Obecní kronika Svitávka – rok 2010
Chronologický přehled událostí

Zde je uvedena část novoročního projevu prezidenta republiky Václava Klause,
který bylo možno poslouchat ve 13 hodin ve veřejnoprávním vysílání Českého rozhlasu
nebo sledovat na televizní obrazovce.
„Loňský rok asi nebudeme ani my, ani budoucí historici považovat za příliš
zdařilý.
Naší velmi labilní vládě Mirka Topolánka, která se však od nešťastného patového
výsledku voleb v roce 2006 držela velmi dlouho, byla v březnu vyslovena nedůvěra.
Stalo se to vůbec poprvé od roku 1918, od vzniku našeho moderního státu. Bohužel se
ukázalo, že jsme nebyli schopni rychle uspořádat nové volby, ač jedině ty mohou přinést
vládu s tolik potřebným mandátem občanů. Je dobře, že politickým kompromisem vzniklá
prozatimní vláda premiéra Fischera své úkoly zvládá, určitě lépe, než bylo všeobecně
předpokládáno.
Naše ekonomika se – podobně jako ekonomiky většiny zemí světa – nachází v
krizi, která je nejhlubší za sedmnáct let, které dnes uplynuly od vzniku České republiky.
Pokles hospodářství v roce 2009 byl nejméně čtyřprocentní. Přeloženo do všem
srozumitelného jazyka se tím říká, že jsme toho v naší zemi vyprodukovali méně než loni
a že toho proto máme k dispozici méně. Týká se to nás všech a je třeba, abychom se o
tento pokles podělili dnes a neřešili to na úkor našich dětí. Je nezodpovědné, když si
některé profesní či sociální skupiny nárokují, že se právě jich tento všeobecný pokles
netýká.
Rok 2010 bude rokem volebním. Stejně jako v roce 2006 se sejdou volby
sněmovní, senátní a komunální. Jen kraje zůstanou beze změny. Opět dostaneme
příležitost touto formou promluvit do věcí veřejných. Pokusme se přispět k tomu, aby
volby otevřely cestu k vytvoření silné a akceschopné vlády, kterou naše země tolik
potřebuje.
V hospodářství pravděpodobně již přestane pokles, ale růst bude velmi mírný.
Velké problémy bude mít se svým hospodařením náš stát, což jsme my všichni. Občané
nebudou chtít, aby jim byly zvyšovány daně (což je rozumné, protože se tím krátkodobě
nic neřeší a dlouhodobě to jen škodí), ale nebudou se chtít omezovat v tom, co od státu
dostávají. Je zřejmé, že jsou tyto dvě snahy vzájemně protikladné a že se nedají
současně splnit. Věřme, že díky volbám vznikne vláda, která bude mít sílu a odvahu
tento hlavolam vyřešit ku prospěchu nás všech, občanů České republiky.
Pomáhejme potřebným, ale hlavně pomáhejme tam, kde to má smysl a kam
dohlédneme. To je většinou nedaleko od nás. Dříve než pošleme peníze na konto nějaké
organizace, která jich část přepošle do zahraničí, podívejme se, jak žijí naši sousedé, jak
žijí lidé v našem domě, v naší vesnici, v našem městě. Rozhlížejme se kolem sebe.

Žijme více v realitě skutečné, než v realitě televizní. Dělejme věci, o kterých jsme
přesvědčeni, že mají smysl, ne jen ty, kterým je tleskáno.
Přeji nám všem, aby se nám rok 2010 vydařil, aby byl rokem dobré nálady, aby
byl politice vrácen její obsah a abychom se vymanili z dnešní ekonomické krize. Půjde to
lépe, nalezne-li co největší počet z nás společnou řeč, vzájemný respekt a porozumění.“
Téhož dne se v prostorách parku městyse konaly oslavy příchodu nového roku.
Od 17.00 hodin hrála reprodukovaná hudba a v 18 hodin byl odpálen novoroční
ohňostroj.
Ve dnech 2.-14.1. proběhla celorepubliková „Tříkrálová sbírka“. Motto letošní
sbírky bylo: „Sami zvládneme tak málo, ale když se spojíme, zvládneme cokoli“. Naše
domovy navštívili koledníci – Tereza Dřevová, Hana Bošková, Ivana Stehlíková. Byla
vybrána částka 2 652 Kč.
Plesovou sezónu v letošním roce otevřel Myslivecký spolek Mysliveckým plesem,
který měl údajně návštěvnost až 350 lidí. K tanci a poslechu hrála skupina Arcus.
6. února se konal 19. reprezentační ples SK Moravanu Svitávka, oddíl kopané. I
na této akci hrála oblíbená skupina Arcus.
Začátkem února nastala ve Svitávce velice nezvyklá událost. Několik dní mohli
občané procházející přes náměstí pozorovat asi osm kalousů ušatých sedících přes den
na zdejších lípách. Kalous patří do čeledě puštíkovitých a jeho přirozeným prostředím
jsou řídce porostlé otevřené kulturní krajiny.
Začátkem měsíce je v provozu kluziště v parku a bruslí se až do čtvrtka 18. února.
13. února se v sokolovně uskutečnil Dětský maškarní karneval. Uspořádalo jej
Ochotnické divadlo Svitávka. Karneval zahájily děvčata z Dětského divadelního kroužku
a poté na děti kromě soutěží a her čekala zábava s Kašpárkem Martínkem.
O týden později – v sobotu 20. února se konal jubilejní 15. Sokolský ples.
Předtančení zajistilo taneční těleso BAMI Kunštát. Hrála hudební skupina Prorock,
vstupné 70 Kč.
Rada městyse schválila na základě výběrového řízení firmu Eurovision a.s. Brno
na zateplení základní školy a mateřské školy o celkové hodnotě 228.000 Kč.
V únoru pokračují práce na nové silnici kolem domu č.p. 123 (Okáčovi).
V únorových Radničních listech byla publikována výzva pro vlastníky křížů a
sakrálních objektů v katastru městyse. Do současné doby nebyla vyřešena otázka
vlastnictví. Cílem akce je zajistit péči o tyto památky a pokud není jasný vlastník objektu,
nemůže obec tuto službu zajistit. Proto byli občané, na jejíchž pozemcích tyto stavby
stojí, vyzváni, aby doložili úřadu městyse vlastnictví těchto objektů a sdělili, zda o ně
budou pečovat. Jestliže se do šesti měsíců o některý objekt vlastník nepřihlásí, připadá
tento podle zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku do vlastnictví obce.
V březnu začíná demolice dřevníků za tzv. „kasinem“ z důvodu přípravných prací
stavby obecního bytového domu s třinácti bytovými jednotkami.

V sobotu 13. března se v prostorách sokolovny koná jubilejní 10. maškarní ples
Ochotnického divadla Svitávka a opět je tematicky zaměřen. Letos je tématem plesu
„zoologická zahrada“. V sále hraje skupina Arcus, v baru Los-Cabbanos, vstupné 80 Kč.
Letos si čápi pospíšili, první z páru přiletěl již dokonce 25. března, toho dne byla
pokácena i vzrostlá lípa rostoucí poblíž kříže na náměstí.
O měsíc později 25. dubna byl pokácen vzrostlý kaštan u hřiště.
Na velikonoční mši na Bílou sobotu 2. dubna, kterou celebroval P. Miroslav
Šudoma, vystoupil v kostele sv. Jana Křtitele Svatojánský chrámový sbor se Šteyerovým
kancionálem „Vstal z mrtvých Kristus“. Na Den vzkříšení zazněla Mozartova skladba
„Vzkříšený“, „Zdrávas Maria“ od Josefa Nešvery, „Zpěvy z Tajze“ kánon a „Buď Tobě
sláva“ od G. F. Händela. Obě vystoupení dirigovala Leontina Koryčánková, na varhany
sbor doprovázel Miroslav Maňoušek.
V září loňského roku byl navázán kontakt s firmou SKLO ART zabývající se
výrobou a opravami vitráží, výrobou tiffany lamp, lustrů, zrcadel a dárkových předmětů
se sídlem v Lubenci. Na základě dohody a smlouvy si tato firma v polovině března (15.
3.) odvezla a začátkem dubna (8. 4.) přivezla zpět opravené dveře vedoucí na balkón
nad hlavním vchodem do Velké vily, kde byla doplněna dlouhá léta chybějící část vitráže
v dolní polovině těchto dveří.
Od 11. dubna do 2. května se v Galerii Ve Věži na Hybešově ulici v Blansku koná
výstava svitávecké amatérské výtvarnice Emilie Vitouchové s názvem „Obrazy malované
voskem“. Odborně se této malířské technice říká enkaustika a pochází z období antiky.
Při práci se užívá barviv třených se speciálně připraveným voskem.
Svatojánský chrámový sbor pod vedením L. Koryčánkové zahájil 25. dubna
v Löw-Beerově vile Jarní koncert. Následovalo vystoupení bývalých žáků ZUŠ
Boskovice, dnes studentů Státní konzervatoře Brno – Jana Vávry, Michaely Koudelkové
a Františka Venclů. Na křídlo doprovázela Kristýna Sedláková. Vystoupení uváděla
učitelka dramatického oddělení ZUŠ Michaela Vymazalová.
Ve druhé části koncertu vystoupila Naďa Bláhová, bývalá sólistka Janáčkovy
opery v Brně, pozounista František Jeřábek a jeho syn – zpěvák a klavírista Tomáš
Jeřábek. Výtěžek z tohoto dobročinného koncertu byl věnován na výmalbu kostela ve
Svitávce.
Místní skupina ODS Svitávka připravila na 30. dubna 2010 v podvečerních
hodinách v prostorách parku akci „Pálení čarodějnic“. Byl připravený program pro děti a
nechyběla ani diskotéka s DJ Sweet.
Začátkem května byla vydlážděna část náměstí před hospodou U zvonu.
V neděli 9. května se konala oslava Dne matek. Program byl nabitý písněmi,
básněmi, tanci a hrou na hudební nástroje. Svým maminkám a babičkám popřály děti
z MŠ, ZŠ, ZUŠ a TJ Sokol.
22. května byla v místním kostele sv. Jana Křtitele nedaleko varhan objevena
deska s několika zachovalými a málo čitelnými nápisy z roku 1940.

24. května předal starosta městyse ing. Martin Cetkovský na obecním úřadě
ocenění následujícím nejlepším sportovcům za rok 2009:
Sálová cyklistika – oddíl kolové:
Kategorie muži – Jiří Hrdlička a Radim Hasoň
Kategorie junioři – Pavel Richter, David Richtr a Jan Stibor
Kategorie žáci – Jiří Hrdlička ml. a Roman Staněk
Základní škola Svitávka:
Žaneta Staňková
Sportovní klub Moravan – oddíl kopané:
Václav Záboj
Žaneta Staňková
Ladislav Dvořák
Tělovýchovná jednota Sokol:
David Peterka
Český svaz zrakově postiženích sportovců:
Lukáš Šacher
28. a 29. května 2010 se uskutečnily volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky. Volební účast celorepublikově dosáhla 62,60 %. Účast u nás ve
Svitávce byla ještě o jednu desetinu vyšší. Z celkových 1350 zapsaných voličů přišlo
k volebním urnám 857 voličů, což je 63,85%. Volbám v roce 2010 předcházely zrušené
předčasné volby do PSP ČR 2009 plánované na pátek 9. a sobotu 10. října 2009.
Výsledky voleb:
Volební strana
ČSSD
ODS
TOP09
KSČM
Věci veřejné

% hlasů (ČR)
22,08
20,22
16,70
11,27
10,88

% hlasů (Svitávka)
31,62
17,96
7,70
15,16
6,76

Po vydatných deštích 2. a 3. června se vylila z koryta Svitava. Zaplavena jsou
pole ke Skalici nad Svitavou a odtud dále k Rájci.
Přijela pouť… Ve dnech 18. až 20. června se park rozezněl zvukem kolotočů,
reprodukované hudby a zaplnil se návštěvníky. Přestože počasí bylo chladné a přes den
pršelo, páteční předpouťovou zábavu si nenechalo ujít asi 120 platících návštěvníků.
Velký sobotní Pouťový karneval navštívilo až 430 lidí.
Na slavnostní poutní mši 20. června zazpíval v místním kostele Svatojánský
chrámový sbor Truvérskou mši od Petra Erbena. Vystoupení dirigoval Tomáš Pléha, sólo
zpíval František Okáč.
Odpoledne hraje v parku skupina Magnum. Mnoho občanů toto narušení tradice,
kdy pouťové nedělní odpoledne provázela dechová hudba, nesla nelibě. O akci měla

zájem boskovická dechovka Zdeňka Jindry, přesto byla vybrána již zmiňovaná skupina
Magnum.
V druhé polovině června proběhla rekonstrukce prostranství před kostelem. Byla
odstraněna stará a položena nová dlažba.
K 30. červnu tohoto roku byla dokončena 1. etapa rekonstrukce náměstí ve
Svitávce, která započala již v roce 2005, kdy byl proveden prořez stromů, zbudovány
chodníky v obou částech náměstí, parkoviště před restaurací a autobusové zastávky,
zbudováno veřejné osvětlení, kašna a prostor byl kompletně osázen zelení, včetně
mobiliáře, byla sem navrácena zrestaurovaná socha svatého Jana Nepomuckého.
Náklady se vyšplhaly na cca 1,5 mil. Kč, z čehož 300 tisíc bylo pokryto z dotace
z Jihomoravského kraje a zbytek byl vyčleněn z rozpočtu městyse na rok 2005 a 2006.
V loňském roce byla provedena demolice domu č. 124, nutná pro provedení
přeložky komunikace ulicí Jiráskova. Dále byla přeložena část Březovského vodovodu a
v návaznosti na to na počátku letošního roku byly dokončeny práce na komunikacích,
chodnících a nutné přeložky sítí na celém náměstí. Z rozpočtu obce bylo hrazeno asi 2,3
mil. a celkové náklady hrazené Správou a údržbou silnic JMK se vyšplhaly na 12,5 mil.
Kč.
Na tuto první etapu bude navazovat druhá, což bude samotný průtah obcí po
železniční most směrem na Letovice, který definitivně vyřeší problémový úsek na ulici
Jiráskova. Tato akce bude také financována Správou a údržbou silnic JMK. Měla by být
zahájena během podzimu letošního roku. Městys v rámci této stavby zbuduje chodníky,
veřejné osvětlení a bude dokončeno nové osázení rozšířeného parku.
Začátkem července byla zahájena oprava fasády domu číslo 40 (tzv. „Stará
fabrika“). Práce byly dokončeny v druhé polovině října.
Koncem července bylo započato se stavbou fotovoltaické elektrárny u kravína,
bylo vytvořeno oplocení kolem pozemku.
24. srpna proběhla oslava 125. výročí založení sboru místních dobrovolných
hasičů s ukázkami hasící techniky a hašení, následovalo pokračování programu
s hudbou a občerstvením. V budově Velké vily byla v tento den otevřena výstava
z činnosti sboru. Jako hosté zde byli SDH ze Sebranic, Lysic, Skalice nad Svitavou,
Benešova a Adamova.
V polovině srpna se dostalo opravy hřbitovní zdi, která byla nově omítnuta.
21. srpna uspořádal SK Moravan, oddíl kopané I. ročník Memoriálu Jaroslava
Miholy.
V poslední srpnový den byla položena zámková dlažba ze zadní strany skleníku.
1. září odstartovalo v Boskovicích natáčení české komedie WESTERNSTORY,
která se převážně odehrává ve Westernovém městečku v Boskovicích. Dne 10. září se
natáčely záběry ve Svitávce před farou, před hřbitovem i na hřbitově v prostoru pod
lípou, kde známý herec Pavel Zedníček, který hraje problémového souseda funebráka
Máry a stále vymýšlí, jak obyvatele městečka naštvat, zakopává kosti ukryté do pytle. O
osm dní později 18. září se ještě natáčelo na naší poště.

Začátkem září bylo započato s kácením stromů podél Svitavy z důvodu přípravy
stavby cyklostezky. V polovině října je na cyklostezce kolem Svitavy směrem ke Zboňku
položen živičný povrch.
V sobotu 11. září se konal 5. Svitávecký jarmark tradičních řemesel. V rámci
zahajovacího programu zazpíval Svatojánský chrámový sbor pod vedením L.
Koryčánkové a za doprovodu Zity Hoffmanové. Dále vystoupili například: děti
z hasičského a divadelního spolku, mexická hudba Espuelas z Boskovic, Petr Beneš –
rekordman ČR v jízdě na jednokolce, hudební skupina „Brouci Band – The Beatles
Revival“ a od půl desáté večer na všechny čekala ohňová show.
V rámci akce byl slavnostně otevřen nově zrekonstruovaný skleník v parku
městyse. Práce začaly již na podzim v roce 2009, celkové náklady se vyšplhaly na 1,2
mil. Kč. Část prostředků byla získána z MAS Boskovicko Plus, část z rozpočtu obce.
Z důvodu izolace bylo kompletně podřezáno zdivo objektu, kompletně byla udělána
střecha (původní skleněné panely nahradila běžná krytina), vnitřní i venkovní omítky,
obklady a vnitřní i venkovní dlažba. Součástí prací bylo zřízení nových rozvodů elektřiny
a vody a výměna oken a vstupních dveří. V rámci jarmarku mohli zde návštěvníci
shlédnout výstavu fotografií Radomíra Šmerala a malby Josefa Konůpky.
Na zasedání konaném 4. října byla zastupitelstvem vybrána společnost
STRABAG a.s. ve sdružení se ZIPP Bratislava s. r. o. (dodavatel technologie) jako
dodavatel celé stavby kanalizace a ČOV ve Svitávce. Cena vítězné nabídky je
95 954 322 Kč. Předpokládaná cena byla stanovena na 125 mil. Kč bez DPH, soutěží se
dosáhlo snížení ceny o 29 miliónů Kč. Zhruba 90% všech nákladů bude hrazeno z cizích
zdrojů (z dotací z evropských strukturálních fondů, z dotace a půjčky od Státního fondu
životního prostředí a z dotace Jihomoravského kraje). Naše spoluúčast tedy činí 9,5 mil.
Kč, ta je pokryta úvěrem od vítěze veřejné soutěže České spořitelny a. s. Tento
dlouhodobý úvěr má splatnost 12 let, úroková sazba činila 4,15%. Plánovaná výstavba
započne 1. 3. 2011.
6. října pořádal Úřad městyse Svitávka s Diakonií Broumov humanitární sbírku
šatstva, lůžkovin a dalších náležitostí pro sociálně slabé.
14. října, den před volbami, jsou osazena renovovaná vstupní vrata do Velké
Löw-Beerovy vily.
15. a 16. října proběhly v naší obci hned dvoje volby – komunální a senátní.
V rámci komunálních voleb bylo do obecního zastupitelstva zvoleno těchto 15
zastupitelů:
ing. Martin Cetkovský
Jaroslav Zoubek
Mgr. Miloš Randula
Pavel Krejcar
Zdeněk Zeman
Miroslav Dvořák
Miroslava Holasová
Radoslav Hruda
Kamil Kupsa

ODS
ODS
NK
NK
NK
KSČM
ODS
KSČM
Strana zelených

MUDr. Pavel Loskot
Milan Matějů
Petr Prokop
ing. Jan Vašíček
ing. Josef Vašíček
Milada Vašková

ODS
Strana zelených
ČSSD
KSČM
ODS
ČSSD

9. listopadu se konalo ustavující zasedání, na kterém byli zvoleni:
Ing. Martin Cetkovský – starosta
Jaroslav Zoubek – místostarosta
Rada městyse: ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Mgr. Miloš Randula,
Zdeněk Zeman a Pavel Krejcar
Předsedou finančního výboru se stal ing. Josef Vašíček. Předsedou kontrolního
výboru Miroslav Dvořák.
Ve dnech 22. a 23. října proběhlo druhé kolo senátních voleb.
Zastupitelstvo na svém zasedání jednalo o akci zateplení budovy základní školy.
Původní rozpočet 7,5 mil. Kč byl snížen na 6,2 mil. Kč, aby mohla být poskytnuta dotace.
Zastupitelstvo vybralo z výběrového řízení společnost DIRS Brno, s.r.o., která jediná
splnila podmínky výběrového řízení a nabídla cenu 6 099 764,- Kč. Stavba by měla začít
ještě v letošním roce.
Ve středu 27. října byla slavnostně otevřena zástupci radnic Svitávky a Letovic
cyklostezka Zboněk – Svitávka vedoucí po levém břehu řeky Svitavy. Stezka tak oddělila
nemotorovou dopravu od nejfrekventovanější komunikace v regionu – silnice „smrti“ I/43,
čímž se zajistila větší bezpečnost cyklistů. Stavbu realizovala firma Colas CZ, Praha 9.
Cyklostezka je dlouhá 1,516 km, široká je 2,5 m. Původně měla být část v katastru
Letovic asfaltová a část ve svitáveckém katastru z udusané prosívky. Nakonec má
asfaltový povrch celá stezka, takže je vhodná také pro sportovce na kolečkových
bruslích.
Dýňová slavnost - na tuto již tradiční akci přišlo 6. listopadu velké množství dětí v
kostýmech. Tentokráte se sešli dřív a čekání na tmu bylo dětem zpříjemněno několika
soutěžemi a hrami a vyhlášením nejlepší masky. Pak se dlouhý průvod osvětlovaný
lampióny vydal na cestu Svitávkou.
Divadelní společnost Knínice uvedla v neděli 7. listopadu v místní sokolovně
komedii Dívčí válka od Františka Ringa Čecha. Vstupné 60,- Kč.
Ve středu 17. listopadu uspořádala kulturní komise další výlet pro svitávecké
turisty, jejichž cílem se stalo jedno z největších a historicky nejvýznamnějších
královských měst u nás – Olomouc. Nejdřív navštívili bývalý benediktinský klášter
Hradisko, jehož historie je spojena s historií Svitávky. Od roku 1802 slouží jako vojenská
nemocnice. Další kroky našich turistů vedli přes Lazce k biskupskému sídelnímu chrámu
sv. Václava z roku 1107. Největší zážitek si přinesli z návštěvy univerzitního kostela P.
Marie Sněžné, jehož prohlídka byla spojena s – pro turisty běžně nepřístupnou - sakristií.

Prohlédli si také kruchtu a varhany z roku 1729. Náhodným průvodcem se stal varhaník
zdejšího kostela, který předvedl i hudební ukázky hrou na tyto barokní varhany. Dalším
navštíveným místem byl 35 m vysoký barokní sloup Nejsvětější Trojice na Horním
náměstí, který je zapsaný v seznamu památek světového kulturního dědictví Unesco.
Ve středu 24. listopadu v objektu bývalého podniku Vlněna Svitávka došlo k
tragédii. Při demoličních pracích se zřítila patnáctimetrová násypka na uhlí, která
usmrtila 47letého dělníka ze Slovenska. Další tři vyvázli bez zranění. Příčiny zřícení
bude zkoumat policie.
V neděli 5. prosince proběhla ve spolupráci ochotnického divadla a hasičů akce
pro děti – Mikulášská nadílka. Počasí bylo velice mrazivé, přesto se u vánočního stromu
sešlo hodně rodičů s dětmi, aby přivítali vzácnou návštěvu. Mikuláš rozsvítil stromek a
všichni se přesunuli do parku, kde po vystoupení čertů byly děti postupně vyvolávány,
aby zazpívaly písničku nebo zarecitovaly básničku a dostaly tak dáreček s dobrotami.
Kulturní komise městyse připravila na 12. prosince vánoční koncert v místní
sokolovně. V koncertním provedení Rybovy mše vánoční se představily hned tři pěvecké
sbory: Janáček z Boskovic, Carpe Diem z Letovic a Svatojánský chrámový.
17. až 22. prosince se na kluzišti bruslí, poté znovu po Vánocích.
Na obou vánočních mších v místním kostele vystoupil Svatojánský sbor s částmi
Rybovy „Hej Mistře“ a dalšími skladbami.

Rozpočet 2010
Rozpočet městyse Svitávka na rok 2010 (podrobněji v přílohách)
Rozpočtové příjmy celkem
Zapojení rezerv
Rozpočtové příjmy se zapojením rezerv
Rozpočtové výdaje celkem

19 805 400,- Kč
1 769 000,- Kč
21 574 400,- Kč
21 574 400,- Kč

Rezerva z minulých let
Zapojení rezerv r. 2010
Rezerva pro budoucí období

8 750 005,- Kč
-1 769 000,- Kč
6 981 005,- Kč

Narozené děti 2010
Z důvodu zákona o ochraně osobních údajů tyto informace nejsou veřejné.

Sňatek uzavřeli

Celkem 8 svatebních obřadů
-

z toho 3 svatby v kostele sv. Jana Křtitele

-

1 svatba na zahradě

-

4 svatby v obřadní síni na úřadě městyse

Požehnané stáří – nejstarší spoluobčané v r. 2010

Jarmila Novotná
Olga Horáková
Marie Krejčí
Jarmila Lepková
Emilie Chloupková
Zdeňka Cvrkalová
Květoslava Šaršonová
Růžena Chloupková
Drahomír Skalník
Božena Nedomová
Alois Alexa
Kliment Česálek

92 let
90 let
89 let
89 let
89 let
89 let
89 let
88 let
88 let
88 let
88 let
88 let

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

Zápisy do pamětní knihy
4.12.2010 slavnostní vítání občánků (16 dětí)

Svitávka v datech
Statistika k 31.12.2010

Počet obyvatel celkem
- z toho muži
- z toho ženy

1705
841
864

Průměrný věk obyvatel
- mužů
- žen

40,1
38,3
41,9

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

278
1198
268

Základní škola – šk. rok 2009/2010
Základní údaje:
V září nastoupilo do první třídy 16 dětí. Počet absolventů 18. Na 8-leté
gymnázium nastoupil jeden žák, na SOŠ 12 a na SOU 5 žáků.
Školu navštěvovalo v tomto školním roce celkem 143 dětí (z toho 87 na prvním
stupni a 56 na druhém stupni).
Jídelnu ve škole navštěvuje 109 žáků a 18 zaměstnanců školy. Školní družinu
navštěvuje 30 dětí.
V letošním roce prospěli všichni žáci. Druhý stupeň z chování měli tři 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. Jana Koudelková
Mgr. Iva Paráková
Mgr. Miroslava Pořízková
Marcela Langrová
Daniela Mašková
Mgr. Stanislava Řehulová
Andrea Němcová
RNDr. Miluše Šebková
Mgr. Jitka Sobotková

Bez třídnictví: Mgr. Marcela Houdková a Mgr. Jana Paráková
Dne 9. října nás opustil pan školník Jaroslav Mihola. Zemřel po náhlé příhodě
během výkonu svého povolání. Jeho nástupcem se stal Jiří Kuběna.

Ze života školy:
5. listopadu navštívili žáci 6.-8. třídy pavilon Anthropos Moravského zemského
muzea. Dověděli se zde spoustu zajímavých informací z dob nejstaršího osídlení Moravy
i celého evropského kontinentu.
17. února se žáci 1. třídy společně s paní knihovnicí M. Grulichovou zúčastnili
besedy se spisovatelkou a ilustrátorkou Zuzanou Kopeckou v Boskovicích a 5. května
s panem ilustrátorem Adolfem Dudkem.
Škola přijala pozvání redakce ČT Brno na natáčení dětského soutěžního pořadu
„Věříš si?“
30. dubna se konal další ročník ve vybíjené Preventan cup 2009/2010.
V okresním kole družstvo naší školy skončilo na 4. místě.
Letošní atletická soutěž „O pohár krále Jiřího“ 2. června se nesla ve znamení
špatného počasí, proto se okruh disciplín snížil pouze na běh na 50, 400 a 600 metrů a
štafety. Přesto naši žáci domů přivezli čtyři bronzové, tři stříbrné a jednu zlatou medaili.
Rekonstrukce a opravy budovy školy:
- vymalování kanceláře sekretariátu
- vybavení 6. a 9. třídy výškově stavitelným nábytkem
- rekonstrukce odpadů – II. část

Mateřská škola - školní rok 2009/2010

Ředitelka:

Jitka Davidová

Změny v personálním zajištění: na pozici kuchařky byla přijata Marcela Peňázová. Věra
Bílková zůstává ve funkci vedoucí školní jídelny.
Také v letošním roce čekala na naše děti spousta zajímavých akcí – drakiáda,
dýňová slavnost, návštěva Mikuláše, vánoční pečení, besídky… Třída „Berušek“
navštívila obyvatele DPS, kterým předaly drobné dárky a společně si zazpívali koledy.
Ke Dni děti bylo vystaveno tablo budoucích školáků a připraven hon na poklad –
zábavné dopoledne s hrami a soutěžemi. Také proběhlo šerpování a pasování
budoucích prvňáčků na školáky s „Mirečkem a Jiříčkem“ a jejich divadlem.
V rámci školního výletu děti prožily pohádkové dopoledne v zámku v RájciJestřebí.
Na školní zahradu bylo zakoupeno lano a látková houpačka a zabudován nový
herní prvek – lokomotiva. V obou třídách bylo instalováno nové osvětlení.

Obecní knihovna
Stav k 31. 12. 2010
Knihovna je otevřena 7 hodin týdně. Knižní fond tvoří celkem 10 863 svazků. Z
toho 3 128 svazků naučná literatura a 7 735 krásná literatura.

Počet čtenářů: 282, z toho 80 do patnácti let.
Přírůstky – 172 knižních jednotek v celkové hodnotě 19 690,- Kč (včetně periodik).
Úbytky 175 knižních jednotek
Výpůjčky v uplynulém roce: 10 374 knižních svazků.
Od roku 2010 knihovna spravuje vlastní webové stránky.

Svatojánský chrámový sbor
16. května se vydal sbor do Pasohlávek, kde na zpíval v kostele zasvěceném sv.
Anně. Po obědě se sbor přesunul do Brodu nad Dyjí. Na hlavní poutní mši zazpívali
„Vstal z mrtvých Kristus“, „Jubilate Deo“, „Zdrávas Maria“, „Hostias“, „Vzkříšený“ a na
závěr skladbu „Abraham“. Na cestách jej doprovázela dirigentka Leontina Koryčánková a
varhanistka Jiří Pohl.
Ve dnech 22. a 23. května se v Moravské Třebové konal festival duchovní hudby
Moravskotřebovské arkády 2010. Sbor na akci dirigovala L. Koryčánková.
6. června se Svatojánci zúčastnili 13. ročníku nesoutěžní přehlídky pěveckých
chrámových sborů v boskovickém chrámu sv. Jakuba.
Dne 26. září čekala sbor hned tři vystoupení na Vysočině. V Přibyslavicích u
Třebíče zpívali při hlavní ranní mši v chrámu Panny Marie. Poté sbor hned dvakrát
vystoupil v chrámu sv. Martina v Třebíči.
27. listopadu vystoupili již tradičně v kulturním domě ve Vranové u příležitosti
rozžehnutí vánočního stromu.
19.12. se v sokolovně v Boskovicích konal Vánoční koncert, na kterém sbor
vystoupil s „Hej Mistře“ od J. J. Ryby. Doprovázela Lenka Fojtová a boskovický orchestr
Extrémní smyčce.

Ochotnické divadlo Svitávka
Z tradičních akcí vzpomeňme dětský karneval (13. února), jubilejní 10. maškarní
ples (13. března), dýňovou slavnost (6. listopadu) a příchod Mikuláše 5. prosince.
Letos spolek spolu s dětským divadelním kroužkem nacvičil hudební pohádku
z pera Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře Ať žijí duchové. Představení mělo premiéru
pro školku a školy ze Svitávky, Boskovic a Knínic 16. dubna dopoledne, odpolední
repríza byla určena pro veřejnost. Režie se zhostila Martina Klimešová, scénář si
napsaly samy děti.

30. května se konala oslava Dne dětí. Divadlo společně s MC Ferda připravilo dle
nápadu Pavla Dyčky „Cestu kolem světa“. Každé stanoviště představovalo jeden
světadíl, kde se děti formou úkolů seznamovaly s jeho charakteristikou.
11. a 12. června proběhl v Pelhřimově největší festival rekordů a kuriozit v Evropě
a naše ochotnické divadlo dostalo na tuto akci pozvánku. Pět zástupců spolku se akce
zúčastnilo a strávilo tak příjemný čas ukončený velkým galavečerem.

TJ Sokol Svitávka
Akce roku 2010:
leden - účast na cvičitelských seminářích a školeních
únor - XV. Sokolský ples
21. března – „Župní seminář cvičitelů“ ve spolupráci s Župou krále Jiřího. Na akci
zavítalo celkem 55 účastníků.
duben – VI. setkání pamětníků v klubovně Sokola spojené s volební valnou hromadou
- „Pálení čarodějnic“ s programem pro žactvo
Na valné hromadě byl zvolen starostou jednoty ing. Vašíček Josef. Předsedkyní
kontrolní komise ses. Bednářová Miroslava.
květen – oslava „Dne matek“ ve spolupráci se ZŠ, MŠ a ZUŠ
červen – účast žactva na „Memoriálu br. Jaroslava Daňka“ v Jedovnicích na župních
lehkoatletických závodech
- „II. hrátky sokolské drobotiny“ u příležitosti ukončení školního roku MŠ
červenec – turistický výlet
srpen – II. Sokolení – propagace sokola
září – zahájení pravidelného cvičení a sportování v sokolovně
říjen – účast na vzdělávacích seminářích v Praze a Brně
listopad – vzdělávací akce – přednáška ing. Baroše
prosinec – „Mikulášská nadílka“
Tenis - uskutečnil se IV. tenisový turnaj pro TJ i veřejnost
- pokračovala tenisová přípravka pro předškoláky
Stolní tenis – tři družstva v okresním přeboru
-

uskutečnil se náborový turnaj

Každý pracovní den je otevřena posilovna pro veřejnost od 17.00 do 20.00 hod. Ve
čtvrtek je k dispozici sauna pro ženy, v pátek pro muže.

Sálová cyklistika
Výsledky sezóny 2009-2010:
Mistr ČR žáků - Jiří Hrdlička ml., Roman Staněk
Mistr ČR juniorů – Pavel Richter, Petr Šistek
Mistr ČR U23 – Jan Stibor, David Richtr
2. místo na Mistrovství ČR Elite – Jiří Hrdlička, Radim Hasoň
2. místo ve finále Světového poháru Elite – Jiří Hrdlička, Radim Hasoň

Kynologický klub Svitávka
Historie klubu sahá do let 1999-2000, kdy se „Na Lubinách“ začala scházet parta
nadšenců se psy. Rozhodli se založit oficiální kynologický klub, který byl v roce 2002
zaregistrován u Moravsko-slezského kynologického svazu. Již o rok dříve byla
postavena dřevěná klubovna, překážky a odkládací kotce pro psy. Později byl postaven
plot podél cesty a zakoupeny sekačky na trávu.
V současné době má klub 20 členů a to nejen ze Svitávky. Trénovat Na Lubiny
jezdí psovodi z celé Moravy. Kromě pravidelných zkoušek z výkonu psů klub pořádá také
kurzy základní ovladatelnosti psa pro veřejnost.

Myslivecký spolek
Spolek kromě tradičního plesu a poslední leče, uspořádal také besedu pro žáky
vyšších ročníků místní ZŠ.
Protože je krmivo drahé, je potřeba získávat peníze také z brigád. Letos byly
zaměřeny na pomoc ZD Sebranice se sběrem kamení a na péči o lesní stromky, které
jsou majetkem obce.
Každým rokem na jaře probíhá sčítání zvěře lovné i zvěře myslivosti škodící.
Výsledky jsou alarmující, počet drobné zvěře stále ubývá.
Co se daří, tak je lov zvěře černé. Celkem se podařilo slovit 48 kusů. Ze škodné
to bylo 8 koček, 27 lišek, 5 kun a 3 jezevci.
Pro zimní přikrmování MS zakoupil 50 q ovsa, 6 q otrub, 15 q zlomkové pšenice,
100 kg soli a 15 kg medicinálních granulí.

MC Ferda Svitávka

Mateřské centrum rozšířilo otevírací dobu herny na tři dny v týdnu. Kromě
setkávání v herně přišly členky letos s novinkou a uspořádaly burzu oblečení a potřeb
pro děti.
Společně také strávily Den dětí, zorganizovaly vánoční besídku a také den
otevřených dveří, aby tak přilákaly do herny nové tváře. 4. října uspořádaly na poli
V Domkách první ročník drakiády.

SK Moravan Svitávka
text

Sbor dobrovolných hasičů Svitávka

text

