Oslavou.
Také byl osazen vjezd do nové části hřbitova bránou, která má zabránit plnění
kontejneru určeného na odpad ze hřbitova, různým domácím odpadem.
Ochotnické divadlo Svitávka uspořádalo k ukončení prázdnin za velice
příjemného počasí v sobotu 2. září pro děti Pohádkový pochod přírodou. Start i cíl
pochodu byl u budovy OÚ.
Od počátku září pokračovala na levé straně náměstí pokládka zámkové dlažby a
montáž konstrukcí dřevěných otevřených přístřešků (12.9.), které slouží cestujícím

autobusovými spoji v případě nepříznivého počasí. Nezpevněné plochy před kavárnou
Pod dubem byly upraveny formou parkové úpravy a osázeny drobnými dřevinami.
Na září připravila kulturní komise zájezd do Prahy s procházkou po centru města
a s večerním představením na Pražském hradě v rámci Letních Shakespearovských
slavností.
V druhé polovině září se uskutečnila rekonstrukce dalších místních komunikací,
tentokrát na ulicích Tovární (po obou stranách Sebránku) a U Koupaliště. Vlastní akci
předcházela přípravná fáze spočívající v rozrušení a rozdrcení stávajícího povrchu s
podkladovým štěrkem, který byl následně zhutněn válcováním jako nová podkladová
vrstva. Po té byl položen nový živičný povrch firmou Dopravní stavby Brno, s.r.o.
V sobotu 16. září byla ve školní tělocvičně velice úspěšně završena sezóna
kolové finálem Mistrovstvím ČR žáků. Po mužích a dorostu titul mistrů ČR v nejmladší
kategorii zůstal rovněž ve Svitávce a to zásluhou Pavla Richtera a Tomáše Dyčky. Navíc
druhé místo obsadila svitávecká dvojice ve složení Patrik Kamenický a Filip Zahálka.
7. října se konal historicky 1. Svitávecký jarmark tradičních řemesel na náměstí
ve Svitávce. V kulturním programu vystoupili: mažoretky ZUŠ z Letovic, TJ Sokol
Svitávka, dívčí skupina „Spiders“ a Svatojánský chrámový sbor.
V rámci akce byla vysvěcena knězem Pavlem Kopeckým z Letovic zrenovovaná
socha sv. Jana Nepomuckého v parku na náměstí. U slavnostního vysvěcení zazpíval
Svatojánský sbor píseň od Josefa Foersta o sv. Janu Nepomuckém.
Socha byla vytvořena před třemi sty lety dosud neznámým autorem. Podle
latinského nápisu s chronogramem uvádějícím letopočet 1708 nechali sochu zhotovit
premonstráti kláštera Hradisko u Olomouce, pod jehož patronát Svitávka po staletí
patřila. Letošní renovace tohoto barokního sochařského díla stála 79 730 Kč a podle
znaleckého posudku PhDr. Kateřiny Dvořákové byla jeho odhadní cena stanovena na
780 000 Kč.
V 16.00 hod. se jarmark přesunul do kavárny Pod dubem, kde se uskutečnilo
vinobraní s cimbálovou kapelou „Ječmínek“.
10. října Parlament ČR stanovuje s účinností od 10. října 2006 obec Svitávka
městysem. Jmenovací dekret převzali v Praze 17. října starosta obce Martin Cetkovský
a místostarosta Jaroslav Zoubek z rukou místopředsedkyně PS ČR Miroslavy Němcové.
Status se uděloval od 13. století až do II. světové války. Ještě v roce 1930 bylo u
nás 503 městysů. Tento titul ovšem po roce 1948 zanikl. Nyní poslanci schválili novelu
zákona o obcích, která městečkům jejich historický titul vrátila.
Mimo Svitávky získávají jmenovací dekret v našem okresu také Černá Hora,
Lomnice, Ostrov u Macochy a Doubravice n./Svitavou.
V druhé polovině měsíce října byla vyměněna okna na poště nacházející se v
domě na ulici Palackého 183. Krátce před 16. hodinou v úterý 24. 10. byl zprovozněn
nový terminál Sazky (prvním zákazníkem byl kronikář obce). V prostorách pošty došlo ke
změně počtu poštovních přepážek a pracovišť ze dvou na jedno a tím i zvětšení
čekacího prostoru pro zákazníky.
Ve dnech 20. a 21. října se uskutečnily celorepublikové volby do obecních
zastupitelstev. Ve Svitávce bylo voleno 15 členů zastupitelstva. Z celkových 1333
zapsaných voličů přišlo k volebním urnám pouze 59,49%. Na základě výsledků 15
kandidátů s nejvíce hlasy vytvořilo následující složení obecního zastupitelstva:

ing. Martin Cetkovský – starosta, člen rady
Jaroslav Zoubek – místostarosta, člen rady
Mgr. Miloš Randula, člen rady
ing. Josef Zapletal, člen rady
Miroslav Dvořák
Miroslava Holasová
Radoslav Hruda
Martina Klimešová
Pavel Krejcar
ing. Josef Mašek
Jaromír Matějů
Jiří Šváb
ing. Jan Vašíček
Milada Vašková
Předsedové výborů a komisí:
Jaromír Matějů – finanční výbor
Miroslav Dvořák – kontrolní výbor
Pavel Krejcar – komise kulturně-sportovní
ing. Josef Mašek – komise stavební a bytová
Během měsíce října byly také zabudovány nové osvětlovací stožáry na levé části
náměstí a v ulici Na Skalkách probíhalo budování nových chodníků. Koncem října jsou
nad sokolovnou rozestavěny čtyři rodinné domky, pátý č.p. 507 je již obýván.
3. listopadu proběhl ve Svitávce Lampiónový průvod ukončený Halloween party
v prostorách parku obecního úřadu. Pro děti byl připravený program.
V druhé polovině listopadu byla provedena výměna zbývajících oken na
budově č. 183 (budova pošty)
V neděli 3. 12. se v sále OÚ uskutečnil v pořadí již „11. Adventní koncert“,
na kterém vystoupil Komorní pěvecký sbor Bohuslava Martinů z Letovic a místní
Svatojánský chrámový sbor.
Stalo se již milou tradicí, že Svitávku navštívil Mikuláš. Na cestě od kostela
ozářeného ohňostrojem jej doprovázel anděl. Mikuláš za přítomnosti dětí a rodičů
rozsvítil vánoční strom a rozdal svoji nadílku. Pan Pavel Dyčka speciálně pro tuto akci
vyrobil betlém.
V prosinci obec vydala první číslo nového obecního zpravodaje „Radniční
listy“. Soukromý fotograf Radomír Šmeral nabízel veřejnosti nový nástěnný kalendář pro
rok 2007.
Na štědrovečerní mši v místním kostele zazpíval Svatojánský chrámový sbor.

Rozpočet obce

Příjmy obce:
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Ostatní příjmy
Zapojení přebytku
Příjmy celkem

11 355 300,- Kč
2 159 400,- Kč
3 000 000,- Kč
1 441 400,- Kč
170 000,- Kč
8 832 100,- Kč
26 958 400,- Kč

Výdaje obce:
Silnice
Chodníky, parkoviště, náměstí
Přestavba školní jídelny
Správa OÚ
Ostatní výdaje
Výdaje celkem

7 030 100,- Kč
4 000 000,- Kč
4 500 000,- Kč
2 396 600,- Kč
9 031 700,- Kč
26 958 400,- Kč

Bližší informace ve zpravodaji květen/2006 v přílohách.

Narozené děti 2006

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

Sňatky uzavřeli

Do matriční knihy zapsáno 6 manželství, z toho 2 manželství před orgánem církve
v kostele v Sebranicích.

Požehnané stáří – nejstarší občané v roce 2006

Ženy:
Řehořová Jaroslava
Hoffmanová Libuše
Novotná Jarmila

95 let
92 let
89 let

Sasina

Horáková Olga

87 let

Muži:
Chloupek Jan
Horák Otakar
Bednář Vladimír
Hrachovina Antonín

92 let
88 let
88 let
86 let

Odešli tam, odkud není návratu

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

Zápisy do pamětní knihy

29. ledna
– vítání občánků (8 dětí)
27. února
– vyhodnocení „Nejlepší sportovec roku 2005“
10. prosince – vítání občánků (13 dětí)

Svitávka v datech

Statistika k 31.12.2006:
Počet obyvatel celkem
- z toho muži
- z toho ženy

1710
822
888

Průměrný věk obyvatel
- z toho mužů
- z toho žen

39,5
37,7
41,2

Počet obyvatel dle věku
- do 14 let
- 15-64 let
- nad 65 let

280
1174
256

Do Svitávky se přistěhovalo 42 osob, odstěhovalo se 56 osob.

Základní škola – šk. rok 2005/2006

Základní údaje:
Základní škola Svitávka je devítiletá, v každém ročníku je 1 třída. V září
nastoupilo do první třídy 13 dětí. Počet absolventů 17. Na 4-leté gymnázium byli přijati 2
žáci, na SOŠ nastoupilo 14 žáků, na SOU 1 žák.
Školu navštěvovalo v tomto školním roce celkem 165 dětí (z toho 77 na prvním
stupni a 88 na druhém stupni). Průměrný počet žáků na třídu je 18,33.
Škola má školní jídelnu v budově OÚ, kterou navštěvuje 115 dětí a 16 zaměstnanců
školy. Dále jídelnu navštěvuje dalších 49 strávníků. Školní družinu navštěvuje 30 dětí.
Na ZŠ vyučuje celkem 13 učitelů (12 žen a jeden muž), z toho 10 odborně
kvalifikovaných.
V letošním roce prospěli všichni žáci. Snížený stupeň z chování mají 4 žáci (druhý
stupeň)
Složení pedagogického sboru:
Ředitel:
Mgr. Aleš Antl
Zástupce ředitele: ing. Hana Podloucká
Výchovný poradce: Mgr. Věra Hájková
1. třída:
2. třída:
3. třída:
4. třída:
5. třída:
6. třída:
7. třída:
8. třída:
9. třída:

Daniela Mašková
Mgr. Jana Koudelková
Mgr. Iva Paráková
Mgr. Miroslava Pořízková
Marcela Langrová
Mgr. Stanislava Řehulová
Andrea Němcová
Mgr. Věra Hájková
Mgr. Ivana Přichystalová

Do důchodu odešla Mgr. Stanislava Křížová a v letošním roce nastoupila nová
paní učitelka Mgr. Jitka Sobotková. Školního metodika prevence převzala paní uč. M.
Langrová. Školníka nadále vykonává pan J. Mihola.
Školní družinu vede paní uč. Miroslava Kupsová. Školní jídelnu vede paní M.Bednářová.
V kuchyni pracují Mária Čuříková, Alena Kejíková a Aneta Staňková.
Ze života školy:
Žáci 7. ročníku se v lednu zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu v Čenkovicích.
26. ledna se konal školní karneval.
Dne 2. března se konalo ustavující zasedání Školské rady při Základní škole ve
Svitávce. Na 1. zasedání byli zvoleni:
předseda
ing. J. Mašek
zapisovatelka Mgr. Stanislava Řehulová
členové
ing. Hana Podloucká, Mgr. Marie Grulichová, PhDr. Zita
Hoffmanová, Miroslava Holasová
Ve dnech 4.-6. června se žáci zúčastnili „Olympiády dětí a mládeže“ v Blansku.
V konkurenci 700 žáků a 28 škol okresu získali 18 medailí – 9 zlatých, 8 stříbrných a 1
bronzovou. Nejúspěšnější byli: Tomáš Maršálek, Žaneta Staňková, Benjamin Šeda,

Lukáš Frehar, Darina Švábová, Honza Peterka, Tomáš Kamenický, Zlata Prudká a Olga
Svobodová.
Rekonstrukce a opravy budovy školy ve spolupráci s OÚ:
- výměna topných těles v přízemí
- oprava střechy (1. část)
- rekonstrukce WC
- výměna podlahové krytiny ve 4. třídě
- rekonstrukce žákovského nábytku v 1. třídě
- vymalování chodeb, šaten, WC a některých tříd
- zahájení výstavby nové školní jídelny s kuchyní

Mateřská škola – šk. rok 2005/2006
Ředitelka školy: Jitka Davidová
MŠ ve Svitávce je dvoutřídní. V tomto školním roce navštěvovalo školku 52 dětí,
přijato bylo 14 nových dětí. Školka pokračovala dle školního programu s názvem „Chtěl
bych zlatý klíček míti“.
Školní rok byl náročný. Byla velká nemocnost provozního i pedagogického
personálu. V září 2005 již nenastoupila paní kuchařka, která odešla na mateřskou
dovolenou. Její povinnosti začala plnit vedoucí školní jídelny – pí. Bílková, ze které se
zároveň stala i paní kuchařka. V měsíci dubnu se stalo, že byly práce neschopné 4
pracovnice – 2 učitelky a 2 provozní pracovnice. Takže paní učitelky plnily nejen
pedagogické povinnosti, ale pomáhaly také pečovat o úklid a jiné provozní práce. Přes
všechny obtíže ale děti nepoznaly, že se v mateřské škole něco děje. I letos se zúčastnili
výtvarné soutěže a kulturních akcí - divadla, kina, koncerty.
Cílem školního výletu byla letos Doubravice nad Svitavou. Nejdříve všichni
navštívili místní kino, později zahradnictví pana Koupého. Děti shlédly chov pštrosů i
s vylíhnutými mláďaty a učily se, jak pečovat o kytičky.
Co je nového ve školce? Ve třídě „Berušek“ bylo vyměněné PVC (podlaha). Byla
provedena oprava a nátěr fasády, vymalovány šatny a hygienická zařízení. V letošním
roce se opravy dostalo také střeše. Na zahradě přibylo nové hřiště z recyklované gumy.
V příštím roce je v plánu dovybavení tříd novými stoly a židličkami.
V mateřské škole pracuje hudebně pohybový kroužek.

Obecní knihovna

Stav k 31. 12. 2006:
Knihovna je otevřena 4 hodiny týdně. Knižní fond tvoří celkem 11 274 svazků. Z
toho 3 331 svazků náleží k naučné literatuře, zbývajících 7 943 svazků je zařazeno do
krásné literatury.

Počet čtenářů: 212, z toho 83 do patnácti let.
Přírůstky - 169, úbytky 75 knihovních jednotek
Výpůjčky v uplynulém roce: 9 546 knižních svazků.
Knihovna uspořádala 6 vzdělávací a výchovně kolektivní akcí pro veřejnost.

Svatojánský chrámový sbor

Sbor přijal pozvání na sobotu 1. dubna do polských Katowic. V tento víkend si
celý katolických svět připomínal první výročí úmrtí papeže Jana Pavla II. V sobotu
Svatojánci navštívili historický Krakow, který jako celé Polsko žil vzpomínkovými akcemi.
Hlavní vystoupení proběhlo na sváteční nedělní mši svaté v chrámu Páně v Žorach.
5. května se konal Jarní koncert při příležitosti otevření Salla Terreny Zámku v
Boskovicích. Mimo našeho sboru se zde představili komorní sbor Kdo má čas z Boskovic
a Vokální kvarteto Ostrava. V programu zazněly skladby duchovní a soudobé populární
hudby s akcentací na výročí skladatele J. Ježka.
Na pozvání otce Josefa Kohoutka zazpíval sbor při mši svaté ve Strachoticích na
Znojemsku ve farním kostele sv. Jiří z roku 1776. Tento kostel vybudovali loučtí
premonstráti. Ve stejný den sbor také vystoupil ve Slupu v kostele Jména Panny Marie
„Pod vrbami“ postaveného v roce 1228.
10. června se Svatojánci zúčastnili tradičního Sborování – nesoutěžní přehlídky
chrámových sborů brněnské diecéze.
5. července se ve Chrudichromech konala jubilejní 10. pouť u příležitosti svátku
slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Sbor zde zpíval pod vedením Tomáše Pléhy.
20. srpna proběhla v Sebranicích slavnostní poutní mše svatá. Sbor přednesl
Lidovou mši Fr. Jiříma Tobě pane na výsosti.
V zámeckém skleníku v Boskovicích se 10. listopadu konal absolventský koncert
dirigenta sboru Tomáše Pléhy. Mezi hosty byl i známý brněnský hudební skladatel Evžen
Zahradník.
Sbor vystoupil v Přerově na Koncertu – hudebním vystoupení tří pěveckých
sborů. Kromě Svatojánského chrámového sboru vystoupili gymnázium Jakuba Škody
z Přerova a Kdo má čas z Boskovic. Koncert se konal v kostele Českobratské církve
evangelické. Dirigenti T. Pléha a L. Koryčánková, klavírní doprovod M. Krejsa a J. Baroš,
flétny L. Koryčánková a J. Vávra. Sóla M. Vávrová a J. Purketová z Letovic.
30. prosince se konal koncert ve Skalici nad Svitavou, který začal mší
celebrovanou P. Konzbulem – současný spirituál Biskupského gymnázia v Brně. Zazněla
celá mše E. Marhuly.
Sbor se na sklonku roku rozloučil se svým dlouholetým členem Jiřím Makovským.

Sbor dobrovolných hasičů Svitávka

Jako první byl založený hasičský sbor ve svitávecké textilní fabrice v roce 1878
(jehož inspirací byl vznik prvního hasičského sboru na Moravě v Letovicích v roce 1870).
V roce 1885 byl ustanoven i samostatný sbor dobrovolných hasičů ve Svitávce. V té
době měl 28 členů. Peníze získával z členských příspěvků, darů a z pořádání zábav a
slavností. Obec darovala do začátku sboru stříkačku. Za 120 let existence sboru se
vystřídalo celkem 25 velitelů, 34 jednatelů a 16 předsedů.
Svitávečtí hasiči zasahují u požárů, pomáhají při odstraňování škod při povodních
a likvidaci následků dopravních nehod či technických havárií. Devatenáct členů sboru
tvoří výjezdovou jednotku Svitávky, která je v případě potřeby svolána k zásahu přímo
z blanenského střediska hasičského záchranného sboru pomocí mobilních telefonů.
V současnosti má sbor celkem 42 členů, z toho 37 mužů a 5 žen. Nejmladší člen
má 17 let, nejstarší 81 let. Je finančně podporován jak obcí samotnou tak
Jihomoravským krajem.

Myslivecký spolek Svitávka

V rámci myslivecké činnosti, mezi kterou též neodmyslitelně patří i péče o životní
prostředí, obnovil v letošním roce spolek spolupráci s úřadem městyse. Výsledkem
spolupráce je dohoda o zajištění péče o lesní pozemky v majetku obce. V rámci této
dohody uskutečnili členové spolku a jejich přátelé tři víkendové brigády v prostoru
koupaliště a v lokalitě na Hodišce. Šlo o vyžínání klestu a trávy mezi sazenicemi stromků
a následně jejich ošetření před zimním obdobím proti okusu zvěří.

SK Moravan Svitávka

Kategorie muži – IV. třída: SK Moravan v soutěžním ročníku 2005/2006 obsadil 9.
příčku s 24 body. Bilance zápasů: 7 výher, tři remízy a 14 proher. Vítězem třídy jsou
Vysočany se 64 body.
Kategorie dorost - II. třída: letošní ročník se dorostu příliš nevydařil a uzavírá
tabulku II. třídy okresního přeboru s 15 body. Na vítěznou Šošůvku ztrácí celých 48
bodů. Družstvo dorostu sehrálo celkem 26 utkání, přičemž zvítězili pouze třikrát, uhráli
šest remíz a ze 17 utkání odcházeli poraženi.
Kategorie žáci – skupina B: Žáci si v této sezóně vedli opět nejlépe. Obsadili
pátou příčku za Boskovicemi, Kunštátem, Skalicí a Černou Horou. Sehráli celkem 22
utkání s devíti výhrami, pěti prohrami a 8 remízami. Získali tedy 35 bodů a na první
Boskovice ztrácí 26 bodů.

Kategorie přípravka – skupina B: žáci přípravky se s 18 body umístili na 6. pozici.
6 zápasů vyhráli a 10 zápasů prohráli. Vítězem skupiny je mužstvo Boskovice „A“ se 45
body.

Ochotnické divadlo Svitávka

Ochotníci připravili pro veřejnost veselou zimní akci – „jízda na čemkoli“ na kopci
u rybníka. Fantazii se meze nekladou a proto přišlo na start mnoho originálních „vozítek“.
Maškarní ples (18.3.) byl letos poprvé tematicky zaměřen, a proto se v sokolovně
sešlo hodně doktorů, sestřiček a pacientů.
Letošní nacvičenou pohádkou byla ta O líném Honzovi. Martina Klimešová –
představitelka Honzovy matky – si u zkoušky pohmoždila koleno, přesto obě představení
(dopolední pro školy - pro místní ZŠ, MŠ, stacionář Agape Letovice a Pedagogickou
školu v Boskovicích - i odpolední pro veřejnost) zvládla o francouzských holích odehrát.
Honzu ztvárnila Dana Dvořáková, princeznu Mirka Holasová v alternaci s Romanou
Klíčovou.
Spolek se také zúčastnil 1. Svitáveckého jarmarku, kde nabízel domácí punč a
výrobky z dílny dětí ze speciálních škol. Výtěžek z akce věnovali ochotníci speciálním
školám na další činnost.

Tělocvičná jednota Sokol Svitávka

ŽUPA KRÁLE JIŘÍHO
Uskutečněné akce TJ Sokol Svitávka v letošním roce:
14. ledna - XI. sokolský ples
11. února - kontrolní sraz skladby „Korálky“ (Praha – Tyršův dům) – účast: ses.
Bednářová a Maršálková
25. března - kontrolní sraz skladby „Počítadla“ (Praha – Tyršův dům) – účast: ses.
Benešová Hana a Monika
7. dubna - „Setkání pamětníků“ v sokolovně ve Svitávce s programem a ukázkou
sletových skladeb a valná hromada s besedou pro pamětníky (ke dni má jednota 106
zletilých členů)
30. dubna – tradiční „Pálení čarodějnic“ pro všechny věkové kategorie
14. května – vystoupení rodičů s dětmi a mladšího žactva na oslavě „Dne matek“
28. května – vystoupení rodičů s dětmi na župním sokolském sletu v Tišnově

10. června - vystoupení rodičů s dětmi a mladšího žactva na Sokolském sletu
v Městečku v Trnávce
11. června – vystoupení rodičů s dětmi a mladších žen na sletu trojžupí v Brně
18. června – vystoupení rodičů s dětmi na Sokolském dnu ve Vyškově
5. a 6. července – vyvrcholení nácviku – XIV. Všesokolský slet v Praze (rodiče
s dětmi, ml. žactvo a ml. ženy)
18. srpna – slavnostní zhodnocení sletu
24. září – turistický výlet do „Krojovánek“ ke studánce Otylce (ženy), prohlídka
Kapličky. Trasa 12 km.
21. října – 25. Mezinárodní kongres aerobiku – hala Sprint Brno. Na programu
„Energy aerobics“, „Latino aerobics“ a „Step aerobics“ – účast cvičitelka aerobiku ses.
Novotná
11. a 12. listopadu – Sraz župních vedoucích (skupiny rodiče s dětmi) v Tyršově
domě v Praze – účast: ses. Bednářová a Maršálková
Prosinec – mikulášská nadílka pro rodiče s dětmi a ml. žactvo, spojená
s předáním Pamětních listů za účast na sletových vystoupeních
Jednotlivé skladby:
rodiče s dětmi – skladba „Korálky“
mladší žactvo – skladba „Počítadla“
mladší ženy – skladba „Bubínky“
Tenis – 1 družstvo v Krajské soutěži
- tenisové kurty v provozu od dubna do října, vzorně udržované
Stolní tenis – 4 družstva hrají okresní přebory. Oddíl má k dispozici 5 nových
stolů.
V červnu byl uspořádán náborový turnaj na místní ZŠ
V tomto roce proběhla také druhá etapa rekonstrukce budovy sokolovny. Byly
provedeny tyto práce:
1. Vybudování jímky na zachycení odpadních vod a kanalizace
2. Zateplení severní části tělocvičny a oprava fasády
3. Komunikace a zpevněné plochy před sokolovnou včetně schodů
4. V návaznosti na vybudované sociální zařízení výstavba sauny, odpočívárny a bazénu
5. Dokončení rekonstrukce suterénu
6. Výměna oken ve zbývajících prostorách

Sálová cyklistika
Výsledky sezóny 2005- 2006 :

Letošní umístění v jednotlivých kategoriích v kolové je více než úspěšné.
V kategorii žáci získala 1. místo na Mistrovství České republiky dvojice Pavel Richter a
Tomáš Dyčka. Stříbrnou příčku obsadila naše druhá dvojice – Patrik Kamenický a Filip
Záhalka.
V kategorii juniorů se Svitávka opět umístila hned dvakrát. Zlaté medaile
z Mistrovství ČR si domů přivezli Lukáš Richter a Ladislav Dvořák. Na třetí příčce
společně stanuli Jakub Hamerský a Jaroslav Mihola. Lukáš Richter a Ladislav Dvořák
navíc přivezli také bronzové medaile z Mistrovství Evropy juniorů v Litomyšli a zlaté
medaile z Mistrovství ČR v kategorii do 23 let.
Pavel Loskot a Radim Hasoň si z Mistrovství České republiky v kolové
mužů odnesli nevděčnou bramborovou medaili za 4. místo. Na místě pátém byla druhá
svitávecká dvojice Robert Loskot a Pavel Vitula.

Kynologický klub
Kynologický klub mimo své běžné činnosti i letos uspořádal soutěž ve sportovní
kynologii. Soupeřilo se ve dvou disciplínách – poslušnost a obrana. Na řádný průběh
soutěže dohlížel rozhodčí Miroslav Kašpar ze Šternberka, figurování se zhostil p.
Miroslav Valentin.
Soutěž se dříve jmenovala „O svitávecký obojek“. Letos se organizátoři rozhodli
přejmenovat jej na „Memoriál Standy Tesaře“ na památku předsedy klubu, který zemřel
23. srpna 2006 po těžké nemoci. Stanislav Tesař se mimo jiné zasloužil o vybudování
cvičiště Na Lubinách.
Letos se soutěž konala 16. září. Celkovým vítězem a držitelem putovního poháru
se pro rok 2006 stala Michaela Ptáčniková s Monou z Haškus s celkovým počtem 183
bodů.

