Obecní kronika Svitávka – rok 2012
Chronologický přehled událostí
V dalším z pravidelných novoročních projevů prezidenta ČR Václava Klause
mimo jiné zaznělo (zkráceně):
Ohlédnutí se za uplynulými dvanácti měsíci nemohu začít jinak než připomenutím
smutné události předvánočních dnů, smrti Václava Havla, který se celým svým životem i
svými 13 lety ve funkci prezidenta republiky významným způsobem zasloužil o naši
svobodu a demokracii. Uzavřel se jeden lidský život, k jehož významu se jistě budeme
vracet.
Vloni touto dobou jsem vyjádřil přání, aby byl rok 2011 „rokem klidnějším a
nadějnějším než roky minulé“. Částečně se to splnilo. Žádné velké politické zvraty
nenastaly, ale téměř nepřetržitě se odehrávaly ostré politické a mediální souboje, které
klidu nepřidávaly.
Věřil jsem také, že rok 2011 „bude rokem ekonomického růstu“. Z počátku to tak
vypadalo, ale postupně se růst zpomaloval, jestli se už dokonce nezastavil úplně.
Ztrácet klid, elán a odhodlání však nesmíme. Naše republika je politicky i
ekonomicky v základních parametrech stabilní. Nežijeme v zemi, která je v bankrotu, či
těsně před ním. Nežijeme v zemi, kde jsou demonstranty zapalovány tisíce aut a
demolovány stovky výloh obchodů. Nežijeme v zemi, kde narůstají problémy s
množstvím přistěhovalců, kteří svým stylem života narušují základní soudržnost země.
Nekrachují u nás banky, stát je nemusí zachraňovat za peníze nás všech. Naše míra
nezaměstnanosti je pod průměrem zemí Evropské unie. Naše zadlužení bylo v loňském
roce šesté nejnižší v Evropě. I když nemalé sociální problémy u nás existují a já je
nepodceňuji, jsou menší než ve většině sousedních zemí.
Horší je, že dále prohlubujeme nedobrou společenskou atmosféru. Vytváříme si
vysoký stupeň vzájemné nedůvěry a z prestižně politických důvodů si navzájem
blokujeme i ty věci, o kterých vědí všichni, že se udělat musí.
Náš úspěch či neúspěch stojí a padá především s výkonem každého z nás, a také
s fungováním či nefungováním našeho politického, ekonomického a sociálního systému
jako celku. Ten vyžaduje další reformy. Vím, že už je na toto slovo spousta lidí alergická
– a právem. Mnoho let bylo toto slovo zneužíváno tím, že se o potřebě zásadních změn
pouze mluvilo. Pokud se nechceme dočkat opravdu bolestivých následků, musí se tyto
změny provést co nejrychleji. Prozrazuje to velmi názorně náš státní dluh. Před deseti
lety činil 345 mld. korun, dnes je to více než čtyřnásobek. Uvědomujeme si to vůbec?
Změnit se proto musí nejenom detaily toho či onoho zákona o zdravotnictví,
školství, penzijním či sociálním systému, ale celý náš přístup.
Nároky bývají posilovány nezodpovědnými přísliby, vyslovovanými ve volebních
kampaních. Letos nás čekají volby do krajských zastupitelstev a do Senátu.
Nedopusťme, aby vyvolaly další předhánění se v lehkomyslných slibech. Předvolební
kampaně budou v každém případě významnou informací a pomohou ukázat, kdo a s

jakými programy a s jakým stylem politického jednání k voličům přistupuje. Všímejme si
toho pozorně.
Městys Svitávka zahájil nový rok v prostorách obecního parku, kde od 17 hodin
hrála reprodukovaná hudba, o hodinu později byl odpálen novoroční ohňostroj. Pro
účastníky této akce bylo zajištěno občerstvení.
Od 11. prosince loňského roku, kdy začal platit nový jízdní řád pro rok 2012 již
nejezdí na trati Brno – Česká Třebová – Praha jako pravidelný rychlíkový spoj
označovaný Pendolino. Tyto vozové jednotky byly přeloženy na trať Bohumín – Praha.
Poplatek za odvoz a uložení komunálního odpadu zůstal letos jako v předchozím
roce ve výši 460 Kč, děti od deseti let hradí polovinu, poplatek ze psů byl zvýšen na 150
Kč, cena vodného pro domácnost je 25 Kč/m3.
V první polovině měsíce ledna pokračuje oprava kostela pokládkou nové střešní
krytiny. V závislosti na počasí došlo později k nátěru jeho oplechovaných částí. Také
opěrná zeď kolem pozemku kostela začala v posledních několika málo letech vykazovat
statické poruchy. V blízkosti opěrné zdi se nachází vzrostlé listnaté stromy (především
lípy), jejichž stáří je odhadováno na více jak 60 let. Kořeny stromů narušují opěrné zdivo,
které jejich tlakem praská. Římskokatolická farnost požádala městys o povolení provést
vykácení těchto stromů, které budou nahrazeny novou výsadbou vhodnou do této
lokality. Bohužel, následně po zveřejnění této informace zásluhou jednoho občana a jeho
iniciativy bylo vykácení stromů znemožněno.
Během tříkrálové sbírky, která probíhá v celé České republice v termínu od 1. do
14. ledna ve spolupráci s oblastní charitou bylo ve Svitávce vybráno celkem 1 404 Kč.
V prvních zimních měsících pokračuje oprava sálu Velké Löw-Beerovy vily.
V sobotu 21. ledna pořádal v sokolovně Myslivecký spolek Svitávka společenský
ples. Jeho návštěvnost byla jako vždy vysoká. Další ples se uskutečnil 18. února, jeho
pořadatelem byla TJ Sokol Svitávka s účastí asi 80 návštěvníků. SK Moravan, oddíl
kopané již po slabé loňské účasti v letošním roce ples nepořádal. Jako posledním
pořadatelem Maškarního plesu bylo 17. března Ochotnické divadlo Svitávka. Letos bylo
téma „Večerníček“. Tak mohli návštěvníci plesu vidět Vílu Amálku, Krtečka, Makovou
panenku a mnohé další. Porota nakonec jako nejlepší masky vybrala ve ztvárnění Bob a
Bobek dvě dvojice – Jiřího Wettera a Libora Jelínka, v druhém případě to byla Radka
Peterková a Libor Bartoněk.
Dětský karneval se konal v sobotu 28. ledna v sokolovně. Tématem karnevalu
byla pohádka. Členky divadla se převlékly za pohádkové postavy a děti hádaly, kdo je
kdo, a plnily různé úkoly. Kdo chtěl, mohl si zatančit s děvčaty z divadelního kroužku.
Na přelomu ledna až do 14. února přišly od východu arktické mrazy, noční teploty
klesaly i pod mínus 20 stupňů, denní se k těmto teplotám rychle blížily. Od poloviny
února přišlo však oteplení se sněhovou nadílkou, která způsobila kalamitu především na
silnicích v celé republice.
V sobotu 3. března se uskutečnila ve velkém sále úřadu městyse velice zajímavá a
poutavá beseda s Tomášem Jandou spojená s promítáním dobových fotografií

nedokončené stavby dálnice z let 1939-1942, jejíž těleso prochází nedaleko Svitávky.
Ve stejný den proběhla také akce mateřského centra. Ferda připravil pro veřejnost
turistický výlet. Cesta vedla z Velkých Opatovic přes Opatovské hradisko, lázně Velká
Rudka, Kamennou svatbu u Kochova a Letovice.
Dne 6. března byl zahájen provoz ve vile Tugendhat v Brně pro veřejnost,
vstupné bylo stanoveno ve výši 300 Kč.
Po zimní přestávce byly zahájeny v první polovině března pokračovací práce na
výstavbě kanalizace v našem městysu. V současné době je vybudován hlavní
kanalizační řád v ulicích Krátká, Fr. Řepky, Jiráskova, v Domkách, Školní, Tovární,
Černovice, Jos. Čejky, Na Záhonech a Tyršova. Stavební práce probíhají v areálu nové
čistírny odpadních vod. Pokračovat budou práce v ulici Tyršova, Havlíčkova, Školní
směrem k MD letu, dále na ulicích Tovární, Jos. Čejky a ulici Sedláčkova od mlýna.
Podle předloženého časového harmonogramu zhotovitele této stavby by v letošním roce
měla být stavebně dokončena většina budovaných tras a ČOV. V Radničních listech bylo
občanům připomínáno, že pro připojení na kanalizaci z jednotlivých nemovitostí musí mít
každý projektovou dokumentaci a územní souhlas.
První demonstrace s požadavkem na odstoupení vlády a odchodu Václava
Klause z úřadu prezidenta se uskutečnila v Praze 15. března, druhá, kdy byla zaplněna
více než polovina Václavského náměstí, pak 21. dubna. Důvodů byla celá řada,
především však někteří ministři, mezi které patřil především velice neoblíbený ministr
„asociálních“ prací Drábek. Po ostré debatě v Parlamentu nakonec vláda přežila, dostala
105 hlasů.
Ve středu 28. března byl kolem 19. hodiny spatřen na školním komíně první čáp.
V neděli 25. března - na „Smrtnou neděli“ - proběhlo v parku Vítání jara. Tuto akci
pořádalo Ochotnické divadlo Svitávka s místními dobrovolnými hasiči. Děti z Dětského
divadelního kroužku vyprovodily za doprovodu básniček Moranu, která byla následně
zapálena a vhozena do řeky Svitavy. Celou akci vymyslela a připravila Milada Suková.
Vznikla jako součást projektu „Rekonstrukce a vybavení klubovny Ochotnického
divadla“, na který spolek získal dotaci ze SZIF prostřednictvím MAS Boskovicko plus.
Podmínkou získání dotace bylo právě uspořádání akce pro veřejnost.
7. dubna na Bílou sobotu celebroval mši v místním kostele P. Miroslav Šudoma.
Svatojánský chrámový sbor zazpíval u této příležitosti skladbu W. A. Mozarta „Vzkříšený“
a „Raduj se nebes Královno“ od Maxmiliána Koblížka. Na Vzkříšení – v neděli 8. dubna byly tyto skladby doplněny o dílo G. Giordaniho a J. Clarka. Obě vystoupení dirigovala
Leontina Koryčánková, varhanní doprovod zajistil Miloš Krejsa.
V poslední třetině dubna kvetou naplno třešně, jejich rozkvetení způsobilo prudké
oteplení, kdy se denní teploty blížily až k 30°C. Podle meteorologů mělo jít o nejteplejší
konec dubna od roku 1775.
V neděli 29. dubna se ve Velké vile uskutečnil Benefiční koncert s celou řadou
účinkujících sólistů. Program byl sestaven z děl J. S. Bacha, A. Dvořáka, J. Brahmse a
dalších hudebních skladatelů, výtěžek ze vstupného 3 500 Kč byl věnován na opravu
kostela.

V pondělí 7. května začalo odstraňování vyššího komína v továrním areálu. Tuto
práci prováděli dva pracovníci postupným rozebíráním cihlového zdiva od shora.
Vzhledem ke stísněným poměrům na nádvoří bývalé továrny nešlo jeho odstranění
provést odstřelem. Zmizela tak nenávratně jedna z dominant Svitávky viditelná při
příjezdu z jižní strany od Boskovic a Skalice nad Svitavou, ale také ze silnice Brno –
Svitavy. Zůstala alespoň zachycena nejen v kalendáři městyse pro rok 2009, ale také na
mnoha předchozích historických snímcích různých fotografů.
Druhou květnovou neděli 13. května se uskutečnila již tradiční odpolední oslava
Svátku matek v sokolovně. V bohatém programu vystoupily děti z mateřské školky,
základní školy a TJ Sokol.
V sobotu 26. května přijela na prohlídku Velké Löw-Beerovy vily i celého
přilehlého areálu vzácná návštěva – Eva Hercogová, dcera již nežijícího kořeneckého
malíře Františka Řehořka se svojí dcerou Eliškou Dvořákovou z Prahy a syn
jmenovaného malíře Vladimír Řehořek se svojí manželkou z Brna. Jejich průvodcem po
interiéru i exteriéru byl kronikář.
Dne 2. června upořádaly členky Ochotnického divadla Svitávka Dětský den ve
spolupráci s Mysliveckým spolkem Svitávka a Mateřským centrem Ferda. Během
programu děti absolvovaly pohádkový pochod s několika stanovišti na trase pro plnění
různých úkolů. U myslivců šlo o poznávání zástupců místní flóry a fauny, proběhla i
zkouška střelby vzduchovkou. Počasí přálo a tak se na trase pochodu objevilo na 120
soutěžících v doprovodu rodičů.
V polovině června se začalo rychle oteplovat, přišly tropické dny s teplotami
kolem 30°C. Podle údajů zveřejněnými meteorology padaly v celé republice teplotní
rekordy.
SK Moravan Svitávka uspořádal v sobotu 16. června 2012 žákovský turnaj
v kopané „III. ročník memoriálu Jaroslava Miholy“ za účasti mužstev Sokol Březová na
Svitavou, TJ Ochoz u Brna, Sokol Sloup a SK Moravan Svitávka.
Přijela pouť. V pátek 22. června večer i následujícího dne pořádá SK Moravan,
oddíl kopané Předpouťovou zábavu, o den později pak Velký letní karneval. Vzhledem
k tomu, že je nádherné letní počasí, tak se obě zábavy pořadatelům vydařily.
V neděli dopoledne byla sloužena mše svatá, kterou celebroval děkan farnosti P.
Miroslav Šudoma. V kostele vystoupil Svatojánský chrámový sbor pod vedením Leontiny
Koryčánkové. Sbor předvedl Truvérskou mši od Petra Ebena. Mužská sóla zpívali Mirek
Maňoušek, Zdeněk Prchal a František Okáč. Hlavní ženské sólo zazpívala Mirka
Vávrová. Na závěr mše zazněl hymnus „Svatý Jene Křtiteli“.
Odpolední posezení v parku vyplnila dechová hudba z Boskovic pod vedením
Zdeňka Jindry. Lze konstatovat, že tak příznivé počasí o naší pouti už nebylo celou řadu
předchozích roků. Ve skleníku proběhla fotodokumentární výstava „O životě a tvorbě
pedagoga, filozofa, dramatika, spisovatele, výtvarníka doc. PhDr. Vítězslava
Gardavského, CSs.“, která byla přístupná do 1. července 2012.
Na samém začátku prázdnin byla zahájena generální rekonstrukce již
nevyhovujícího sociálního zařízení ve škole – výměna obkladů, dlažby, osvětlení a
radiátorů, dále výměna umývadel a zavedena teplá voda. Na realizaci se podílely firmy

Vodoinstalace Miloslav Hamerský, Zednictví Lubomír Křepela, ADI interiér Brno a
Elektropráce Jiří Wetter.
Ve dnech 5. a 6. července, což jsou dny sváteční, se naši malí i velcí sokolíci
zúčastnili XV. Všesokolského sletu v Praze. Skladbu rodičů a dětí s názvem
„Muzikantova písnička“ s nimi nacvičila Jarmila Maršálková, skladbu pro ženy „Česká
suita“ nacvičila Věra Vašíčková.
Dalším měsícem, kdy celou republiku zasáhlo tropické počasí, byl srpen. V druhé
třetině měsíce bylo i u nás za jasné oblohy naměřeno mezi 30 až 35 stupni (ve stínu).
V Dobřichovicích v okrese Praha-západ padl absolutní český rekord 40,4°C.
V rámci oslav 80 let od založení fotbalového klubu ve Svitávce uspořádal SK
Moravan Svitávka, oddíl kopané fotbalový den. Kromě našich mužstev se turnaje
zúčastnilo ženské družstvo z Drnovic, TJ Voděrady nebo FK Blansko. Oslavy byly
zakončeny večerním posezením s hudební skupinou Festa.
31. srpna uspořádali hasiči a ochotnice v rámci ukončení příměstského tábora
stezku odvahy na Hradisko. Druhý den se konala akce pro děti u příležitosti ukončení
prázdnin. Akce se nesla v indiánském stylu a spolupořádali ji divadelnice, hasiči, myslivci
a ranč Oswego. Na návštěvníky čekala například jízda na koni či lukostřelba.
V sobotu 8. září se v parku za velmi teplého a slunečného počasí uskutečnil 7.
Svitávecký jarmark tradičních řemesel s večerní taneční zábavou se skupinou Eminence.
Na akci vystoupili: cimbálová muzika Šmytec, Svatojánský chrámový sbor s lidovými a
country písněmi, taneční skupina Body Rockers, Dětský divadelní kroužek
s představením Pověst o založení Svitávky, orientální tanečnice Raiša a další. Večer
vystoupila Gábina Gunčíková – finalistka soutěže Česko-slovenská superstar 2011. Ve
21:30 čekala na návštěvníky show plná světel v podání žonglérské skupiny Magnis.
Volby do zastupitelstev krajů se v tomto roce uskutečnily společně s prvním
kolem voleb do Senátu 12. a 13. října. Celkový počet mandátů v krajích byl 675, nejvyšší
počet mandátů získala ČSSD (205), druhý nejvyšší počet získala KSČM (182), třetí ODS
(102), zbývající mandáty se rozdělily mezi další volební subjekty.
V třetí dekádě října byla natřena střecha kostela, začátkem listopadu byl obnoven
nátěr opravené části fasády kostela.
15. září se uskutečnila hasičská soutěž mikroregionu Svitava v parku městyse.
Soutěžilo se v několika disciplínách – požární útok, dovednostní disciplíny a doplňková
disciplína. Akci připravil Sbor dobrovolných hasičů Svitávka.
Slavnost dýní s lampiónovým pochodem Svitávkou spojeným se stezkou odvahy
uspořádalo 6. října Ochotnické divadlo Svitávka ve spolupráci s Hasiči městyse Svitávka.
Ve tmě na děti čekaly různé příšery a strašidla, největší úspěch měl nebožtík v rakvi,
kterého hlídal voják. Strašidelná cesta byla provázena zvukovými a světelnými efekty.
V průběhu akce bylo možno ve skleníku v parku zhlédnout výstavu divadla a MC Ferda
Svitávka.
Během října byl opraven hrob umučených vojáků na konci 2. světové války, který
se nachází na konci pravé strany v horní části hřbitova. Původní již nevyhovující dřevěný
kříž byl z důvodu jeho stáří nahrazen křížem kamenným s nápisem „Na věčnou památku

hrdinům umučeným za naši svobodu 12. 5. 1945“. Došlo i ke zmenšení rozměrů hrobu,
osazení obrub a zakrytí hrobu deskou. Opravu provedlo Kamenictví Zelinka, celkové
náklady dosáhly 28 000 Kč.
V říjnu a listopadu se uskutečnily stavební práce na akci „Chodník Svitávka –
Sasina“. Na tuto spojnici všichni obyvatelé Sasiny netrpělivě řadu let čekali, neboť chůze
po krajnici silně frekventované silnice byla riskantní a nebezpečná. Říjnového
výběrového řízení se zúčastnilo pět firem, s nejnižší cenovou nabídkou byla vybrána
firma HOLAS CZ, s.r.o. Lazinov s cenou 420 016 Kč s DPH. Stavba pouze pro pěší byla
předána do užívání 5. prosince.
Kulturní komise městyse Svitávka připravila „Den zdraví pro celou rodinu“. Akce
se uskutečnila v sobotu 10. listopadu odpoledne v prostorách Löw-Beerovy vily a vedla ji
ing.Jana Strecková – poradkyně pro osobní výživu a osobní trenérka. Program zahrnoval
cvičení pro děti a cvičení pro dospělé – Latino a Body and Mind. Závěrem na účastníky
čekal raut se zdravou stravou spojený s přednáškou o zdravé výživě. Projekt byl
financován z dotace z rozpočtu JMK.
Divadelní spolek Rájec-Jestřebí uvedl v sokolovně 24. listopadu komedii Popel a
pálenka.
Dne 29. listopadu byla v Uměleckoprůmyslovém muzeu na Husově ulici v Brně
vernisáží zahájena výstava nazvaná „Po stopách moderny. Keramika období art deco na
Moravě. Tvorba Huberta Kovaříka“. Z Kovaříkova raného vídeňského období, které
trvalo dvě desetiletí, vznikly desítky návrhů drobné užitné a umělecké keramiky, které
vystihly „tvarovou“ doby, dotvářely dobové interiéry a svoji úlohu nalezly i na plátnech
filmů z produkce ateliérů AB Barrandov, např. ve filmu Kristián. Ranou poválečnou
tvorbu spojil s Kunštátskou keramikou, po založení umělecko-řemeslné dílny ve Svitávce
se soustředil na luxusní figurální keramiku litím do forem z tzv. póroviny. Výstava má
potrvat až do 24. března 2013.
Od měsíce listopadu si občané mohli zakoupit nástěnný kalendář tentokrát
s názvem „Svitávecké mosty a mostky“, které na svých akvarelových malbách věrně
zobrazil amatérský malíř Josef Konopka.
První adventní neděli se ve svitávecké sokolovně setkaly hned tři pěvecké sbory –
bývalá Nota z Boskovic, Carpe diem z Letovic a náš místní sbor. Úderem čtrnácté hodiny
zazněla Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby. Byla doprovázena orchestrem
Extrémní smyčce pod vedením Tomáše Pléhy. Jako hosté vystoupili sólisté Alžběta
Boucníková (soprán), Eva Novotná (alt), Jan Valoušek (tenor) a Jiří Klecker (bas).
Varhanní doprovod zajistila Lenka Fojtová. Sbory společně zazpívaly celou Rybovou mši
Hej mistře. Přídavkem za velký aplaus zazněly z úst sólistky tři vánoční koledy
doprovázené orchestrem.
Ve středu 5. prosince se uskutečnila Mikulášská nadílka s rozsvícením vánočního
stromu. Každoročním pořadatelem této stále více navštěvované akce nejen místními
dětmi s rodiči ale i dalšími občany z celého okolí bylo Ochotnické divadlo Svitávka
společně s Hasiči městyse Svitávka. Hasiči zajišťovali hlavně čertovské obsazení. U
rozsvícení stromku zazpíval náš chrámový sbor koledy od Karla Steckera.

Další společnou akcí divadla a hasičů bylo vypouštění balónků s přáníčky –
součást celorepublikového projektu Český Ježíšek. V rámci programu vystoupil
Svatojánský chrámový sbor a Dětský divadelní kroužek. Součástí akce byl vánoční
jarmark ve skleníku.
I když v první dekádě prosince poměrně dost sněží a teploty klesají hodně po 0°C
(až -18 stupňů), o Vánocích přichází obleva a teplé počasí.
V měsíci prosinci probíhá rekonstrukce malého sálu Löw-Beerovy vily. Navazuje
tak na opravu velkého sálu dokončenou začátkem letošního roku. Jedná se o výměnu
elektroinstalace, výmalbu a nátěru dřevěných obložek. Na tuto akci získala Svitávka
finanční příspěvek z Ministerstva kultury ČR ve výši 51 000 Kč.
V rámci půlnoční mše 24. prosince a na Boží hod vánoční vystoupil v kostele sv.
Jana Křtitele Svatojánský chrámový sbor s písněmi z díla Hej Mistře od J. J. Ryby,
Aleluja před evangeliem v době vánoční od B. Korejse a Čas radosti a veselosti
z Trnavského zpěvníku.

Rozpočet 2012
Rozpočtové příjmy celkem
Rozpočtové příjmy včetně financování

79 950 400,- Kč
100 950 400,- Kč

Rozpočtové výdaje celkem
Rozpočtové výdaje včetně financování

77 548 000,- Kč
100 499 400,- Kč

Narozené děti 2012
Z důvodu zákona o ochraně osobních údajů tyto informace nejsou veřejné.

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

Zápisy do pamětní knihy
20. října - pamětní zápis z vítání občánků (22 dětí)

Svitávka v datech
Statistika k 31. 12. 2012
Počet obyvatel celkem
- z toho muži
- z toho ženy

1796
858
938

Průměrný věk obyvatel
- mužů
- žen

40,0
38,4
41,4

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

305
1204
287

Základní škola – šk. rok 2011/2012
Základní údaje:
Základní škola Svitávka je devítiletá, v každém ročníku je 1 třída. V září
nastoupilo do první třídy 16 dětí. Počet absolventů 12. Na 4-leté gymnázium nastoupili
dva žáci, na SOŠ sedm a na SOU tři žáci.
Školu navštěvovalo v tomto školním roce celkem 152 dětí (z toho 93 na prvním
stupni a 59 na druhém stupni).
Jídelnu ve škole navštěvuje 121 žák a 19 zaměstnanců školy. Školní družinu
navštěvuje 30 dětí.
V letošním roce prospěli všichni žáci. Druhý stupeň z chování měli tři žáci, třetí
stupeň dva 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:

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

bez třídnictví: Mgr. Monika Alexová, Mgr. Marcela Houdková, Mgr. Jana Paráková
Složení školní rady: předseda – Mgr. Jitka Sobotková, členové – Miroslava
Bednářová, Mgr. Marie Grulichová, Miroslava Holasová, Olga Leflerová, ing. Hana
Podloucká (od 1. 1. 2012)
Ze života školy:
11. října si žáci šesté třídy udělali výlet do Prahy, kde na ně čekal pan Libor Musil
– rodák ze Svitávky – velitel Hradní stráže, který pro děti připravil prohlídku Pražského
hradu. Díky jeho pravomocem, ochotě a zápalu pro historii čekala na děti čtyřhodinová
neopakovatelná prohlídka pražského hradu. Prošly Chrám svatého Víta, Václava a
Vojtěcha (jak se správně Svatovítský chrám jmenuje), dostaly se také do podzemí
k hrobce Karla IV. a jeho manželek, navštívily Vladislavský sál a další zajímavosti.
Později podobnou nabídku využili také žáci 8. a 9. třídy.
18. října se konal okresního přebor ve stolním tenisu, ze kterého dvojice David
Peterka a Martin Slecha a Nela Jeřábková s Nicol Maršálkovou přivezly zlaté medaile.
Ve dnech 19.-24. února 2012 se konal pro žáky sedmého ročníku lyžařský
výcvikový kurz ve Ski areálu Hraběšice u Šumperka.
Dne 13. března uskutečnila skupina historického šermu Pernštejni pro žáky naší
školy představení „Renesanční vojenství“, ve kterém děti seznámili s dobovým
oblečením vojáků a zámeckého panstva, s historickými zbraněmi a jejich použití
v souboji.
11. dubna navštívili žáci 4.-9. ročníku v Boskovicích multimediální projekci
„Tajemný svět Ekvádoru a Galapág“ v rámci projektu Planeta Země 3000.
Krásně se dařilo žákyním 8. a 9. třídy, které ve dnech 4.-11. dubna vyhráli okresní
turnaj ve vybíjené v Adamově a získali tak zlato pro naší školu.
Při sběru papíru 2. května 2012 se žákům povedlo nasbírat celkem neuvěřitelných
více než 7,5 tuny.
Ve středu 9. května žáci 7.-9. třídy podnikli výlet do koncentračního tábora
Osvětim v doprovodu p. uč. Alexové a Němcové. Nejdříve navštívili tábor Auschwitz,
poté Birkenau.
I letos se žáci naší školy zúčastnili soutěže Preventan cup 2011/2012 ve vybíjené.
Družstvo Svitávky postoupilo bez jediné prohry do kola okresního. Ve finále si zahráli se
ZŠ Erbenova z Blanska, kterou také porazili a stali se vítězem!
Tradiční okresní soutěž v atletice pro žáky prvního stupně „O pohár krále Jiřího
z Kunštátu“ se letos zúčastnilo celkem 16 škol z blanenského okresu. Naše škola získala

tři medaile. Tereza Petrů vybojovala 1. místo v běhu na 50 m v kategorii mladší dívky.
Nicol Randulová skončila na druhém místě v běhu na 600 metrů v kategorii starší dívky a
Nicol Maršálková přivezla bronz z hodu kriketovým míčkem v kategorii starších dívek.
Rekonstrukce a opravy budovy školy:
Během školního roku se podařilo ve spolupráci s Úřadem městyse Svitávka
zrealizovat generální rekonstrukci sociálního zařízení v celé budově školy. Rekonstrukce
spočívala ve výměně obkladů, dlažby, radiátorů, výměně a navýšení počtu umyvadel,
zavedení teplé vody, instalaci zásobníků a zrcadel, výměně WC kabinek, výměně
osvětlení, vypínačů a prahů. Celkové náklady rekonstrukce byly ve výši 550 000,- Kč.
Rekonstrukcí sociálního zařízení škola získala prostory odpovídající moderním
hygienickým standardům.

Obecní knihovna
Stav k 31. 12. 2012
Knihovna je otevřena 8,5 hodiny týdně. Knižní fond tvoří celkem 9 330 svazků. Z toho
2146 svazků náleží k naučné literatuře, zbývajících 7184 svazků je zařazeno do krásné
literatury.
Počet čtenářů: 238, z toho 88 do patnácti let.
Přírůstky – 157 knižních jednotek v celkové hodnotě 16168,- Kč. Úbytky 1073 knižních
jednotek
Výpůjčky v uplynulém roce: 9727 knižních svazků.
Knihovna uspořádala 4 vzdělávací a kulturní akce pro veřejnost.

Svatojánský chrámový sbor
První letošní vystoupení (mimo Svitávku) měl sbor v Žernůvce u Tišnova,
v Domově svaté Alžběty - nezisková organizace, jejíž zřizovatelem je Kongregace
Milosrdných sester III. řádu sv. Františka. Zde v kapli Nanebevzetí Panny Marie zazpíval
sbor z díla W. A. Mozarta – Vzkříšený, od Maximiliána Koblížka „Raduj se nebes
Královno“, skladbu „Ó Králi náš“ v úpravě M. Krejsy a další. Mši koncelebrovali P. Fasora
– misionář v Bolívii, P. Láník – významný hudební skladatel, P. Šindar Josef – děkan
v Třebíči. Účastnil se také emeritní biskup Ivan Ljavinec – exarcha řeckokatolické církve
v ČR.
A letos měl sbor premiéru v městě lázeňském. Konkrétně v Luhačovicích
v kostele zasvěceném svaté Rodině. Zpíval při hlavní dopolední nedělní mši, které se
zúčastnilo 260 věřících. Sbor na varhany doprovázel Jiří Pohl, dirigovala Leontina
Koryčánková. Poté si členové udělali prohlídku lázní a ochutnali místní prameny.
Odpoledne navštívili Horní Lideč, kde se nachází česko-slovenský mechanický betlém.

Letos slaví jubilejní 50. výročí svého založení Pěvecký sbor Bohuslava Martinů při
MKS Letovice. A právě na tento koncert, pořádaný pod záštitou Rady města Letovice,
odjel sbor zazpívat publiku společně se sbory Carpe diem, Janáčkem z Boskovic,
Vlastimil Vanovice a Cantamus Letovice.
Sborování tentokrát probíhalo v Boskovicích v kostele sv. Jakuba. Vystoupila
celkem čtyři chrámová seskupení – náš sbor, Cantus Morkovice, Carpe diem z Letovic a
Smíšený chrámový sbor z Boskovic. Svatojánci zazpívali Schubertovu Zum Sanctus,
„Přijď, Duchu svatý, přijď“ od Ladislava Moravetza a „Truvérskou mši“ skladatele Petra
Erbena.
22. září vystoupil sbor v nedalekém Zboňku u příležitosti 10. výročí
znovuposvěcení kapličky. Zazpívali „Truvérskou mši“ od Petra Erbena.
U příležitosti svátku sv. Cecilie dostal sbor pozvánku od Musica Sacra na sobotu
24. listopadu do katedrály sv. Petra a Pavla v Brně, kde se konala mše svatá, kterou
celebroval biskup Vojtěch Cikrle a spolu s ním 6 kněží. Vstupní antifonu zazpívaly
společně všechny přítomné sbory. Celou mši zpíval dómský pěvecký sbor, na varhany
doprovázel Petr Kolář. Píseň „Tebe Bože chválíme“ zakončila mši, kterou otec Vojtěch
sloužil na poděkování za 20 let trvání diecézní jednotky Musica Sacra.
3. prosince se konal vánoční koncert v boskovickém evangelickém kostele, jehož
čelní stěnu zdobí nová výzdoba. Sbor zazpíval všechny části Rybovy „Hej Mistře“ za
doprovodu boskovického orchestru „Extrémní smyčce“ a varhanů Lenky Fojtové. Kromě
našeho sboru vystoupila také bývalá Nota z Boskovic a Carpe diem z Letovic.

Ochotnické divadlo Svitávka
Tento rok nezačal pro Ochotnické divadlo Svitávka právě vesele. Uprostřed
příprav na dětský karneval odešlo několik členek spolku a také Dětský divadelní kroužek
opustilo několik dětí. Přesto spolek nezaváhal a pokračuje v práci dále, Dětský divadelní
kroužek vede nově Darina Stloukalová
Aktuální seznam členů: Miroslava Holasová, Marcela Dyčková, Vladimíra
Podsedníková, Saša Jurková, Darina Stloukalová, Táňa Dvořáková, Jitka Matušková,
Romana Zmeškalová, Dana Dvořáková a čestný člen Petr Dvořáček.
Ve dnech 27.-31. srpna probíhal příměstský tábor Ochotnického divadla. Tábor
byl inspirován knihou Pověsti a pohádky od Svitavy, od Svratky. Každý den měla na
starost jiná členka divadla, která připravila program pro všechny děti.
První den to byly Boskovice. Děti si prošly zříceninu hradu, seznámily se z pověstí
o Boskovicích a z radniční věže na náměstí se kochaly pohledem do okolí. Odpoledne
strávily v arboretu Šmelcovna.
Druhý den tábor odjel do Olešnice, kde si děti mohly v muzeu modrotisku
vyzkoušet ruční tisk látek a po krátké ukázce barvení se vydaly do muzea historických
vozidel a strašidel.
Ve středu to byl Moravský Kras s návštěvou Kateřinské jeskyně, poté se vlakem

přesunuly k Punkevním jeskyním a odtud pěšky na Dolní a Horní můstek propasti
Macocha.
Čtvrtek patřil opět jeskyním, tentokrát Jeskyním Blanických rytířů v Rudce u
Kunštátu. Táborníci si vyšlápli na Burianovu rozhlednu a kochali se krásným pohledem
po okolí.
Pátek patřil návštěvě Doubravice na Svitavou. Nejdříve to byla prohlídka
elektrárny a soukromé pily a poté zahradnictví s pštrosí farmou. V rámci svitáveckého
jarmarku ochotnice uspořádaly pěknou výstavu o tábornickém putování.
Další akce divadla byly uvedeny v přehledu událostí.

Myslivecký spolek
Mimo již tradičního plesu a poslední leče uspořádal spolek oslavu 75. narozenin
svého dlouholetého člena – pana Josefa Antla.
I letos probíhaly brigády ve spolupráci s městysem a s ZD Sebranice.
Při obvyklém jarním sčítání zvěře byl zjištěn další úbytek, stejný stav je v celé
České republice. V letošním roce bylo uloveno: srnčí zvěř – 8ks, černá zvěř – 32 ks,
zajíc – 22 ks, bažant - 11 ks, divoká kachna – 12 ks. Ze zvěře myslivosti škodící se
ulovilo celkem 13 lišek, 16 kun a 4 jezevci lesní.
Pro zimní přikrmování spolek zajistil 25 q ovsa, 3 q pšeničných otrub, 30 q
pšenice, 50 kg soli a vojtěšku.
V honitbě spolku je celkem: 10 krmelců, 13 zásypů, 17 slanisek, 11 samokrmítek,
9 zásobníků na uskladnění krmiva, 15 posedů a 19 kazatelen. Celková hodnota majetku
spolku činí 300 tis. Kč.
V současnosti má spolek 21 řádných členů a 2 čestné členy. Přeborníkem
v kontrolních střelbách se stal opět Ondřej Antl.

MC Ferda Svitávka
MATEŘSKÉ CENTRUM
Kromě běžného programu uspořádalo mateřské centrum několik výletů pro rodiny
– cyklovýlet ke kapličce Otylka, cyklovýlet k zámečku Hodiška, výšlap do Vísek,
z Holštejna na rozhlednu Podvrší a další.
Z tvořivých kurzů pro dospělé vzpomeňme pletení ošatek z pedigu, drátování,
výrobu gelových svíček.
25. února připravilo MC Ferda společně s Mysliveckým spolkem Svitávka pro děti

vycházku ke krmelci. Na děti čekaly zajímavé soutěže a také měly možnost přinést něco
dobrého pro zvířátka do krmelce, aby jim zpříjemnily zimní měsíce.
24. března uspořádalo centrum brigádu na úklid lesa nad cyklostezkou. Šlo o
úklid větví po těžbě.
Od září 2012 zahájilo MC v prostorách herny provoz dětského kroužku Broučci.
Kroužek je určený pro děti od 2,5 do 6 let, které se z kapacitních důvodů nedostaly do
MŠ. Je otevřený dva dny v týdnu. Pro děti je připravený pestrý program.
22. září se v parku městyse konala akce „Mraveniště“, kterou připravilo centrum
ve spolupráci s TJ Sokol. Na děti čekaly různé úkoly, které jim měly přiblížit těžký život
mravenečků. Akce byla ukončena u sokolovny opékáním párků.
2. prosince se konala další společná akce MC Ferda a TJ Sokol s názvem „Po
stopách lovců mamutů“. Trasa vedla kolem Domků a vysílače na Sasinu a zpět po nové
cestě pro pěší. Po cestě čekaly na děti různé úkoly, kde si mohly vyzkoušet dovednosti
pravěkých lovců.

Sálová cyklistika
Výsledky sezóny 2011- 2012 :
- 1. místo na Mistrovství ČR – junioři (Filip Zahálka, Marek Topolář)
- 3. místo na Mistrovství Evropy – junioři (Filip Zahálka, Marek Topolář)
- 2. místo na Mistrovství ČR – do 23 let (David Richtr a Jan Stibor)
- 3. místo na Mistrovství ČR – do 23 let (Pavel Richter a David Wamser)
- 2. místo na Mistrovství České republiky - Elite (Pavel Loskot a Jiří Hrdlička)
- 2. místo v 1. lize - Elite (Pavel Richter, Radim Hasoň)
- 1. místo v 2. lize - Elite (David Richtr, Jan Stibor)

Tělocvičná jednota Sokol Svitávka
ŽUPA KRÁLE JIŘÍHO
Uskutečněné akce v roce 2012:

SK Moravan Svitávka

text

Sbor dobrovolných hasičů Svitávka

text

