Obecní kronika Svitávka – rok 2013
Chronologický přehled událostí
V dalším a současně posledním hodnotícím novoročním projevu
prezidenta ČR Václava Klause mimo jiné řekl (zkráceně):
„Přes všechny problémy, které nás právě teď provázejí, neprožíváme žádnou
katastrofu. Materiálně žijeme ve stavu, jaký žádná z generací našich předků nepoznala.
Již několik let však přešlapujeme na místě, což lidé cítí a různí našeptávači špatných
nálad a namyšlení samozvaní spasitelé se toho snaží využít pro své cíle.
Při vší, v mnohém oprávněné kritičnosti si buďme vědomi základních faktů. Výkon
naší ekonomiky, tedy to, co jsme za posledních 10 let vyprodukovali, rozdělili si a
spotřebovali, vzrostl o 35 %, zhruba o třetinu, což je více, než je dlouhodobý historický
průměr.
V první polovině desetiletého období u nás probíhal relativně rychlý ekonomický
růst, dnes už poněkud pozapomenutý. Ve druhé polovině došlo k jeho zastavení. Že
podobným způsobem zůstala stát na místě i řada dalších zemí Evropy, důvodem
k jakékoli radosti či škodolibosti u nikoho rozumného není a být nemůže.
Před deseti lety měly souboje mezi vládou a opozicí rozměr v demokratickém
světě obvyklý.
Dnes je situace jiná. Mezi vládou a opozicí a na ni navázanými či jí konkurujícími
protestními iniciativami a hnutími je vykopán hluboký a stále více se rozšiřující příkop. I
míra individuální nespokojenosti a občanského vzdoru přesáhla běžnou mez. To jsou
fakta stejně nepopiratelná jako to, co nám říkají statistické ročenky.
Nedošlo k tomu náhodou. Nedokážeme táhnout za jeden provaz. Hledáme ta
nejsnadnější a krátkodobě líbivá řešení. Závidíme jeden druhému. Nevěříme si. Vláda
má jen malou většinu, je nesourodá a nestabilní. Má kvůli tomu spoustu starostí sama se
sebou. Opozice je negativistická, nepřesvědčivá a realistické řešení problémů nenabízí.
Ekonomika je přibrzďována tíhou domácí, tedy námi samotnými vytvářené
byrokratické regulace, do sebemenších detailů zasahujícími příkazy a zákazy a zcela
neúnosným počtem pro každou maličkost požadovaných papírů a razítek. To, co si na
sebe vymýšlíme sami, stojí na mohutné základně nejrůznějších povinných evropských
pravidel a norem, které se zdravým tržním prostředím a často i zdravým rozumem
nemají moc společného.
To není všechno. I přes zpomalení či úplné zastavení ekonomického růstu
nepřestává být považována za jakoby samozřejmou představa o oprávněnosti stále se
zvyšujících nároků všeho druhu a pro každého a jejich odtržení od práce a výkonu. To
nelze zajistit, leda na dluh.
Příčiny toho všeho hledejme v našem myšlení, ve ztrátě respektu k poctivé práci,
v hluboké degradaci úcty, kulturnosti i chování nás samotných i světa kolem nás,

v nekritickém obdivu k povrchnosti, okázalosti a líbivým gestům a ve ztrátě odvahy tyto
jevy správně pojmenovat a vystavit se vulgární kritice a atakům, které současný
elektronický věk dělá tak snadnými.
Uskutečnit změnu není a nebude snadné. Nezajistí ji lepší či horší volba
prezidenta, poslanců a senátorů, hejtmanů i starostů. Nepovede k ní obměna jednoho či
více ministrů. Ti všichni mohou fungovat lépe či hůře než ti předcházející, a kéž by platilo
to první, ale skutečnou změnu mohou přinést jen věci daleko zásadnější – návrat ke
starým dobrým hodnotám, tradicím, návykům, ale i povinnostem, které pod heslem
modernosti a pokroku tak nezodpovědně znevažujeme a opouštíme. Pusťme se do
změn tohoto typu co nejdříve. Mají tu výhodu, že je může každý začít dělat sám u sebe.
Dovolte mi, abych před zakončením svého projevu oznámil, že jsem se rozhodl
při příležitosti tohoto výročí vyhlásit dílčí amnestii, která vstoupí v platnost 2. ledna.“
Tato amnestie byla už krátce po jejím vyhlášení silně kritizována. Jako velmi
sporný bod byl hodnocen především její druhý článek, kvůli kterému byla ukončena řada
kauz závažné hospodářské kriminality a korupce. Klaus v rozhovoru pro Českou televizi
vyjmenoval tři cíle, které amnestií sledoval. Prvním cílem bylo odpustit a prominout
lidem, kteří spáchali méně závažné činy, druhým cílem bylo propustit z věznic seniory,
třetím cílem bylo zastavit enormně dlouhá soudní řízení.
„Jsme svědky neuvěřitelného diletantismu. Od roku 1920 všechny amnestie
připravovala vždycky vláda s ministrem spravedlnosti, nikoli Hrad,“ řekl předseda
Ústavního soudu Pavel Rychetský. Zdůraznil, že u amnestie není institut kontrasignace
premiérem formální akt. „Není možné o něm hovořit tak, že když to chtěl prezident, tak to
musí premiér podepsat,“ uvedl Rychetský. Podle názoru některých politiků byla „šita na
míru“ na některé kauzy a že je dárkem Klausovým přátelům z oblasti ekonomiky a
privatizace 90. let. Podle jiného názoru vejde tato amnestie do ústavních dějin této země
jako manifestace pokrytectví, cynismu i síly těch, kdo se s představou nezávislé justice a
řádného trestního procesu nikdy nesmířili. V bleskovém průzkumu, který provedla pro
Českou televizi společnost Median, vyjádřilo nesouhlas s amnestií 82,2% obyvatel,
odmítavý postoj panoval napříč celou Českou republikou. Na protest proti ní začali
starostové některých obcí sundávat ze stěn na obecních úřadech portréty prezidenta a
totéž doporučili i ředitelům škol. Podle parlamentních listů, které se odvolávaly na údaje
Ministerstva spravedlnosti, se tato amnestie měla dotknout 111 263 odsouzených a
obviněných. Týkala se i některých údajných stamilionových podvodů, největším
problémem bylo, že se dotkla až třinácti velkých a vleklých hospodářských kauz a
podlomila důvěru občanů v politiku a spravedlnost.
Nezávisle na předchozí uvedené události zahájila velká část občanů městyse
Svitávka nový rok v prostorách obecního parku, kde od 17ti hodin hrála reprodukovaná
hudba, o hodinu později byl odpálen tradiční novoroční ohňostroj. Pro účastníky této
akce bylo zajištěno i občerstvení.
V termínu od 1. do 14. ledna ve spolupráci s oblastní charitou proběhla tříkrálová
sbírka. Do zapečetěné pokladničky na úřadě městyse byla uložena částka 761 Kč, na
okrese Blansko bylo vybráno celkem 1 500 824 Kč.

V pátek a sobotu 11. a 12. ledna se uskutečnily v ČR historicky první přímé volby
prezidenta republiky. Z devíti kandidátů (Miloš Zeman – SPOZ, Zuzana Roithová – KDUČSL, Jan Fischer, Taťana Fischerová a Vladimír Franc - všichni tři jako nezávislí
kandidáti, Karel Schwarzenberg – TOP 09, Přemysl Sobotka – ODS, Jiří Diensbier –
ČSSD, Jana Bobošíková – Suverenita) postoupili do druhé kola Miloš Zeman (24,2 %) a
Karel Schwarzenberg (23,4 % hlasů) – podle některých politiků to byl souboj levice
s pravicí. Nejméně hlasů 2,4 % získala Jana Bobošíková. Druhé kolo volby prezidenta
republiky se uskutečnilo o dva týdny později ve dnech 25. a 26. ledna, v něm zvítězil
Miloš Zeman. Jeho předchůdce Václav Klaus skončil ve funkci 7. března.
V sobotu 19. ledna pořádal v sokolovně Myslivecký spolek Svitávka společenský
ples s hudbou Arcus a tradičně vysokou návštěvností. Další ples se uskutečnil 23. února,
jeho pořadatelem byla TJ Sokol Svitávka, hudba ABC Rock.
V sobotu 2. února se uskutečnil v režii Ochotnického divadla Svitávka Dětský
maškarní karneval. Provázely jej postavy z pohádky Mrazík včetně několika scének.
Z výtěžku této akce si Ochotnické divadlo adoptovalo panenku, která představuje
skutečné dítě, které má být v rámci očkovací akce UNICEF v rozvojových zemích
proočkováno proti šesti hlavním smrtelným chorobám (tuberkulóza, černý kašel, záškrt,
spalničky, tetanus a dětská obrna).
V předchozích letech bylo ve Velké Löw-Beerově vile postupně probíhaly opravy
dřevěného schodiště v hale a parketové podlahy ve II. patře, bylo na nich odstraněno
nalepené staré lino, schody i parkety na podlaze byly vybroušeny a nalakovány. Na
přelomu let 2011/12 proběhla celková oprava velkého sálu „od podlahy až po strop“,
vymalováno bylo také vedlejší vstupní schodiště a obnoven nátěr vedlejších vstupních
dveří.
V tomto zimním období 2012/13 – na základě poskytnutého příspěvku
z Ministerstva kultury z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím
obcí s rozšířenou pravomocí – byla realizována oprava malého sálu Velké Löw-Beerovy
vily, který byl převážně využíván jako zasedací místnost zastupitelstva městyse. Byla
zde, stejně jako tomu bylo ve velkém sále, odstraněna malba, provedena hloubková
penetrace, štuk a nová výmalba. Současně byla odstraněna stávající elektroinstalace a
nahrazena novou, natřena okna, obložky, ostění a dveře, vyleštěno a doplněno kování,
vyměněny radiátory topení. Objeveny byly tzv. „utajené dveře“, které původně sloužily
rodině jako vchod z malého sálu do koupelny. Stavební opravy prováděla firma Karel
Vaněrka – RENOVA Kunštátě, opravu elektroinstalace prováděl Jiří Wetter ze Svitávky,
opravu topení provedl Václav Látal z Boskovic. Celková částka za stavební část opravy
malého sálu byla 57 692 Kč vč. DPH, z toho bylo hrazeno dotací 51 000 Kč a vlastní
podíl městyse 6 692 Kč, elektroinstalace přišla na 16 127 Kč a oprava topení na 21 934
Kč. Veškeré opravy byly konzultovány s NPÚ ÚOP v Brně. Po této opravě je malý sál
využíván jako administrativní kancelář úřadu městyse.
Posledním pořadatelem 13. Maškarního plesu bylo 16. března Ochotnické divadlo
Svitávka, které získalo v pořadí již druhý certifikát a zápis v Knize rekordů ČR Agenturou
Dobrý den Pelhřimov. Plesu se zúčastnilo 134 účastníků oblečených v nočním úboru
(první zápis má divadlo z roku 2009 s největším počtem princezen).

Neustále přibývá u nás občanů, kteří pravidelně třídí odpad. Jeho recyklace se z
velké části podílí při výrobě nových výrobků. Na řadě míst městyse lze uložit do zelených
nádob barevné sklo, do bílých bílé sklo, do modrých kontejnerů starý papír a do velkých
bílých kontejnerů nacházejících se na třech místech v obci pak nepotřebné oděvy, textil i
použitelnou obuv.
Za odvoz a uložení komunálního odpadu domácností zůstal poplatek pro letošní
rok opět nezměněn, tj. 460 Kč na osobu a rok, děti do deseti let hradily polovinu. Odvoz
byl jako v předchozích letech prováděn jednou za čtrnáct dní. Den před odvozem
odpadu z popelnic prováděli pracovníci městyse odvoz PET lahví, které si každý musel
dát v uzavřeném plastovém pytli před svoji nemovitost. Poplatek za psa staršího 3.
měsíců byl stejný jako v předchozím roce, tedy 150 Kč. Úhradu poplatků bylo možno
provést u KB na účet obce nebo zaplatit přímo na pokladně úřadu městyse.
Vzhledem k množícím se stížnostem na nezodpovědné jednání držitelů psů, kteří
neuklízeli po svých „miláčcích“ to, co po nich zůstávalo po vyvenčení, byli občané
opětovně upozorněni v Radničních listech na stále platnou Obecně závaznou vyhlášku o
volném pobíhání psů a jiného zvířectva č. 2/2006, ve které jsou stanoveny i sankce za
neuklizení exkrementů na veřejném prostranství.
Začátkem roku ukončila svoji činnost knihovnice a bývalá učitelka Marie
Grulichová, rodačka z nedalekého Šebetova. S žáky školy, ale i čtenáři, bez rozdílu jejich
věku, navázala dobrý kontakt již od počátku v roce 1964, kdy do knihovny nastoupila po
předchozím učiteli Aloisu Vejrostovi. Snažila se vždy ochotně poradit žákům a
studentům, zajišťovala literaturu, kterou potřebovali ke svému životnímu vzdělávání a
studiu. Za jejího působení se značně rozrostl zdejší knižní fond, navíc využívala možnost
výměny fondů z jiných knihoven. Během působení v knihovně zjistila, že si svůj život bez
knih a čtenářů nedokáže představit. Za téměř padesátiletou práci jí poděkoval starosta
městyse Martin Cetkovský.
Na místo paní Grulichové nastoupila Darina Stloukalová.
V pátek 29. března, kdy venkovní teplota byla slabě pod nulou a na polích ležel
sníh, došlo na železničním přejezdu mezi Svitávkou a Skalicí nad Svitavou před devátou
hodinou (8:40) ke střetnutí dodávky značky Peugeot s rychlíkem Eurocity jedoucího
z Prahy do Vídně. Podle předběžného šetření na místě vjel 25letý řidič na přejezd, když
už byly závory nahoře, ale stále svítila výstražná světla. Závory opět (bez předzváněcí
doby) spadly dolů a on zůstal uvězněn na přejezdu. Řidič stihl vystoupit, ale vzhledem
k tomu, že je přejezd za obloukem, strojvedoucí neměl šanci zastavit. Podle
předběžných odhadů vznikla na lokomotivě škoda asi sedmdesát tisíc korun, na autě
200 tisíc. Do dvanácti hodin byl na trati omezený provoz, neprůjezdná byla i silnice
vedoucí přes koleje.
Ve středu 10. dubna byl registrován na školním komíně čáp.
V dubnových a následně v červnových Radniční listech byli občané informováni o
zahájení připojování splaškových kanalizačních přípojek na nově vybudovanou
splaškovou kanalizaci. Vlastník nemovitosti si musel zajistit na vlastní náklady položení
potrubí kanalizační přípojky včetně kontrolní šachty dle schválené projektové
dokumentace a územního souhlasu. Do přípojky nesměl být napojen dešťový svod.

V letošním roce získala MAS Boskovicko a MAS Svitava dotaci na partnerský
projekt „Löw-Beerovy vily“. Smyslem tohoto dvouletého projektu (2013-14) bylo
komplexní a ucelené využití dochovaných historických souvislostí a materiálů v obou
regionech, které dokumentovaly rozvoj textilního průmyslu v 19. a 20. století ve Svitávce
a v nedalekém Půlpecnu, což je část Chrastavce.
V první polovině roku zastupitelstvo městyse schválilo výběr nejvhodnějšího
uchazeče – firmu Wellco Brno, s.r.o. na akci „Zateplení MŠ Svitávka“, která předložila
nejvýhodnější nabídku 2 869 269 Kč bez DPH. Na akci „Úprava parku městyse Svitávka“
byla dále zastupitelstvem schválena jako nejvýhodnější uchazeč společnost KHL-EKO
a.s. Červený Hrádek 2, Jirkov. Její finanční nabídka činila 663 422 Kč bez DPH. Oba
uvedené projekty byly spolufinancovány ze Státního fondu životního prostředí.
Zastupitelstvem bylo dále schváleno poskytnutí finančního daru Římskokatolické
farnosti Boskovice ve výši 200 000 Kč na opravu vstupního portálu, včetně části
obvodové zdi kostela sv. Jana Křtitele po místní komunikaci. Oprava jednoho pole
obvodové zdi nejbližší k silnici však nebyla provedena.
Dne 22. června proběhlo na úřadě městyse pravidelné vítání občánků, slavnostně
bylo do života přivítáno třináct nových dětí. V krátkém doplňujícím kulturním programu se
představily děti z ochotnického divadla, další hudební část připravila Hana Kroupová
s žáky základní umělecké školy.
Taneční zábavy v pátek a v sobotu 21. a 22. června, kterými začala letošní pouť
se díky teplému počasí a ke spokojenosti pořadatelů vydařily, v sobotu bylo přes den
kolem tropických 30°C. V neděli dopoledne zpíval v kostele Svatojánský chrámový sbor,
odpoledne hrála v parku k poslechu country skupina Trní ze Skalice nad Svitavou.
Od cca 10. července do druhé poloviny srpna bylo velmi teplé až tropické počasí,
téměř bez deště. Ke změně dochází až v září, ale i to je vcelku ještě teplé. Nečekaný
ranní mráz 3. října minus 3 stupně Celsia, zničil některé druhy květin jako např. jiřiny, ze
zeleniny pak nejvíce na záhoncích utrpěla rajčata a papriky.
Místní dobrovolní hasiči a hasičky připravili pro pobavení všech generací v parku
10. srpna tzv. „Oldies party“. Zazněly zde z reproduktorů hity od dvacátých minulého
století let až po současnost. Podle ohlasů se všichni účastníci dobře bavili.
Dne 13. srpna se zúčastnili členové koordinační skupiny partnerského projektu
MAS Boskovicko a MAS Svitava „Löw-Beerovy vily“ návštěvy brněnské vily Tugendhat,
která má úzkou spojitost se Svitávkou. Cílem návštěvy byla nejen prohlídka této unikátní
funkcionalistické stavby, ale i navázání bližší spolupráce pro uvedený projekt.
V měsíci srpnu byla dokončena nejvýznamnější stavba v naší obci za několik
posledních desetiletí. Vodoprávním úřadem v Boskovicích bylo povoleno spuštění
zkušebního provozu nové čistírny odpadních vod a kanalizačních stok. Budova ČOV
byla k prohlídce pro veřejnost otevřena 7. září v den 8. Svitáveckého jarmarku tradičních
řemesel. V měsíci září byly definitivně ukončeny veškeré stavební práce a zapraveny
zbývající komunikace, chodníky a zelené plochy, které byly při budování kanalizace
zasaženy. V návaznosti na zahájený zkušební provoz mohli občané provést napojení
vlastních nemovitostí na kanalizační řád.

Na náměstí Svobody před domem č. p. 123 byl po ukončení této největší
investiční akce v historii Svitávky vybudován kamenný podstavec s mramorovou deskou,
na níž byly pod skleněnou tabulí následující tištěné informace:
Kanalizace a ČOV Svitávka
Projekt realizovaný v letech 2011 až 2013 byl spolufinancován Evropskou unií –
Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí.
Účelem podpory byla výstavba kanalizace v délce 12,51 km a ČOV o kapacitě
2 228 EO v Městysu Svitávka, kraj Jihomoravský. Realizací tohoto projektu je možno
odstranit znečištění 62,80 t/rok CHSKCr, 30,41 t/rok NL, 1,28 t/rok Pcelk. a byl vytvořen
předpoklad pro připojení 1846 EO na vyhovující ČOV.
Celkové uznatelné náklady (s příjmy/bez příjmů) na akci činily 98 128 651 Kč /
79 160 382 Kč, z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie 67 286 325 Kč (85 %),
příspěvek SFŽP ČR 3 958 019 Kč (5 %) a příspěvek Městyse Svitávka 7 916 038 Kč (10
%).
Řídící orgán: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Zprostředkující subjekt: STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR
Příjemce dotace: Městys Svitávka
V sobotu 7. září 2013 se v parku městyse uskutečnil již zmíněný 8. Svitávecký
jarmark tradičních řemesel s bohatým odpoledním programem. Vystoupil zde místní
Svatojánský pěvecký sbor Svitávka, svitávecký dramatický kroužek Sněženky a machři,
mužský sbor z Dolních Dunajovic, účastníci jarmarku dále shlédli i vystoupení břišní
tanečnice s hadem a kouzelnickou magii. Na večerní taneční zábavě hrála skupina Los
Cabbanos.
V měsíci říjnu bylo dokončeno zateplení mateřské školy firmou Wellco Brno, s.r.o.
včetně úpravy celého areálu. Mimo rámec těchto stavebních úprav byl vybudován také
nový chodník a osvětlení ke zdravotnímu středisku, které se nachází v přízemní části
této budovy.
Ve dnech 25. a 26. října se uskutečnily volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR. Z celkového počtu zapsaných svitáveckých voličů 1436 volilo 814, tj.
56,68 %. Nejvíce získala ČSSD – 28,1 %, druhá v pořadí byla KSČM – 16,8 % a třetí
ANO 2011 – 16,7 %. Ostatní strany získaly podstatně méně.
Tyto volby byly reakcí na červnovou aféru (tzv. kauza Nagyová), kdy 17. června
podal demisi premiér Petr Nečas. Prezident Zeman nevyslyšel návrh, aby premiérkou
byla Miroslava Němcová, ale jmenoval premiérem bývalého ministra financí své dřívější
vlády Jiřího Rusnoka. Složitá politická krize, která pokračovala vyvrcholila nakonec
v srpnu rozpuštěním sněmovny.
V neděli 3. listopadu se konala na místním hřbitově Dušičková pobožnost spojena
s vysvěcením nové zadní části hřbitova v pod opěrnou zdí. Vysvěcení provedl děkan

z děkanátu Boskovice Mgr. Miroslav Šudoma. Na konci tohoto prostoru bylo určeno
místo pro rozptylovou loučku.
V sobotu 16. listopadu byla slavnostně otevřena naučná stezka nazvaná
„Svitávka v průběhu věků“, která vznikla z iniciativy místního Mateřského centra Ferda
Svitávka za podpory Jihomoravského kraje, z dotačního programu enviromentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty. Naučná stezka retrospektivně mapovala historii území
dnešní Svitávky. Tvořily ji čtyři panely, obsahující kromě vlastních informací i mapku celé
trasy i s úkoly pro děti. První panel o současnosti městyse byl umístěn na náměstí
Svobody u autobusové zastávky, druhý panel byl instalován v parku před Velkou LöwBeerovou vilou a byl věnován 19. a 20. století a rodině Löw-Beerů, třetí panel u cesty
pod kopcem Hradisko připomíná dobu středověku a poslední panel na jeho vrcholu pak
místní pravěké nálezy a archeologický průzkum této lokality. Trasa je dlouhá cca 1,8 km
a její celkové převýšení je 150 m, mimo posledního panelu jsou všechny bezbariérově
přístupné.
V době vegetačního klidu, který platí od října do března, došlo v parku k zásadní
revitalizaci stávající zeleně, odstranění neperspektivních, zdravotně problematických,
nepůvodních, náletových a kompozičně nevhodných dřevin. Vykácené stromy byly a
budou postupně nahrazeny novou výsadbou, parkový trávník byl obnoven v okolí cest
narušených předchozí činností, zvláště při odvozu dřeva. Při kontrolách Agentury
ochrany přírody Brno a Národního památkového ústavu Brno nebylo shledáno žádné
porušení příslušných nařízení, městys má zajištěna veškerá povolení k realizaci úpravy
parku. Záměrem této akce bylo připomenout historii tohoto místa a po všech úpravách
tyto prostory využít k příjemnému posezení nebo odpočinku.
Na základě informace v listopadových Radničních listech bylo občanům městyse
sděleno, že byla zastupitelstvem schválena smlouva na akci „Rekonstrukce místních
komunikací – ul. Sedláčkova, ul. Husova a připojení cyklostezky“ se zhotovitelem
Strabag a. s. Celková cena díla je 1 959 018 Kč vč. DPH.
V neděli 1. prosince se uskutečnila další okružní Mikulášská jízda vlaku
s historickými vozy taženými parní lokomotivou v trase Česká Třebová – Skalice nad
Svitavou – Chornice – Česká Třebová s několika minutovou zastávkou ve Svitávce. Tu
bylo možno využít k nástupu do vlaku, což řada zájemců převážně s dětmi uskutečnila.
Pořadatelem této akce byl opět Chornický železniční klub, k jehož hlavním pořadatelům,
který tuto jízdu administrativně zajišťoval a současně se jí v historické železničářské
uniformě zúčastnil, patřil svitávecký výpravčí Marek Říha.
MAS Boskovicko Plus ve spolupráci s mikroregionem Svitava a s městysem
Svitávka připravil společné setkání. Cílem setkání bylo informovat občany o tom, jaké
jsou plány využití dotací pro příští období a také zjistit, o jaké změny by občané Svitávky
měli zájem. Na závěr proběhla volná diskuse.
Mikuláš na děti nezapomněl ani letos a jako každoročně 5. prosince sešel se svojí
družinou od kostela za doprovodu andělů a ohňostroje na Hybešovu ulici, kde rozsvítil
vánoční strom. Tato akce se stala vyhlášenou po celém okolí Svitávky, každý rok
přichází stále víc dětí i dospělých. Letos čekání na příchod Mikuláše vyplnil krátkým
vánočním proslovem starosta městyse ing. Martin Cetkovský.

Letos se poprvé obec na základě iniciativy Ochotnického spolku Svitávka zapojila
do celorepublikové akce Česko zpívá koledy, která se konala 11. prosince od 18:00
hodin. Pódium v parku bylo vyzdobeno betlémem a sešlo se u něj asi šedesát dětí se
svými rodiči a prarodiči, aby si společně zazpívali vánoční písně.
Ve stejný den se v sále městyse uskutečnil vánoční koncert žáků ZUŠ Svitávka.
Na vánoční mši v kostele sv. Jana Křtitele zpíval místní chrámový sbor.

Rozpočet 2013
Rozpočtové příjmy
Příjmy včetně financování

56 805 400 Kč
66 342 100 Kč

Rozpočtové výdaje
Výdaje včetně financování

63 287 600 Kč
66 342 100 Kč

Narozené děti 2013
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
22. června - pamětní zápis vítání občánků (13 dětí)
7. září 2013 - slavnostní otevření čistírny odpadních vod
23. listopadu - pamětní zápis vítání občánků (6 dětí)

Jubilanti

V lednu 2013 oslavila 95. narozeniny naše nejstarší spoluobčanka – paní Jarmila
Novotná.
Paní Novotná byla od 15 let členkou Sokola, zúčastnila se nácviku spartakiád.
Navštěvovala také Divadelní spolek, celý život se zajímala o kulturní dění v obci. V roce
1941 se provdala a vychovala 4 děti.

Svitávka v datech
Statistika k 31. 12. 2013
Počet obyvatel celkem
- z toho muži
- z toho ženy

1812
881
931

Průměrný věk obyvatel
- mužů
- žen

40,2
38,1
42,2

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

314
1207
291

Základní škola – šk. rok 2012/2013
Základní údaje:
Základní škola Svitávka je devítiletá, v každém ročníku je 1 třída. V září
nastoupilo do první třídy 19 dětí. Počet absolventů 17. Na 8-leté gymnázium byl přijat 1
žák, na 4-leté gymnázium nastoupili dva žáci, na SOŠ devět a na SOU pět žáků.
Školu navštěvovalo v tomto školním roce celkem 155 dětí (z toho 89 na prvním
stupni a 66 na druhém stupni).
Jídelnu ve škole navštěvuje 124 žáků a 19 zaměstnanců školy. Školní družinu
navštěvuje 30 dětí.
V letošním roce prospěli všichni žáci, nikdo neměl snížený stupeň z chování.
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. Miroslava Pořízková
Marcela Langrová
Mgr. Daniela Mašková
Mgr. Jana Koudelková
Mgr. Iva Paráková
Mgr. Monika Alexová
RNDr. Ludmila Šebková
Mgr. Jitka Sobotková
Mgr. Andrea Rehová

Netřídní učitelé: Mgr. Marcela Houdková, Mgr. Andrea Němcová
Vychovatelka školní družiny: Jana Koumalová
Práci účetní má na starost Miroslava Bednářová. Vedoucí školní jídelny je Alena
Kejíková. Školníka dělá pan Jiří Kuběna.

Ze života školy:
Dne 27. září 2012 odešla celá škola na hřiště, kde byl nachystán program o
dravcích. Bylo možno vidět sovy, káňata, orly, sýčka. Žáci byli seznámeni s lokalitami,
kde dravci žijí, jak a co loví a na závěr se konala ukázka dravců v akci.
18. října se žáci II. stupně zúčastnili programu s názvem „Nový Zéland“ v kině
v Boskovicích, kde se seznámili s historií, současností, florou, faunou, přírodními
krásami a zvyky obyvatel tohoto ostrova.
V okresním přeboru ve stolním tenisu v hale ČKD Blansko se starší žákyně
umístily na třetí pozici a mladší žákyně se ve své kategorii staly absolutním vítězem se
zlatou medailí.
20. listopadu navštívil žáky spisovatel Jan Sviták, autor hororových příběhů pro
děti i dospělé.
20. prosince navštívili žáci 7.-9. ročníku předvánoční Vídeň, kde si mimo jiné
prohlédli zdejší památky.
Ve dnech 20.- 25. února 2013 se žáci sedmého ročníku zúčastnili lyžařského
kurzu v Hraběšicích u Šumperka v předhůří Jeseníků.
Dne 10. dubna 2103 se žákyně 6. a 7. třídy zúčastnily okresního kola ve vybíjené.
Z celkového počtu 10 škol skončily na 3. místě.
Z olympiády 1. tříd ve Velkých Opatovicích, která se konala 22. května 2013,
přivezli naši žáci 12 zlatých, 1 stříbrnou a 5 bronzových medailí. Naše škola skončila
celkově na 2. místě z 27 zúčastněných škol!
Ve středu 5. června se žáci I. stupně zúčastnili soutěže „O pohár krále Jiřího
z Kunštátu“, kde se soutěžilo v těchto disciplínách: běh na 50, 400 a 600 metrů, skok do
dálky, hod kriketovým míčkem a štafetový běh 4x200 metrů. Naší nejúspěšnější
závodnicí se stala Tereza Petrů, která získala zlatou medaili v běhu na 50 metrů a

stříbrnou v hodu kriketovým míčkem.
Ve stejný den probíhal také okresní školní turnaj v bowlingu. Z celkových 12
družstev skončilo naše smíšené družstvo na 3. místě.
Dne 21. června 2013 žáci 4.-9. ročníku navštívili multimediální projekci
„Madagaskar – příběh pradávné lemurie“ ze vzdělávacího projektu Planeta Země 3000
v kině v Boskovicích.
25. června se v sokolovně konala dvě představení divadelní hry „Sněhurka“,
kterou s dětmi připravila a nacvičila p. uč. Houdková.
Ekologie na základní škole:
Díky celostátnímu programu „Recyklohraní aneb Ukliďme si svět!“ se škola
aktivně zapojila do procesu ochrany životního prostředí. Také v letošním roce obdržela
„Certifikát k Environmentálnímu vyúčtování“ od společnosti Asekol. V loňském roce škola
odevzdala ke zpětnému odběru 6 ks televizorů, 16 ks monitorů a 178 kg drobného
elektrozařízení, čímž se podařilo uspořit 7,65 MWh elektrické energie, téměř 34 m 3 vody,
více jak 370 litrů ropy a 300 kg primárních surovin. Navíc se tak snížila produkce
nebezpečného odpadu o 6,68 tun.
ZŠ Svitávka se zapojila do mezinárodního vzdělávacího programu EKOŠKOLA.
Na škole byl vytvořený Ekotým, který pracuje na získání titulu. Jedním z bodů bylo
vytvoření Ekokodexu – souhrnu společných zásad chování k životnímu prostředí i k sobě
navzájem. Cílem je, aby se všichni žáci i zaměstnanci školy tímto kodexem řídili. Ekotým
začal také od června vydávat Ekonoviny.
Rekonstrukce a opravy budovy školy:
Během školního roku se podařilo ve spolupráci s Úřadem městyse Svitávka
zrealizovat generální rekonstrukci schodiště v celé budově školy.
ZŠ Svitávka v loňském roce podala žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova,
který vyhlásila MAS Boskovicko plus. Cílem projektu byla modernizace vybavení školní
družiny a rozšíření herních možností dětí. Na realizaci projektu se v součinnosti se
školou podíleli také rodiče, Mateřská škola Svitávka, Úřad městyse Svitávka a zájmové
spolky. 27. června 2012 MAS Boskovicko Plus projekt schválila. Celkové náklady na
projekt činily 82 940,- Kč, z toho 80% financoval SZIF a 20% škola pokryla z vlastních
zdrojů. Realizace proběhla v únoru 2013.

Obecní knihovna
Stav k 31. 12. 2013
Knihovna je otevřena 7 hodin týdně. Knižní fond tvoří celkem 8929 svazků. Z toho
2753 svazků náleží k naučné literatuře, zbývajících 6176 svazků je zařazeno do krásné
literatury.
Počet čtenářů: 135, z toho 44 do patnácti let.

Přírůstky – 139 knižních jednotek v celkové hodnotě 21561,- Kč. Úbytky 540
knižních jednotek
Výpůjčky v uplynulém roce: 5128 knižních svazků.
Knihovna uspořádala 2 vzdělávací a kulturní akce pro veřejnost a má od letošního
roku k dispozici 2 osobní počítače s připojením na Internet.
Začátkem roku ukončila svoji činnost knihovnice Marie Grulichová, na její místo
nastoupila Darina Stloukalová.

Svatojánský chrámový sbor
Sbor vedený sbormistryní Leontinou Koryčánkovou zazpíval 17. listopadu
„Truvérskou mši“ od Petra Ebena a část Mozartovy „Korunovační mše“ při nedělní
bohoslužbě v zaplněném jezuitském chrámu Nejsvětějšího Spasitele v Bratislavě. Na
závěr sklidil sbor dlouhotrvající potlesk věřících. Součástí tohoto zájezdu byla i prohlídka
historických míst v hlavním městě Slovenské republiky.

Ochotnické divadlo Svitávka
V tomto roce se spolek stává členem MAS Boskovicko Plus. Každý rok se snaží
získávat různé dotace na dovybavení klubovny, která se nachází v suterénu budovy
úřadu městyse. Spolku se již podařilo vyměnit okna, vstupní dveře, vyrobit velké skříně
na divadelní kostýmy a rekvizity.
Seznam akcí pořádaných Ochotnickým divadlem Svitávka v roce 2013:
2. února – dětský maškarní karneval na téma Mrazík
16. března 2013 – 13. maškarní ples se zápisem do knihy rekordů v disciplíně „největší
počet lidí oblečených do nočního úboru“.
1. června – dětský den
29. června – zájezd do ZOO Jihlava
červenec – účast na akci Doubravický guláš
červenec – výlet na hrad Svojanov
srpen – víkend na Baldovci pro děti z dětského divadelního kroužku
30. srpna – ve spolupráci s hasiči akce „Stezka odvahy na Hradisko“
28. září – zájezd do dětského divadla Polárka v Brně na divadelní představení O
hodném drakovi
5. října – dýňová slavnost - akce se zúčastnila asi stovka dětí. Po soutěžích a hrách
v parku na děti čekal pochod Svitávkou se strašidelnými zastaveními.
5. prosince – Mikulášská nadílka spojena s rozsvícením vánočního stromečku

11. prosince – Česko zpívá koledy

Myslivecký spolek
Na výroční členské schůzi Mysliveckého spolku Svitávka, která se konala v lednu,
hodnotili myslivci svoji činnost za uplynulé desetiletí. Svoji činnost rozvíjeli ve třech
hlavních oblastech – organizační, kulturní a myslivecké.

Co se týče organizační oblasti, nejdůležitějším bodem fungování spolku byl 15.
duben 2003, kdy byla uznána společenstevní honitba o celkové výměře 586,96 ha a byla
pronajata k užívání spolku. V tomto roce se také uskutečnily volby výboru, který
následně řídil veškerou činnost spolku. V roce 2003 měla členská základna 17 členů,
v současnosti má 21 členů.
V roce 2004 začala spolupráce MS s obcí na péči o mladé lesní porosty v majetku
městyse a také spolupráce se Zemědělských družstvem Sebranice. Brigáda spočívá ve
sběru kamení a účastní se jí nejenom členové spolku, ale také jejich kamarádi honci a
rodinní příslušníci.
V kulturní oblasti je hlavním bodem obnovení tradice pořádání mysliveckého
plesu a to od roku 2004. Od roku 2008 spolupracuje spolek také s ochotníky a hasiči při
pořádání oslav Dne dětí. Organizuje besedy o myslivosti a ochraně přírody a v roce 2012
navázal také spolupráci s MC Svitávka při výchově dětí ke kladnému vztahu k přírodě a
životnímu prostředí.
Poslední oblastí je da nejdůležitější – samotná myslivecká činnost. Jde především
o péči o zvěř, hlavně přikrmování v zimním období. Za uplynulých deset let spolek
předložil zvěři do krmelců a zásypů 233 q ovsa, 143 q zlomkové pšenice, 15 q
pšeničních otrub, 9 q kamenné soli, 6 q granulovaného krmiva a 5 q medicinálního
krmiva.

Sálová cyklistika
Výsledky sezóny 2012- 2013 :
- 1. místo na Mistrovství ČR – junioři (Roman Staněk a Jiří Hrdlička)
- 4. místo na Mistrovství Evropy – junioři (Roman Staněk a Jiří Hrdlička)

- 1. místo na Mistrovství ČR – do 23 let (David Richtr a Pavel Richter)
- 2. místo na Mistrovství ČR – do 23 let (Roman Staněk a Jiří Hrdlička)
- 3. místo na Mistrovství ČR – do 23 let (Filip Zahálka a Patrik Kamenický)
- 2. místo na Mistrovství ČR - Elite (Pavel Loskot a Jiří Hrdlička)
- 3. místo na Mistrovství ČR - Elite (Pavel Richter a Radim Hasoň)
- 1. místo v 1. lize - Elite (David Richtr a Jan Stibor)

Tělocvičná jednota Sokol Svitávka
ŽUPA KRÁLE JIŘÍHO
Památník. Ke 100. výročí vzniku sokolské župy Krále Jiřího v Boskovicích.
Boskovice 1997:
„Zakladatelem a autorem myšlenky Sokola je Dr. Miroslav Tyrš. Ten ve své době
pochopil, že malý národ se může zachovat při životě a vyvíjet se ke svobodě a
vzdělanosti jen tehdy, když všichni jeho příslušníci budou pečovat o tělesnou zdatnost a
duchovní a mravní vzdělanost.
K tomuto cíli se scházeli v Sokole od jeho založení v roce 1862 členové ze všech
vrstev obyvatelstva a zavazovali se plnit společně všechny povinnosti uvědoměle a
obětavě pro šťastnější budoucnost národa.
Na Moravě byl položen pevný základ trvalé sokolské organizace v roce 1892, kdy
vznikla Moravsko-slezská obec sokolská (předchozí třicetileté období od založení
pražského Sokola lze charakterizovat jako období zakládání a zániku sokolských jednot
ve městech i na venkově za nepřízně rakouské vlády).
V roce 1889 vznikla v Praze Česká obec sokolská jako ústředí sokolského hnutí.
V roce 1894 byla založena pro brněnskou oblast župa Rastislavova. Ta se však
během let rozrostla natolik, že ji bylo nutno rozdělit. Na ustavujícím zasedání 25.dubna
1897 v Brně vzniká župa Krále Jiřího se sídlem v Boskovicích se 14 jednotami.
Za Rakousko-Uherska, do r. 1918 vzniklo v rámci župy 35 sokolských jednot
především v obcích s pokrokovým obyvatelstvem a také tam, kde působili obětaví
vlastenci a zejména vlastenečtí učitelé.
Ve Svitávce je uváděn ke vzniku Sokola rok 1875, žádné bližší údaje, především
k délce jeho trvání, nejsou k dispozici. Znovu obnoven byl r.1907.“
Tělocvičná jednota Sokol Svitávka byla obnovena dne 1. 1. 1991 na základě
výzvy ČOS ke svým bývalým jednotám, které byly z rozhodnutí vlády ČSR po roce 1948
zahrnuty do ČSTV.

Na členské schůzi konané dne 25. 9. 1991 bylo členskou základnou rozhodnuto
vrátit se do ČOS a znovu být tradiční TJ Sokol Svitávka. Z členské základny se oddělily
oddíly kopané a kolové, které zůstaly pod ČSTV.
Obnovená TJ měla 122 členů v oddílech všestrannosti, tenisu a stolního tenisu

MC Ferda Svitávka
MATEŘSKÉ CENTRUM

Mateřské centrum v letošním roce nezahálelo, připravilo bohatý program pro děti i
dospělé.
V rámci programu pro dospělé připravilo ve spolupráci s paní Blankou
Matuškovou z Boskovic kurzy tvoření různými technikami. Ať už šlo o tvorbu ozdob
z organzy, jarních věnečků na dveře či vrata, barvení hedvábných šál, techniku africké
batiky nebo tvorbu vánočních hvězd z korálků. Dále MC pokračovalo v organizování
výletů – letos to byla rozhledna Babylon u Kozárova, výšlap Blansko – Býkovice či
Bílovice – Brno. Pravidelně ve čtvrtek probíhal volejbal v místní sokolovně.
Pro děti kromě pravidelného tvoření a zábavného programu v herně připravilo
centrum také několik výletů. V únoru to byla návštěva brněnské hvězdárny a planetária,
v březnu vycházka ke krmelci ve spolupráci s Mysliveckým spolkem Svitávka.
Od dubna do června probíhalo cvičení pro kojence, které vedla paní Jitka Pokorná
z Blanska.
20. dubna centrum připravilo rodinný výlet do Vísek s návštěvou expozice
minerálů a fosilií.
V rámci oslav Dne Země uspořádalo odpoledne na Sasině, kde na děti čekaly
různé hry a soutěže, střelba ze vzduchovky nebo jízda na koni.
21. května zorganizovalo MC brigádu na Hradisku. Cílem akce bylo zpřístupnit
cestičku na kopec od náletových dřevin pro připravovanou naučnou stezku.
Od září probíhalo v herně cvičení pro kojence a batolata pod vedením paní Lady
Konečné z Blanska.
Dne 14. září 2013 ve spolupráci s TJ Sokol Svitávka uspořádaly maminky již třetí
ročník akce pro děti s názvem Mraveniště. Z důvodu špatného počasí se akce
uskutečnila v prostorách sokolovny. Na závěr vystoupila se svým programem šermířská
skupina Gonfanon, která sklidila velký úspěch u dětí i dospělých.
29. září se rodiny sešly na výletě do Kunštátu, kde navštívily místní zámek a po
cestě zpět do Svitávky partyzánský bunkr.
V říjnu se konala drakiáda na poli za Domkami.
12. listopadu MC Ferda zorganizovalo humanitární sbírku pro neziskovou
organizaci Diakonie Broumov. Akce proběhla v suterénu budovy městyse.
Dne 16. listopadu proběhlo slavnostní otevření naučné stezky „Svitávka
v průběhu věků“.

V roce 2013 pokračoval ve svém fungování dětský kroužek Broučci. Od začátku
školního roku 2013/2014 byl provoz rozšířen na tři dny v týdnu.

SK Moravan Svitávka
Jak si v soutěžním ročníku 2012/2013 vedla jednotlivá mužstva SK Moravanu?
V kategorii mužů jsme měli hned dvě družstva – „Svitávka“ a „Svitávka B“.
Družstvo „Svitávka“, které bojovalo ve III. třídě, obsadilo pěkné páté místo, s celkovým
počtem 38 bodů. Družstvo „Svitávka B“ hrající ve IV. třídě obsadilo devátou příčku
s celkovým počtem 22 bodů.
Ve druhé třídě okresního přeboru dorostu v kategorii B se naši kluci umístili na
předposlední 8. příčce s celkovým počtem 11 bodů. Skupinu vedou Letovice s 39 body.
Starší žáci hrající ve skupině A skončil letos na poslední 8. příčce s celkovým
počtem pouhých 5 bodů za jedno vítězství a dvě remízy. Skupinu vede tým
Sloup/Vysočany.
Ani přípravce se letos příliš nedařilo. Ve své skupině B obsadili předposlední
pozici se 7 body – vyhráli dva zápasy, uhráli jednu remízu a devětkrát byli poraženi.
Z celkového vítězství ve skupině se radovalo mužstvo „Boskovice B“ s 36 body. Vyhrálo
všech 12 zápasů v sezóně.

