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Chronologický přehled událostí

Nový rok začal již tradičně novoročním projevem prezidenta republiky Václava
Klause. Z projevu prezidenta: „Žijeme v otevřeném a vzájemně více a více propojeném
světě. I když stále ještě patříme k novějším členům Severoatlantické aliance, získali jsme
tam dobré jméno a prokázali jsme, že jsme partnery, na které je spolehnutí. Naše
vojenské mise působí na několika místech světa a pomáhají tam nastolovat bezpečnost
a pořádek. Dělejme to v rozumné míře i nadále.
Vypořádali jsem se i se vstupem do Evropské unie. Ta nám sice nabízí nové
příležitosti a odstraňuje mnohé zbytečné bariéry mezi zeměmi (a tím i lidmi), ale zároveň
omezuje naše vlastní rozhodování, přináší nemalou byrokratickou zátěž a dává prostor k
aktivitám institucí, které nic skutečně pozitivního nepřinášejí. Především nás organizují,
regulují a kontrolují. Dělejme vše pro to, aby bylo co nejvíce toho prvního a co nejméně
toho druhého.“
Ve dnech 2.-14. ledna probíhala celorepubliková akce Tříkrálová sbírka. Svitávka
se zapojila také. Zapečetěná pokladnička byla umístěna v kanceláři úřadu. Darovaná
částka, která činila 1.300 Kč, byla odeslaná na charitu.
Od třetího ledna se poprvé žáci školy stravují v nové školní jídelně, už nemusí
docházet na obědy do zastaralé nevyhovující jídelny v suterénu Velké Löw-Beerovy vily.
Kromě jídelny byla vybudována i nová kuchyně. Celková investice do jídelny a kuchyně
s veškerým vybavením byla 7,5 milionů korun, přičemž z rozpočtu obce šlo na tento
projekt 5,5 mil. Kč, zbytek byl uhrazený ze státního rozpočtu.
Školní jídelna ustoupila jedné třídě a školní kuchyně nahradila dílny, které se přemístily
do náhradních prostor.
Celková kapacita nově zbudované kuchyně je 180 jídel denně. Škola také vaří pro
cizí strávníky přibližně 60 jídel denně. Pro externí strávníky má kuchyň zvláštní výdejnu.
Pokud by byl nárůst strávníků vyšší, školní kuchyně by se přizpůsobila.
Na 20. ledna připravil Myslivecký spolek ve Svitávce Myslivecký ples, který se
konal v sále místní sokolovny. Po loveckých fanfárách, které zahájily ples, následovala
módní přehlídka kolekce výrobků firmy Kožešnická a.s. Hlinsko v Čechách. K tanci a
poslechu hrála skupina Arcus.
V kulturním domě v Kunštátě se ve čtvrtek 26. ledna konalo vyhlášení ankety
„Sportovec okresu 2016“. Mezi oceněnými byla i naše dvojice Jiří Hrdlička a Pavel
Loskot. Pavel Loskot byl také oceněn jako osobnost okresu v oblasti sportu.
28. ledna se v kostele sv. Jana Křtitele konala zádušní mše za pana Jiřího
Makovského, kterou celebroval P. Jindra. Svatojánský sbor zazpíval Truvérskou mši od
Petra Erbena za doprovodu Leontiny Koryčánkové (flétna) a Jana Baroše (klávesy).

2. února se konalo slavnostní otevření nové školní jídelny a kuchyně. Tohoto aktu
se zúčastnilo nejen vedení obce, ale také ředitel Krajského úřadu Jiří Crha, senátor
Vlastimil Sehnal, poslanec František Sivera a starosta města Boskovice Jaroslav
Dohnálek.
U hřbitova byly postaveny dva nové sloupy osvětlení příchozí cesty na hřbitov.
V sobotu 10. února se konal XVI. Reprezentační ples SK Moravan Svitávka, oddíl
kopané. Akce proběhla v prostorách místní sokolovny. V sále hrála skupina Arcus,
v baru hudební duo Frapet.
Příští sobotu je to tentokrát XII. Sokolský ples. K tanci a poslechu hrála skupina
Prorock. Akce byla zpestřena zvěřinovou kuchyní.
V únoru byla provedena rekonstrukce veřejného místního rozhlasu. Přibyly tři
nové bezdrátově řešené body ve Svitávce a především byla napojena také část Sasina.
Způsob spojení obou částí je realizován bezdrátovou technologií s vysílačem umístěným
v budově úřadu městyse.
17. února proběhl v tělocvičně místní ZŠ mezinárodní turnaj v kolové juniorů, ve
kterém zvítězilo družstvo MO Svitávka ve složení Lukáš Richter a Ladislav Dvořák David
Richtr a Jan Stibor skončili třetí.
Po dvou měsících prací na rekonstrukci vedení NN se blíží její dokončení. Při
probíhající rekonstrukci byly vyměněny staré, poškozené a energeticky náročné svítilny
po celém městysi. Jedná se o výměnu asi 60 svítilen z celkového počtu asi 140, což je
necelá polovina veškerého osvětlení městyse. V budoucnu se bude postupně měnit a
doplňovat veřejné osvětlení i v dalších lokalitách.
Únor a březen byly letos nebývalé teplé.
17. března se v prostorách sokolovny konal 7. Maškarní ples Ochotnického
divadla Svitávka. Tématem letošních masek bylo „Čím jsem chtěl v životě být či nebýt“.
Hrály skupiny Arcus a Old Hit.
Dne 30.3. se v budově Úřadu městyse Svitávka konalo vyhlášení ankety
„Sportovec roku 2006“. Vyhlášení se zúčastnil Ing. Jiří Crha, ředitel Krajského úřadu
Jihomoravského kraje Brno, starosta městyse Ing. Martin Cetkovský, místostarosta
Jaroslav Zoubek, hosté ze základní školy a sportovních klubů a další příznivci sportu.
Vyhodnoceni byli:
za Cykloklub kolová Svitávka
- dorostenecká kategorie - Ladislav Dvořák a Lukáš Richter
- žákovská kategorie - Tomáš Dyčka a Pavel Richter
za Základní školu Svitávka
- Žaneta Staňková – maraton, šplh, běh
- Tomáš Maršálek – maraton, běh
- Jan Peterka – stolní tenis, vybíjená
- Tereza Miřijovská – běh
za Sportovní klub Moravan Svitávka
- Jan Kubín

- Václav Záboj
- Petr David
za Motokrosový klub Svitávka
- Radek Vancl
Na základě ankety se absolutním vítězem stal Václav Záboj z SK Moravan
Svitávka, oddíl kopané. Václav Záboj je hráč žákovského mužstva a jeho kapitán. Svým
přístupem a tréninkovou morálkou má velký podíl na umístění tohoto mužstva na 1.
místě v okresním přeboru.
8. dubna se v kostele sv. Jana Křtitele ve Svitávce koná slavnostní velikonoční
mše, kterou celebruje P. Miroslav Šudoma. Na mši vystoupil Svatojánský chrámový sbor
s Velikonoční mší od J. P. Gottharda.
V polovině dubna kvetou třešně, hrušky, švestky, o týden později také jabloně.
13. května se konala v sokolovně oslava Dne matek. V programu vystoupili děti a
žáci MŠ, ZŠ, ZUŠ a divadelní kroužek s pohádkou „Honza málem králem“.
Na 26. května uspořádala kulturní komise Městyse Svitávka poznávací výlet
nazvaný „Židovské město Boskovice“. Původně uzavřené ghetto ležící jihozápadně od
náměstí se řadilo již od středověku mezi nejvýznamnější a největší střediska židovského
osídlení na Moravě. První zmínky o židech v Boskovicích jsou z období kolem roku 1343.
Samotnou prohlídku s poutavým a zasvěceným výkladem zahájila průvodkyně PhDr.
Helena Janíková v synagoze maior. Tato dominantní stavba ghetta s bohatou nástěnnou
výmalbou s hebrejskými nápisy byla postavena v roce 1638, dnešní podobu získala
stavební úpravou v polovině 19. století. Mimo stálou expozici byla zde ke shlédnutí i
výstava fotografií moravských židovských hřbitovů. Po té následovala okružní procházka
městem, kde si její účastníci prohlédli nedávno objevenou židovskou očistnou rituální
lázeň – mikve, vybudovanou ve sklepní části soukromého domu blízko synagogy. Ta je
jako první na Moravě přístupná veřejnosti. U budovy bývalé židovské školy se dozvěděli,
že ji jako dítě navštěvoval Heřman Steinschneider, později známý jako jasnovidec
Hanussen. K dalším zajímavostem této čtvrti patří i dům č. 25 na Plačkově ulici, odkud
pocházela Rosa Fleischmannová, druhá žena vedoucího bulharského dělnického hnutí
Jiřího Dimitrova, obviněného ze zapálení říšského sněmu v Berlíně. Ten za ní tajně
přijížděl i do Boskovic. Poslední zastávka byla u starobylého patricijského domu na
Zborovské ulici, kde na něm umístěná pamětní deska připomíná rodný dům spisovatele
Ungara Herrmanna.
Členky Ochotnického divadla Svitávka zahrály dětem k jejich svátku MDD 1.
června neznámou pohádku „Do pekla je cesta přímá.“ Scénář doplnily vlastními
písničkami. Dopolední představení bylo věnováno dětem MŠ a ZŠ ve Svitávce a
stacionáři Agape v Letovicích. Odpolední představení bylo určeno široké veřejnosti.
5. června proběhla ve spolupráci Občanského sdružení Diakonie Broumov a
Úřadu městyse Svitávka humanitární sbírka šatstva, lůžkovin a další materiální pomoci
pro potřebné u nás i v zahraničí.
9. června se v sokolovně konaly trojnásobné víkendové oslavy. Prvním výročím
bylo 100 let od založení Sokola ve Svitávce, dále 80. výročí vybudování sokolovny u nás
a do třetice 110. výročí založení ZŠ ve Svitávce. Na oslavách vystoupili se svým
programem ti nejmenší sokolíci s maminkami i ti zkušení, školáci představili školní

akademii a bylo sehráno několik sportovních utkání. Od 17. hodiny hrála živá hudba a
den byl završen ve 21:00 ohňostrojem.
První pokus o založení Sokola ve Svitávce spadá až do roku 1875, záhy však
zanikl. Znovuzaložen byl roku 1907 a jeho následný rozvoj je spojen se jménem
Františka Řepky, který zde působil 25 let jako náčelník a od r. 1922 jak župní náčelník.
Stal se také hlavním iniciátorem postavení sokolovny.
11. června se uskutečnila v sále Úřadu městyse beseda s vedením městyse a
s poslancem Parlamentu ČR a členem hospodářského výboru panem ing. Františkem
Siverou na téma dotační programy EU a daňová reforma.
22.-24.6. proběhl ve Svitávce pouťový víkend. Páteční předpouťová zábava se z
důvodu deště nekonala. V sobotu se počasí umoudřilo a tak se velký letní karneval rušit
nemusel.
Tradiční nedělní pouť odstartovala ve 14:30 hod. K poslechu hrála skupina
Magnum. V průběhu programu vystoupila taneční skupina „Divoké kočky a Domorodci“
z TJ Sokol Svitávka a žáci 7. třídy místní ZŠ.
V neděli se také konala slavnostní mše v kostele sv. Jana Křtitele, kde zazpíval
Svatojánský chrámový sbor.
6. července proběhlo v kostele poslední rozloučení s dlouholetou aktérkou
kulturních akcí ve Svitávce paní Zdenkou Maršálkovou. Mši celebroval P. Miroslav
Šudoma. Svatojánský sbor zazpíval tradicionál Nejdražší Pane můj, paní Libuše Fojtová
se rozloučila Mozartovou Ave Maria.
Malá vzpomínka na paní Zdenku Maršálkovou:
„Čas nelze zastavit, ač bychom si to často přáli. Jak rychle plyne si
uvědomujeme zejména ve chvílích, kdy na poslední cestě doprovázíme člověka,
kterého jsme měli rádi, který byl našim přítelem či známým, nebo významným
způsobem vstoupil do našeho života. V tomto okamžiku se nám před očima jako
film odvíjí pásmo vzpomínek na uplynulá léta…
A nejinak tomu bylo v pátek 6. července letošního roku, kdy jsme se naposledy
rozloučili s neúnavnou organizátorkou, klavíristkou a pracovnicí na poli
kulturním, paní Zdenkou Maršálkovou.
Narodila se 14. listopadu 1925 v Petřvaldě ležícím mezi Ostravou a Havířovem.
Do Svitávky přišla v roce 1949 s roční dcerou Jindřiškou a manželem MUDr.
Isidorem Maršálkem, který zde až do svého důchodu působil jako obvodní
praktický lékař.
Krátce po svém příchodu začala spolupracovat s místním ochotnickým
divadlem, později i s velmi úspěšným školním divadelním kroužkem. Na
nespočetném množství zkoušek i během jednotlivých představení její hbité ruce
doprovázely na klavír celo řadu místních herců, zpěvaček a zpěváků. Iniciativně
se podílela na všech akcích i po stránce kostýmní a choreografické.
Nečinnost paní Maršálkové připadala jako naprosté plýtvání vzácným časem,
který má každý z nás na tomto světě vyměřen. Musela zvládnout zaměstnání,
domácnost s rodinou, která se později rozrostla o vnoučata. S hlavou plnou
myšlenek a nápadů vyměnila domácí nářadí za klavír a psací stroj, u něhož jako
zkušený režisér tvořila scénáře programů estrád, hudebních písničkových
pořadů, svatebních obřadů, vítání občánků a dalších společenských akcí. Stovky
a stovky hodin nedoceněné práce. Vše bylo pečlivě připraveno. Žádná kulturní

událost v obci se bez ní neobešla. Sama občas doprovázela zpěváky i při
různých příležitostech na varhany v místním kostele. Soustředila kolem sebe
kolektiv lidí, ke kterým patřila dobrá hudba a pěkná písnička stejně
neodmyslitelně, jako k dennímu životu krajíc chutného chleba.
Začátkem roku 1995 přišla s myšlenkou obnovy oslav svátku Dne matek v obci.
Tento nápad za pomoci několika spolupracovníků, ale především celé řady
obětavých a šikovných dětí v pořadu nazvaném „Zpíváme maminkám“ úspěšně
realizovala. Po několika letech (vzhledem ke zhoršujícímu se zdravotnímu stavu)
předala svoji štafetu základní škole, ta v této tradici pokračuje. Můžeme tedy říci,
že všechny budoucí oslavy svátku maminek budou trvalou připomínkou na jejich
obnovitelku.
Dnes už je paní Zdenka Maršálková někde v „muzikantském a divadelním nebi“,
kde na ni čekal nejen její manžel, ale i řada členů ochotnického divadla a
pěveckého sboru, kteří ji předešli. A možná tam má i milovaný klavír, aby nás,
až se vydáme na cestu poslední, přivítala hezkou písničkou.
„Kdo v zlaté struny zahrát zná, jej ctěte víc než sebe,
neboť vás tak bůh miloval, že poslal vám ho z nebe.“
Vážená paní Zdenko Maršálková, moc Vám za všechno děkujeme.“
18. července bylo započato s výstavbou parkoviště u hřbitova. 26. července byla
položena dlažba na parkovišti a začátkem srpna oplocena zahrada náležící k faře.
Následně se počítá s rekonstrukcí hřbitovní zdi, úpravou ploch na hřbitově a dalších
prostranstvích okolo tohoto pietního místa.
21. července proběhl na malém hřišti v parku I. ročník nohejbalu dvojic. 28.
července proběhl IX. ročník Memoriálu Zdeňka Jakubce st., oslav 75. výročí založení
kopané ve Svitávce.
29. července vystoupil Svatojánský chrámový sbor v našem kostele u příležitosti
první mše nového kaplana Blažeje Hejtmánka. Dirigovala Leontina Koryčánková,
varhanní doprovod Miroslav Maňoušek.
Konec měsíce července byl slavnostní zvláště pro naše hasiče. Důvodem bylo
převzetí nového hasičského vozidla od dodavatele SPS Slatiňany. Slavnostní předání a
křest vozidla se uskuteční 8. září u příležitosti Svitáveckého jarmarku.
Ochotnické divadlo Svitávka uspořádalo 1. září pohádkový pochod přírodou – akci
pro děti u příležitosti ukončení prázdnin.
8. září proběhl 2. Svitávecký jarmark tradičních řemesel. Na návštěvníky čekalo
několik veselých soutěží – pro děti to byla soutěž v pití limonády, pro dospělé soutěž
v pití piva a pojídání párků a koláčků na čas. V rámci celého dne vystoupili: Old Hit
Boskovice, Brněnské písničkové tetiny, ZUŠ Letovice, folklórní soubor Drahan, Aerobik
TJ Sokol Svitávka a swingová skupina RH Combo. Den byl ukončen taneční zábavou
s ohňostrojem.
Oficiálního zahájení odpoledního programu se zúčastnila celá řada významných
hostů, mezi něž patřili poslanec Parlamentu ČR ing. František Sivera, člen Senátu ČR
Vlastimil Sehnal a dále starostové obcí mikroregionu Svitava, jehož právoplatným
členem se od 1. září stal také městys Svitávka.

V rámci akce byl slavnostně předaný a boskovickým farářem Miroslavem
Šudomou posvěcený hasičský vůz Renault Midlum – nová chlouba našich obětavých
hasičů. První žádost o poskytnutí finančních prostředků na obnovu hasičské techniky
prostřednictvím ministerstva vnitra byla zamítnuta. Situace na ministerstvu se však
změnila, do dotačního titulu byly nality další finanční prostředky a tak byla žádost
schválena. Nyní přišlo na řadu zajištění dofinancování celé akce. S tímto problémem
vyšel obci vstříc Jihomoravský kraj, kde jsme získali dotaci ve výši jednoho milionu
korun, zbytek prostředků zajistil městys.
Celková hodnota vozidla je 5 mil. Kč. Jedná se o vůz CAS 24 – Renault Midlum
220.12 4x4. Kompletní nástavba je vyrobena z hliníkových profilů, osazena čerpadlem
Ziegler a nerezovou nádrží na vodu a pěnidlo. Rolety Ziegler zakrývají vnitřní hliníkovou
regálovou zástavbu. Vysokotlakový naviják s 60 m vysokotlakou hadicí a vysokotlakou
proudnicí se starají o hašení při tlaku 4 MPa. Karosérie nástavby je v hliníkovém plechu
a ocelové protrubkování je žárově pozinkováno. Vozidlo je osazeno základním
výstražným zařízením, vnitřně osvětleno a osazeno výsuvným pneumatickým
osvětlovacím stožárem. Mezi vybavení patří mimo jiné elektrocentrála, kalové a plovoucí
čerpadlo, motorová pila a motorová rozbrušovací pila nebo dýchací přístroje.
15. září uspořádala Kulturní komise Úřadu městyse Svitávka zájezd do
Městského divadla Brno na divadelní představení Čarodějky z Eastwicku.
Koncem září začínají zemní práce v průmyslové zóně při silnici směrem do
Svitávky z Boskovic pro výstavbu areálu firmy Cirto. Do nově vzniklé haly bude
přesunuta nynější výroba z Letovic a Blanska s původními 80 zaměstnanci. Hala by měla
stát do konce března 2008. Společnost Cirto se zabývá kovovýrobou, dodávkou
kompletních strojů a průmyslových zařízení. Výstavbou haly vznikne asi 25 nových
pracovních míst.
„Městys Svitávka“ – tak zní název nového cyklu obrazů místního fotografa
Radomíra Šmerala, jejichž výstava byla zahájena v pátek 12. října v sále Velké LöwBeerovy vily u příležitosti prvního výročí znovu udělení titulu městys naší obci. Úvodní
slovo přednesl Pavel Krejcar, hudební vložku zajistily L. Koryčánková a H. Kroupová ze
ZUŠ Boskovice.
Z úvodního slova: „Osobní záliba Radomíra Šmerala je ve figurálním žánru, přednostně
v ženském portrétu a aktu, kde hledá a nachází krásu ženského těla, ale hlavně
především ryzí ženskost…. V poslední době se věnuje i krajinné tvorbě, zejména oblasti
letecké fotografie. Známá jsou jeho ztvárnění místních památek z ptačí perspektivy,
které nalezly uplatnění i v komerční sféře ve formě kalendářů, prospektů a fotoobrazů.“
10. listopadu se uskutečnil lampiónový pochod Svitávkou ukončený Halloween
párty v parku. Akci připravilo Ochotnické divadlo Svitávka.
V úterý 20. listopadu se konalo v restauraci Pod Dubem zasedání „Svazku obcí
Svitava“ založeného 4. 12. 2001. Tohoto jednání se účastnili starostové zakládajících
členských obcí Doubravice nad Svitavou, Chrudichromy, Jabloňany, Kuničky, Lhota
Rapotina, Obora, Skalice nad Svitavou, Újezd u Boskovic. Pořadatelem zasedání byl
Městys Svitávka, který 1. září tohoto roku ke svazku přistoupil.
28. listopadu vyhlásilo Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci
s Úřadem městyse Svitávka další humanitární sbírku oblečení, lůžkovin a dalších
potřebných věci pro chudé. Děkujeme všem, kterým není otázka charity lhostejná.

2. prosince se uskutečnila Mikulášská jízda parního vlaku na trase Česká Třebová
– Skalice nad Svitavou – Chornice – Česká Třebová se zastávkou ve Svitávce.
Pořadatelem akce je Chornický železniční klub, jehož členem je také Marek Říha ze
Svitávky, povoláním výpravčí.
5. prosince se veřejnost – hlavně rodiče s dětmi – sešli u vánočního stromu, kde
si nejdřív u vytvořeného betlému poslechli koledy v podání dětí z divadelního kroužku.
Poté se již od kostela spustili na zlatém řetězu a za doprovodu ohňostroje Mikuláš
s andělem. Mávnutím svou kouzelnou berlí rozsvítil Mikuláš vánoční strom a poté se
všichni přesunuli do parku, kde na ně čekali čerti.
6. prosince se v brněnském Domě umění na Malinovského náměstí konala v
18.00 hod. vernisáž výstavy „Slavné vily Jihomoravského kraje“ spojená s křtem
stejnojmenné publikace, za účasti autorů a hejtmana Jihomoravského kraje Stanislava
Juránka. Zde byly na nástěnných panelech prezentovány všechny stavby uvedeny v
knize, tedy i naše Löw-Beerovy vily, které jsou taktéž uvedeny ve zmíněné publikaci.
Svitávecké vily zaujaly všechny návštěvníky vernisáže i následující výstavy, která trvala
až do 30. prosince.
9. prosince se v sále Velké vily konal další adventní koncert . Účinkovali: Brno
Gospel Choir (dirigent: Zuzana Petlanová), Svatojánský chrámový sbor s Tomášem
Pléhou a Jiří Pohl, Jana Hlaváčková, Jan Baroš s Janem Vávrou.
Na vánoční mši celebrovanou Blažejem Hejtmánkem zpívá místní chrámový sbor
vánoční mši od Štěpána Hlíny s dirigentem T. Pléhou. Na Slavnost Narození Páně 25.
prosince stejný repertoár s dirigentkou L. Koryčánkovou. Varhanní doprovod po oba dny
zajistil Miroslav Maňoušek.

Rozpočet 2007

Návrh rozpočtu městyse Svitávka na rok 2007:
Příjmy:
Daňové příjmy
Daň z příjmů právnických osob za obec

11 124 000,- Kč
96 500,- Kč

Nedaňové příjmy

2 332 800,- Kč

Kapitálové příjmy (dotace na školní jídelnu)

1 000 000,- Kč

Přijaté dotace ze státní rozpočtu
Prodej bývalé ZUŠ

438 800,- Kč
2 600 000,- Kč

Prodej bytového domu Tovární 189

196 000,- Kč

Ostatní příjmy

438 800,- Kč

Příjmy celkem:

18 226 900,- Kč

Zapojení rezerv:

5 025 300,- Kč

Příjmy + rezervy:

23 252 200,- Kč

Výdaje:
Výdaje celkem:

17 237 000,- Kč

Investiční akce:
- náměstí

3 000 000,- Kč

- fortna

300 000,- Kč

- přestavba ordinací

250 000,- Kč

- parkoviště u hřbitova

200 000,- Kč

- oprava mostu u úřadu městyse

100 000,- Kč

- vodovod na Labuť

2 000 000,- Kč

Celkem investiční akce:

5 850 000,- Kč

Splátky půjček na FRB:

165 200,- Kč

Celkem výdaje + splátky:

23 252 200,- Kč

Rezervy z minulých let

7 090 040,- Kč

Rezerva pro budoucí období

2 064 740,- Kč

Narozené děti 2007

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

Sňatek uzavřeli

Na matričním úřadě ve Svitávce bylo zapsáno v matričních knihách:
11 zápisů manželství – z toho 3 církevní
8 manželství bylo uzavřeno přímo ve Svitávce
3

manželství v kostele v Sebranicích

Odešli tam, odkud není návratu

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

Zápisy do pamětní knihy

25.11.2007 –vítání občánků (17 dětí)

Svitávka v datech
Statistika ke dni 31. prosince 2007:
Počet obyvatel celkem
- z toho muži
- z toho ženy

1714
835
879

Průměrný věk obyvatel
- mužů
- žen

39,9
38,2
41,5

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

267
1178
269

Základní škola – šk. rok 2006/2007

Základní údaje:
Základní škola Svitávka je devítiletá, v každém ročníku je 1 třída. V září
nastoupilo do první třídy 13 dětí, 3 dostaly odklad povinné školní docházky. Počet
absolventů 22. Na 4-leté gymnázium nastoupili 3 žáci, 1 na osmileté gymnázium, na
SOŠ nastoupilo 10 žáků, na SOU 8 žáků.
Školu navštěvovalo v tomto školním roce celkem 159 dětí (z toho 70 na prvním
stupni a 89 na druhém stupni). Průměrný počet žáků na třídu je 17,66.

Jídelnu ve škole navštěvuje 112 žáků, 19 učitelů a 46 jiných strávníků. Školní
družinu navštěvuje 30 dětí, vede ji paní vychovatelka M. Kupsová
Ve škole působí školní rada ve složení:
Předseda:
ing. J. Mašek
Členové:
M. Grulichová, M. Holasová, Z. Klimeš, ing. H. Podloucká, Mgr. Stanislava
Řehulová
V letošním roce prospěli všichni žáci. Snížený stupeň z chování má šest žáků (druhý
stupeň 5, třetí stupeň 1 žák)
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:

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

13 žáků
13 žáků
19 žáků
11 žáků
14 žáků
18 žáků
24 žáků
26 žáků
21 žák

bez třídnictví
Mgr. Ivana Přichystalová
metodik prevence
Marcela Langrová
techn.-hosp. funkce L. Prudká
školní jídelna
školník
úklid

správce počítačové učebny

obsazení beze změny
J. Mihola
p. Maršálek
p. A. Zábojová
p. M. Moholová

Ze života školy:
11. září 2006 odjeli někteří žáci na studijní pobyt do Anglie pod vedením paní
učitelky A. Němcové. 4. října se zúčastnili „Běhu pro zdraví“ v Boskovicích a následně
13. října žáci II. stupně „Přespolního běhu“ v Lysicích. 25. října se konalo branné cvičení
spojené se slavností duší.
7. prosince byl uspořádán vánoční jarmark, kde děti prodávaly svoje vlastnoručně
vyrobené výrobky - ozdoby, svícny atd. návštěvníkům – rodičům, prarodičům a
kamarádům.
18. prosince byla provedena kolaudace nové školní jídelny a kuchyně zástupci obce,
stavebního úřadu a hygieny. 2. února 2007 byla školní jídelna s kuchyní slavnostně
otevřena.
V březnu strávili žáci 7. ročníku týden v Čenkovicích na lyžařském výcviku.

20. března 2007 navštívila školu spisovatelka paní Věra Řeháčková, která ve
spolupráci s p. Mgr. M. Grulichovou – vedoucí obecní knihovny – uspořádaly pro žáky
besedu.
V dubnu měli žáci 3.-5. ročníku plavecký výcvik v lázních v Boskovicích.
3. dubna navštívily třeťáky paní Emílie Vitouchová a paní Marie Grulichová.
Připravily pro děti tvoření – malování na kameny a exkurzi knihovny.
26. dubna proběhla sběrná akce po celém městysi, děti nashromáždily 5830 kg
starého papíru.
Školní dvůr se stal místem výstavy o zpracování a recyklaci odpadů. Navštívily ji
také dětí z místní MŠ. Výstava měla za cíl srozumitelnou a názornou formou vysvětlit,
proč se mají odpady třídit, jak se třídí a jak recyklují.
23. května proběhl ve škole Den otevřených dveří pro širokou veřejnost. Ve stejný
den se žáci zúčastnili 9. ročníku Olympiády dětí a mládeže 1. tříd ve Velkých
Opatovicích. Letos se akce zúčastnily školy z okresů Blansko, Prostějov a Svitavy.
Z celkového počtu 195 soutěžících získali naši žáci 4 medaile:
čtyřboj - 2. místo – Vít Bednář
- 2. místo – Nela Jeřábková
běh na 50 m – 1. místo – Vít Bednář
- 3. místo – Nela Jeřábková.
V celkovém hodnocení 23 škol obsadila ZŠ Svitávka vynikající 3. místo.
Ve dnech 28. a 29. května se žáci zúčastnili okresního kola atletické soutěže
„Pohár rozhlasu“ v Blansku. Mladší žákyně přivezly hned tři medaile:
Za hod míčkem Monika Freharová (2. místo) a Kristýna Prudilová (3. místo) a Monika
Freharová podruhé v běhu na 600 m (2. místo).
10.-13. června proběhla Olympiáda dětí a mládeže II. stupně v Blansku. Nejlepší
umístění:
Maraton – Pavla Alexová – 1. místo kategorie C
Běh na 600 m – Pavla Alexová – 2. místo kategorie C
Šplh – Marie Bránská – 2. místo kategorie C
- David Richtr – 2 místo kategorie B
Hod kriketovým míčkem – Monika Freharová – 3. místo kategorie C
Squash – Marcela Šedová – 2. místo kategorie D
Stolní tenis (jednotlivci) – 3. místo Jiří Škrabal
Stolní tenis (čtyřhra) – 1. místo kategorie B – Václav Záboj a Jiří Škrabal
Rekonstrukce a opravy budovy školy:
- zahájení provozu školní jídelny
- oprava fasády školní jídelny
- vymalování vchodů tříd, kabinetů, WC a šaten
- vybavení 1. třídy výškově nastavitelným nábytkem

Mateřská škola - školní rok 2006/2007
V MŠ bylo pro školní rok 2006/2007 zapsáno 54 dětí ve dvou třídách.
V průběhu roku děti s paní učitelkami navštívily několikrát kino v Doubravici nad
Svitavou, různá divadelní představení, 5. prosince školku navštívil Mikuláš se svojí
družinou andělů a čertů. Před Vánoci a Velikonocemi proběhlo tvoření s rodiči. Také se
uskutečnilo vánoční posezení u stromečku. Dvakrát v průběhu roku proběhly besídky –
před Vánoci a ke Dni matek.
Letos děti navštívily v rámci oslavy MDD boskovický zámek a dopravní hřiště.

Obecní knihovna

Stav k 31. 12. 2007:
Knihovna je otevřena 6 hodin týdně. Knižní fond tvoří celkem 11 180 svazků. Z
toho 3 319 svazků náleží k naučné literatuře, zbývajících 7 861 svazků je zařazeno do
krásné literatury.
Počet čtenářů: 173, z toho 64 do patnácti let.
Přírůstky – 184 knižních jednotek v celkové hodnotě 14 534,- Kč (včetně periodik).
Úbytky 50 knižních jednotek
Výpůjčky v uplynulém roce: 9 255 knižních svazků.
Knihovna uspořádala 4 vzdělávací a kulturní akce pro veřejnost.
Od letošního roku má knihovna pro čtenáře k dispozici počítač s napojením na Internet.

Svatojánský chrámový sbor

Svatojánský pěvecký chrámový sbor má v současné době 30 členů. Navázal na
více jak stoletou tradici provozování vícehlasého zpěvu v místním kostele. U
dirigentského pultu se vystřídalo mnoho dobrých muzikantů. Od roku 1892 do roku 1923
pan Jan Špatinka a potom pan MUDr. Jan Dosoudil, Josef Nový, Rudolf Jáně, František
Hlaváček, Bohuslav Grňák, Miloslav Krejsa, Helena a Stanislav Dokoupilovi, M. Aloizia
Fendeková, Zdeněk Jindra, Roman Konůpka.
V letošním roce je to právě 10 let, co se řízení sboru ujala Leontina Koryčánková.
V té době neměl sbor mnoho členů, ale byli to nadšení a zkušení zpěváci, jako Jiří
Makovský, František Okáč, Juraj Hrubý, Libuše Fojtová, Pavel Krejcar, Marie Kroupová a
další, kteří nelitovali času věnovaného zkouškám a vystoupením. Díky jejich nasazení
byl sbor pozván do Kunštátu, Sebranic, Skalice nad Svitavou, Boskovic a dalších měst a
obcí.
Časem se podařilo sbor posílit o řadu nových členů, např. Mgr. Miroslavu

Vávrovou, místní rodačku, která zpívá sopránová sóla. Od roku 2005, kdy Svatojánský
sbor vystupoval na zámku v Boskovicích na absolventském koncertě Tomáše Pléhy,
tehdy posluchače hudební katedry Ostravské univerzity – obor sbormistrovství, se
sborem tento mladý učitel hudby spolupracuje a diriguje jej.
Kromě vystoupení na svatebních obřadech a křtech, vystoupeních ve Svitávce
zpíval sbor na těchto slavnostech:
V neděli 20. května vystoupil sbor ve vanovickém kulturním domě, kde probíhal
Slavnostní pěvecký koncert u příležitosti 120. výročí založení Smíšeného pěveckého
sboru Vlastimil Vanovice.
9. června se konal jubilejní 10. ročník nesoutěžní přehlídky chrámových sborů
Sborování 2007, kterou uspořádala Musica Sacra Brno a Římskokatolická farnost
v Boskovicích. Na přehlídce vystoupilo 10 různých chrámových sborů včetně toho
svitáveckého.
19. srpna se konala slavnostní pouťová mše v sebranickém kostele, kterou
celebroval P. Pavel Kafka. Spolu se Svatojánským chrámovým sborem zde vystoupila
sebranická schola.
8. září čekala na sbor hned dvě vystoupení ve znojemské Slupi. S programem
Písničky ze srdce vystoupil sbor ve 13:00 u národní kulturní památky Vodní mlýn na
Slavnostech chleba. Po půlhodinové přestávce čekalo na sbor druhé vystoupení u
slavnostní mše ve slupském kostele.
Další zpívání měl sbor v Brně v rámci mše svaté v brněnské katedrále Petra a
Pavla v u příležitosti Svatocecilského setkání.
Vánoční náladu přinesl Svatojánský sbor do Mladkova, kde vystoupil na vánočním
koncertu v prostorách místní základní školy. Slovem provázela bývalá starostka Zdeňka
Boháčková. Na koncertu zazněla Vánoční mše od Štěpána Hlíny a směs vánočních
koled od Karla Steckera. Doprovod na elektrických varhanách zajistil Jiří Pohl.
Další Adventní sborový koncert se uskutečnil v evangelickém kostele
v Boskovicích 9. prosince.
Do Žernůvky u Tišnova, do Domova svaté Alžběty , zavítal sbor 29. prosince. I
zde zazpíval Vánoční mši od Štěpána Hlíny ale i další skladby.

Poslední letošní vystoupení bylo den před koncem roku – 30. prosince v rámci
programu Vánočního koncertu v Kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Skalici
nad Svitavou na svátek Svaté rodiny. Dirigentem byla Leontina Koryčánková, na
elektrické varhany sbor doprovázel Miroslav Maňoušek.

Sbor dobrovolných hasičů Svitávka

Za rok 2007 byla jednotka na čtyřech námětových cvičeních, sedmnácti požárech
a dvou technických zásazích. Vzpomeňme alespoň některé z akcí:
22. dubna – požár maringotky v Sebranicích. Společně s profesionálními hasiči
byla maringotka uhašena a zbytky rozebrány. Zásahu se účastnilo 12 členů jednotky.
26. dubna proběhlo námětové cvičení na pomocnou školu v Boskovicích. Za
pomoci všech složek záchranného systému zde byla provedena evakuace osob
z vyšších pater budovy. Cvičení se zúčastnilo 5 členů v dýchací technice. Po návratu na
základnu společně s dalšími 4 členy čistili hasiči splav za Vlněnou. Odtud byli odvolání
k poplachu na požár lesa do Boskovic za obalovnu. Byl to rozsáhlý požár
v nepřístupném terénu, kde zasahovalo celkem 8 cisternových vozů z několika sborů.
28. dubna vyjela jednotka opět do Boskovic, tentokrát z důvodu hořícího seníku.
4. května hořela tráva na Lubinách ve Svitávce. 7 členů a profesionálové z útvaru
Boskovice společně porost uhasili.
30. května se svitávečtí hasiči zúčastnili součinnostního cvičení na domov
důchodců v Boskovicích.
Ve Vískách se 16. června konala okrsková soutěž v požárním sportu
v netradičním provedení. Celý útok byl vedený s příjezdem ze zásahového vozidla, což
pro každé družstvo znamenalo různou taktiku nasazení sil a prostředků k zasažení terčů.
19. června se konalo smuteční rozloučení s členem SDH Svitávka, s panem
Mirkem Šikulou.
30. června odjel sbor do Žďárné k změření sil s dalšími hasičskými sbory
v takzvaném hurá útoku.
21. června to byly dva technické zásahy. Jednou v Letovicích, podruhé ve
Svitávce. V obou případech šlo o likvidaci spadlých stromů a haluzí.O pět dnů později
hořelo strniště v Mladkově.
V roce 2007 bylo na brigádách členy sboru odpracováno celkem 1898,5 hodiny.

Moravský rybářský svaz

Místní organizace Boskovice, skupina Svitávka
Svaz má v současnosti 36 dospělých členů a 12 mládežníků. Vedoucím místní skupiny
je L. Jurný, jeho zástupcem E. Bičovský. Hospodářem spolku je M. Kočka.
V plánu práce měl spolek odlov potoka Sebránek a rybníku Svitávka a osázení potoků
Sebránek a Semíč. Za letošní rok bylo odpracováno 497 hodin na brigádách.

SK Moravan Svitávka
Složení výboru SK Moravanu Svitávka oddílu kopané pro soutěžní rok
2006/2007:
Randula Ludvík
Mazal Jaroslav
ing. Novák Milan
Mihola Jaroslav
Makovský Jiří
Kubín Vladimír
Dvořák Ladislav
Záhalka Vladimír
Jokeš Jan
Bureš Karel
Šotner Martin

předseda výboru
sportovní manažer a finance, trenér dorostu
jednatel SK a trenér žáků
hospodář, trenér přípravky
člen výboru
člen výboru
člen výboru
člen výboru, trenér dorostu
člen výboru, masér mužstva mužů
člen výboru, asistent trenéra žáků
člen výboru, vedoucí mužstva žáků

Pro přihlášení mužstev do soutěže stál výbor SK Moravanu před těžkým
rozhodnutím, zda podat také přihlášku družstva mužů. Výsledky mužstva byly v minulých
sezónách slabé, družstvo bojovalo s malým počtem hráčů. Těsně před přihlášením
přišla nabídka z FC Nobica Boskovice, aby se sloučily oba týmy do jednoho a hráli
společně pod hlavičkou Boskovice „B“. Všechna utkání by se hrála ve Svitávce jako
okresní přebor.
Výbor oddílu SK Moravanu po dlouhém zvažování nakonec souhlasil nabídku pro
soutěžní ročník 2006/2007 přijmout. Hráči Pavel Martin, Zdeněk Vavříček, Lubomír
Chloupek, Jaroslav Mihola, Jaroslav Chloupek, Jaroslav Zoubek, Randula Ludvík, Martin
Cetkovský a Petr Valoušek byli uvolněni na tuto sezónu do FC Nobica Boskovice.
A jak si družstva v sezóně 2006/20074 vedla?
Kategorie muži – IV. třída: po neúspěšné pozimní části sezóny, kdy hráči hráli
společně s Boskovicemi „B“ a ze 14ti zápasů se jim nepovedla jediná výhra a pouze dvě
remíze, byla spolupráce na přání Boskovic ukončena. Jarní část soutěže odehrál SK
Moravan Svitávka mimo soutěž IV. třídy okresu a dařilo se mu o něco lépe. Z 10 zápasů
vyhrál tři, uhrál dvě remízy a pětkrát utkání prohrál.
Kategorie dorost - II. třída: SK Moravan v soutěžním ročníku 2006/2007 obsadil 8.
příčku z celkových 16 míst. Získal 38 bodů ve 30 utkáních. Na kontě má 11 výher, pět
remíz a 14 proher. Vítězem skupiny byl Adamov s 81 body.
Kategorie žáci - skupina B: kategorie, na kterou můžeme být právem hrdí.
Z celkových 24 utkání neprohráli jediný zápas. V úvodu finálového utkání nepustili
soupeře (Adamov) na vlastní polovinu hřiště a díky brankám Tomáše Kamenického,

Jirky Škrabala a Luďka Němce byli ve vedení. Adamov poté skóre snížil, přesto se Milan
Novák – trenér svitáveckých žáků mohl radost z již 17. výhry sezóny. Mužstvo dle
konečné tabulky získalo 58 bodů s již vzpomínanými 17 výhrami a sedmi
remízami……….. (na kterém je místě???????)
Kategorie přípravka – skupina B: žáci přípravky si letos vedli průměrně. Skončili
na šestém místě s 36 body. Odehráli celkem 22 zápasů, z nichž 11 vyhráli, ve třech
zahráli remízu a osm zápasů prohráli. Na vedoucí Blansko ztratili 30 bodů.

Ochotnické divadlo Svitávka
Maškarní ples se letos konal ve znamení řemesel. V tomto roce spolek nacvičil
pohádku „Do pekla je cesta přímá“ s vlastními písničkami, vlastní hudbou. Hlavní
postavy si zahrály Dana Dvořáková (Honza), Mirka Holasová (Velenka), Helena
Vavříčková (Honzova matka) a Petr Šafránek v roli strašidla Mirečka. Po představení
na děti čekaly soutěže, opékání párků a skákací hrad. Rok byl zakončen setkáním
s Mikulášem, andělem a čerty 5. prosince. Za doprovodu ohňostroje průvod sešel po
kostelních schodech, rozsvítil vánoční strom a rozdal dětem dárky.

Tělocvičná jednota Sokol Svitávka

ŽUPA KRÁLE JIŘÍHO
V rámci valné hromady proběhla volba nového výboru TJ. V tajné volbě byli zvoleni:
starosta
místostarostka
jednatelka
náčelník
náčelnice
vzdělavatelka
vedoucí sportů
hospodář
členka výboru
člen výboru
členka výboru
člen výboru
členka výboru
předsedkyně k.k.

ing. Vašíček Josef
Benešová Hana
Kadlecová Libuše
Hudský Zdeněk
Bílková Věra
Pospíšilová Eva
Šmerda Borek
Bílek Otakar
Bihari Markéta
Dušil Zdeněk
Maršálková Marie
Němec Rostislav
Novotná Lenka
Bednářová Miroslava

Uskutečněné akce v roce 2007:

21.1. – Sraz župních vedoucích aerobiku v Praze (zúčastnila se ses. Lenka Novotná)
16. února – XII. sokolský ples
24. února – župní seminář cvičitelů v sokolovně ve Svitávce. V programu předvedla
skupina aerobiček plesovou skladbu a rodiče s dětmi nově nacvičenou skladbu „Myšky“.
Na programu se dále podílel Sokol Olešnice a Jedovnice.
10. března – oblastní sraz cvičitelů rodičů s dětmi a předškoláků v Brně (účast: ses. M.
Bednářová a J. Maršálková)
30. března – „Setkání pamětníků“ v klubovně Sokola ve Svitávce s programem a
ukázkou skladeb. Valná hromada spojena s besedou pro pamětníky (ke dni valné
hromady má TJ Sokol Svitávka 106 zletilých členů)
30. dubna – tradiční „Pálení čarodějnic“
13. května – vystoupení rodičů s dětmi a skupiny aerobiku na oslavě „Dne matek“
Červen – 100. výročí Sokola a 80. výročí vybudování sokolovny ve Svitávce
24. června – vystoupení děvčat ze skupiny aerobiku na pouťovém odpoledni
14. srpna – výlet na zámek do Slavkova
8. září - vystoupení děvčat ze skupiny aerobiku na Svitáveckém jarmarku
22. září – na „Sokolském dnu“ v Blansku cvičili aerobičky a rodiče s dětmi
27. října – školení FACE czech „Fitness program“ – účast ses. Novotná
11. listopadu – vystoupili na 100. výročí Sokola Jedovnice cvičenky aerobiku a rodiče
s dětmi
17. a 18. listopadu – sraz župních vedoucích rodičů s dětmi a předškoláků v Tyršově
domě v Praze (účast ses. Maršálková Jarmila a Bílková Věra)
5. prosince – mikulášská nadílka pro rodiče s dětmi a mladší žactvo s programem

Tenis – tenisový turnaj se konal ve dnech 25. a 26. 8. za účasti bývalých členů oddílu
- tenisové kurty jsou v provozu od dubna do října
Stolní tenis – okresní přebor hrají 4 družstva
- oddíl má silnou skupinu dorostu a dobré vybavení

Sálová cyklistika
Žáci:

Mistr ČR a 1. místo v Českém poháru - Filip Zahálka a Patrik
Kamenický

Junioři:
U23:
Elite:
Evropský pohár
Mistrovství ČR
Mistrovství světa

Mistr ČR a 2.místo na Mistrovství Evropy - Lukáš Richter a Ladislav
Dvořák
1.místo - Lukáš Richter a Ladislav Dvořák
vítěz Českého poháru - Jiří Hrdlička a Radim Hasoň
4. místo - Jiří Hrdlička a Radim Hasoň
2. místo - Robert Loskot a Pavel Vitula
4. místo - Robert Loskot a Pavel Vitula

Stručná historie kolové ve Svitávce
Za výraznými úspěchy svitávecké sálové cyklistiky, nebo-li kolové, stojí tvrdá
dřina v trénincích. A právě u zrodu této sportovní disciplíny v obci stál v roce 1985
stomatolog MUDr. Pavel Loskot. I když mnoho nechybělo a ve Svitávce se mohl hrát
badminton. Kdo ví, možná by slavil stejné úspěchy jako kolová, protože Pavel Loskot je
znám zaujetím pro každý sport. V počátcích jej lákal volejbal v brněnské Zbrojovce. Malá
tělesná výška byla příčinou toho, že zkoušel další sporty. Nakonec to vyhrál motokros.
Ten jezdil plných pět roků za AMK Březová nad Svitavou. A právě závod na domácí
půdě v roce 1985 rozhodl, že vše bude úplně jinak. Při závodu v kubatuře do 500
kubických centimetrů se nevyhnul pádu a s motokrosem byl konec. Ale co dál?
„Tenkrát jsem se rozhodoval mezi badmintonem a kolovou. Pocházím z Brna a
hodně času jsem strávil na chatě na Brněnské přehradě. Vedle nás měli blízko chatu
bratři Pospíšilové a přímo pode mnou pan Jiříček. V té době Brňáci kolovou žili. A
vlastně i celá republika. Vždyť bratři Pospíšilové - to byl pojem, který táhl. I když jsem
věděl, že badminton je olympijským sportem, rozhodl jsem se kvůli svým synům pro
kolovou.
První pokusy s kolovou zažila hala v suterénu zdravotního střediska ve Svitávce.
Premiérovou dvojicí byli mladí žáčci Milan Novák a Robert Loskot. Že kolová není žádná
legrace, přesvědčily první průkopníky ruce plné krevních podlitin. Po roce dřiny se žádné
výsledky nedostavily. Zlom nastal až v době, kdy se ozval jeden brněnský činovník. Zval
žáky na turnaj. Říkal jsem si, že to nemá cenu, že je to zbytečné. Jenže kluci turnaj
vyhráli. To byl ten správný impuls, který mi řekl, že jsem se dal na dobrou cestu. A po
premiérovém úspěchu se začali přidávat další sportovci, mezi nimi byl i Jiří Hrdlička.
Kolová ve Svitávce začala mířit hodně vysoko.
Začal jsem jezdit na výzvědy za bratry Pospíšilovými do Brna. Ti však svoje
úspěchy nedokázali metodicky popsat. Proto jsem musel vytvořit vlastní metodiku této
fyzicky a psychicky náročné hry a tak vlastně vznikla moje škola kolové. Nic podobného
u nás zatím neexistovalo.
Přicházeli další žáci, normální kluci bez nějakého zvláštního talentu pro kolovou.
Po několika měsících se z nich stávali hráči kolové, pro něž se stal tento sport doslova
drogou, bez níž nemohli být. Takže na začátku to byl obyčejný kluk, který by možná v
řadě oddílů neprošel ani sítem výběru. Po prohnání mou „šílenou“ metodikou se z něho
stal mistr republiky.
A tajemství této metodiky – neustálý trénink a nesmírná dřina. Kluci trénují a
trénují. Zejména v červenci a srpnu, kdy se většina v ostatních oddílech rozjede na
prázdniny a dovolené. Trénujeme ve školní tělocvičně, žáčci absolvují nespočet tvrdých

tréninků pod vedením svých otců. Vše je podřízeno tomu, že kluci musí být nejlepší. O
dobré práci svědčí šest mistrovských titulů v žácích, deset v dorostu.“
Díky kvalitním tréninkům svého otce sklízejí úspěchy jeho dva synové. Starší
Robert spolu s Jiřím Hrdličkou (mimo jiné mistři republiky v mužích v roce 2000) a Pavel
s Radimem Hasoněm. Jejich sportovní úspěchy se odvíjejí naprosto stejně. Oba byli
několikanásobní mistři republiky v juniorských soutěžích, oba se stali juniorskými mistry
Evropy.
(Podklady poskytl MUDr. Pavel Loskot a pan Miloslav Hamerský.)

Myslivecký spolek Svitávka

Stává se tradicí, že myslivecký spolek pořádá každý rok v lednu Myslivecký ples. I
letos byl ples hojně navštíven. Myslivci připravili bohatou věcnou i zvěřinovou tombolu.
Během roku 2007 se uskutečnilo 8 členských schůzí, 3 výborové schůze a 9
brigád na zvelebení a zazvěření honitby.
3. března proběhlo sčítání volně žijící zvěře (24 zajíců, 34 bažantů, 25 srnčí).
Pokud je spolek požádán nadřízenými orgány, provádí se sčítání dravců (hlavně káňat).
12. května proběhly ve Vanovicích zkoušky vloh loveckých psů (účast: p.
Šalovský a p. Matějka ml.).
Díky zisku 22.000 Kč z plesu a 12.000 Kč od městyse má spolek zajištěné
finanční prostředky na nákup krmiva na celý rok.
9. září myslivecký spolek uspořádal kontrolní střelby na asfaltové holuby na
střelnici v Míchově. Nejlepším střelcem se již tradičně stal p. Miloš Hanák st.
Zvěře jako takové neustále a pomalu ubývá. Důvodů je několik: při sečení pícnin
je zničeno mnoho bažantích a koroptvích hnízd, je zničeno mnoho malých srnčat,
neustále se přihnojuje umělými hnojivy, velkoplošné hospodářství má také svůj podíl.
Částečně za to mohou také bezohlední řidiči, pytláci a samozřejmě škodná zvěř.
V letošním roce se podařilo členům spolku ulovit 7 ks lišky, 13 kun skalních a 10 ks
toulavých koček.
Aby se zvýšil počet zvěře v honitbě, rozhodl se spolek pro umělý odchov. Nejdřív
to byl odchov divokých králíků a krocanů. Chov se dařil, ale při vypuštění do volné
přírody mnoho kusů padlo za oběť dravců a škodné. Nyní spolek chová (u Hanáků)
bažanty. Protože jsou však náklady na odchov vysoké, uvažuje spolek o zrušení chovu.

