Obecní kronika Svitávka – rok 2014
Chronologický přehled událostí
Na Nový rok bylo ráno slabě nad nulou, odpoledne dokonce plus 2 stupně
Celsia, takže na již pravidelném novoročním ohňostroji nebylo v parku od 17 hodin snad
nikomu příliš zima. Nezvykle teplá byla i první polovina ledna, kdy se rtuť na sloupci
teploměru vyšplhala až na 8 stupňů nad nulou.
Tak jako každoročně ve všech městech a obcích České republiky proběhla i u
nás v termínu od 1. do 14. ledna ve spolupráci s oblastní charitou „Tříkrálová sbírka
2014“. Ve Svitávce bylo do pokladničky vloženo 906 Kč. Tříkrálová sbírka na Blanensku
vynesla 1 580 948 Kč. Výtěžek je určen k financování pomoci lidem bez domova a těm,
kteří se octli v hmotné nouzi. Vybrané příspěvky pomohou seniorům a nemocným, o něž
pečuje Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba, Domácí hospicová nebo
Odlehčovací služba.
Zastupitelstvo městyse schválilo cenu vodného pro rok 2014 ve výši 24 Kč/m 3 bez
DPH a cenu stočného ve výši 39 Kč/m 3 bez DPH. Místní poplatek za provoz systému
shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
se proti předchozímu roku nezměnil a zůstává ve výši 460 Kč za osobu. Obdobně je to
s poplatkem za psa 150 Kč za rok.
Dále bylo zastupitelstvem schváleno poskytnutí finančního příspěvku TJ Sokol
Svitávka ve výši 210 000 Kč na nutnou opravu parket v sále sokolovny.
Seznam zdravotnických zařízení ve Svitávce – MUDr. Martina Přichystalová,
praktická lékařka pro děti a dorost, MUDr. Eva Šrámková, praktická lékařka pro dospělé
(obě mají ordinace v přízemí mateřské školy na ulici Školní 457), MUDr. Kamil Mazal
který má soukromou interní ambulanci na ulici Jos. Slavíčka 59 (budova Penzionu),
MUDr. Pavel Loskot, má soukromou stomatologickou ordinaci na ulici Hybešova 197
(Malá Löw-Beerova vila) a nakonec lékárna Lebo, která má sídlo v budově mateřské
školy.
Od nového roku rozšířila místní knihovna výpůjční dobu pro čtenáře a to v každé
úterý v době od 13 do 18 hodin, výpůjční doba ve čtvrtek zůstala beze změny od 12 do
18:30 hodin. Poplatek za registraci pro dospělé je 50 Kč, mládež 25 Kč. Zpoplatněny
jsou i upomínky za nedodržení výpůjční doby nebo za pozdní vrácení knih – 1. upomínka
10 Kč, 2. upomínka 20 Kč, 3. upomínka je formou dopisu a poplatku 50 Kč.
V sobotu 18. ledna pořádal místní Myslivecký spolek svůj Myslivecký ples. Pro
návštěvníky byla přichystána tradiční zvěřinová kuchyně a bohatá tombola. Jako vždy
vysoká návštěvnost.
V úterý 21. ledna proběhl na základní škole zápis dětí do první třídy. K zápisu
přišlo celkem 23 dětí s rodiči a v několika případech i prarodiči.
I na začátku letošního roku pokračoval projekt Löw-Beerovy vily. Z toho důvodu
se 22. ledna konala ve Svitávce schůzka se zástupci vily Tugendhat s Ivetou Černou a

Dagmar Černouškovou. Schůzky se zúčastnila Petra Svobodová, kurátorka LöwBeerovy vily v Brně a ředitel brněnského muzea Jaromír Hanák. Na tomto jednání
nechyběl ani editor připravované knihy Vladimír Velešík a zástupci Svitávky Jaroslav
Zoubek, který byl předsedou koordinační skupiny, dále manažerka projektu Miroslava
Holasová a kronikář Pavel Krejcar.
V sobotu 22. února se ve svitávecké sokolovně uskutečnil Sokolský ples s ne
zcela tradičním, ale úspěšným pochováváním basy.
Poslední ples pořádalo Ochotnické divadlo Svitávka 15. března. Tento již v pořadí
14. Maškarní ples měl téma: „Cesta kolem světa“ a samozřejmě jako každým rokem i
letos měl vysokou návštěvnost. Hudbu pro tanečníky v sále zajistila hudební skupina Los
Cabbanos, v baru pak reprodukovaná hudba DJ Sweet.
Na zasedání zastupitelstva městyse Svitávka dne 24. března byl schválen
přebytkový rozpočet pro rok 2014, příjmy a výdaje činily cca 28 900 000 Kč, plánovaná
rezerva činí 6 666 000 Kč. Byla také schválena podpora na provoz TJ Sokol ve výši
100 000 Kč, SK Moravan 90 000 Kč a Cykloklub 10 000 Kč.
Formou grantů byly podpořeny následující organizace a spolky:
Základní škola

5 000 Kč

Mateřská škola

15 000 Kč

Mateřské centrum Ferda

15 000 Kč

Ochotnické divadlo

20 000 Kč

Svatojánský pěvecký sbor

17 000 Kč

TJ Sokol

6 000 Kč

Cykloklub

40 000 Kč

SK Moravan

25 000 Kč

Myslivecký spolek

15 000 Kč

Sbor dobrovolných hasičů

5 000 Kč

Kynologický klub

7 000 Kč

Osadní výbor Sasina

10 000 Kč

V termínu od 14. do 22. dubna proběhla rekonstrukce chodníku před autobusovou
zastávkou na Sasině ve směru na Letovice. Na základě výběrového řízení a
předložených cenových nabídek šesti firem byla s nejnižší cenou vybrána firma Zednictví
Dobeš, Světlá. Celkové náklady na tuto akci byly ve výši 113 683 Kč včetně DPH.
V měsíci dubnu provedla firma Karel Dufek, Milonice výsadbu dřevin v obecních
lesích a lokalitách „Cyklostezka, U Koupaliště, Hradisko a Hodiška“. U cyklostezky bylo
vysázeno 625 ks sazenic smrku, 2 400 ks sazenic buku, na Hradisku 700 ks sazenic lípy
a 1 500 ks sazenic smrku, u koupaliště a na Hodišce se vysázelo celkem 950 ks sazenic

smrku. Smrkové porosty byly ošetřeny postřikem proti klikorohu borovému, firma bude
nově vysázené plochy ošetřovat po dobu dvou let.
Počátkem června bylo ze strany SFŽP (Státní fond životního prostředí) úspěšně
přijata žádost o zařazení projektu sběrného dvoru na seznam podporovaných žádostí
s předpokladem zahájení prací v září letošního roku a dokončení na jaře 2015.
Předpokládané náklady na stavbu jsou ve výši 9,3 mil Kč.
V sobotu 19. dubna uskutečnilo Ochotnické divadlo Svitávka odpoledne na
náměstí „Vítání jara“, kde byl ozdoben strom tzv. „Vajíčkovník“ barevnými velikonočními
vajíčky, které si měly děti přinést sebou.
Na mši o Hodu božím velikonočním 20. dubna v místním kostele vystoupil
Svatojánský chrámový sbor společně s Pěveckým sborem sv. Jakuba.
V sobotu 31. května bylo v obecním parku živo a plno dětí, které slavily svůj
svátek „Den dětí“. Malí divadelníci zahráli pro ty ostatní pohádku O Honzovi a Barušce,
Ochotnický spolek ve spolupráci s myslivci připravil devět stanovišť s úkoly pro malé i
větší soutěžící – hod na terč, poznávání zvířat, stromů i rostlin, skládání puzzle, slalom
na koloběžce či procházku na chůdách, skákání v pytli, lov lahví pomocí kroužků na
udičce. Po splnění dané soutěže dostal každý razítko na kartičku a malou sladkou
odměnu. Po vyčerpávajícím dovednostním klání dostal každý párek a na závěr bylo
losování tomboly, kde hlavní výhrou byl dort.
23. a 24. května 2014 se uskutečnily volby do Evropského parlamentu. V České
republice se volilo 21 poslanců z celkového počtu 751 evropských poslanců, které čeká
pětiletý mandát. Volby vyhrálo hnutí ANO s 16,13 % hlasů, druhá skončila koalice TOP
09 a Starostů s 15,95 %, třetí místo získala ČSSD s 14,17 %. Všechny tři strany získaly
po čtyřech mandátech. Další dvě strany v pořadí, KSČM (10,98 %) a KDU-ČSL (9,95 %),
získaly po třech mandátech. Dva mandáty získala ODS se 7,67 % a jeden mandát
Svobodní s 5,24 %. Volby provázela rekordně nízká účast – pouhých 18,2 %.
Během června probíhalo za úmorného třiceti stupňového vedra natáčení hlavních
scén filmu „Příběh nalezeného kufru“ v rámci projektu Löw-Beerovy vily. Úvodní filmové
záběry jedoucího vlaku byly natočeny již 1. prosince loňského roku při využití Mikulášské
jízdy vlaku taženého parní lokomotivou v úseku trati Skalice nad Svitavou – Velké
Opatovice.
V pátek 20. června se v obecním parku uskutečnila „Předpouťová taneční
zábava“ s hudbou Eminence Rock, kterou navštívilo kolem 120 návštěvníků.
Následujícího dne pak večer „Velký letní karneval“ pokračoval s taneční zábavou
a hudbou Skelet. I když bylo chladné počasí, návštěvníků bylo kolem 400, především
mládeže. Ty doby, kdy na pouťové zábavy chodívaly celé rodiny, jsou nenávratně pryč.
A ve Svitávce byly „vyhlášené“ karnevaly nejen v okolí, hrávaly zde přední orchestry až
z Bratislavy.
O poutní mši, kterou celebroval P. Miroslav Šudoma v místním kostele zazpíval
Svatojánský chrámový sbor s dirigentkou Leontinou Koryčánkovou. Pouťové kulturní
odpoledne v parku pak vyplnila boskovická hudební skupina Trní, která hrála jak k tanci,
tak i poslechu.

Začátkem července probíhala stavební oprava podlahy ve vstupním vestibulu
základní školy včetně jeho celkové úpravy a výmalby.
Místní dobrovolní hasiči a hasičky opět připravili pro pobavení všech generací 9.
srpna v parku tzv. „Oldies party“ za hudebního doprovodu reprodukované hudby
z předchozích let.
V sobotu 30. srpna byl ve Svitávce ukončen partnerský projekt MAS Boskovicko
a MAS Svitava nazvaný Löw-Beerovy vily. Tato mimořádně významná událost pro obec
měla svůj počátek o den dříve v boskovickém hotelu Pod Zámkem. Tam se toho dne
v dopoledních hodinách po svém příletu z New Yorku a příjezdu z Vídně ubytoval syn
Fritze Löw-Beera John Löw-Beer se svojí manželkou. Jeho první podvečerní více jak
hodinové setkání ve jmenovaném hotelu se zástupci městyse Svitávka proběhlo za
účasti místostarosty Jaroslava Zoubka, Miroslavy Holasové, kronikáře Pavla Krejcara a
tlumočnice Hany Kroupové. Doba určená pro společný rozhovor uplynula velice rychle,
byla bohužel časově omezena. Dalšími čekajícími v pořadí, kteří se svými vzpomínkami
na Johnova otce přijeli, byl syn kořeneckého malíře Františka Řehořka Vladimír a dcera
Eva. Fritz se s jejich tátou před vypuknutím 2. světové války přátelil a jezdili spolu po
evropských galeriích výtvarného umění, po válce byl u nich na Kořenci několikrát na
návštěvě. V Řehořkově rodině existuje poválečná korespondence s Fritzem.
Poznámka: Jak je známo, židovská rodina Löw-Beerů se od 19. století
vypracovala z boskovického ghetta až na přední hospodářské činitele první
Československé republiky.
Sobotní oběd pro oba hosty byl připraven ve Svitávce v Kavárně Pod Dubem,
následně je přivítal ve své kanceláři ve Velké vile starosta Martin Cetkovský. (Ten od
počátku tento projekt zpochybňoval a nevěřil, že se dotáhne do zdárného konce.) Oba
hosté si mimo objektu budovy Velké vily prohlédli i přilehlý park a setkali se s majiteli
Malé vily, rodinou Loskotovou.
Každý tedy, kdo přišel v tu sobotu 30. srpna odpoledne podívat se do
svitáveckého parku, měl hned několik možností, jak se seznámit s rodinou Löw-Beer.
Návštěvníci si mohli projít prostory Velké vily, která zmíněné rodině patřila. A právě zde
se ve zcela zaplněném velkém sále konala odpoledne odborná konference za účasti
potomka původních majitelů Johna Löw-Beera. Program zahájili Miroslava Holasová a
Jaroslav Zoubek, který velmi mile přivítal vzácného hosta „opět doma“.
Celá akce byla přenášena na velkoplošné obrazovky do rozsáhlého venkovního
stanu (dlouhého cca 20 m), který byl zaplněn do posledního místa a všichni se zájmem
poslouchali přednášky odborníků na slovo vzatých. Petra Svobodová přiblížila obnovu
vily Löw-Beer na ulici Drobného v Brně, Pavel Krejcar seznámil přítomné s rodokmenem
svitáveckého rodu Löw-Beer, Iveta Černá představila vilu Tugendhat a Dagmar
Černoušková přiblížila postavu Fritze Löw-Beera i jeho sběratelskou vášeň pro
východoasijské umění. Vladimír Velešík st. a Vladimír Velešík ml. svojí přednáškou
zasvětili posluchače do přípravy a tvorby knihy, která se spolu s filmem „Příběh
nalezeného kufru“ stala pomyslnou „třešinkou“ na dortu.
Křtu knihy i filmu se ujal téměř sedmdesátiletý John Löw-Beer, který, jen tak
mimochodem, všechny okouzlil svým šarmem a bezprostředností. A pak na všechny

čekala slíbená premiéra téměř půl hodinového filmu, a to jak v sále, tak i ve venkovním
stanu, který natočil Břetislav Petr z Blanska. Z mnoha tváří návštěvníků se dalo při jeho
sledování vyčíst příjemné překvapení.
Po ukončení promítání následovala autogramiáda tvůrců zmíněné publikace,
která v nekonečné frontě byla pro všechny návštěvníky k dispozici a zdarma. K ní si
mohl ještě každý přiložit letáček propagující Löw-Beerovy vily ve Svitávce, Brněnci a
v Brně.
Během celého odpoledne poskytl skleník v parku svoje zázemí pro putovní
výstavu na deseti panelech věnovanou, jak jinak, než rodinám Löw-Beer ze Svitávky a
Brněnce, jejich životům, podnikání i aktivitám. Výstavu doplňovaly letecké fotky Svitávky,
záběry z filmového natáčení, z oprav skleníku i Velké vily, a také obrázky dětí, výtvarně
znázorňující známé budovy městyse.
Večerní již privátní besedy realizačního týmu i zástupců jedné rodiny ze Svitávky
s Johnem Löw-Beerem se překvapivě účastnil i starosta Martin Cetkovský, který nebyl
součástí realizačního týmu.
Dvouletá práce tvůrců projektu byla oceněna nejen velkým potleskem, ale i řadou
pozitivních a pochvalných reakcí, takže shrnuto třemi slovy: ÚŽASNÉ A KLOBOUK
DOLŮ!
V páteční den 5. září navštívil naši obec ministr kultury Daniel Herman (KDUČSL). Přivítali jej starosta městyse Martin Cetkovský a místostarosta Jaroslav Zoubek.
Tohoto setkání se zúčastnila také místostarostka města Boskovice Jaromíra Vítková a
ředitelka Muzea Boskovicka Dagmar Hamalová. Přítomny byly i dvě členky místní
organizace KDU-ČSL Marie Kupsová a Pavla Šmeralová. Ministr kultury projevil velký
zájem o prohlídku Velké Löw-Beerovy vily, zajímal se o historii této stavby, zhlédl také
Malou vilu a skleník. Na závěr tohoto příjemného setkání ministr připomněl, jaké kulturní
dědictví nám rodina Löw-Beerova zanechala, poděkoval za péči o dědictví předešlých
generací.
O den později v sobotu 6. září se uskutečnil v pořadí již 9. Svitávecký jarmark tradičních
řemesel. V bohatém dopoledním programu, který začínal již v 10 hodin vystoupili žáci
základní školy, spolek Sněženky a Machři, taneční skupina Body Rockers, boskovická
hudební skupina Trní, dále mohli přítomní shlédnout v několika vystoupeních latinské a
orientální tance. Odpolední kulturní program zahájil ve 14 hodin Svatojánský pěvecký
sbor Svitávka. Tentokrát tvořily repertoár písničky z pera Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra.
Kytarový doprovod zajistili Hana Klosová a Zdeněk Prchal, dirigovala Leontina
Koryčánková. Následoval folklórní soubor Kořeňák, hudební vystoupení Jazzulátka a
Děda Mládek IIIegal Band. Na večerní taneční zábavě hrála skupina Los Cabbanos.
Téměř o měsíc později uspořádalo Ochotnické divadlo Svitávka za příznivého
počasí 4. října pro děti v parku Dýňovou slavnost, která pokračovala podvečerním
pochodem Svitávkou s rozsvícenými lampióny.
První dvě dekády října bylo příjemné počasí s odpoledními teplotami i nad deset
stupňů, první mráz mínus 5 stupňů překvapil zahrádkáře na státní svátek 28. října ráno.

Před svitáveckými komunálními volbami několik čelných zástupců jedné z
kandidujících stran, s představou, že by snad mohli volby vyhrát, neférovým způsobem
obcházeli místní spolky a snažili se stávajícího místostarostu Jaroslava Zoubka
kandidujícího za uskupení Občané Svitávky, sdružení nezávislých kandidátů v očích
veřejnosti zdiskreditovat. Byla to až nechutná kampaň, o které byl z více míst kronikář
informován od lidí, kteří byli přímými účastníky těchto jednání a ataků.
Ve dnech 10. a 11. října se uskutečnily komunální volby, v nichž již nekandidoval
na člena obecního zastupitelstva doposud stávající starosta Martin Cetkovský.
Z celkového počtu 1448 voličů se voleb zúčastnilo 850 voličů, tj. 58,7%.
Na základě výsledků voleb byly do zastupitelstva zvoleni členové:
Strana zelených
Hana Loskotová

104 hlasů

Česká strana sociálně demokratická
Petr Prokop

83 hlasů

Komunistická strana Čech a Moravy
Radoslav Hruda

113 hlasů

Občané Svitávky, sdružení nezávislých kandidátů
Jaroslav Zoubek

432 hlasů

Miroslava Holasová

380 hlasů

Radek Jokeš

373 hlasů

Jana Strecková

358 hlasů

Miloslav Hamerský

369 hlasů

Miluše Dyčková

386 hlasů

Ondřej Matějů

377 hlasů

Tomáš Suk

375 hlasů

Občanská iniciativa, sdružení nezávislých kandidátů
Miloš Randula

242 hlasů

Zdeněk Zeman

221 hlasů

Josef Vašíček

209 hlasů

Blanka Richterová

189 hlasů

Na ustavujícím zasedání obecního zastupitelstva 10. listopadu byl zvolen
starostou městyse Jaroslav Zoubek a místostarostkou Miroslava Holasová. Dále byli
zvoleni členové rady – Radek Jokeš, Hana Loskotová a Radoslav Hruda. Předsedkyní
finančního výboru byla zvolena Jana Strecková, předsedou kontrolního výboru Josef
Vašíček.

Když se před volbami vytvářely kandidátní listiny jednotlivých stran a uskupení,
došlo již v červnu k rozštěpení místní skupiny ODS a téměř všichni její členové svoje
členství v ODS ukončili. Nepomohlo ani smírčí jednání, které za ODS vedl Jiří Crha,
zastupitel Jihomoravského kraje. Vzhledem k této vzniklé situaci nebylo možno v obci
kandidátku ODS, za kterou Martin Cetkovský v předchozích letech kandidoval, pro
nadcházející volby sestavit. A ostatní kandidátky v obci byly již plně obsazené…
V říjnových Radničních listech končící starosta uvádí (zkráceně): „…rozhodl jsem
se po 9 letech ukončit svoji činnost ve vedení městyse Svitávka. Když jsem v září 2005
nastupoval po třech letech z opozičních lavic na post starosty, měl jsem jasnou vizi a
představu o tom, jak by měla vypadat obec, ve které bych chtěl žít jako řádný občan
(pozn. postavil si rodinný dům v Boskovicích). Na počátku jsme si s dalšími členy vedení
sepsali body, řádově 30, ve kterých jsme pojmenovali věci, co Svitávce chybí. Na vrchol
pomyslné pyramidy se jednoznačně dostala potřeba zbudování kanalizace a ČOV…
Doufám, že jednou všichni občané ocení to, že se zbudování kanalizace podařilo… Jako
další nejdůležitější vidím to, že se podařilo zbudovat průtah obcí, dále pak oprava
příjezdové komunikace směr od Boskovic… a téměř všechny místní komunikace. …
Dále bych chtěl zmínit opravu a modernizaci základní a mateřské školy, ve které se přes
všechny obtíže podařilo otevřít novou třídu. Z dalších akcí pak výstavbu bytového domu
s 13 bytovými jednotkami… Nemohu pominout ani finanční záležitosti. Na začátku tohoto
období, tj. v roce 2005 bylo na účtech obce cca 7 mil. korun, nyní kdy končí toto období,
je na účtech cca 14 mil korun…“
Se změnou ve vedení městyse došlo i ke změně názvu informačního zpravodaje
Radniční listy (předchůdce byl Zpravodaj obce Svitávka), které pod tímto názvem začaly
ne vždy pravidelně vycházet od prosince 2006 a informovaly občany o dění a různých
aktivitách v obci. Od června 2011 zaznamenali občané změnu a to z černobílého na
barevné provedení. Nová současná verze o názvu Svitávecké listy, doznala i změnu
záhlaví na titulní stránce a byla vydána poprvé po volbách jako prosincové číslo
letošního roku. Tyto zpravodaje dostávají občané do svých poštovních schránek, plná
jejich verze je i na internetových stránkách městyse.
V prvním čísle Svitáveckých listů nový starosta městyse uvádí (zkráceně): „Milí
občané, právě se vám dostalo do ruky první číslo radničních listů s novým názvem
Svitávecké listy. Nebude to jediná změna, které nové vedení městyse chystá. Bohužel
vše nejde hned, změny budou prováděny postupně. Vy o nich budete pravidelně
informováni a to nejen přes Svitávecké listy, ale i přes nové webové stránky, které budou
spuštěny začátkem příštího roku…. V období mezi volbami a ustavujícím zastupitelstvem
probíhalo jednání mezi jednotlivými stranami. Jako vítězové voleb jsme nemuseli jednat
s ostatními, ale přesto jsme nabídli do vedení obce místa i jiným stranám nebo
sdružením. Naším cílem není to, že o všem bude rozhodovat jedna strana – i když
vítězná. Proto jsme nabídli dvě místa do pětičlenné rady městyse, funkci předsedy
finančního a kontrolního výboru zástupcům jiných stran. Po výsledku vašeho hlasování
ve volbách, které naší straně dalo velmi silný mandát, bylo našim jediným požadavkem
obsazení místa starosty a místostarosty obce a jednoho dalšího místa v radě.
Místostarosta je na rozdíl od minulého volebního období funkcí neuvolněnou, tzn. je
vykonávána při svém stálém pracovním poměru…. Určitě bychom chtěli pokračovat

v započaté práci bývalého zastupitelstva vedeného Martinem Cetkovským, za kterou
děkujeme. Ale chtěli bychom k tomu přidat i něco navíc a to budovat obec, kde spolu
sousedi mluví bez ohledu na to, jak dlouho tu žijí, obec s příznivou atmosférou a dobrými
vztahy. Obec, která bude nejen místem pro bydlení, ale i skutečným domovem… Je
doba adventu, blíží se Vánoce, proto nám dovolte popřát vám všem krásné prožití těchto
dnů v pohodě a klidu.“
I když v pátek 5. prosince počasí připomínalo spíše jaro, nezapomněl Svitávku
navštívit Mikuláš i s anděly. Jak to každým rokem bývá, sešel po schodech od kostela,
rozsvítil mávnutím berly vánoční strom obklopený rok od roku větším davem lidí, a pak
všichni pokračovali do parku, kde ze skleníku vyběhli čerti. Ti obcházeli ohrazený taneční
parket a vyhlíželi, koho vzít v pytli do pekla. Došlo i na vážení hříšníků. Pro malé děti
dost strašidelná podívaná!
Další tragédie ve Svitávce se odehrála ve středu 10. prosince po půl deváté ráno,
kdy střet s vlakem nepřežila místní občanka z nedalekého bytového domu, která poblíž
železniční zastávky ukončila svůj život skokem pod kola rychlíku jedoucího z Pardubic
do Brna. Mezi Skalicí nad Svitavou a Letovicemi nahradila dva osobní vlaky autobusová
doprava. Krátce po hodině se obnovil provoz po jedné koleji.
Téhož dne 10. prosince se Ochotnické divadlo ve spolupráci s městysem
Svitávka zapojilo do celorepublikové akce deníku Rovnost – Česko zpívá koledy. Tato
akce byla zahájena v 18 hodin v parku, od 16 hodin bylo ve Velké vile připraveno
vánoční tvoření – zdobení perníčků, chystání nejdelšího barevného řetězu a další
vánoční překvapení. Před samotným zpíváním koled vystoupil Dětský divadelní kroužek
s představením o Ježíškovi.
13. prosince se v sále Velké vily konal Vánoční koncert s vůní cukroví. Vánoční
stromeček, svíčky, dřevěný betlém a právě vonící cukroví naladily tu správnou vánoční
atmosféru. V první části vystoupily děti z pěveckého sboru při ZŠ Svitávka pod vedením
Marcely Houdkové. Druhá část představení patřila žačkám paní učitelky Leontiny
Koryčánkové. Poté vystoupil Svatojánský chrámový sbor. Výtěžek z dobrovolného
vstupného byl věnován na konto Adventních koncertů.
Na půlnoční mši a Narození páně vystupoval v místním kostele Svatojánský
chrámový sbor, který vedla L. Koryčánková. Varhanní doprovod zajistil Miroslav
Maňoušek.

Rozpočet 2014
Rozpočtové příjmy
Příjmy včetně financování

22 782 800 Kč
28 913 300 Kč

Rozpočtové výdaje
Výdaje včetně financování

26 731 400 Kč
28 913 300 Kč

Narozené děti 2014
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
6. května – zápis u příležitosti návštěvy mezinárodního šachového velmistra pana
Lubomíra Kaválka, jeho syna Stevena a pana Antonína Neumanna
27. června - pamětní zápis vítání občánků (1 dítě)
28. června - pamětní zápis vítání občánků (9 dětí)
30. srpna – pamětní zápis u příležitosti slavnosti k ukončení projektu a křtu knihy LöwBeerovy vily
5. září – pamětní zápis u příležitosti návštěvy ministra kultury pana Mgr. Daniela
Hermana
6. září – pamětní zápis u příležitosti konání 9. Svitáveckého jarmarku tradičních řemesel
4. října - pamětní zápis vítání občánků (4 děti)
pamětní zápis ukončení volebního období 2010- 2014

Svitávka v datech
Statistika k 31.12.2014
Počet obyvatel celkem
- z toho muži
- z toho ženy

1807
883
924

Průměrný věk obyvatel

40,5

Průměrný věk mužů
Průměrný věk žen

38,7
42,2

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

301
1208
298

Základní škola – šk. rok 2013/2014
Základní údaje:
Základní škola Svitávka je devítiletá, v každém ročníku je 1 třída. V září
nastoupilo do první třídy 17 dětí. Počet absolventů 17. Na SOŠ bylo přijato 10 a na SOU
7 žáků.
Školu navštěvovalo v tomto školním roce celkem 157 dětí (z toho 91 na prvním
stupni a 66 na druhém stupni).
Jídelnu ve škole navštěvuje 124 žáků a 18 zaměstnanců školy. Školní družinu
navštěvuje 30 dětí.
V letošním roce neprospěl 1 žák, dva měli sníženou známku z chování na 2.
stupeň.
Složení pedagogického sboru:
Ředitel:
Mgr. Aleš Antl
Zástupce ředitele: ing. Hana Podloucká
Výchovný poradce: Marcela Langrová
1. třída:
Mgr. Iva Paráková
2. třída:
Mgr. Miroslava Pořízková
3. třída:
Marcela Langrová
4. třída:
Mgr. Daniela Mašková
5. třída:
Mgr. Jana Koudelková
6. třída:
Mgr. Andrea Rehová
7. třída:
Mgr. Monika Alexová
8. třída:
RNDr. Ludmila Šebková
9. třída:
Mgr. Jitka Sobotková
bez třídnictví: Mgr. Marcela Houdková, Mgr. Jana Paráková
Práci účetní má na starost Miroslava Bednářová. Vedoucím školní jídelny je Alena
Kejíková. Školníka dělá pan Jiří Kuběna.
Ze života školy:
Již po několikáté se žáci zúčastnili preventivně-výchovné akce „Den s Policií ČR“.
Na náměstí v Boskovicích plnili různé vědomostní a pohybové úkoly, sledovali práci
hasičů a záchranářů při vyprošťování zraněného z auta či slaňování policistů z radnice,

fandili psovodům a jejich čtyřnohým svěřencům, prohlídli si zbraně a vyzkoušeli si střelbu
na laserové střelnici.
Od 7. října 2013 působí na škole školní psycholog Mgr. Kateřina Špačková,
odborný poradenský pracovník SVP a poskytuje poradenskou, speciálně pedagogickou
a psychologickou péči ve škole.
16. října se uskutečnil okresní přebor ve stolním tenise v Blansku. Zúčastnilo se
osm škol z okresu. Starší žáci i mladší žákyně vybojovali třetí místa.
6. března 2014 se uskutečnila regionální soutěžní recitační přehlídka „O lysické
sluníčko“, které se zúčastnilo 8 základních škol. Z našich žáků uspěli nejlépe: Filip
Skřička – 2. místo, Tereza Wetterová – 3. místo, Jan Včelík – 3. místo ve své kategorii.
Projekt Ekoškola
Členové Ekotýmu (žáci od 1. do 9. třídy, učitelé, správní zaměstnanci) se schází
jednou za 14 dní. Vybrali si dvě oblasti, na které se zaměří především, a sice „odpady“ a
„prostředí školy“.
Ve všech třídách už jsou nádoby na tříděný odpad a nový nábytek, za školou je
vybudována nová venkovní učebna. Žáci 4. třídy připravili zajímavé představení pro 1.
stupeň s tématikou třídění odpadů. Uskutečnili také několik procházek, na kterých
sledovali pořádek v obci. Ke Dni Země připravili hned tři akce - sběr papíru, úklid plastů v
okolí městyse a obnovu studánky. Všechny akce přispěly ke stmelení Ekotýmu a
zároveň posílily u dětí vztah k přírodě a úctu k tradicím a regionu.
Mimo toho během podzimu a zimy monitorovali svícení a teplotu ve třídách,
zapojili se do soutěže „IKEA výzva“ a vypěstovali si vlastní zeleninu. Členové Ekotýmu
celý školní rok horlivě sledovali a upozorňovali na jakékoliv plýtvání vodou, energií či
jídlem a neekologické zacházení s odpadky. Poctivě také plnili úkoly Recyklohraní, za
které týmu přibyly další body. Na školním dvoře vybudovali „Hřbitov odpadků“, kde
průběžně sledují rozklad jednotlivých druhů odpadu.
Tři členky Ekotýmu se zúčastnily „Semináře dobré praxe“ v Újezdě u Brna
pořádaného Sdružením Tereza. O své činnosti pravidelně informují veřejnost. V příštím
školním roce se pokusí tým získat prestižní mezinárodní titul.

Rekonstrukce a opravy budovy školy:
Během školního roku se podařilo ve spolupráci s Úřadem městyse Svitávka
zrealizovat generální rekonstrukci vestibulu budovy školy, podlahy na chodbě v přízemí
školy, vyměnit žákovský nábytek v učebně hudební výchovy, provést modernizaci tabulí
na I. stupni a modernizaci učebny informatiky. Dále škole byla schválena dotace ze
SZIFu, kterou použili na výstavbu přírodní učebny s herními prvky v areálu školy.

Mateřská škola – šk. rok 2013/2014
Ze života školy:
Děti navštívil kouzelník i divadlo s představením „Oslava u krtečka“. Školka
zorganizovala drakiádu a autobusový výlet do kina do Doubravice nad Svitavou. Ve
spolupráci se ZŠ byla zorganizována Mikulášská nadílka, společně s rodiči si děti užily
vánoční dílničky.
Školka byla i v letošním roce zapojena do projektu „Technické školky“
s programem „Na čem a v čem se rádi vozíme“. Cílem projektu je vytvořit a podpořit u
dětí zájem o technické myšlení a manuální zručnost. Do projektu bylo letos zapojeno 11
dětí ve věku 5-6 let. 22. května navštívili Technické muzeum v Brně.
Rekonstrukce a opravy budovy školy:
V říjnu 2013 bylo dokončeno zateplení a úpravy areálu mateřské školy. Na tuto
akci byla ve výběrovém řízení vybrána firma WELLCO Brno. Byl také vybudován chodník
a osvětlení ke zdravotnímu středisku sídlícímu v přízemí budovy školky. Na akci byla
poskytnuta dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR.
Opravila se střecha, balkony byly pokryty novou dlažbou a natřelo se zábradlí.
Byly vyměněny vchodové dveře a všechna okna.
Co se týče úprav interiéru: třídy a další prostory byly nově vymalovány, byly
provedeny úpravy umýváren dětí a renovace osvětlení sociálního zařízení a přípraven
jídla. Byly nainstalovány nové žaluzie, kryty k radiátorům, dálkové ovládání vstupních
dveří, světelné senzory k osvětlení vstupů do budovy.

Obecní knihovna
Stav k 31. 12. 2014
Knihovna je otevřena 11,5 hodiny týdně. Knižní fond tvoří celkem 8978 svazků.
Z toho 2763 svazků náleží k naučné literatuře, zbývajících 6215 svazků je zařazeno do
krásné literatury.
Počet čtenářů: 147, z toho 60 do patnácti let.
Přírůstky – 107 knižních jednotek v celkové hodnotě 14583,- Kč (včetně periodik).
Úbytky 58 knihovních jednotek
Výpůjčky v uplynulém roce: 5267 knižních svazků.
Knihovna uspořádala 4 vzdělávací a kulturní akce pro veřejnost.

Svatojánský chrámový sbor

Vystoupení sboru mimo Svitávku:
Posledního května se sbor zúčastnil oslav v Mladkově u příležitosti 100 let
založení školy. Zazpíval zde píseň složenou speciálně pro tuto příležitost.
O Slavnosti Seslání Ducha Svatého 8. června se konala pouť na Kalvarii u
Jaroměřic. Na této akci vystoupil sbor společně s chrámovým sborem od sv. Jakuba
z Boskovic. Sbor řídil Jiří Pohl, na varhany doprovázela Lenka Fojtová.
8. listopadu se všichni přesunuli až do daleké Skalice na Slovensku, kde je čekalo
vystoupení v kostele a klášteře františkánů na večerní mši svaté. Po skončení mše
následoval varhanní koncert Miroslava Maňouška – rodáka ze Svitávky, který toho času
studuje na VŠMU v Bratislavě.
Poslední srpnový den zavítal pěvecký sbor do Dolních Dubňan na Mikulovsku,
kde vystoupil v rámci poutní mše při oslavě sv. Jiljí, jemuž je zasvěcen dubňanský kostel.
Písně provázely celou mši. Potom se sbor přesunul do nedalekých Bavor na exkurzi
místního vinařství.

Ochotnické divadlo Svitávka
8. února se sokolovna proměnila ve šmoulí vesnici – letošním tématem dětského
karnevalu, který uspořádalo Ochotnické divadlo Svitávka, byly právě tyto modré
pohádkové postavičky, které pro děti nachystaly spoustu zajímavých a zábavných úkolů.
Ples pro dospělé měl letos téma „Cesta kolem světa“ a konal se také v sokolovně
o měsíc později – 15. března. Na plese bylo možné potkat obyvatele všech světadílů,
cestovatele i návštěvu z dalekého vesmíru.
Byť bylo počasí větrné, svitávecké rodiny to neodradilo a přišly společně
s ochotnicemi přivítat jaro na náměstí, kde společnými silami vyzdobily jednu mladou lípu
velikonočními kraslicemi a stužkami. Vznikl tak strom „vajíčkovník“. Poté na děti čekaly
zajímavé soutěže jako skládání puzzle, které rozcupoval velikonoční beránek, lovení
vajíček nebo hod balónkem do skořápky.
Poslední květnovou neděli připravilo divadlo společně s Mysliveckým spolkem
Svitávka oslavu Dne dětí. Dětský divadelní kroužek pod vedením Dariny Stloukalové
zahrál na začátku akce pohádku O Honzovi a Barušce a měl velký úspěch. Poté se již
děti rozprchly na některé z devíti různých stanovišť, kde na ně čekaly různě těžké úkoly.
Další akcí, ze které se již stala tradice, je předprázdninový výlet do ZOO. Letos
byla cílem cesty zoologická zahrada v Olomouci.
12. července se spolek zúčastnil akce v nedaleké Doubravici nad Svitavou, kde
se konal jubilejní desátý „Doubravický guláš“. V soutěži o tuto českou klasiku získala
Svitávka páté místo.
V termínu 17.-22. srpna připravilo Ochotnické divadlo Svitávka divadelní tábor pro
všechny odvážné svitávecké děti. Novým domovem se pro ně na pět dnů staly

Češkovice u Blanska, s krásným zázemím pro všechny přítomné. Děti podnikly několik
výletů po okolí, chladnější počasí trávily společně v klubovně při různých hrách,
soutěžích a zajímavém tvoření.
V podvečer 4. října 2014 bylo okolí Velké vily plné strašidelných postav, dýní,
svíček, podzimní výzdoby a soutěživých dětí. Po setmění se všichni vydali
s rozsvícenými lampióny na stezku odvahy, kde na ně čekal oběšenec, smrtka či vodník.
Akce byla připravena jako každoročně ve spolupráci s místními hasiči.
Také prosincový příchod Mikuláše připravují tyto dva spolky společně a má velký
ohlas nejen u místních, ale také u dětí a rodičů z okolí. Letošní novinkou bylo, že se
nevybíraly balíčky od rodičů jako po jiné roky. Každé dítě dostalo adventní kalendář, aby
si mohlo zkrátit čas čekání na Vánoce sladkou odměnou.
Poslední letošní akcí bylo zapojení se do celorepublikového projektu Česko zpívá
koledy.
Avšak to nejdůležitější a pro divadelnice určitě nejzajímavější bylo účinkování ve
filmu „Příběh nalezeného kufru“ v rámci projektu Löw-Beerovy vily, o kterém se píše
v části přehledu událostí. První den natáčení proběhl v sobotu 7. června 2014. Cílem
tohoto dne bylo natočit záběry ze života Löw-Beerů, proto se vše muselo přenést zpátky
v čase do 30. let minulého století. Každý pomohl, jak mohl. Květinářství Helenka poskytlo
květinové výzdoby, restaurátorské dílny Svitas Art Design Svitávka – rodina Špačkova
poskytla dobový nábytek, odpovídající účesy dámám i pánům hercům připravila Leona
Charvátová a Petr Dyčka ze salonu Lea. Pan Pavel Jeřábek a Jan Hrubý poskytli své
historické vozy a mohlo se jít na to. Svoje role skvěle zvládli nejen ochotnice a jejich
přátelé, ale také děti z Dětského divadelního kroužku.
V neděli 8. června byl druhý natáčecí den a tentokrát se připravovaly záběry ze
současnosti na půdě Velké vily s hercem Iljou Kreslíkem a svitáveckými dětmi. Díky
hasičům, kteří i za slunečného počasí dokázali navodit atmosféru deštivého odpoledne,
se celé filmování podařilo a výsledný film získal skvělý ohlas u diváků.

Sálová cyklistika
Výsledky sezóny 2013-2014:
- 1. místo na Mistrovství ČR – junioři (Jiří Hrdlička, Roman Staněk)
- 3. místo na Mistrovství Evropy – junioři, které se konalo v maďarské Tata ( Jiří
Hrdlička, Roman Staněk)
- 2. místo na Mistrovství ČR – do 23 let (Jiří Hrdlička, Roman Staněk)
- 2. místo na Mistrovství ČR - Elite (Pavel Loskot a Jiří Hrdlička)

MC Ferda Svitávka
MATEŘSKÉ CENTRUM
Kromě pravidelného programu uspořádalo centrum tyto akce:
23. února podnikla asi třicítka dětí a rodičů výlet do brněnské hvězdárny a
planetária na představení „Kouzelný útes KALUOKA' HINA“.
V sobotu 1. března 2014 uspořádalo MC Ferda Svitávka společně s Mysliveckým
spolkem Svitávka v pořadí již třetí vycházku ke krmelci.
MDŽ oslavily maminky výšlapem. Cesta vedla nejdřív vlakem a autobusem do
Šebetova. Odtud zahájily výstup do kopce až na Pohoru, poté cestou ke krásně
opravené Kalvarii v Jaroměřicích a dál do Jevíčka.
5. dubna se všichni zájemci sešli na nádraží, aby společně podnikli cestu na
rozhlednu Alexandrovku u Adamova.
V rámci Dne Země si přátelé spolku udělali brigádu a připravili nové odpočinkové
místo u třetího panelu naučné stezky.
V neděli 15. června vyjelo centrum na kolech do obce Býkovice s návštěvou
Porčova mlýna, kde měli zájemci možnost vidět mlýn v činnosti a shlédnout dokument o
jeho rekonstrukci.
Kořenec se stal dalším cílem malých turistů, a to v rámci výletu 21. září. Účastníci
si prohlédli soukromou sbírku budíků, poté větrný mlýn a muzeum ze života místních
obyvatel.
V říjnu uspořádalo mateřské centrum burzu podzimního a zimního oblečení a
dalších potřeb pro děti.
Z pravidelných akcí provozovalo dětský kroužek Broučci, cvičení a tvoření pro
děti.

SK Moravan Svitávka
Obě mužstva mužů hrající ve III. a IV. třídě si letos polepšili. Družstvo „Svitávka“
skončilo ve III. třídě mužů na úžasném třetím místě. Na vedoucí Kunštát B ztrácejí
pouhých 6 bodů. Z 26 zápasů vyhráli 15, v osmi byli poraženi a 3 zápasy skončily
remízou. Družstvo „Svitávka B“ si polepšilo oproti loňské sezóně o krásných pět míst a
v celkovém hodnocení skončili ve své třídě čtvrtí. Na vedoucí Boskovice B ztrácejí 16
bodů. Také odehráli 26 zápasů. V polovině z nich si zapsali výhru, osmkrát byli poraženi
a pětkrát skončil zápas nerozhodně.
Dorost skončil v letošní sezóně na 13. místě v okresním přeboru. Vyhrál osm
zápasů a v šesti byl poražen. Starší žáci skončili na posledním sedmém místě.

A jak si vedla svitávecká přípravka? Výsledky nejsou příliš lichotivé. Starší
přípravka skončila ve své skupině předposlední, kdy z 32 zápasů uhráli pouze čtyři
vítězné a dvě remízy. Skupinu vyhrálo společné družstvo Kunštát/Olešnice. Mladší
přípravka byla lepší pouze o jednu příčku. V sezóně 2013/2014 prohrála 19 zápasů,
v jednom případě remizovala a 5 zápasů skončilo výhrou svitávečtích.

