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Chronologický přehled událostí

Z novoročního projevu prezidenta republiky Václava Klause: „…Nebuďme
pověrčiví, ale začíná rok, který končí osmičkou. A jakkoli to nejspíše byla jen souhra
okolností, ve 20. století s e události, které nás ovlivnily nejvíce, odehrály právě v těchto
letech.
Na rok 1918, na okamžik vzniku našeho samostatného státu, vzpomínáme rádi,
protože tehdy se u nás zrodila svobodná a demokratická společnost. Je dobře, že se
těmito slovy dá charakterizovat i náš dnešek. Naše současná společnost je sice
rozdělena politicky, sociálně i podle některých dalších dělících čar, ale spojuje nás velmi
intenzivní vztah k naší zemi, národu, jazyku. To je důležité právě teď, kdy se hranice
stávají snadno prostupnými a kdy se nám Evropa a svět plně otevírají (a my jim). Svou
identitu si pěstovat a chránit musíme, nechceme-li – tak jako tolikrát v minulosti – o svou
svobodu přijít. Republiku, kterou naši předkové před devadesáti lety založili, musíme
budoucím generacím předat svobodnou, demokratickou a prosperující.
Na rok 1938, znamenající konec první republiky, ztrátu celistvosti našeho státu a
předzvěst německé okupace, vzpomínáme velmi neradi. Říkáme sice "byli jsme
zrazeni", ale obvykle se málo zamýšlíme nad tím, zda – a jak moc – jsme k tomu, co se
tehdy stalo, přímo či nepřímo přispěli i my sami.
Svými následky naše novodobé dějiny poznamenal na dobu nejdelší únor 1948.
Vůči po něm následujícím čtyřem desetiletím lhostejní či smířliví být nesmíme. Při jejich
hodnocení ale nevystačíme s líbivými proklamacemi, které někteří dnes tak snadno
zastávají, protože je už nic nestojí. Bojovat včerejší bitvy není příliš obtížné a odvážné.
Nostalgicky vzpomínat na onu prazvláštní jistotu rovnosti v bezmoci a útisku tehdejší
doby přijatelné také není.
Nejvíce z nás zažilo rok 1968, kdy se tak silně projevilo všeobecné volání lidí naší země
po svobodě a demokracii, a kdy se ukázalo, že komunistický režim bez použití násilí
fungovat nemůže.
Není třeba propadat pasivitě a dojmu jakési dějinné nevyhnutelnosti. To, co jsme
prožívali, nebyl žádný vnější, námi nezměnitelný osud. A nebude tomu tak nikdy…“
Po setmění se v parku konal se zástupci úřadu městyse ohňostroj k uvítání
nového roku.
Začátkem ledna bylo zahájeno kácení celé řady starých stromů, především smrků
a náletových dřevin v parku, v souladu s dokumentací na celkovou úpravu parku včetně
osázení novými stromky. Některé staré smrky měly vnitřky kmenů úplně vyhnilé, bylo jen
otázkou času, kdy je silný vichr povalí a jejich pád způsobí škodu. Někteří občané z
blízkého okolí tento akt nelibě nesli a snažili se kácení zabránit.

Ve dnech 2.-13. ledna probíhala ve Svitávce celorepubliková akce „Tříkrálová
sbírka“. Při této dobrovolné sbírce byla vybrána částka 1380 Kč, která byla odeslána na
charitu.
Myslivecký spolek zval na Myslivecký ples, který se konal v sále místní sokolovny
12. ledna. 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.
Na 26. ledna připravily ochotnice Dětský maškarní karneval s Kašpárkem a
představením kouzelníka z klubu Iluze z Brna. Ve stejný den uspořádal oddíl kolové
v tělocvičně ZŠ Svitávka první kolo extraligy mužů.
S účinností od 1. února 2008 byl na Úřadě městyse Svitávka realizován projekt
CZECHPOINT (Český Podávací Ověřovací Informační Národní Terminál). Nově zde
občané mohou na počkání získat výpisy z rejstříku trestů, obchodního rejstříku,
živnostenského rejstříku a z katastru nemovitostí.
Za výpis z rejstříku trestů se vybírá správní poplatek ve výši 50,- Kč, za ostatní
výpisy se vybírá za první stránku 100,- Kč a za každou další stránku 50,- Kč.
SK Moravan Svitávka, oddíl kopané připravil XVII. ročník reprezentačního plesu.
Akce se uskutečnila 9. února od 20 hod. K tanci hrála skupina Arcus.
14. února bylo započato v parku s bagrováním pařezů po stromech.
V regionálních novinách vyšel 18. února následující článek popisující problémy
v komunální politice ve Svitávce, který musela řešit Praha. Článek má název „Smírčí
výbor rozhodl ve prospěch starosty.“ (Regionpress, č. 7, strana 1 a 2). Citace článku:
Až k celostátnímu smírčímu výboru Občanské demokratické strany doputoval
spor dvou skupin z místního sdružení ve Svitávce. A rozhodnutí, proti němuž není
žádných řádných opravných prostředků, dalo za pravdu starostovi Martinu
Cetkovskému a místostarostovi Jaroslavu Zoubkovi. Zůstávají tak nadále
právoplatným členy ODS.
„Není to o nějaké radosti. Hlavně ale zvítězila demokracie. Když někdo s něčím
nesouhlasí, tak má možnost druhého odvolat. To se stalo i v tomto případě,“ uvedl
svitávecký místostarosta Jaroslav Zoubek.
Co se vlastně odehrálo? Ve Svitávce se uskutečnily dva sněmy. Na prvním byl
vyloučen tehdejší předseda místního sdružení Kamil Kupsa, který však celý proces
napadl. Vzápětí ale uskutečnil nový sněm, kde zase odvolal společně s novými členy
přijatými v posledních dnech „rebelanty“. „Celé to bylo o výkladu stanov. A závazný
výklad přísluší smírčímu výboru ODS,“ upozornil Martin Cetkovský, podle něhož
jablkem sváru bylo, zda první sněm byl usnášeníschopný či nikoliv. „Jiná otázka zde
být nastolena ani nemohla. A hlasovalo se zcela tradičním způsobem. Jen ukončení
sněmu nebylo provedeno standardní cestou. Jsem rád, že smírčí výbor ke všemu
přistoupil rozumově a v souladu se stanovami,“ doplnil Cetkovský.
23. února uspořádala TJ Sokol Svitávka 18. Sokolský ples. K tanci a poslechu
hrála skupina Prorock.
Informace z radnice:
Plánovaná úprava parku: po odstranění náletového rostlinného materiálu a
nemocných stromů v loňském roce bude následovat rekultivace půdy a ošetření

stávajících stromů. Cesta pro pěší bude spojovat čtyři odpočinkové plochy, které budou
z části zatravněny a z části vyplněny zhutnělým štěrkopískem.
Další ze změn je plánovaný obchvat Jiráskové třídy. Silnice na této ulici je příliš
úzká, průjezd komplikuje ostrá zatáčka, pokud se v místě míjejí dvě auta, jedou krokem.
Vytížena je tato silnice hlavně v případě objížděk přes Svitávku, které právě probíhají.
Nový obchvat by měl vést z křižovatky ve středu městyse. Dům, který stojí nové silnici
v cestě, byl obcí vykoupen a připravuje se jeho demolice.
Navíc nové vedení obce plánuje výstavbu bytových domů v ulici Školní. Ten, jenž
bude postaven jako první, bude ve vlastnictví obce a jeho bytové jednotky budou sloužit
jako startovací byty. V současné době se zpracovává územní rozhodnutí a připravuje se
výběrové řízení. Práce na výstavbě by měla být zahájena v září tohoto roku. Výše dotace
je 8,5 miliónu korun. Úvěr, který si obec vezme jako částku potřebnou na
spolufinancování, se bude splácet z budoucích nájmů.
Dne 3. března na zastupitelstvu městyse ocenil starosta ing. Martin Cetkovský
pana Lukáše Šachera za vzornou reprezentaci a získání titulu mistra světa 2007 v
benchpressu v Českých Budějovicích. Lukáš Šacher získal také titul mistra ČR v atletice
v závodech na 100 m a 200 m. Získal titul druhý nejlepší hendikepovaný sportovec ČR
za rok 2007.
V sobotu 15. března proběhl 8. maškarní ples pro dospělé s nápaditými scénkami
pro pobavení – ochotníci se představili v dobách divokého západu s kankánem v závěru
nebo v dresech 15-letých účastnic spartakiády zacvičili sestavu na píseň Michala Davida
„Poupata“.
23. března se v kostele sv. Jana Křtitele ve Svitávce konala slavnostní velikonoční
mše celebrována kaplanem Blažejem Hejtmánkem, na které mimo jiné vystoupil
Svatojánský chrámový sbor.
29.března přiletěl první čáp na náš školní komín, jaro přichází.
Dne 11.4.2008 se v budově Úřadu městyse Svitávka konalo vyhlášení ankety
„Sportovec roku 2007“. Vyhlášení se zúčastnil ing. Jiří Crha, ředitel Krajského úřadu
Jihomoravského kraje Brno, starosta ing. Martin Cetkovský, místostarosta Jaroslav
Zoubek, hosté ze základní školy a sportovních klubů a další příznivci sportu.
Vyhodnoceni jako „Sportovec roku 2007“ za městys Svitávka jsou:
za Cykloklub Svitávka:
kategorie muži – Robert Loskot a Pavel Vitula
Jiří Hrdlička a Radim Hasoň
kategorie junioři - Lukáš Richter a Ladislav Dvořák
kategorie žáci – Filip Zahálka a Patrik Kamenický
za Základní školu Svitávka:
Pavla Alexová
za Sportovní klub Moravan Svitávka – oddíl kopané:
Jaroslav Chloupek
Tomáš Novák

Václav Záboj
Jan Kubín
Za záslužnou, dlouhodobou sportovní činnost byl oceněn trenér oddílu kopané
K Moravan Svitávka ing. Milan Novák.
30. dubna se v sále Velké vily uskutečnila beseda na téma „Vila Tugendhat –
Löw-Beerovy ve Svitávce“ před zaplněným sálem posluchačů a zájemců o dané téma.
Hosty byly ing. arch. Iveta Černá a PhDr. Dagmar Černoušková z brněnské vily
Tugendhat.
Harmonická gymnastika – to je název semináře, který připravila TJ Sokol Svitávka
ve spolupráci se Sokolskou župou Krále Jiřího. Akce pro veřejnost zaměřena na střední
generaci proběhla 19. dubna v dopoledních hodinách v prostorách sokolovny. Lektorem
semináře byl pan Jarek Kučera.
Informace z radnice:
V současné době má městys vybudovanou dešťovou kanalizaci s vyústěním do
koryta Svitavy a jejich přítoků. Splaškové vody jsou odváděny do jímek a septiků. Nová
kanalizace je navržena jako oddílná, pro odvedení splaškových odpadních vod ze
zastavěné části obce na ČOV Svitávka. Stávající kanalizace budou dále využívány pro
odvod srážkových vod.
Zastupitelstvo městyse rozhodlo o podání žádosti na dotace na výstavbu
kanalizace a čistírny odpadních vod. Žádost byla podána právě v dubnu letošního roku.
Cena výstavby je odhadována na 90 mil. Kč.
5. května zahájila dvousměnný provoz firma MD Let (bývalý Cirto) a dle
očekávání přijímá nové zaměstnance.
Komise pro kulturu, školství a sport společně s TJ Sokol Svitávka pořádali
v neděli 11. května kulturní akci Den matek. Se svým programem vystoupili děti a žáci
MŠ, ZŠ, ZUŠ a TJ Sokol Svitávka.
Nakladatelství Gradis Bohemia, s.r.o. vydalo vázanou publikaci „100 let místní
dráhy Skalice nad Svitavou – Velké Opatovice“. Kniha je doplněné bohatým obrazovým
doprovodem dobových fotografií, pohlednic, výkresů, mapek, ukázek jízdních řádů,
vlakových jízdenek atd.
Autorem publikace je náš rodák Marek Říha – absolvent oboru sdělovací a
zabezpečovací techniky na železniční průmyslovce v České Třebové, v současnosti
známý výpravčí sloužící v Boskovicích. Pan Říha je vášnivý sběratel všeho, co se týká
železnice – od uniforem, přes sdělovací a zabezpečovací zařízení po různé dokumenty
s železniční tématikou.
20. května se v naší obci stala tragédie. Před dražební prohlídkou svého domu se
dnes v něm zastřelil K.Č.
Koncem května bylo provedeno restaurování pískovcových sloupků z obou stran
mostu přes řeku do parku včetně opravy a nátěru kovového zábradlí. Restaurátoři:
Monika Lokajová, Jan Podsedník.
Část obnovovaných sloupků byla opětně sestavena z původní pískovcové hmoty
a fragmentů vylovených z bahnitého říčního dna pod mostem, dva sloupky a dvě poklice
byly zhotoveny úplně nové. Středem prostředního pravého sloupku byla v jeho celé

délce původně vedena kovová (ocelová) trubka s přesahem nad sloupek a do boku
zalomeným výběhem v úrovni terénu, která zřejmě sloužila pro přívodní vodiče
elektrického osvětlení. Ze dvou poválečných fotografií je patrné, že tyto sloupky byly
mnohem vyšší (odhadem tak 3,5 až 4 m).
V pátek 30. května děti z Divadelního kroužku zahrály představení „Jak vodníci
dostali na frak“. Pohádka byla – jak jinak – o princezně, kterou zaklela zlá čarodějnice a
statečný chasník ji šel vysvobodit. Představení bylo doplněno písničkami a tanečním
vystoupením. Velký dík patří Martině Klimešové, která kroužek dětí vede.
Hned 4 organizátory měla letošní oslava Dne dětí. Ochotnické divadlo Svitávka,
Hasiči městyse Svitávka, Myslivecký spolek Svitávka a Ranč Oswego spojili své síly a
chuť udělat akci pro děti a 7. června uspořádali „Zábavné odpoledne“. Akce byla
zahájena v parku městyse a zúčastnilo se jí asi 130 dětí. U rybníka si děti vyzkoušely
střelbu ze vzduchovky a u stanoviště hasičů viděly ukázku hašení ohně. Každé dítě si
tuto nelehkou práci mohlo vyzkoušet. Ochotnické divadlo připravilo překvapení v
podobě trampolíny a nechyběl ani skákací hrad. Rančem Oswego děti provedla paní
Houšková, která povídala o koních, o jejich chovu a výcviku.
Komise pro kulturu, školství a sport zorganizovala akci pro veřejnost. Vydařený
výlet v sobotu 14. června za velice příznivého a slunečného počasí – tak lze
charakterizovat turistické putování téměř dvacetičlenné skupiny svitáveckých účastníků
do Kozlova, místa letních pobytů Ely (Elišky) Vejrychové, první ženy známého českého
malíře Maxa Švabinského, jejíž předkové pocházeli ze Svitávky. Cílem pěší trasy
půvabnou zvlněnou lesnatou krajinou začínající hned za podchodem pod železniční tratí
v České Třebové, byla nově opravená nemovitá kulturní památka, tzv. „Chaloupka Maxe
Švabinského“ v Kozlově. „Vejminek“ pocházející původně z roku 1851, byl od roku 1891
v pronájmu, později ve vlastnictví rodiny Vejrychovy. Max Švabinský navštívil tuto
vesničku, která je s jeho jménem úzce spjata, poprvé v roce 1895, kdy se seznámil
s Elou (vzali se 2. června 1990). Okouzlující Ela, nádherná kozlovská krajina a svérázní
místní lidé – to vše se mu stalo velkou inspirací k vytvoření mnoha výtvarných prací
řazených do tzv. kozlovského období (1895-1919). A jaké další zajímavosti ještě na
výletníky čekaly? Sousedící Pecháčkův statek se Švabinského sgrafitem Žnečka a
dřevěná kaplička Panny Marie z roku 1753 stojící na začátku Kozlova. Na blízkém
Kozlovském kopci pak rozhledna vysoká 55,5 m a turistická chata Maxe Švabinského
s venkovním posezením, které se stalo svitáveckým turistům místem odpočinku a oběda.
Zpět k vlaku po červené značce s krátkou prohlídkou českotřebovského náměstí, které
většinou málokdo zná, bylo již otázkou necelé hodiny cesty.
Dne 18. června se v Letovicích v kostele sv. Prokopa uskutečnil varhanní recitál
Miroslava Maňouška ze Svitávky a Tomáše Jeřábka z Brna. V podání Miroslava
Maňouška zazněly skladby slavných hudebních skladatelů, jako jsou J. S. Bach, J. G.
Albrechtsberger nebo D. Zipoli. Tento dlouholetý ministrant ve Svitávce a člen
svitáveckého Svatojánského chrámového sboru absovoval I. cyklus hry na klavír na ZUŠ
v Letovicích. Byl přijat na Církevní střední varhanickou školu v Opavě, kde letos započal
studium ve čtvrtém ročníku. Zúčastnil se také interpretačních varhanních kurzů u světově
proslulých pedagogů a koncertních mistrů Sylvian Plyaut z Francie a Douglas Hollicka
z Velké Británie. Nyní se připravuje na mezinárodní varhanní soutěž Petera Ebena
v Opavě.

Letos počasí naší pouti přálo a tak se žádná z akcí nemusela rušit. V pátek na
„Předpouťové zábavě zahrála hudební skupina Eminence rock, sobotní „Velký
předpouťový karneval“ měla pod taktovkou již tradičně skupina Arcus.
Pouťové atrakce byly letos umístěny na dvou místech – první skupina rodin, která
přijela již 14 dní dopředu zůstala v prostoru před starou fabrikou (na soukromém
pozemku Kupsových), druzí, kteří měli smlouvu s obcí, přijeli o týden později a umístili
svoje atrakce na plochu kluziště. Pouťové stánky zabraly téměř polovinu hřiště SK
Moravanu před jeho blížící se rekonstrukcí.
Neděle se nesla v duchu dechové hudby, kterou zajistila Brťovská šestka u
krásného slunečného počasí až 31°C.
Na slavností pouťové mši v kostele sv. Jana Křtitele zpívá místní chrámový sbor
z díla J. S. Bacha. Dirigentem je Leontina Koryčánková, sólo zpívá Mirka Vávrová.
Hudební doprovod zajistili Miroslav Maňoušek (varhany) a Jan Vávra (flétna).
25. června se k večeru se přihnaly vrstvené tmavé mraky jako na tornádo, déšť,
silný vichr. Bouřka s větrem polámaly několik stromů v obecním parku.
Dle plánu z loňského roku započala výstavba dětského hřiště u bytovek. Výstavba
je částečně financovaná z dotačního programu z rozpočtu JMK a z části z rozpočtu
městyse. Hřiště by mělo sloužit převážně dětem z okolních bytových jednotek a
přilehlých částí Svitávky. S tímto hřištěm je počítáno pro plánovanou výstavbu bytových
domů na této ulici.
30. června se utopil občan Vlastimil Barták, jeho tělo bylo nalezeno v řece u
splavu.
Naše ochotnické divadlo slaví 10. výročí svého založení. U tohoto kulatého výročí
uspořádalo v sobotu 5. července připomínkovou akci. V programu vystoupil „Dětský
divadelní kroužek“ v obrazových scénách z pohádky Mrazík za doprovodu
reprodukované hudby, následovaly hry a soutěže a dále divadelní představení „O
chudém královstvíčku“. Do pozdních nočních hodin pak pokračovala diskotéka s DJ
Sweet, nechyběl ani ohňostroj.
Ve vestibulu vily byla připravena výstava fotografií, při které si mohli návštěvníci
zavzpomínat na akce za 10 let působení divadla. Výstava byla doplněna fotografiemi
ochotnického divadla působícího ve Svitávce v letech 1949 až 1973 zapůjčené pro tuto
příležitost paní Libuší Fojtovou.
Ve dnech 1.-7. července se v Miami na Floridě konalo mistrovství světa
v benchpressu a v silovém trojboji. Českou republiku reprezentoval občan Svitávky pan
Lukáš Šacher, který vybojoval stříbrnou medaili.
8. července byla započata kompletní rekonstrukce fotbalového hřiště s
vybudováním závlahového systému.
Městys Svitávka objednal u firmy JD Rozhlasy s.r.o. bezdrátový rozhlas. Firma
dodala software pro vysílání, 25 ks venkovních přijímačů, 60 ks reproduktorů, které
připojila na sloupy veřejného osvětlení.
18. a 19. 8. proběhlo usazení technologického domku a stožáru GSM-R (digitální
rádiový systém pro evropské země) na železniční zastávce ve Svitávce.
30. 8. se konala akce TJ Sokol s přiléhavým názvem „Sokolení“. Účastníci akce
se sešli před sokolovnou a společně se prošli do části U Labutě, aby shlédli „Mini ZOO“

pana Dyčky. Cestou na ně čekaly zábavné úkoly. Druhá část akce probíhala již u
sokolovny s další porcí soutěží a her a také možností povozit se kočárem taženým
koňmi.
Od 1. září přestávají platit kovové padesáti haléřové mince a papírové
dvacetikoruny.
Dne 9. září 2008 uspořádal Městys Svitávka 3. ročník Svitáveckého jarmarku
tradičních řemesel. Program započal ve 13. hodin vystoupením mažoretek s Velkým
dechovým orchestrem ZUŠ Letovice. S krátkým úvodním slovem vystoupila Martina
Klimešová, aby připomněla počátky jarmarku. Poté předala slovo panu starostovi Ing.
Martinovi Cetkovskému, který oficiálně jarmark zahájil. S proslovem také vystoupili ing.
Jiří Crha – ředitel Krajského úřadu JMK, PhDr. Jaroslava Králová – starostka města
Blanska, ing. František Sivera – poslanec Parlamentu ČR a JUDr. Marie Cacková –
členka rady JMK.
V programu vystoupili: Brněnské písničkové tetiny, které pobavily hlavně ty
nejmenší, revivalová skupina Rosomák Olympic, folklórní soubor Drahan z Blanska nebo
rock-bigbeatová skupina Sanitka (také z Blanska). Podvečer předvedli své umění šermíři
ze skupiny Gonfanon. Večerní hudební program otevřela skupina Karat, hrající repertoár
oblíbené skupiny Kabát a poté si už slovo převzali Kreyn, kteří zajistili taneční zábavu.
Ve 21. hod. byl odpálen ohňostroj.
V říjnu byla dokončena oprava fortny - schodů ke kostelu, která z důvodu stáří
stavby a estetického vzhledu již byla nutná. Byla provedena oprava omítek, osvětlení,
poničených schodů a zabudováno nové zábradlí po obou stranách fortny.
V obci proběhla anketa, ve které se vedení městyse ptalo občanů, jaká by měla
být budoucnost budovy historického skleníku v parku. Jeho stav je špatný, okenní tabule
jsou částečně vymlácené a protože se nachází v blízkosti dětského hřiště, je tento stav
dlouhodobě neúnosný, mohlo by dojít k úrazu. V rámci ankety byly v nabídce tři možnosti
– oprava skleníku, zbourání nebo prodej. 81% hlasů bylo pro opravu. K této možnosti se
nakonec přiklonilo i obecní zastupitelstvo a hledá proto dotační program, ze kterého by
se daly sehnat finance na renovaci tohoto historického objektu.
Základním pilířem moderní obce je zbudování kanalizace a čistírny odpadních
vod. V současné době probíhá projednávání poskytnutí dotací na tuto největší investiční
akci v hodnotě asi 125 mil. Kč. Obec získala dotaci ve výši 105 milionů korun ze Státního
fondu životního prostředí a o dalších 10 milionů korun žádá vedení městyse
Jihomoravský kraj. Zbytek akce by měl být zafinancován z rozpočtu obce. V příštím roce
by měly začít přípravné práce – zpracování projektu, vyřízení stavebního povolení...
Pravděpodobně na jaře 2010 zahájí realizaci projektu odkanalizování výstavba čistírny
odpadních vod, což bude první etapa.
Svítící dýně a lampióny ozdobily v sobotu 25. října 2008 park městyse Svitávka,
kde se konala Dýňová slavnost s lampiónovým pochodem obcí pod taktovkou
Ochotnického divadla Svitávka. Akce se zúčastnilo asi 60 dětí, které si dosyta užily her a
soutěží.
V rámci 90. výročí založení ČSR se u příležitosti státního svátku uskutečnila 28.
října na místním hřbitově u památníku padlých pietní slavnost s položením kytice růží
starostou obce Martina Cetkovského k uctění památky našich spoluobčanů, kteří položili
své životy na evropských bojištích 1. světové války. Slavnostního shromáždění se

zúčastnili představitelé radnice, zastupitelé městyse Svitávka, členové Sokola a další
spoluobčané. Českou státní hymnu Kde domov můj Františka Škroupy zazpíval místní
Svatojánský chrámový sbor, stejně tak píseň Aká si mi krásná či Ach synku, synku –
oblíbenou písničku T.G. Masaryka – v úpravě Zdeňka Jindry.
„Po minutě ticha starosta Martin Cetkovský a předseda kulturní komise pan Pavel
Krejcar zahájili shromáždění. Poté se předseda kulturní komise ve svém vystoupení
zmínil i o historii od roku 1914, vypuknutí války, až po její ukončení 28. října 1918 a
vyhlášení samostatného státu – Československé republiky.
Dále se zmínil, že při vyjednávání o uznání samostatného Československa T. G.
Masarykem se o další podporu této myšlenky nejvýrazněji zasloužili legionáři.
Hrdinskými boji zejména v Rusku a v Itálii si vysloužili uznání celého světa.
Jedním z legionářů byl i Ludvík Švancara ze Svitávky. Na italské frontě, poté
v italském zajetí nezapomněl na národní a demokratické ideje českého národa, proto
vstoupil v dubnu 1918 do italské legie.
Za necelé dva měsíce byl zajat a následujícího dne 16. června byl za zradu
Rakouska-Uherska popraven. Na budově bývalé radnice na náměstí byla Ludvíku
Švancarovi 28. října 1925 odhalena pamětní deska, která během roku 1939 z radnice
zmizela.
Při příležitosti devadesátého výročí založení naší samostatné Československé
republiky byla u pomníku padlých tato původní renovovaná pamětní deska uložena.“
(Deník, str. 8, 1. listopadu 2008)
V Muzeu Boskovicka v Boskovicích se uskutečnila výstava o životě a díle
sochaře, keramika a malíře Huberta Kovaříka, který působil v letech 1922 – 1955 ve
Svitávce. Tato výstava byla uspořádána v souvislosti s letošním výročím - 120 let od jeho
narození a 50 let od jeho úmrtí. Současně byl vydán vůbec první souborný katalog
Kovaříkových prací, jeho autorem byl ing. Jiří Baroš.
Na zasedání zastupitelstva městyse 1. prosince převzali mistři světa v kolové –
Radim Hasoň a Jiří Hrdlička ocenění z rukou starosty ing. Martina Cetkovského. Tohoto
významného sportovního úspěchu dosáhli na Mistrovství světa v Dornbirnu v Rakousku.
V dubnovém čísle Radničních listů byla zveřejněna výzva amatérským fotografům
ke spolupráci. Kdo měl chuť, mohl do 22. září přinést své fotografie, ze kterých vybrala
čtyřčlenná porota 12 nejzdařilejších snímků. Z těchto snímků byl následně vytvořen
historicky první, barevný nástěnný kalendář na rok 2009 formátu A4. Autory
zveřejněných fotografií jsou: Josef Slavíček, Petr Skřička, Pavel Krejcar, Josef Vařeka.
Kalendář si občané v závěru roku mohli na úřadě městyse zakoupit.
Zájem o kalendář byl v obci veliký a ohlas na něj příznivý.
V pátek 5. prosince 2008 v 17 hod. navštívil Svitávku Mikuláš se svou družinou.
Za doprovodu ohňostroje přišel od kostela k vánočnímu stromu, který rozsvítil svou
kouzelnou berlí. Pak se vydal s dětmi a jejich rodinami hledat čerty. Chvíle čekání
vyplnily Aneta Haklová, Simona Kotková a Michaela Holasová z Dětského divadelního
kroužku svým tanečním vystoupením. Následně se ozvalo burácení ze „skleníku“, který
se na tento mikulášský večer proměnil v peklo. Odtud vyběhli strašidelní čerti, aby si
odnesli zlobivé děti do pekla. Ty hodné odměnil Mikuláš svojí nadílkou. Akci připravilo
Ochotnické divadlo Svitávka.
Koncem roku začala likvidace skla na skleníku v parku z důvodu opravy objektu.

Na vánočních bohoslužbách zpívá v kostele sv. Jana Křtitele Svatojánský
chrámový sbor Pastorální českou mši od Josefa Schreiera. Na varhany hrál Miroslav
Maňoušek, dirigovala Leontina Koryčánková.
Dne 31. prosince proběhlo v parku slavnostní půlnoční uvítání nového roku 2009
s reprodukovanou hudbou a ohňostrojem.

Rozpočet 2008

Rozpočet obce na rok 2008 schválený na jednání Zastupitelstva
městyse dne 3. března 2008 (podrobněji v přílohách)
Rozpočtové příjmy celkem

17 566 400,- Kč

Zapojení rezerv

1 138 300,- Kč

Rozpočtové příjmy se zapojením rezerv

18 704 700,- Kč

Rozpočtové výdaje celkem

18 704 700,- Kč

Rezerva z minulých let

6 856 216,34 Kč

Zapojení rezerv r. 2008

-1 138 300 Kč

Rezerva pro budoucí období

5 717 916,34 Kč

Narozené děti 2008

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

Sňatek uzavřeli

14. 6. 2008
2.8.2008
9. 8. 2008
30. 8. 2008
30. 8. 2008

- Tomáš Vrána, Blansko a Lucie Holá, Skalice nad Svitavou
- Kamil Daniš, Svitávka a Marcela Matušková, Svitávka
- Tomáš Man, Kuřim a Jana Navrátilová, Svitávka
- David Čech, Boskovice a Pavlína Štréblová, Boskovice
- Jan Dvořák, Brno a Markéta Kuglerová, Letovice

1. 11. 2008 - Miloš Svoboda, Kunštát a Marie Kejíková, Boskovice
1.11.2008
- Svatopluk Šlechta, Benešov a Zuzana Gregorová, Adamov
29. 11. 2008 - Libor Jež, Kunštát a Dana Hermanová, Kunštát

Požehnané stáří – nejstarší spoluobčané v roce 2008
Ženy:
Hoffmanová Libuše
Novotná Jarmila
Horáková Olga
Šaršonová Květoslava
Cvrkalová Zdeňka
Krejčí Marie
Lepková Jarmila
Chloupková Emilie
Holasová Emilie

93 let
90 let
88 let
87 let
87 let
87 let
87 let
87 let
87 let

Muži:
Chloupek Jan
Horák Otakar
Bednář Vladimír
Hrachovina Antonín

93 let
89 let
89 let
87 let

Odešli tam, odkud není návratu

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

Zápisy do pamětní knihy

30. 8. 2008 - 30 let od uzavření manželství Anny Kočí a Radovana Kočího ze Skalice
nad Svitavou
6. 9. 2008 - konání III. Svitáveckého jarmarku tradičních řemesel
29. 11. 2008 - vítání občánků (21 dětí)

15. 12. 2008 - návštěva pana RNDr. Libora Ambrozka – člena PS Parlamentu ČR a
JUDr. Marie Cackové – členky zastupitelstva Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Svitávka v datech
Statistika k 31.12.2008
Počet obyvatel celkem
- z toho mužů
- z toho žen

1732
856
876

Průměrný věk obyvatel
- mužů
- žen

39,9
38,1
41,8

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

266
1201
265

Základní škola - školní rok 2007/2008

Základní údaje:
Základní škola Svitávka je devítiletá, v každém ročníku je 1 třída. V září
nastoupilo do první třídy 20 dětí. Počet absolventů 27. Na 4-leté gymnázium nastoupili 3
žáci, 1 na osmileté gymnázium, na SOŠ nastoupilo 11 žáků, na SOU 11 žáků. Jeden žák
nastoupil na konzervatoř.
Školu navštěvovalo v tomto školním roce celkem 156 dětí (z toho 78 na prvním
stupni a 78 na druhém stupni). Průměrný počet žáků na třídu je 17,33.
Jídelnu ve škole navštěvuje 110 žáků, 19 učitelů a 45 jiných strávníků. Školní
družinu navštěvuje 30 dětí.
Ve škole působí školní rada ve stejném složení jako v loňském roce.
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: Marcela Langrová
1. třída:
2. třída:

Mgr. Miroslava Pořízková
Marcela Langrová

3. třída:
4. třída:
5. třída:
6. třída:
7. třída:
8. třída:
9. třída:

Daniela Mašková
Mgr. Jana Koudelková
Mgr. Iva Paráková
RnDr. Miluše Šebková
Mgr. Jitka Sobotková
Mgr. Stanislava Řehulová
Andrea Němcová

Bez třídnictví: Mgr. Marcela Houdková. Po odchodu Mgr. I. Přichystalové se stává
správcem počítačové učebny Mgr. Jitka Sobotková. Úklidem po odchodu pana Maršálka
byla pověřena paní Bednářová. Vše ostatní zůstává jako v minulém roce.
Ze života školy:
Od 2. října začíná škola nabízet svačinky za 8,50 Kč. 18. října pořádala škola
tradiční sběr papíru v obci. Bylo nasbíráno 4540 kg starého papíru.
V pondělí 26. listopadu se v Blansku uskutečnil okresní přebor základních škol ve
stolním tenisu. Naše škola nominovali tyto žáky – mladší žákyně: Zlata Prudká a Olga
Svobodová, mladší žáci: Jan Peterka a Jakub Tušla, starší žáci: Milan Chlup a Jiří
Škrabal. Ve všech třech kategoriích naši žáci vyhráli základní skupinu a postoupili přímo
do finále. V konkurenci 20 škol získali mladší i starší žáci stříbrné medaile, mladší
žákyně dokonce zlato za 1. místo.
Ve čtvrtek 13. prosince se ve škole konal 2. vánoční jarmark. Návštěvníci si tak
mohli koupil vánoční dekorace vyrobené našimi žáky.
11. února 2008 se na ZŠ Sušilova v Boskovicích konal okresní přebor
v přehazované. Zúčastnily se jej dívky 6.-9. ročníku a ve své skupině vyhrály 3. místo.
Začátkem března se žáci 7. ročníku zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu
v Čenkovicích.
Žáci se dne 29. března 2008 zúčastnili přeboru základních škol ve stolním tenisu,
pořádaném v Městské sportovní hale v Kunštátě za účasti 43 sportovců. Naše družstvo
tvořili tito žáci: Martin Dřevo a David Peterka (mladší kategorie), Aleš Klečka a Milan
Chlup (starší kategorie). V silné konkurenci si kluci vedli velmi dobře a získali tato
umístění:
mladší kategorie – jednotlivci: 1. místo David Peterka
starší kategorie – jednotlivci: 1. místo Aleš Klečka
3. místo Milan Chlup
družstva: 3. místo David Peterka a Milan Chlup
4. místo Martin Dřevo a Aleš Klečka
celkové pořadí škol:
1. místo ZŠ Svitávka
Cocacola cup – V pondělí 7. dubna 2008 sehráli naši žáci turnaj v kopané, kdy
porazili ZŠ 9. května Boskovice 5:0 a zajistili si tím další postup, kde se utkají
s vrstevníky škol okresu Svitavy.
Žáci 5. ročníku s paní učitelkou Ivou Parákovou navštívili Prahu, prohlédli si
centrum města, Vyšehrad, Petřín, druhý den navštívili Pražský hrad a prohlédli si repliky
korunovačních klenotů, prošli se Zlatou uličkou a Karlovým mostem.

2. května v rámci projektu ekologické výchovy proběhl sběr starého papíru v obci,
žáci nasbírali celkem 7950 kg papíru.
22. května se žáci 4. a 5. třídy zúčastnili Krajského finále ve vybíjené v Brně, kde
obsadili krásné 6. místo.
28. května proběhla ve Velkých Opatovicích olympiáda 1. tříd. Soutěžilo se ve
čtyřech disciplínách – běh na 50 m a 400 m, skok daleký z místa a hod kriketovým
míčkem. Závodníci, kteří absolvovali všechny čtyři disciplíny, byli zařazeni do atletického
čtyřboje. Výsledky hovoří za vše: v konkurenci 26 škol z Blanenska, ,Svitavska a
Prostějovska získali naši prvňáčci druhé místo a to se ztrátou pouhého jednoho bodu.
Vybojovali 1 zlatou medaili (běh na 50m – Nicol Randulová), 1 stříbrnou medaili (v běhu
na 400 m – Maruška Bartoňková) a 2 bronzová místa v hodu kriketovým míčkem
(Štěpán Pinkava a Daniela Ševčáková).
Na sobotu 31. května připravila škola výlet pro rodiče s dětmi ke Dni dětí. Cílem
byl Hradec Králové, kde účastníci navštívili Obří akvárium, aquapark a historické
památky. Cestou zpět se zastavili v Pardubicích v „Perníkovém království“, prohlédli si
„Perníkovou chaloupku“ a objevili tajemství výroby perníku.
Dne 25. června se konala v prostorách sokolovny Akademie žáků ZŠ. Na
programu se podílely jednotlivé třídy se svými učiteli. Dopoledne se konalo představení
pro žáky naší školy, odpolední bylo určeno pro rodiče a veřejnost. Na programu byla
recitace, tanec, dramatizace, vlastní hudební skladby.
Rekonstrukce a opravy budovy školy:
- rekonstrukce odpadů v budově školy
- vymalování 4 tříd, chodby v přízemí a v I. patře
- vybavení I. třídy výškově stavitelným nábytkem
- dokončení opravy střechy
- oprava odpadů v tělocvičně
- rekonstrukce podlahy v učebně informatiky

Mateřská škola - školní rok 2007/2008

Ředitelka:

Jitka Davidová

Učitelky:

Vlasta Hudská
Jiřina Matoušková
Jitka Davidová
Jaroslava Nevrlíková
(p. uč. Libuše Lebková odešla do důchodu)

Školnice
p. Pušálková
Pomocná uklízečka
Radka Peterková
Kuchařka a vedoucí školní jídelny Věra Bílková

Filozofií MŠ je vychovat samostatné a sebevědomé děti, schopné komunikovat a
utvářet základy důležité pro život. Druhý rok projektu MŠ „Procházela bránou poznání“.
Rozpracovány byly dva principy:
1. Respekt k přirozeným lidským potřebám
2. Rozvoj komunikace a spolupráce
Děti v průběhu roku navštívily několikrát kino, divadlo, navštívily babičky a
dědečky v Domě s pečovatelskou službou, jimž předaly drobné dárky a zazpívali koledy.
Před Vánoci do školky přišel Mikuláš s čertem a anděly.
Cílem letošního školního výletu byl Vyškov. Děti navštívily ZOO a Dinopark.

Obecní knihovna

Stav k 31. 12. 2008
Knihovna je otevřena 6 hodiny týdně. Knižní fond tvoří celkem 11 188 svazků - z
toho 3 327 svazků naučná literatora a 7 831 svazků krásná literatura.
Počet čtenářů: 216, z toho 78 do 15-ti let.
Přírůstky – 139 knih v celkové hodnotě 24 000,- Kč (včetně periodik). Úbytky 225
knih.
Výpůjčky v uplynulém roce: 9 735 knižních svazků.

Svatojánský chrámový sbor

26. dubna vystoupil sbor na jarním koncertu v evangelickém kostele
v Boskovicích.
7. června – probíhala 11. nesoutěžní přehlídka chrámových sborů v kostele sv.
Jakuba v Boskovicích. Náš sbor byl jedním ze šesti vystupujících souborů.
15. června navštívili jak kostel sv. Marka v Knínicích tak kostel sv. Cyrila a
Metoděje v Cetkovicích. Na obou mších zazpívali mše od L.B. Esta pod vedením
Tomáše Pléhy. Na varhany hrál Miloš Krejsa, 1. flétnu Jan Vávra, na violoncello sbor
doprovázela Gábina Poláchová. Sólo: Mirka Vávrová.
11. října pořádala Musica Sacra přehlídku chrámových sborů diecézí Bratislava,
Vídeň, Györ, Brno v brněnských kostelech sv. Tomáše, sv. Jakuba, sv. Janů a

Nanebevzetí Panny Marie. Sbor dirigoval Tomáš Pléha, sóla zpívala Mirka Vávrová. Na
varhany sbor doprovázela Lenka Fojtová.
22. listopadu vystoupil Svatojánský chrámový sbor opět v Brně. Tentokrát v rámci
Svatocecilckého setkání na mši svaté v brněnské katedrále Petra a Pavla, kterou
celebroval Karel Cikrle. Zaznělo Ordinárium Zdeňka Pololáníka a společná skladba
všech přítomných zpěváků Psalmus 150 od stejného autora.
8. prosince se konal Vánoční koncert v prostorách základní školy v Mladkově.
Slovem provázela bývalá starostka Zdeňka Boháčková. Sbor vystoupil s Pastorální
českou mší od Josefa Schreiera a směsí vánočních koled od Karla Steckera. Dirigovala
Leontina Koryčánková, sólo Mirka Vávrová.

Ochotnické divadlo Svitávka
Kromě akcí v chronologickém přehledu připravilo Ochotnické divadlo Svitávka
dětský tábor. Týdenního pobytu v rekreačním středisku Prudká se zúčastnilo 24 dětí.
Tábor byl zahájen 23. srpna. Na děti čekal zajímavý program. Sportovní olympiáda,
celodenní výlet do Nového Města na Moravě, návštěva hasičů, stopovaná do Borače
s pokladem nebo karneval ukončený táborovým ohněm.

TJ Sokol Svitávka

ŽUPA KRÁLE JIŘÍHO
Uskutečněné akce v roce 2008:
9. ledna – sraz cvičitelů předškoláků a rodičů s dětmi – Sokol Brno Židenice
(účast: ses. Maršálková Jarmila a Bednářová Miroslava)
23. února – se konal XIII. Sokolský ples. Předtančení zajistily cvičitelky aerobiku
se skladbou „Letní variace“
29. března – „Setkání pamětníků“ v klubovně Sokola. Na programu zpráva o
stavu TJ a o činnosti oddílů, ukázky skladeb. Valná hromada spojena s besedou pro
pamětníky
19. dubna – Sokol Svitávka společně se župou Krále Jiřího uspořádal v sokolovně
seminář „Harmonická gymnastika“. Lektorem byl místonáčelník ČOS, br. Jarek Kučera.
Akce se zúčastnilo 56 cvičitelů a cvičitelek. Jako hosté byli pozváni bratři a sestry z župy
Pernštejnské a Máchalovy.
11. května – Komise pro kulturu městyse Svitávky ve spolupráci s TJ Sokol
uspořádala oslavu „Dne matek“. Se svým programem vystoupila MŠ, ZŠ, ZUŠ a TJ.

15. června – se konaly v Jedovnicích župní lehkoatletické závody „Memoriál br.
Jaroslava Daňka“. Ze Svitávky se zúčastnilo 19 žáků a žaček, kteří získali celkově 2.
místo.
30. srpna - akce „Sokolení“ – zábavné odpoledne pro děti. Propagace Sokola:
získávání dětí a mládeže pro zdravý životní styl. Program: turistická procházka na
Sasinu, shlédnutí „mini ZOO“ pana Dyčky, soutěže a hry, sportovní utkání, povození v
bryčce s koňmi (zajistil p. Kupsa), opékání
13.9. – „Sokolská plavba po Vltavě“ – ze župy Krále Jiřího byly vybrány dvě
jednoty, aby za dobré výsledky reprezentovaly 4 zástupci žákovských složek naši župu
na tradičně pořádané plavbě s bohatým programem. Z naší TJ byly vybrány Simona
Kotková a Lucie Oujeská (doprovod ses. Lenka Novotná).
4.-.5. října se Srazu župních vedoucích dorostenek a žen zúčastnila ses. Věra
Bílková a srazu župních vedoucích rytmické gymnastiky ses. Hana Benešová.
25. října - Semináře pohybových aktivit v Řícmanicích se zúčastnila ses. Jarmila
Maršálková. V Brně se konal Mezinárodní kongres aerobiku „Fitness program“ (účast
ses. Lenka Novotná).
1.-2. listopadu se v Tyršově domě v Praze konal sraz župních vedoucích rodičů
s dětmi. Zúčastnily se jej ses. Jarmila Maršálková a Hana Kohoutková.
3. prosince – se konala „Mikulášská nadílka“ pro rodiče s dětmi a mladší žactvo
s dárky a programem.
Tenis – tenisový turnaj se konal ve dnech 23. a 24. srpna za účasti pozvaných
bývalých členů oddílu a veřejnosti.
Tenisový oddíl Sokol Svitávka letos slaví 20. výročí svého založení. Za tuto dobu
se podařilo vybudovat u místní sokolovny pěkný tenisový areál. Tento tenisový areál
vznikal velkou obětavostí členů oddílu, kteří zde odpracovali tisíce brigádnických hodin.
V letošním roce se provedla výměna celého povrchu kurtů a především se
nainstalovala umělohmotná čára na všechny tři kurty, čímž se zlepšili podmínky pro
hráče.
Stolní tenis– okresní přebor hrají 4 družstva, jedno z nich je družstvo dorostu.
Probíhá získávání žáků.
8. března uspořádal Sokol Svitávka Okresní bodovací turnaj mládeže ve stolním
tenisu. Palmu vítězství si mezi nejmladším žactvem odnesl Martin Dřevo ze Svitávky.

Sálová cyklistika
Úspěchy v sálové cyklistice – sezóna 2007-2008:
Žáci: 2. místo Mistrovství ČR - Filip Zahálka a Jan Zouhar
Junioři: Mistr ČR a 4. místo na Mistrovství Evropy - Pavel Richter a Martin Hudský

U23: 1.místo - Lukáš Richter a Ladislav Dvořák
Elite: vítěz Českého poháru - Jiří Hrdlička a Radim Hasoň
Mistr ČR - Jiří Hrdlička a Radim Hasoň
Mistr světa - Jiří Hrdlička a Radim Hasoň
Mistrovství ČR 2. místo - Robert Loskot a Pavel Vitula
vítěz I. ligy - Pavel Loskot a Radim Lepka
Krasojízda – žákyně: 12. místo - Adélka Nováková

Kynologický klub Svitávka
Jako již tradičně se 13. září konal v kynologickém klubu ve Svitávce závod zvaný
„O Svitávecký obojek“, memoriál Standy Tesaře. Počasí bylo krásné, slunečné a na
cvičišti se sešlo 17 psovodů se svými psími svěřenci. Letos se závod poprvé pořádal
podle tří kategorií národního zkušebního řádu.
Kromě závodníků z okresu přijeli také zástupci z Brna, Kralic nad Oslavou, Střelic
nebo Valtic. Rozhodčím byl moravskoslezským kynologickým svazem delegován pan
Alois Pouč z Vyškova.
Členové KK Svitávka nezklamali a nakonec si odnesli poháry za 1. místo hned ve
dvou kategoriích. V kategorii ZM slečna Jana Kučková a v kategorii ZVV1 Andrea
Nymburská. V kategorii ZVV2 vyhrál pan Rudolf Valla z KK Kuřim. Závody účastníci
zakončili gulášem od paní Drobečkové a oceněním vítězů.

Myslivecký spolek

12. ledna uspořádal spolek tradiční myslivecký ples v místní sokolovně.
25. dubna proběhla mimořádná schůze za účelem zvolení nového výboru spolku.
V tajné volbě byli zvoleni:
předseda
Matějka Ivo
místopředseda
Hanák Radek
jednatel
Antl Aleš
mysl. hospodář
Hanák Miloš ml.
finanční hospodář Svobodová Zuzana
Předsedou revizní komise byl zvolen Plevač Mirek.
Spolek provedl 3 brigády – dvě na vyžínání trávy kolem lesních stromků pro
městys Svitávka a jednu pro ZD Sebranice – sběr kamenů na polích ZD.
Na závěr myslivecké sezóny se uskutečnila poslední leč s muzikou. Na této akci
byli slavnostně pasováni na myslivce Zábojová Alena a Antl Ondra. Tímto přijetím má
MS 21 členů.

Letos bylo uloveno: 18 ks černé zvěře, ze škodné: 19 ks lišek, 13 kun, 2 jezevci, 6
koček a 5 vran.
MS zrušil chov bažantů. Při rozboru bylo zjištěno, že tato činnost se MS
nevyplácí.
Při kontrolních střelbách se přeborníkem stal opět pan M. Hanák st.
V únoru se spolek rozloučil se svým dlouhodobým členem Bohumilem Dřevou.

SK Moravan Svitávka

Výsledky našich mužstev v soutěžním ročníku 2007/2008:
Kategorie muži – IV. třída: muži si v této sezóně polepšili a v konečné tabulce
se umístili na 8. místě ze 14 ve své třídě. Jedenáct zápasů vyhráli, jedenáct prohráli
a ve čtyrech případech skončil zápas nerozhodně. Získali celkem 37 bodů. Vedoucí
Lažany získali 72 bodů.
Po neúspěšné spolupráci s Nobicou Boskovice se výbor SK Moravanu rozhodl
budovat nové mužstvo. Do tohoto mužstva byli přeřazeni nadějní dorostenci. Pod
vedením trenéra p. Pinkavi a vedoucího mužstva p. Makovského se tento záměr jeví
jako správný.
Kategorie dorost – II. třída: svitávecký dorost letos obsadil šestou příčku z 18ti. Vyhrál 20 zápasů, uhrál 4 remízy a z deseti zápasů odešel jako poražený. Celkem
získal 64 bodů, na vítěze – Kunštát- ztrácí 22 bodů.
Kategorie žáci – skupina B: žáci si v letošním ročníku vedli výtečně a
s přehledem se 65 body vyhráli již podruhé svou skupinu. Prohráli pouze jediný
zápas a ve dvou uhráli remízu. Ze zbylých 21 utkání odcházeli jako vítězi. Ve
finálovém utkání o přeborníka okresu s Adamovem prohráli 4:2, přesto se mužstvo
nemá za co stydět. Svůj díl úspěchu mají samozřejmě trenéři – ing. Milan Novák a
vedoucí mužstva Martin Šotner.
Nejlepšími střelci byli: J. Škrabal (30 gólů), L. Chloupek (24 gólů) a P.
Kamenický (20 gólů).
Kategorie přípravka – skupina C: po sezóně 2007/2008 vede svitávecká
přípravka tabulku skupiny C se 49 body nad druhými Boskovicemi „A“, které mají 35
bodů. V sezóně Svitávka prohrála pouze 3 zápasy a uhrála jednu remízu, zbylých 16
zápasů naši kluci vyhráli. Skvělá práce trenérů pana Mihole a Martina Pavla se

odrazila také v okresním finále, kde naše mužstvo skončilo na 3. místě za Blanskem
a Boskovicemi.
V letošním roce byla zrealizována rekonstrukce hřiště. Dle projektové
dokumentace byl zpracován rozpočet, který počítal s částkou 800.000 Kč. Obec
odsouhlasila dotaci ve výši 398.000 Kč a grant městyse ve výši 36.000 Kč, druhou
dotaci fotbalisté získali od Krajského úřadu JMK a to ve výši 170.000 Kč. Zbytek akce
zaplatil klub z vlastního rozpočtu.
Chemicky byl odstraněn starý trávní porost, byly vybagrovány kanály na
položení automatického zavlažovacího systému. Poté bude terén srovnán a zaseto
nový trávník. Areál je nově oplocen, byli vykáceny stromy, hřiště i prostor kolem něj
byly rozšířeny.
Po dobu rekonstrukce museli týmy odehrát podzimní sezónu na hřištích
soupeřů.

Sbor dobrovolných hasičů Svitávka
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