Obecní kronika Svitávka – rok 2009

Chronologický přehled událostí
V úvodu novoročního projevu prezidenta republiky zaznělo, že „přelom roku
tradičně bývá příležitostí k zamyšlení a k dávání si dobrých předsevzetí, ale jsou věci,
které žádný z nás nemůže ovlivnit.“
Dále uvedl: „Rok 2009 je rokem dvacátého výročí událostí, které vedly ke konci
komunismu, k rozpadu sovětského impéria a k ukončení jeho nadvlády nad částí světa,
ve které žijeme. Vedly k naší svobodě. Umožnily obnovu naší demokracie a byly
předpokladem pro znovuzískání suverenity našeho státu. Otevřely prostor pro vznik tržní
ekonomiky, která jediná vede k prosperitě. Přesto nás leccos zlobí a trápí. Přesto máme
důvod být s řadou věcí nespokojeni. Kritizovat je co, ale buďme kritiky racionálními. Vinu
za svůj případný osobní neúspěch hledejme více v sobě, než kolem sebe.
Rok 2009 bude rokem, ve kterém uplyne 5 let od našeho vstupu do Evropské
unie. V jeho první polovině budeme Radě Evropské unie předsedat a získáme jistou
možnost dění této významné organizace ovlivňovat. Je v našem zájmu v této roli
maximálně uspět a to nejen po stránce organizačně-administrativní. Chceme přispět k
tomu, aby byla Evropská unie prostorem skutečně demokratickým, prostorem, kde je
politické rozhodování co nejblíže občanovi, kde je každý politik nucen se občanovi
zodpovídat a kde může být politik účinně kontrolován.
Rok 2009 bude i desátým rokem našeho aktivního členství v Severoatlantické
alianci, které je výrazem našeho zájmu na pevné transatlantické spolupráci. Té vzhledem ke své historické zkušenosti - přikládáme velký význam. Má své náklady a své
oběti, ale to, co tím získáváme, má hodnotu větší.
Rok 2009 bude rokem složitého ekonomického vývoje. Nikdo nemá v ruce
kouzelný proutek, jehož mávnutím by současné problémy zmizely. Určitě tímto
kouzelným proutkem nejsou líbivé, nesmírně nákladné a budoucnost zatěžující návrhy
některých našich i světových politiků. Nikdo neměl slibovat nepřetržitý, ničím
nepřerušovaný a navíc tak rychlý ekonomický růst, na jaký jsme si - a nejen my - v
posledních letech zvykli. Ten - jak se ukázalo - stál v některých zemích na vratkých
základech a těch se nezbavíme tím, že budou přehnanými a ukvapenými zásahy státu
zesilovány chyby, které k dnešním problémům vedly.
Světové finanční krizi se vyhnout můžeme - a musíme - ale jejím dopadům do
reálné ekonomiky se vyhnout nelze. Jsme vysoce otevřenou ekonomikou, která je
závislá na úspěšnosti svého vývozu. Pokud bude ve světě, a zejména u našich hlavních
partnerů, ekonomická aktivita - a spolu s tím i zájem o naše zboží - ochabovat, nemůže
se to u nás neprojevit. Pokud banky nebudou podnikům půjčovat, pokles bude o to
silnější.“

Na Nový rok se konal v parku městyse novoroční ohňostroj.
1. ledna 2009 to bylo přesně 160 let, kdy byl zahájen provoz na zatím v té době
jednokolejné železniční trati Brno – Česká Třebová. Z doby její výstavby (1843-49)
pochází dnes již jediný původní most na této trati, který sice není součástí železničního
tělesa, překlenuje však nad tratí hluboký zářez (lidově nazývaný Hajšnit) do části obce
zvané V Domkách. Všechny ostatní mosty byly rekonstruovány v letech 1996-98 v rámci
staveb I. železničního koridoru Břeclav – Brno – Česká Třebová – Praha – Děčín.
Ve dnech 2. – 11. 1. 2009 probíhala v celé České republice, tak i v našem
městečku „Tříkrálová sbírka“ pod záštitou Charity ČR. Koledníci (Michaela Holasová,
Aneta Haklová a Simona Kotková) navštívili s koledou naše domy. Během pochůzky
navštívili také místní kostel sv. Jana Křtitele a zúčastnili se bohoslužby, při které byla
posvěcena křída, kterou psali na dveře domů požehnání.
Motto letošní Tříkrálové sbírky bylo: „Pro ty, kteří nemají tolik štěstí“. Darovaná
částka od našich občanů činila 3 922 Kč. Celkem na okrese Blansko bylo vybráno na
dobrovolných příspěvcích 1 112 097,- Kč. Výnos Tříkrálové sbírky je určen na podporu
služeb pro jednotlivce a rodiny v nouzi a k podpoře charitativního díla.
Protože přišly mrazy, byla 8. ledna vytvořena ledová plocha na malém hřišti v
parku. Nevydržela však ani dva týdny, po 20-tém lednu přišlo výrazné oteplení. Znovu se
hřiště stříkalo 17. února.
16. ledna navštívili starosta a místostarosta městyse Hradisko z důvodu zjištění
stavu zbořené kaple Svatého ducha a její případné obnovy.
V sobotu 17. ledna se v prostorách sokolovny konal již tradiční dětský maškarní
karneval z dílny Ochotnického divadla Svitávka. Na děti čekal dětský koutek, tombola a
sladké odměny.
Zastupitelstvo městyse schválilo dodavatele projektové dokumentace pro
kanalizaci a ČOV Svitávka a schválilo uzavření smlouvy s vítěznou firmou VH atelier.
Zastupitelstvo městyse v této věci dále vzalo na vědomí ustanovení kontrolního výboru,
který bude dohlížet na průběh zpracování projektové dokumentace ve složení: ing.
Cetkovský, J. Zoubek, ing. Vašíček, ing. Mašek a Z. Zeman. Zastupitelstvo dále schválilo
dodavatele dokončení úpravy náměstí – I. etapa a to firmu Firesta Fišer a. s., se kterou
schválilo uzavření smlouvy.
Obec nechala zhotovit turistická razítka obou Löw-Beerových vil. Autorem návrhů
je zdejší občan Marek Říha. Na úřadu je k prodeji také nová pohlednice Svitávky po 3
Kč.
24. ledna pořádal Myslivecký spolek Svitávka Myslivecký ples. Hudbu zajistila
skupina Arcus.
Firma Lebo s.r.o. zahájila provoz lékárny v přízemí budovy Mateřské školy na ulici
Školní č. 457. Lékárna je otevřena denně pondělí-středa, pátek 7.00-12.30 hod. a čtvrtek
12.30-17.30 hod.

V únoru městys Svitávka připravuje skleník v parku k chystané rekonstrukci.
Odstranily se rozbité skleněné výplně a vnitřní prostor se vyčistil. S dalšími úpravami se
čeká na schválení rozpočtu městyse pro rok 2009. Zastupitelstvo městyse na
rekonstrukci navrhlo do rozpočtu částku 400 000 Kč. Byla podána žádost o dotaci na
JMK.
Skleník v současné době chátrá, hyzdí okolí svým vzhledem a ohrožoval
kolemjdoucí občany. V minulosti byl využíván jako zázemí při pořádání kulturních akcí v
místním parku. Cílem je znovu se vrátit k tomuto využití a rozšířit o další aktivity. Jeho
opravou i celkovou rekonstrukcí celého parku se zlepší kvalita místního prostředí.
7. února se konal XVIII. reprezentační ples SK Moravan – oddíl kopané. Hrála
skupina Arcus.
V pondělí 9. února se poprvé otevřelo pro maminky s dětmi Mateřské centrum
Ferda v prostorách úřadu městyse. Aktu se zúčastnil pan starosta ing. Martin Cetkovský,
který přestřihl pásku a tím provoz mateřského centra slavnostně zahájil.
Zakladatelkami občanského sdružení Mateřské centrum Ferda jsou Šárka
Bartoňková, Renáta Gyšovová, Kristýna Matušková, Mgr. Jana Skřičková a ing. Jana
Strecková.
17. února zemřela paní učitelka Libuše Hoffmanová. Jaké jsou vzpomínky
kronikáře na tuto výjimečnou ženu?
Když jsem ve středu 1. září roku 1957 poprvé ráno vstoupil se svojí
maminkou do 1. třídy tehdejší Osmileté střední školy ve Svitávce a usednul
na volnou židli v lavicích, nastalo za krátký okamžik ticho. Do třídy vešla
štíhlá, tmavovlasá a usměvavá paní učitelka. Od té chvíle jsme znali nejen
její tvář, ale i její charakteristický hlas. To ona nás naučí číst, psát, počítat,
malovat…Společně budeme poznávat spoustu dalších, pro nás neznámých
věcí.
I po více než padesáti letech se mi vybavuje situace,kdy nás
prvňáčky požádala, abychom se představili svým novým spolužákům a
přítomným rodičům. S ostychem a vnitřním rozechvěním se jeden po
druhém zvedáme a před „velkým publikem“ říkáme nahlas své jméno a
příjmení. Všichni – až na jednoho. Ačkoliv nepatřil na ulici k zakřiknutým
hochům, ve chvíli, kdy na něj přišla řada, zasunul se bleskově pod lavici a
zůstal tam až do té doby, než jsme se začali rozcházet domů. Paní učitelka
na něj nenaléhala a přešla celou situaci jakoby bez povšimnutí. Určitě toho
hodně věděla o křehké dětské duši, o tom co je strach i tréma.
Čas potom rychle běžel, na Vánoce již díky paní učitelce známe
celou abecedu a můžeme číst první knížky, které nám Ježíšek nadělil pod
stromeček. Ta moje byla O letadélku Káněti z pera Bohumila Říhy.
Měl jsem to životní štěstí, a se mnou celá třicítka spolužáků, že nás
tato paní učitelka, opět jako třídní,doprovázela naším školním životem ještě
od šesté až do deváté třídy. Z těch let utkvěla v paměti spousta vzpomínek
nejen na školní vyučování, ale především na společné absolvování celé
řady výstav a výletů během školního roku a několikadenní tzv. putování po
vlastech českých na konci jednotlivých školních ročníků. S naší paní

učitelkou jsme prožili silnou bouři plnou blesků doprovázenou průtrží mračen
v lesích někde na traseTelč – Dačice – Slavonice, po té následoval
dobrodružný přechod silně rozvodněného potoka. Dalším rokem nám na
úzké stezce Kozích hřbetů v Krkonoších hrozilo uklouznutí a pád do hlubin v
okamžiku, kdy téměř v polovině cesty opět zasáhl déšť a donutil nás vrátit
se na Luční boudu. A v poslední třídě to byly tradiční Vysoké Tatry s
náročným celodenním výstupem na Rysy.
Posledního školního dne roku 1966 se s námi loučila s dojetím a
slzami v očích. Je mi již dlouho známo, že na naši třídu celý zbytek svého
dlouhého života ráda vzpomínala. Tou naší třídní učitelkou nebyl nikdo jiný,
než paní Libuše Hoffmanová.
Narodila se 28. února 1915 ve Svitávce v rodině rolníka Josefa
Kolínka, jako prostřední dítě ze tří sourozenců. Hospodářství, kterému
později říkala „na gruntě“, tvořily polnosti s loukami a dvůr s chlévy plnými
drůbeže a domácího dobytka. Josef Kolínek, válečný poškozenec s
podlomeným zdravím z 1. světové války, se jako pokrokový vlastenec vzdal
státní finanční podpory s prohlášením, že nebude okrádat mladou republiku,
když má z čeho uživit rodinu. V roce 1926 však umírá a veškerá starost o
rodinu a hospodářství tak připadla na matku Františku a děti.
Po ukončení obecné a měšťanské školy roku 1929 zůstává
čtrnáctiletá Libuše dva roky doma a pracuje v zemědělství. Její představa o
dalším životě je ale jiná. Přemýšlí o dalších studiích a vzdělávání. Po
krátkém intermezzu v hotelu Ungar ve Svitavách, kde se v převážně
německém prostředí učí vařit za současného zdokonalování svých znalostí
němčiny, dokončuje 4.třídu měšťanské školy v Letovicích a následně
přestupuje na Státní československou reálku do Jevíčka, kam dojíždí ze
Svitávky na kole. Její studijní léta pokračují na Státním československém
ženském ústavu učitelském v Brně, kde má již mnohem větší možnosti i pro
vlastní obživu pomocí kondicí, hlavně z matematiky.Toto studium, které
končí roku 1937 maturitou, absolvuje s vyznamenáním.
Jako tehdejší studentka vstupuje do Sokola a zúčastňuje se mnoha
závodů za brněnský Sokol i TJ Sokol Svitávka. O prázdninách se svojí
spolužačkou projedou na kole celou naši tehdejší republiku – od Aše až po
Jasinu na Podkarpatské Rusi. Nejen na tehdejší dobu zcela úctyhodný
výkon!
Po maturitě je pro nadbytek učitelů řadu let bez zaměstnání. V té
době (1937-39) ještě absolvuje tři semestry na Škole vysokých studií
pedagogických v Brně, po té jsou v českých zemích všechny vysoké školy
německými okupanty uzavřeny.
Svoji učitelskou dráhu začíná jako praktikantka v rodné Svitávce, kde
zcela zdarma hospituje od 1. 9.1937 do 30. 4. 1938. Z důvodu neutěšených
finančních podmínek odchází na tři měsíce do dětské ozdravovny ČČK v
Březolupech u Zlína, posléze opět hospituje na zdejší škole. V období
mobilizace přebírá od učitelky Antonie Řepkové celou třídu.
V roce 1939 si bere za manžela učitele Josefa Hoffmana. Společně
vychovávají dvě dcery, Evu a Zitu. Po ukončení 2. světové války začíná již

ve Svitávce pravidelně učit a to až do 31. 7. 1971, kdy odchází do důchodu.
Ale i po té učí s menším pracovním úvazkem až do roku 1977 a to nejen v
rodné obci, ale i na Zvláštní škole internátní v Boskovicích.
Paní učitelka Libuše Hoffmanová se vždy snažila uplatňovat nové
metody výuky a rozvoj logického myšlení. Za to zaslouženě sklízela
úspěchy. Obdiv a úctu získala také vynikajícími výsledky s výtvarným
kroužkem, kdy práce talentovaných žáků pod jejím vedením získávaly na
různých výstavách ocenění. diplomy a uznání a dostaly se dokonce do
Československé televize. Celou řadu ocenění, diplomů a uznání dostala i
sama za práci ve školství a cvičitelské činnosti.
Byla dlouholetou členkou TJ Sokol Svitávka a zastávala sokolské
heslo: „V zdravém těle, zdravý duch“. Zpočátku ji František Řepka v
sokolovně z galerky tajně kontroloval. Když poznal, jak si dobře vede, s
důvěrou jí předal vedení všech ženských složek cvičenek. Stala se náčelnicí
svitáveckého Sokola před okupací i po roce1945. Absolvovala celou řadu
různých kurzů, zejména cvičitelských, dokonce i brannou výchovu
s vojenským výcvikem.
Paní učitelka Libuše Hoffmanová nás všechny tiše a navždy opustila
17. února letošního roku, jen několik dní před svými požehnanými
čtyřiadevadesátými narozeninami. O tři dny později, v pátek, jsme se s ní
rozloučili v místním chrámu sv. Jana Křtitele. Patřila k těm příkladným
učitelům, na které se nikdy nezapomíná. A tak tu také zůstane nadále s
námi v našich myslích a vzpomínkách.
21. února se v prostorách sokolovny koná XIV. Sokolský ples, hraje skupina
Prorock.
4. března zemřel učitel a muzikant Petr Halamka. Věnujme mu zde řádky
vzpomínek, abychom si jej mohli navždy připomínat:
Petr Halamka žil s hudbou v srdci
„Není smrti tam, kde byl život vyplněn prací, láskou a obětavostí.“
Tak znělo úvodní motto na listu, který oznamoval, že nás ve středu 4. března
náhle a beze slůvka rozloučení navždy opustil pan Petr Halamka.
Nikomu se to nechtělo věřit, vždyť včera tu byl ještě mezi námi a plný
života si povídal se známými a přáteli. Tato zpráva byla neuvěřitelná, šokující
– ale pravdivá. Vydal se na dalekou pouť do „muzikantského nebe“ a osiřeli
tak všichni muzikanti, které vychoval nebo s nimi hrával.
Ve Svitávce, kde se narodil a žil, byl vnímán především jako ředitel
LŠU (později ZUŠ) v Letovicích. Připomeňme si alespoň krátce jeho životní
příběh.
Narodil se 18. října 1939 a svoje hudební základy získává hrou na
housle. Na doporučení profesora Václava Žilky tento hudební nástroj mění za
klarinet B, jehož hru začíná studovat na kroměřížské konzervatoři v roce
1954, v letech 1956-58 však pokračuje na konzervatoři v Brně. Studium
přeruší a nastupuje základní vojenskou službu, kde se uplatňuje jako
talentovaný muzikant v různých vojenských hudebních tělesech.

Po návratu do civilu působí krátce jako vychovatel v České Třebové,
kde vystudoval Střední průmyslovou školu železniční, později pracuje také v
dělnické profesi v Letovicích a Boskovicích. V roce 1969 nastupuje do funkce
metodika na hudebním úseku Okresního kulturního střediska (OKS) v
Blansku a současně dokončuje přerušené studium hry na klarinet na
brněnské konzervatoři u profesora Antonína Doležala(1975).
V roce 1972 přichází na LŠU v Letovicích, stává se zástupcem
ředitele a zakládá a vede Mládežnický dechový orchestr. Vyučuje žáky hře na
dechové hudební nástroje, od roku 1979 až do konce července roku 2000 je
na této škole ředitelem. Prvního dne následujícího měsíce přebírá ZUŠ v
Letovicích i dirigentskou taktovku Mládežnického orchestru nový ředitel Petr
Křivinka, Petr Halamka zůstává ve funkci zástupce ředitele a učitele na
dechové hudební nástroje.
Celý život žije hudbou, ta je pro něj alfou i omegou – prostě vším.
Mistrně ovládá nejen klarinet, ale především altsaxofon, v té době
nepostradatelné hudební nástroje každého orchestru či kapely. Je nejen
bystrým čtenářem notových zápisů, ale i velice dobrým improvizátorem.
Ovládá výborně techniku i frázování, má výrazný, až krystalicky čistý tón. Ať
již jako sólista nebo kolektivní hráč, dokáže se přizpůsobit stylu hry.
V letech 1955-56 je členem dechové hudby Vitka Svitávka, kterou
tehdy vedl František Hlaváček, po té působí v souboru OB ČSM Svitávka
(1956-57). Počátkem šedesátých let, kdy vzniká široký střední proud moderní
populární hudby, zakládá (1961) svoji vlastní taneční kapelu Synkopy, jejíž
existenci lze datovat až do roku 1974. V ní začne později zpívat i jeho
manželka Milada. I když dal dohromady vynikající muzikanty z širokého okolí,
přesto se svými oběma hudebními nástroji i způsobem hry v kolektivu
dominuje.
Po zániku vlastní kapely jej můžete následující dva roky pravidelně
vídávat na tanečních večerech pořádaných v zámecké stylové restauraci na
„Jízdárně“ v Boskovicích v Lidové muzice Boskovice, kterou tehdy vedl
zpěvák a muzikant Karel Henek. Po té jej získá do svého středu taneční
kapela Karbo Kunštát (1976-78), rád si zahraje i se Swingovou hudbou,
kterou tehdy vedl primář boskovické nemocnice MUDr. Miloš Straka. Po
odchodu výborného kamaráda Josefa Dohnálka z dnes již legendární taneční
kapely Vesmír Sebranice, se Petr Halamka stává stálým členem tohoto
hudebního souboru v letech 1975-76.
Při uvedeném výčtu nesmíme zapomenout na dlouholeté působení v
Symfonickém orchestru města Blanska (1969-74)a také na zajišťování
hudebních doprovodů k celé řadě estrád, písničkových pořadů a dalších
kulturních akcí. A to nejen ve Svitávce.
Ani v důchodě nezůstává mimo hudební dění. Až do posledního
okamžiku spolupracuje s Dechovým orchestrem města Blanska, jako jeho
umělecký vedoucí. Říkal: „Pravidelně se tu scházím s kamarády muzikanty,
jejichž věkový průměr v tomto tělese je více než 70 roků, a stále si uhrají svůj
part.“
V hudební škole ve Svitávce rozpracovává školičku pro začínající

tubisty. V roce 2007 vydává publikaci nazvanou 30 LET S ORCHESTREM,
která mapuje činnost Mládežnického dechového orchestru při ZUŠ Letovice.
Chystá se realizovat přepis dokumentárních záběrů z mnoha vystoupení
tohoto orchestru u nás i v zahraničí z videokazet na DVD. Náhle ale cestu
překříží ona osudná středa.
Koncem loňského prosince jsme se s Petrem setkali v užším kruhu
při oslavě sedmdesátin Františka Okáče v kavárně Pod dubem ve Svitávce.
Vzpomínalo se i trochu plánovalo. Nikdo v té chvíli netušil, že je to jeho
poslední posezení v kruhu současných i bývalých muzikantů a kamarádů
oslavence, kteří sem byli pozváni. Přitom sám již trochu přemýšlel nad
oslavou svých sedmdesátin, které chtěl oslavit – jak jinak, než s muzikanty.
Za celý svůj učitelský život vychoval řadu skvělých hudebníků, kteří
se s ním přišli do smuteční obřadní síně města Boskovic rozloučit. Na své
cestě na věčnost mohl ještě zaslechnout řadu krásných tónů a melodií, které
mu s vděčností a srdci plnými smutku přišla zahrát téměř stovka jeho
odchovanců a kamarádů.
Divadelní spolek se snaží rok co rok přijít s něčím novým a letos do tohoto
nápadu zapojil i širokou veřejnost. Konkrétně se jednalo o ples v princeznovském stylu a
to ne ledajaký, ale rekordní. Na akci, která se konala 14. března, byla pozvána také
Česká televize, televize Prima a agentura Dobrý den, která spravuje registraci rekordů
do České knihy rekordů a muzeum rekordů a kuriozit v Pelhřimově. Každá princezna
byla označena číslem a potom prošla branou, kde byla započítána komisařem. Celkem
prošlo branou z šípových růží 155 lidí v kostýmu princezny a tím byl vytvořen nový český
rekord. Nakonec bylo vše za asistence televizních kamer zaevidováno a spolek získal
oficiální certifikát o vytvoření nového českého rekordu.
3. dubna jsou na školním komíně poprvé k vidění čápi.
Dne 8. 4. 2009 se v sále Velké vily konalo slavnostní vyhlášení „Sportovec roku
2008“. Vyhlášení se zúčastnil starosta městyse ing. Martin Cetkovský, místostarosta
Jaroslav Zoubek, hosté ze základní školy a sportovních klubů a další příznivci sportu.
Ocenění získali tito sportovci:
za Cykloklub Svitávka – oddíl kolové
Jiří Hrdlička a Radim Hasoň
Pavel Loskot a Radim Lepka
Pavel Richter a Martin Hudský
Filip Zahálka a Jan Zouhar
za Sportovní klub zrakově postižených
Lukáš Šacher
za Základní školu Svitávka:
Zdena Šedová
Monika Freharová
Zuzana Peschlová
Kristýna Prudilová

Pavla Alexová
Michaela Boháčová
za Sportovní klub Moravan Svitávka – oddíl kopané
Vít Hanák
Karel Hruška
Ladislav Dvořák
13. dubna již kvetou trnky a třešně, 24. dubna začínají kvést také jabloně.
Tři dubnové velikonoční mše v kostele sv. Jana Křtitele byly doprovázené zpěvem
Svatojánského chrámového sboru. Na Velký pátek pod taktovkou dirigenta Tomáše
Pléhy zazněly skladby Antonína Tučapského „Tristisest anima mea“, na Bílou Sobotu
sbor zpíval „Vstalť Pán“ od Samuela Mikulky, tentokrát pod vedením Leontiny
Koryčánkové a v neděli na Vzkříšení zazněly všechny předešlé skladby. Všechna tři
vystoupení doprovázel na varhany Miroslav Maňoušek.
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Úřadem městyse Svitávka
pořádalo dne 30. 4. humanitární sbírku šatstva, lůžkovin a dalších potřeb pro sociálně
slabé.
V květnu započaly práce na stavbě průtahu Svitávkou směrem na státní silnici na
Letovice, při které dojde k celkovému dokončení úpravy náměstí. 18. května byla
zahájena demolice domu č. p. 124 na náměstí, kudy nová silnice povede. Podle
dřívějšího svědectví místní občanky paní Emilie Šacherové měl v tomto domě bydlet
učitel a sokolský činovník František Řepka se svojí rodinou. Jmenovaná viděla, jak jej
zde 8. října 1941 zatklo a odvezlo gestapo.
Stejně jako v předchozích letech se o druhé květnové neděli uskutečnila v
sokolovně oslava nazývaná v kalendáři jako Den matek. Ve více než hodinovém pestrém
programu vyplněném recitací, scénkami, tanci a pohybovými cvičeními se před publikem
představily děti z místní mateřské školy, základní školy, TJ Sokol a mažoretky ze ZUŠ
Letovice.
30. května uspořádalo Ochotnické divadlo Svitávka společně s SDH Svitávka a
Mateřským centrem Ferda u příležitosti Dne dětí v parku městyse akci pro děti s názvem
Šikuliáda. Děti prožily odpoledne plné her a soutěží, kde si procvičily jak svoji zručnost
tak i svoje znalosti. V rámci akce proběhl v nově zrekonstruované hasičské zbrojnici Den
otevřených dveří.
Ve dnech 5. a 6. června se konaly volby do Evropského Parlamentu. Volební
účast v obci byla pouhých 27,77%.
Výsledky voleb ve Svitávce:
ČSSD – 34,42%
KSČM – 21,14%
ODS – 15,45%
KDU-ČSL – 8,13%
Strana zelených – 2,98%
ostatní strany v součtu – 17,88%
Na 13. června připravila kulturní komise pro zájemce turistický výlet nazvaný
„Krajinou Jevíčska“. Trasa vedla vlakem do Velkých Opatovic původně s návštěvou
Moravského kartografického centra. Jelikož zde však byli účastníci výletu více než

hodinu a půl před jeho otevřením, vydali se do Velké Roudky. Tam se jim podařilo najít
v lese pozůstatky bývalých lázeňských objektů a dvou pramenů s velmi kvalitní pitnou
vodou. Prameny nesou jména František a Antoníček. Podle Českého
hydrometeorologického ústavu je toto území klimatologicky srovnatelné např. s lázněmi
Jeseník nebo Lipová.
Po prohlídce Moravského kartografického centra dále výletníci pokračovali pěšky
lesem a kolem menší přehrady s názvem Smolenské do Jevíčka. Po obědě směřovala
trasa dál do Jaroměřic, kde navštívili známé poutní místo Kalvárii.
17. června uspořádali členové Mysliveckého spolku Svitávka – p. Mgr. Aleš Antl a
p. Ivo Matějka starší přednášku pro klienty Domova pro seniory a Domova se zvláštním
režimem v Boskovicích. Poutavě vyprávěli o zachování a ochraně přírody a krajiny a v ní
volně žijící zvěři, jejím chovu a regulaci.
A je tady tradiční svitávecká pouť. V pátek bohužel tanečníkům počasí nepřálo a
předpouťouvá zábava se z důvodu deštivého počasí nekonala. V sobotu se však počasí
umoudřilo a na pouťovou zábavu se skupinou Arcus dorazilo více než 600 návštěvníků.
Akci pořádal SK Moravan Svitávka. Nedělní odpoledne všem zpestřila návštěvu
svitavská dechovka Astra. V rámci akce proběhl den otevřených dveří Velké LöwBeerovy vily, kde navíc v přízemí budovy byly vystaveny práce žáků ZŠ, fotografie
činnosti mysliveckého spolku, TJ Sokol Svitávka a hasičského sboru.
Na Slavnostní poutní mši 21. června ve svitáveckém kostele, kterou celebroval
kaplan Blažej Hejtmánek, zazpíval Svitávecký chrámový sbor pod vedením Leontiny
Koryčánkové „Ejagentes“ od Josefa Haydna a „Asperges me“ od J. M. Haydna.
26. června až 1. července zasáhly naše území přívalové deště. Hasiči tak měli
plné ruce práce nejenom ve Svitávce a okolí, ale také je potrápily povodně v Černé Vodě
na Jesenicku. Dle tamních starousedlíků zde taková průtrž mračen ještě nebyla. A
protože pomáhat si navzájem je povinnost, vyrazili svitávečtí hasiči do postižené oblasti
na pomoc, a to včetně nové techniky, kterou nedávno získali díky dotaci z krajského
úřadu. Když opadla nejhorší voda, neváhali a začali pomáhat, jak jen to bylo možné,
především odčerpávali vodu ze zatopených domů a sklepů. Byli to cenné zkušenosti, jak
posléze sami hasiči dodali. Velký dík patří Liboru Bartoňkovi, Zdeňku Vavříčkovi a Petru
Svobodovi, kteří po celou dobu pomáhali postiženým povodněmi. Mimořádné ocenění
získali od občanů i vedení obce Černá Voda za okamžitou technickou výpomoc při
katastrofálních záplavách a náročné likvidaci škod v obci.
11. července uspořádal městys turnaj v malé kopané „Svitava Cup 2009“ o
putovní pohár Svazku obcí Svitava. Turnaje se zúčastnili zástupci všech obcí
v mikroregionu. Z deseti družstev se vítězem turnaje stalo družstvo z Doubravice nad
Svitavou.
14. července přišly další přívalové deště, Sebránek se málem vylil ze svého
koryta. Polámané byly stromy v parku u budovy úřadu i u p. A. Horáka. Zlomila se
vzrostlá vrba v trojúhelníkovém parčíku na křižovatce J. Slavíčka a Mezimostí a musela
být pokácena.
A nyní jedna smutná záležitost, která trápí Svitávku a určitě je pouze dílem
několika jednotlivců. Tou jsou krádeže a vandalství na našem místním hřbitově. Byť

Svitávka, jakožto provozovatel hřbitova vydal Řád veřejného pohřebiště, zdaleka ne
všichni návštěvníci tohoto pietního místa posledního odpočinku jej dodržují. I policie je
v takovém případě krátká, protože vypátrat pachatele bez očitého svědka je téměř
nemožné. Kradou se květinové výzdoby, sošky, svíce, urny, části náhrobků a dokonce i
celé kamenné hrobky. Po nočním řádění v závěru roku 1994 ráno na Silvestra se u
vstupní brány našeho hřbitova válelo deset poškozených pomníků a náhrobků.
1. srpna se koná I. ročník dorosteneckého turnaje v kopané.
7. srpna se uskutečnil turistický výlet do Štramberku, malebného městečka
v předhůří Beskyd. Akce se zúčastnilo 19 lidí od 5 do 70 let. Počasí bylo teplé, slunečné.
Prohlídka začala v Národním sadu na svazích hory Kotouč. Poté pokračovala přes
opuštěný vápencový lom, dále strmějším výstupem na Bílou horu, odkud je nádherný
panoramatický výhled z rozhledny na vzdálené vrcholky Beskyd a Jeseníků. Poté se
účastníci vydali Jaroňkovou uličkou k pozůstatkům bývalého hradu až do Štramberku,
kde si prohlídli kostel sv. Jana Nepomuckého na náměstí, uličku Horní Bašta a Muzeum
Zdeňka Buriana.
V srpnu se pokračovalo v práci na vytvoření protipovodňové zídky v podjezdu pod
železniční tratí.
V sobotu 12. září 2009 proběhl v prostorách parku městyse 4. Svitávecký jarmark.
V rámci zahájení jarmarku vystoupil Svatojánský chrámový sbor pod vedením Leontiny
Koryčánkové a za doprovodu Zity Hoffmanové. Následovala ukázka činnosti
Kynologického klubu, Dětského hasičského kroužku a Dětského divadelního kroužku.
Fotbalovým zápasem mezi osobnostmi okresu Blansko a hráči Svitávky bylo slavnostně
otevřeno nově zrekonstruované fotbalové hřiště.
Zahrály a zazpívaly nám zde: dětská hudební kapela Kaštánci z Horní Lhoty,
country skupina Corral z Blanska, letovická skupina Horkou Jehlou a večer patřil
především skupině Karát revival Kabát. Nechyběl ani ohňostroj.
V září pokračují práce na nové silnici spojující obec s I/43. Byla položena přeložka
potrubí prvního brněnského vodovodu.
19. září se konal další turistický výlet pro zájemce tohoto všestranného sportu a
tentokrát si svitávečtí turisté zajeli opravdu daleko, kousek od Prahy na starobylý gotický
hrad z poloviny 14. století – na slavný Karlštejn, místo úložiště královských pokladů,
svatých relikvií a říšských korunovačních klenotů. Kromě prohlídky hradu čekala na
účastníky ještě naučná stezka vedoucí chráněnou krajinnou oblastí Český kras, jejíž
trasa vede kolem tří největších opuštěných jámových vápencových lomů – Malá
Amerika, Velká Amerika a Mexiko.
6. října se v prostorách parku městyse rozzářily dýně z dílny dětí z divadelního
kroužku. které přivítaly návštěvníky Dýňové slavnosti spojené s lampiónovým průvodem.
26. listopadu proběhla ve spolupráci Úřadu městyse Svitávka a občanského
sdružení Diakonie Broumov humanitární sbírka oblečení, lůžkovin a dalších potřebných
věcí pro sociálně slabé spoluobčany.
V polovině prosince byla osazena nová okna na věži kostela.

Ke konci roku městys Svitávka vydal na příští rok další v pořadí druhý nástěnný
kalendář, tentokrát s názvem „Svitávka 2010 – historie a současnost v obrazech“ se
zdařilými akvarelovými ilustracemi pana Josefa Konopky, který si občané mohli koncem
roku zakoupit na úřadě za cenu 50 Kč.
Městys také vydal oboustrannou skládací mapu Svitávky a Sasiny, kde je na
jedné straně plánek s vyznačením názvů ulic a významných míst, služeb a institucí
městyse, na straně druhé jsou reprodukce barevných fotografií svitáveckých zajímavostí
a pamětihodností.
15. prosince ukončili svitávečtí turisté svoji sezónu ve vile Tugendhat a v LöwBeerově vile na ulici Drobného v Brně.
Vila Tugendhat, která byla postavena v letech 1929-1930, je označována spolu
s německým pavilónem v Barceloně za nejvýznačnější předválečné dílo berlínského
architekta Ludwiga Miese van der Rohe, který je považován za jednoho z otců moderní
architektury 20. století. V roce 2001 byla vila zapsána do seznamu světového kulturního
dědictví UNESCO.
Prohlídka vily jevící se z ulice jako přízemní dům, byla zahájena právě v tomto
horním patře, které obsahuje přijímací halu, oddělené ložnice manželů Tugendhatových,
dva dětské pokoje a pokoj vychovatelky včetně dvou sociálních zařízení. K tomuto patru
přiléhá také byt správce a garáž pro dvě auta. Proti případným nezvaným návštěvníkům
byly již tehdy tyto prostory chráněny fotobuňkou. Prostřední patro sloužilo jako obytná a
reprezentativní část. Obsahuje volný prostor náznakově dělený závěsy, dřevěnou
půlkruhovou stěnou oddělující jídelní prostor a onyxovou stěnou, která odděluje pracovní
prostor od obývacího. Spodní patro bylo vyhrazeno služebnictvu a technickému zázemí
(klimatizace, vytápění). Vytápění prostředního patra bylo na tehdejší dobu pokrokovým –
na rozdíl od horního a spodního patra, kde byly normální radiátory, se prostřední patro
vytápělo horkým vzduchem, který byl do něj vháněn právě ze spodního technického
zázemí průduchy v podlaze a ve stěnách. Odhaduje se, že celá stavba domu včetně
vybavení a zahrady přišla na 4-5 milionů korun (přičemž cena průměrného celého domu
v té době činila 50-80 tisíc korun).
Průvodkyně PhDr. Dagmar Černoušková všechny přítomné zaujala svým
poutavým výkladem nejen o historii samotné vily, ale také o životě jejich majitelů. Grety a
Fritze Tugendhatových.
Po prohlídce tohoto funkcionalistického skvostu následovala ještě přehlídka
interiéru (od přízemí až po půdu) secesní vily manželů Löw-Beerových, rodičů Grety.
V tomto objektu se v současnosti nachází internát střední školy.
Mikuláš na děti nezapomněl ani letos a jako každoročně 5. prosince sešel se svojí
družinou od kostela za doprovodu ohňostroje na Hybešovu ulici, kde rozsvítil vánoční
strom. Tady děti dostaly také mikulášskou nadílku v podobě balíčků s dobrotami.
Na půlnoční mši a Slavnosti Narození Páně zazněly v kostele skladby Karla
Hradila, Adama Michny a Jakuba Jana Ryby v podání Svatojánského chrámového
sboru. Oba koncerty dirigovala L. Koryčánková, na varhany sbor doprovázel Miroslav
Maňoušek. Sóla zpívaly Mirka Vávrová a Hana Klosová.

Rozpočet 2009
Rozpočet městyse Svitávka na rok 2009 (podrobněji v přílohách)
Rozpočtové příjmy celkem
Zapojení rezerv
Rozpočtové příjmy se zapojením rezerv
Rozpočtové výdaje celkem

17 335 500,- Kč
4 412 000,- Kč
21 747 500,- Kč
21 747 500,- Kč

Rezerva z minulých let
Zapojení rezerv r. 2009
Rezerva pro budoucí období

9 630 082,26 Kč
-4 412 000,00 Kč
5 218 082,26 Kč

Narozené děti 2009
Z důvodu zákona o ochraně osobních údajů tyto informace nejsou veřejné.

Sňatek uzavřeli

24. 1. 2009 - Lenka Žižková, Svitávka a Václav Duchek
obřadní síň ÚMě Svitávka
24. 1. 2009 - Libuše Folerová a Miroslav Foler
obřadní síň ÚMě Svitávka
19. 9. 2009 - Jitka Randulová, Svitávka a Vítězslav Sára
kostel sv.Jana Křtitele Svitávka

Požehnané stáří – nejstarší spoluobčané v roce 2009
Nejstarší občanka k 1. 1. 2009 - Libuše Hoffmanová Nejstarší občan k 1. 1. 2009 - Bednář Vladimír -

94 let
90 let

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

Zápisy do pamětní knihy
29. 11. 2009 slavnostní vítání občánků (19 dětí)

Svitávka v datech
Statistika k 31.12.2009
Počet obyvatel celkem
- z toho muži
- z toho ženy

1730
862
868

Průměrný věk obyvatel
- mužů
- žen

40,0
38,0
42,0

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

270
1190
270

Základní škola – šk. rok 2008/2009
Základní údaje:
Základní škola Svitávka je devítiletá, v každém ročníku je 1 třída. V září
nastoupilo do první třídy 19 dětí. Počet absolventů 26. Na 4-leté gymnázium nastoupilo 5
žáků, 1 na osmileté gymnázium, na SOŠ nastoupilo 17 žáků, na SOU 3 žáci.
Školu navštěvovalo v tomto školním roce celkem 151 dětí (z toho 86 na prvním
stupni a 65 na druhém stupni).
Jídelnu ve škole navštěvuje 115 žáků a 17 zaměstnanců školy. Školní družinu
navštěvuje 30 dětí, vede ji nově paní učitelka Jana Koumalová (paní M. Kupsová odešla
do důchodu). Po odchodu paní Prudké se sekretářkou stala paní M. Bednářová a jídelnu
vede paní Alena Kejíková.

V letošním roce prospěli všichni žáci. Druhý stupeň z chování měli čtyři žáci.
Složení pedagogického sboru:
Ředitel:
Mgr. Aleš Antl
Zástupce ředitele: ing. Hana Podloucká
Výchovný poradce: Marcela Langrová
1. třída:
2. třída:
3. třída:
4. třída:
5. třída:
6. třída:
7. třída:
8. třída:
9. třída:

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

Bez třídnictví: Mgr. Marcela Houdková a Mgr. Jana Paráková.
Školníkem zůstává pan Mihola, o topení se stará pan Vařeka a úklid provádí paní
M. Miholová, za nemocnou paní Zábojovou Miroslava Hrubá a Iveta Kejíková.
Ze života školy:
Dne 25. září 2008 se pět žáků deváté třídy zúčastnilo interaktivní soutěže „Žirafa“,
která prověřila jejich znalosti z biologie, zeměpisu, chemie, fyziky, lesnictví a
zemědělství. Umístili se na 17. místě z celkového počtu 42 škol.
Ve středu 8. října 2008 se děti ze Svitávky zúčastnily 12. ročníku „Běhu pro
zdraví“. Akce probíhala v zámeckém parku v Boskovicích. Obsadily tato místa:
z 2. třídy – M. Richtr – 4. místo, N. Randulová – 3. místo
z 3. třídy - N. Jeřábková – 3. místo
z 5. třídy – A. Staňková – 2. místo, T. Maršálek – 3. místo.
Dne 10. října se v Lysicích uskutečnilo okresní kolo v přespolním běhu. V
jednotlivcích obsadila M. Freharová 1. místo.
Dne 21. října se pak konalo krajské kolo v přespolním běhu v Hodoníně. Naše
družstvo (ve složení Pavla Alexová, Monika Freharová, Zuzana Peschlová, Zdena
Šedová a Lucie Sedláková) obsadilo 3. místo. Žákyně soupeřily s dívkami převážně ze
sportovních tříd, které mají výborné podmínky a vybavení. O to bylo toto 3. místo
cennější.
V úterý 4. listopadu se škola zúčastnila okresního přeboru ve stolním tenisu. Byli
nominováni David Peterka a Vít Hanák za mladší žáky, Jakub Tuška a Stanislav
Dvořáček za starší žáky a Olga Svobodová a Zlata Prudká za starší žákyně. Ve všech
třech kategoriích se žáci umístili na stupních vítězů. Mladší žáci vybojovali 2. místo,
starší žáci i žákyně 3. místo.

K 31. prosinci 2008 skončilo funkční období Školní rady při ZŠ Svitávka. Z voleb
nových vzešli noví členové na funkční období 2009-2011 z řad rodičů, pedagogů a
zřizovatele. Jako zástupci jednotlivých subjektů byli zvoleni:
zástupci rodičů: JUDr. Ivana Antlová, Miroslava Bednářová
zástupci školy: ing. Hana Podloucká, Mgr. Stanislava Řehulová
zástupci zřizovatele: Mgr. Marie Grulichová, Miroslava Holasová
Na ustavujícím zasedání byla předsedou zvolena paní Miroslava Bednářová.
V únoru se žáci 7. ročníku zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu, který
proběhl v oblasti Kralického Sněžníku v Dolní Moravě.
Naše dívky se zúčastnily okresního kola v přehazované, které se konalo v
Boskovicích. Obsadily druhé místo, a proto postoupily do krajského kola, které se konalo
v Hustopečích. Také v krajském kole se umístnily na druhém místě.
Do školy přišly reprezentantky ČR v gymnastice – Kristýna Pálešová (účast na
olympiádě v Pekingu), Eva Verbová a Jana Šikulová a pobesedovaly s našimi žáky.
V krajském kole ve vybíjené „Preventan Cup 2009“ obsadili žáci Svitávky čtvrté
místo.
Ve středu 27. května se žáci 2.-5. ročníku zúčastnili atletických závodů „Pohár
krále Jiřího“ v Kunštátě. A v běhu se jim skutečně dařilo. V běhu na 50 metrů získali Vít
Bednář a Tomáš Maršálek bronzové medaile, Nella Jeřábková stříbro a Tomáš Maršálek
a Staňková Žaneta zlatou medaili. V běhu na 600 m získali zlaté medaile Staňková
Žaneta a Staněk Jaroslav.
4. června se na dvoře ZŠ uskutečnila oslava Dne dětí. Mimo jiné byl program
zpestřen návštěvou složek integrovaného záchranného systému. Na čtyřech stanovištích
ukazovaly dětem náplň své práce. Přijeli strážníci z Letovic a dovezli výzbroj a výstroj
policejního těžkooděnce. Na školní dvůr dorazili i místní dobrovolní hasiči s požárním
autem Renault a představili dětem zařízení vozu. Sanitou RZP přijel záchranář a paní
lékařka z Boskovic, aby na dobrovolnících ukázali základy první pomoci a také
představili vybavení vozu. Umožnili zájemcům podívat se do zadní části sanitky a
vyzkoušet si nosítka.
Pozván byl i pan Vladimír Příhoda – zkušený potápěč provozující potápěčskou
školu. Přivezl s sebou neoprenové obleky i dýchací přístroje a pomocí dataprojektoru
ukázal fotky a videa ze svých cest.
2. srpna 2009 zemřel pan učitel Kamil Palán ve věku 82 let a opustila nás i paní
učitelka Květa Vitouchová. Oba učili dlouhá léta na naší škole.
Rekonstrukce a opravy budovy školy:
- vymalování dvou kmenových tříd
- vybavení 1. a 5. třídy výškově stavitelným nábytkem
- generální rekonstrukce žákovských šaten
- asanace suterénu
- rekonstrukce podlahy chodby ve II. patře

Mateřská škola - školní rok 2008/2009

Ředitelka:

Jitka Davidová

Personální zajištění od loňského roku beze změny.
MŠ věnuje velkou pozornost pozorování, poznávání individuálních předpokladů
každého dítěte a uplatňuje metody prožitkového učení. Byla vytvářena pravidla soužití ve
třídě a pravidla v centrech aktivit.
Do třídy „Berušek“ byl zakoupen druhý stůl pro nejstarší děti. Na školní zahradu
bylo zakoupeno další pružinové hopsadlo, vybudován zahradní domeček s lavičkami a
opraveno pískoviště pro obě třídy.
Kromě již tradičních drakiády, návštěvy Mikuláše s družinou a tvoření s rodiči, obě
třídy připravily besídky pro rodiče a prarodiče. Cílem školního výletu se letos staly
Lysice, kde děti prožily pohádkové dopoledne na zámku.
17. června proběhlo v Zemanově divadle loučení s budoucími školáky, kam se
sjeli také rodiče. Akce byla podpořena grantem z OÚ.

Obecní knihovna
Stav ke dni 31. 12. 2009
Knihovna je otevřena 6 hodin týdně. Knižní fond tvoří celkem 10 866 svazků. Z
toho 3 159 svazků naučné literatury a 7 707 svazků krásné literatury.
Počet čtenářů: 263, z toho 108 do patnácti let.
Přírůstky – 128 knižních jednotek v celkové hodnotě 23 076,- Kč (včetně
periodik). Úbytky 50 knižních jednotek
Výpůjčky v uplynulém roce: 10 490 knižních svazků.
Knihovna uspořádala 4 vzdělávací a kulturní akce.

Svatojánský chrámový sbor
O šesté neděli Velikonoční zavítal Svitávecký chrámový sbor na Znojemsko. Jeho
první zastávka byla v premonstrátském klášteře a kostele Nanebevzetí Panny Marie ve
Znojmě – Louce. Samotné vystoupení proběhlo v gotickém kostele sv. Jiří ve

Strachoticích. Zazpívali mši „Missa in re“ od Jiřího Laburdy, skladbu od Jana Kř. Knahla
„Ave Regina“ a „Kdo pod ochranou“ od Jaroslava Očenáška. Po obědní přestávce se
sbor autobusem přemístil do Slupi, kde na něj čekalo druhé vystoupení.
24. května proběhla slavnostní pouťová mše ve Skalici nad Svitavou, kterou
celebroval kaplan Blažej Hejtmánek. Sbor dirigoval Tomáš Pléha, na varhany hrála
Lenka Fojtová.
Již po dvanácté se v Boskovicích setkaly chrámové pěvecké sbory brněnské
diecéze, aby společně vystoupily na nesoutěžní přehlídce chrámových sborů v kostele
sv. Jakuba. Akci uspořádala diecézní Musica Sacra Brno. Vystoupilo celkem 9 souborů.
Po odpoledním programu začal nácvik společné skladby „EjaGentes“ od Josefa Haydna.
Vyvrcholením setkání byla slavná mše svatá, kterou celebroval P. Karel Cikrle. Po
skončení mše následovala společná skladba, kterou u oltáře zazpívalo všech devět
sborů.
Sbor přijal pozvání duchovního správce farnosti v Ivančicích a dne 6. září zde
v kostele zasvěceném Nanebevzetí Panny Marie vystoupil při ranní mši. Navštívili také
nedaleké Řeznovice, kde se nachází významná památka evropského formátu –
románský kostel svatého Petra a Pavla z 12. století, a také Moravský Krumlov, kde
shlédli výstavu Slovanské epopeje Alfonse Muchy.
Boskovice na 14. listopadu připravily koncert s názvem „Z melodie do melodie“,
kde vystoupil symfonický orchestr z Frýdku-Místku a čtyři spojené sbory - Janáček
Boskovice, Carpediem Letovice, Svatojánský sbor Svitávka a Eminent vocal Újezd z u
Brna.
28. listopadu uspořádala obec Vranová u nedaleké Křetínské přehrady Adventní
koncert. Sbor představila a jednotlivé skladby uváděla Marie Nečasová ze ZUŠ Letovice.
Dirigovala Leontina Koryčánková, sóla zpívala Mirka Vávrová a na klávesy sbor
doprovázel pan učitel Golubkov.
Na sv. Mikuláše uspořádal osadní výbor Mladkova v kulturním domě adventní
koncert, na kterém vystoupil i náš sbor. Přednesl skladby jako „Došli jsme k Vám na
koledu“, „Ten vánoční čas“, „Chvalte radostně krále“ a další. Závěrem vánočního
koncertu zněla skladba Bedřicha Smetany „Proč bychom se netěšili“.
V kapli Panny Marie ve Skalici n. Svitavou se 27. prosince uskutečnil 8. vánoční
koncert. Kromě dětí s paní Lídou Vlachovou a místní Scholy vystoupil také svitávecký
sbor. Zahráli a zazpívali české koledy, skladby od Adama Michny z Otradovic a další.

Ochotnické divadlo Svitávka
17. ledna – dětský maškarní karneval
14. března – 9. maškarní ples s pokusem o rekord největšího počtu princezen
30. května – Šikuliáda (společně s Ferdou a hasiči)

červenec - spolek se zúčastnil akce sousední Doubravice nad Svitavou, kde se konala
soutěž o nejlepší guláš. Z celkových 17-ti soutěžících družstev skončil spolek na 9.
místě.
22.-29. srpna – uspořádal spolek tábor pro děti z Dětského divadelního kroužku. Letos
se konal v Rekreačním středisku Naděje ve Svratouchu. Dny byly protkány různými
hrami, soutěžemi a výlety, koupáním v nedalekém rybníce, sportovní olympiádou i
karnevalem. Po celou dobu tábora děti pilně nacvičovaly divadelní představení „Ať žijí
duchové“, jehož ukázku předvedly na Svitáveckém jarmarku.
6. října – Lampiónový pochod Svitávkou ukončený dýňovou slavností v parku městyse
5. prosince – Setkání s Mikulášem, andělem a čerty.

Tělocvičná jednota Sokol Svitávka
ŽUPA KRÁLE JIŘÍHO
Uskutečněné akce roku 2009:
- 17. ledna – oblastní sraz cvičitelek mladších a starších žákyň uspořádala župa
Vaníčkova.
- 21. února – XIV. Sokolský ples. Předtančení zajistila taneční skupina Patrik.
- březen – TJ Sokol Svitávka uspořádal vzdělavatelskou akci Setkání s obdivovateli a
pamětníky malíře, výtvarníka a sochaře Huberta Kovaříka.
- 21. března se v sokolovně uskutečnila společná akce naší TJ a Župy krále Jiřího. Šlo o
„Župní seminář cvičitelů“ s programem: country tance, aerobik, břišní tance, gymbally.
Účast: 55 cvičitelů a cvičitelek.
- 3. dubna se konalo 5. setkání pamětníků v klubovně Sokola. Rodiče s dětmi předvedli u
této příležitosti novou skladbu. Zároveň se konala valná hromada spojena s besedou pro
pamětníky.
- 10. května uspořádal TJ Sokol, MŠ, ZŠ a ZUŠ oslavu „Dne matek“. Na organizaci měla
velký podíl Komise pro kulturu, školství a sport při Úřadu městyse Svitávka.
- 13. června se uskutečnil turistický výlet „Krajinou Jevíčska“. Zúčastnilo se 10 členů
sokola.
- 27. června proběhly „Hrátky sokolské drobotiny“ – rozloučení se školním rokem pro MŠ.
Program: cvičení na říkadla, koloběžkování, opékání párků.
- 14. června – účast na župních lehkoatletických závodech „Memoriál br. Jaroslava
Daňka“ v Jedovnicích. 18 žáků a žaček s cvičitelským doprovodem. Soutěžilo se v těchto
disciplínách: sprint na 40, 50 a 60 metrů, skok daleký, hod míčkem a vytrvalostní běh.
Z našich závodníků přinesli medaile:
Nikola Randulová 1. místo
Barbora Šacherová
3. místo

Štěpán Pinkava
Klára Burgerová
Žaneta Staňková
Tomáš Maršálek

3. místo
2. místo
1. místo
1. místo

- 30. srpna – II. Sokolení – program: soutěže a hry, hledání pokladu, ukázka hasičské
techniky, propagace sokola – získávání dětí a mládeže pro zdravý životní styl
- Září – začátek cvičení a sportování v tělocvičně TJ
- 3.-4. října – Sraz župních vedoucích mladších a starších žákyň v Tyršově domě
v Praze
- 24.-25. října – Sraz župních vedoucích RD a PD v Tyršově domě v Praze
- 31. října – doškolovací seminář cvičitelek RD a PD v Brně
- 21. listopadu – sraz župních vedoucích aerobiku v Tyršově domě v
- 9. prosince – Mikulášská nadílka pro rodiče s dětmi a mladší žactvo s programem
Tenis – tenisový turnaj se konal ve dnech 8. a 9. srpna za účasti pozvaných tenistů
z jednot Boskovice, Rájec-Jestřebí a bývalých členů oddílu
- 23. července se uskutečnil turnaj v minitenisu pro žactvo do sedmi let.
Stolní tenis – okresní přebor hrají tři družstva, jedno z nich je družstvo dorostu.
- 14. prosince proběhl náborový turnaj stolního tenisu pro žáky (18 účastníků) –
získání dvou nových členů do oddílu dorostu.

Sálová cyklistika
Úspěchy v sálové cyklistice – sezóna 2008-2009
Junioři: Mistr ČR a 3. místo na Mistrovství Evropy - Pavel Richter a David Richtr
Elite: vítěz českého poháru - Jiří Hrdlička a Radim Hasoň
Krasojízda – žákyně: 9. místo - Adélka Nováková

Kynologický klub Svitávka
V sobotu 26.9. se již tradičně v Kynologickém klubu Svitávka Na Lubinách konal
už závod o SVITÁVECKÝ OBOJEK – memoriál Standy Tesaře.
Za krásného podzimního počasí letos na „plac“ nastoupilo 13 psovodů, kteří
změřili síly v kategoriích ZM, ZVV1 a IPO1. Moravsko-slezský kynologický svaz na tento

závod delegoval jako rozhodčího pana Jaroslava Venhauera z Jihlavy a figurování se
výborně zhostil náš figurant Michal Řehák. Celé závody proběhly v příjemně soutěživé a
přátelské atmosféře.
Putovní pohár za nejlepší obranu si odnesla Jana Jašková, cenu za nejlepší
poslušnost si nakonec díky šťastnému losu převzala Andrea Nymburská.

Myslivecký spolek
MS dohromady odpracoval 790 hodin na brigádách pro spolek a pro OÚ. Členové
zbudovali pět samokrmek, opravili lávku přes řeku Svitavu, zajistili krmení pro zimní
dokrmování. Pro městys Svitávka se vysázely stromky a zajišťovalo se jejich ošetřování.
Pro veřejnost uspořádal spolek myslivecký ples a pro rodinné příslušníky poslední
leč s hudbou.
Na střelnici v Míchově proběhly kontrolní střelby z brokových zbraní. Letošním
přeborníkem se stal pan Marek Plevač.
Na požádání vedení Domova důchodců v Boskovicích se uskutečnila beseda o
myslivosti. Spolek reprezentovali Aleš Antl a Ivo Matějka st.
Ze škodné bylo letos uloveno 8 ks toulavých koček, 12 ks lišek, 14 ks kun a 1
jezevec. Draví ptáci se dle zákona lovit nesmí. Z černé zvěře bylo uloveno 8 ks lončáků
a 13 ks selat (dospělí jedinci a bachyně se lovit nesmí). Spolek provedl 3 hony na
drobnou zvěř s výsledkem: 10 zajíců, 9 bažantů a 43 divokých kachen. Ze spárkaté
zvěře byli uloveni tři srnci.

MC Ferda Svitávka
MATEŘSKÉ CENTRUM
Mateřské centrum Ferda bylo oficiálně založeno 22. prosince 2008, ale až
v letošním roce se skutečně otevřelo pro děti, konkrétně v pondělí 9. února proběhlo
slavnostní otevření. S myšlenkou vzniku mateřského centra přišlo několik maminek
s malými dětmi, které hledaly způsob, jak se pravidelně setkávat a vyměňovat si své
zkušenosti. Zároveň hledaly také místo, kde by si děti mohly společně hrát i za
nepříznivého počasí. Městys vyšel maminkám vstříc a za symbolickou 1 Kč ročně jim
pronajal místnost ve druhém patře obecního úřadu.
Od února se maminky potkávají dvakrát týdně. V úterý dopoledne jsou na
programu „Hrátky s batolátky“, ve čtvrtek odpoledne výtvarná dílna a čtení pohádky pro
větší děti.

SK Moravan Svitávka
Nový soutěžní ročník 2008/2009 zahájilo mužstvo žáků pod novým vedením –
trenér Zdeněk Vavříček a vedoucí mužstva Karel Holas. Z mužstva odešli tito hráči:
Záboj V., Škrabal J., Chloupek L., Dyčka T., Kamenický P. a Jaroš J. (z důvodu
dovršení věkové hranice).

Sbor dobrovolných hasičů Svitávka
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