Rok 1988
Jestliže by rokům byly udělovány čestné diplomy světa, tak by si takové vyznamenání po
právu zasloužil rok 1988.
Bylo by možné uvést nemálo pádných důvodů pro takovéto rozhodnutí, ale k nejdůležitějším
z nich by bezesporu patřila likvidace prvních raket středního doletu, která započala po
podpisu sov.-americké smlouvy. Schválení této smlouvy otevírá éru reálného jaderného
odzbrojení a v neposlední řadě demonstruje posuny a skutečné změny ve veřejném mínění.
Jinými slovy – rok 1988 přiblížil lidstvo k uvědomění si celistvosti a nedělitelnosti světa
k uvědomění si, že v jaderné válce nemůže být vítězů. Smělá iniciativa vyhlášená z tribuny
OSN – plné zničení jaderných zbraní do konce tohoto století – je opravdu tím nejkrásnějším
vánočním i novoročním dárkem všemu lidstvu.
Otevřeně řešeno, takové rozhodnutí přineslo dar i nám, malým národům - ulehčilo břímě
našich vynucených výdajů na obranu.
Světové společenství je povoláno k tomu nejenom chránit a pečovat o naši matku – přírodu,
ale v případě potřeby se postavit i proti bouřícím se živlům. Zemětřesení v Armenii, které
ohromilo svět roku 1988, za sebou zanechalo ohromné dílo zkázy, ale zároveň vyvolalo
nevídanou vlnu lidské všeobecné soustrasti, neocenitelné pomoci, vyjádřené lidské solidarity
a úsilí lidstva dospět k jednotě v ochraně naší planety Země.

JZD v r. 1988
JZD „ČSP Kunštát“, které hospodaří i na katastru naší obce, dosáhlo oproti plánu vyššího
výsledku o 329 tis. Kčs. V družstvu pracuje 461 lidí, z toho 387 trvale činných a 74 osob bylo
pomáhajících a brigádníků. Do JZD bylo přijato během roka 52 nových pracovníků, členství
ukončilo 64 členů.
Rostlinná výroba splnila plánovanou produkci na 98,3%. Vlivem nepříznivých klimatických
podmínek došlo k výpadku produkce u některých plodin, na př. u cukrovky a pícnin, naproti
tomu však další plodiny jako obiloviny a řepka zaznamenaly zvýšenou produkci, čímž se
částečně výpadek vyrovnal.

V živočišné výrobě byla plánovaná produkce splněna na 101,2%, zvýšení bylo způsobeno
nadprodukcí vepřového a drůbežího masa. Zlepšení v ŽV nastalo v hynutí zvířat, oproti
předchozímu roku klesl úhyn selat i telat.
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JZD dokončilo výstavbu odchovny mladého hovězího dobytka v Zábludově a rekonstrukci
bramborárny v Sebranicích. Hodnota akcí 4 999 tis. Kčs – OMD, 3 505 tis. Kčs = rozpočet na
bramborárnu.

Školní rok 1987-1988 na ZŠ Svitávka
Zahájení na naší škole bylo jako každoročně slavnostní (1.9.87). Žáci si vyslechli projev
ministra školství z rozhlasu.
Ředitelka školy Marie Grulichová seznámila žáky a přítomné zástupce veřejnosti s úkoly
nového školního roku. Potom náledovala „hodina míru“ – žáci byli vhodnou formou a
metodou seznámeni s mírotvornou politikou socialistických zemí a s mezinárodní politickou
situací.
Zvláštního uvítání se dostalo nových prvňáčkům. O to se zasloužili členky Sboru pro obč.
záležitosti – ss. Jarm. Bílková a Zd. Maršálková. Malí prvňáčci na svůj první školní den, který
proběhl tak pěkné a milé atmosféře, jistě nikdy nezapomenou.
Počet žáků naší svitavecké školy pro tento školní rok je 327, došlo však ke snížení počtu tříd a
to ze třinácti na dvanáct, zvýšil se průběrný počet žáků v jedné třídě a to na 27 žáků. Z počtu

327 žáků je 176 chlapců a 151 děvčat.
Místních žáků je 185, z okolních obcí dojíždí 142 dětí.
Pedagogický kolektiv čítá 20 členů, jsou to učitelé:
Marie Grulichová, ředitelka školy
Hel. Skácelová, zást. ředitele
Jitka Musilová, vedoucí vychov. ŠD
Mirka Kupsová, vychov. ŠD
Božena Sychrová, Ludm. Staňková, Kateřina Dražková, Jana Paráková, Věra Hájková, Jiří
Horníček, Jarm. Cetkovská, Naděžda Růžičková, Stan. Křížová, Bedř. Pokorná, Stan. Řehulová,
Věra Šrampová, Dušan Kramükl, Isidor Maršálek, Dagm. Ševčíková, Jarm. Strbačková
Škola má dostatek pomůcek a didaktické techniky k modernizaci učebního procesu.
Vyskytuje se však již delší dobu problém - nevyhovující kabinety, proto není možné
uspořádaní pomůcek dle předmětů a ročníků. Didaktická technika je postupně stabilizováno
do tříd, byly zabudovány dva teletexty.
Zlepšily se podmínky pro výuku pracovního vyučování. Na školním pozemku byl dokončen
skleník, na pracích se podíleli i rodiče, členové výboru SRPŠ. Jsou připraveny základy pro
učebnu a je hotova přípojka elektřiny a vody.
Dále byly dokončeny práce na adaptaci Koháčkova domku – v těsném sousedství školy, který
byl zakoupen OŠ ONV a předán naší škole pro účely pracovního vyučování. Postupně byl
domek napojen na školu (voda, topení), provedena výměna elektroinstalace a stavební
úpravy a do adaptovaných prostor byly přemístěny školní dílny, do té doby umístěné
v pronajatých prostorách místní sokolovny. Jsou plánovány další úpravy tohoto domku,
zejména využití sklepních prostor.
Otevřením nové školní tělocvičny při ZŠ se velice zlepšily podmínky pro provozování tělesné
výchovy na škole.
Cvičit se v nové tělocvičně začalo od 1.4.1987. Celková hodnota díla nové tělocvičny je
4 214 250 Kčs.
Postupně je vybavována potřebným nářadím (dle finanč. možností). Bylo zakoupeno
potřebné tělocviční náčiní, vybavení šaten a kabinetů.

Je třeba, aby se na škole zlepšily podmínky pro provozování letní tělovýchovy, výsledky, které
žáci školy dosahují nejsou uspokojivé.
Uskutečnil se lyžařský výcvik v Orlických horách pro žáky 3.-6. ročníku, probíhá plavecký
výcvik v krytých lázních v Boskovicích.
Ve II. pololetí byla zřízena funkce metodika TV (p uč. Maršálek), součástí jeho práce je i řízení
branných kroužků, kterých na škole pracuje celkem pět:
kroužek střelecký, sportovně branný, ZK TV starší a mladší žáci, kroužek košíkové.
Ve spolupráci s patronátním závodem Vlněna Svitávka byla založena „Stanice mladých
techniků“ – chemická sekce, kde pracuje 8 žáků se zaměřením na ekologii vod. Tento
problém je rozváděn v souvislosti s nově vybudovanou čističkou vod, s její laboratorní
činností a obsluhou.
Výsledků biolog. rozborů a pozorování žáků je využíváno v hodinách chemie a přírodopisu.
Činnost stanice přispívá k výchově a informovanosti žáků směrem k oblasti ochrany životního
prostředí.
V době prázdnin se uskutečnil pionýrský tábor v okr. Jindř. Hradec pro 55 dětí, z toho 10 dětí
bylo z družební školy v Okoličné, okr. Komárno. Druhý letní tábor pro 50 dětí prožili žáci naší
školy v Drozdovské pile, okr. Šumperk.
Škola se stará i o využívání volného času dětí, protože podchycení zájmů mladých je jedno
z forem předcházení jevům jako je např. vandalství, kouření, alkohol. Děti mají možnost
uplatnit své zájmy v 18 zájmových útvarech různého zaměření. Pravidelnou zájmovou
činnost zajišťuje také PO SSM a školní družina při škole. Školní rok ukončilo 326 žáků, z toho
25 žáků se samými výbornými a 40 žáků s vyznamenáním.

Místní veřejná knihovna
Knižní fond čítá 9 636 knih, bylo zaznamenáno 9 619 výpůjček, z toho pro děti do 14 let 1834.
Knihovnu navštívilo 439 návštěvníků a nových knih se zakoupilo za 10.679 Kčs. V místní
knihovně bylo během roku uspořádáno 40 kulturně výchovných akcí, převážně besed,
kterých se zúčastnilo 358 občanů.

Střediskové kulturní zařízení
Koncem r. 1987 a zač. r. 1988 byla provedena inventarizace majetku Osvětové besedy,
kontrola finanč. hospodaření a současně byla zavedena nová účetní evidence podle platných
směrnic.
Byl zpracován návrh statutu střediskového kulturního zařízení (SKZ), plán práce, ustanovena
rada SKZ a ustanoven střediskový kulturní pracovník – s. Tesařová Em., funkci účetní
vykonává Řezníčková Mil.
A jaké kulturní akce se během r. 1988 uskutečnily?
- námětové výstavy fotografií (4)
- výstava prací výtvarného kroužku z Olešnice a z naší školy
- politická výstavka fotomateriálů ke 40. výročí Února
- výstavka pořádaná u příležitosti konání místní konference KSČ
- výstavka prací dětí z mateř. školy
V rámci oslav MDŽ bylo zajištěno vystoupení ochotnického divadla z Boskovic – byla uvedena
hra „Dalskabáty – hříšná ves.“ Představení shlédlo 158 diváků, ohlas na ně byl velice kladný.
Střediskové kulturní zařízení zajišťuje od dubna 1988 materiály pro vydávání „Svitaveckého
zpravodaje“. Ten vychází měsíčně, občany je očekáván, získávají z něj přehled o dění v obci.
Na oslavách konaných v rámci slavných májových dnů (1. máj a 43. výročí osvobození) se SKZ
podílelo veškerou organizační prací, rovněž tak na všech oslavách konaných v obci během
roku.

Narození v r. 1988
Hamerský Jakub
Valenta Milan
Hrušková Lucie

Svobodová Dagm.

Mlašek Marek

Miřijovská Verda

Zapletal Josef

Fuckařová Krist.

Úmrtí v r. 1988
Josef Dittrich

Frant. Hejlová

Viktor Kaderka

Herm. Lišková

Boh. Bednář

Josef Petřík

Jarm. Baršíková

Frant. Nezval

Karel Hrubý

Vlasta Němcová

Julie Špaláková

Frant. Švec

Fr. Naňka

Cec. Svobodová

Fr. Dvořáková

Blaž. Karbašová

Stan. Tesař

Alois Chlup

Marie Šlofová

Marie Šacherová

M. Jakabcová

Karel Šindelka

Fr. Polák

Frant. Řehoř

Jan Králík

Anna Vašíčková

Herm. Jakabcová

Marie Kabová

Růž. Čunátová

Počasí v r. 1988
Leden
Začátek roku neobvykle teplý, bez sněhu. Denní teploty kolem 5-8°, noční slabě pod 0. Ráz
počasí moc zimní není, koncem měsíce mlhy a deštivo.
Únor
Začátkem měsíce vyjasnění, pokles denních teplot i nočních teplot. Denní teploty 0-5°, v noci
0 - -3°. Na horách sněží.
Březen
je jasný, slunný. Ochlazení kolem 7.3., sníh napadl i v nižších polohách a drží se asi 10 dnů.
V naší oblasti je to vlastně jediná sněhová nadílka během letošní zimy.
Duben
Velikonoce začátkem měsíce (3., 4.4.) jsou za pěkného, i když ne příliš teplého počasí, je

jasno a slunečno.
Denní teploty kolem 10°-12° v první polovině měsíce, v noci slabé mrazíky (-2° - - 5°). Druhá
polovina měsíce teplá, přes den až 18°, v noci kolem 3°, ale místy i noční mrazíky. A sucho,
vůbec neprší, přes den navíc vanou silné vysušující větry.
Květen
1.5. nádherný slunný den, denní teplota 20°, noční 8°. Takový ráz počasí se drží celou první
dekádu měsíce. Od 10.5. polojasno, silný vítr je severní, takže denní teploty už ne kolem 20°.
Červen
Od začátku měsíce přeháňky, denní i noční, teplota už nad 22°, v noci 12-14°. Druhá část
měsíce chladnější, teploty asi do 20°, v noci některý den 5°. Bohatá srážková činnost, časté a
silné ranní mlhy.
Červenec
Slunno, teplo, beze srážek. První dekáda se vyznačuje teplotami v rozmezí 20-25°, noční 1214°. Od poloviny měsíce ochlazení několik málo dní, následují tropické dny, denní tepl.
kokem 32°, v noci 15-18°, místy prudké letní bouřky, které působí velké škody, ale naší
oblasti se tyto živelní pohromy jakoby vyhýbají.
Srpen, září
teplé počasí pokračuje, v srpnu až 35°, noční kolem 18°. Zlom 24.8., ochlazení a přeháňky.
Září začíná slunečně, teploty poněkud nižší. Od 5.9. přechod chladnější fronty. Teplé počasí
trvá celý měsíc (20°).
Září je letos velice příjemný, teplý podzimní měsíc. Roste hodně hub.
Změna letního času na středoevropský z 24. na 25. září.

Říjen
Trvá pěkné, teplé a slunné počasí a to s výjimkou slabého ochlazení koncem první dekády,
celý měsíc. Některý den slabé dešťové přeháňky. Denní teploty 18-20°, v noci kolem 8°.
Listopad
Začátek měsíce přináší ochlazení, a to velké. Denní teploty -5°, v noci až -10°. První sníh 10.11.11. Nízké teploty se drží až do 24.11., následuje oteplení, denní teploty 0°až 7°, brázda
nízkého tlaku přináší déšť a mlhy.

Prosinec
Ochlazení, -3 až -5°, v noci kolem -8 až -10°. Od 5.12. oteplení, teploty kolem 0°. Takové
počasí i přes vánoce, žádný sníh. Na Štědrý den odpoledne silný liják, doslova průtrž mračen
a silný vítr. Potom, až do konce měsíce teplo přes den i v noci, teploty neklesají pod 0°.

Rok 1989
Začátek roku je poznamenán převratnými změnami, ke kterým došlo v závěru loňského roa.
Jde o neuvěřitelný politický kvas. Je to pochopitelné, vždyť demokracie spočívá
v různorodosti vzájemně se respektujících názorů.
Dříve pouze formálně existující strany (politické strany) se obrozují, formují se strany nové.
Mnozí občanů zvažují, zda a k jaké politické straně se přiklonit. Není to rozhodování
jednoduché.
Probudili jsme totiž v sobě dřímající touhu po svobodě a demokracii, většina z nás však nemá
s tímto smysluplným způsobem života praktické zkušenosti. Není divu, že leckde tápeme,
bohudík, je to hledání perspektivní a mělo by být naplněno aktivitou.
V zemědělských podnicích na venkově je středem zájmu Čsl. strana zemědělská. Najdou se
lidé, kteří ve členství v ní vidí sobeckou možnost přesedávat ze slepé koleje (KSČ) na jinou
perspektivní linku. Takoví lidé se ale najdou i v ostatních politických stranách a je zcela
v možnostech takové lidi odhalit. Je jistě mnoho členů KSČ, kteří takto sobecky neuvažují,
proto jim připadá nepoctivé jenom prostě „vyměnit legitimaci“. Někteří – dříve bezpartijní –
zase říkají: „přece nebudu v jedné straně s bývalými komunisty.“
Konečné rozhodnutí je jistě záležitostí čistě osobní. Důležité a hlavní je však jedno: rozhodují
přece mravní a odborné kvality člověka. Právě na stranu těchto hodnot se musíme dát.
Potom už není důležité, jakou stranickou legitimaci kdo nosil či nenosil. Zdá se to možná
nepoctivé vůči těm, kteří si v minulosti dokázali zachovat čistý štít, ale uvědomme si, že
manipulace ve stylu: ty jsi byl tam a tam, proto nemůžeš dělat to a to – je zrovna tím, čeho se
chceme ve svobodné společnosti zbavit.
V naší obci se od 17. listopadu do konce roku nic nezměnilo. U většiny místních funkcionářů
přichází v úvahu alternativa „změnit legitimaci“ a dík proklamovanému „sametu“ listopadové
revoluce a nabádání, že skutečně demokratická společnost musí dát šanci všem- je vše při
starém. Co přinesou svobodné volby?

Zprávy z naší obce

Nejdůležitějším úkolem v naší obci je výstavba vodovodu. Probíhají práce na stavbě
vodojemu a to v lokalitě „Pod Hradiskem“.
V září se provádělo vyčistění ramena řeky Svitavy v úseku od splavu na Jarošové zahradě po
ústí ramene do potoka Semíč. Práci prováděl podnik „Povodí Moravy“ se sídlem v Brně.
Břehy i koryto řeky byly vyčištěny a břehy potom zrekultivovány.

Z kulturních akcí konaných v naší obci během r. 1989
Na úseku zájmové umělecké činnosti byly uspořádány námětové výstavky fotografií, byly
instalovány ve vstupní hale budovy MNV a těšily se dosti značnému zájmu našich občanů,
kteří ji rádi navštěvují.
V místní knihovně bylo během roku uspořádáno 30 kulturně výchovných akcí, převážně
besed.
Střediskové kulturní zařízení zajišťuje vydávání svitaveckého „Zpravodaje“, ten vychází 1x za
měsíc, s aktuálními zprávami z naší obce, u spoluobčanů má velký ohlas.
V obci proběhly – už tradičně – oslavy MDŽ, vystoupil ochotnický soubor z Boskovic.
4.6. se v parku MNV konala celookresní přehlídka dětských dechových souborů. Zúčastnily se
soubory z Letovic, Jedovnic a Svitávky.

Činnost ZO ČČK v r. 1989
V letošním roce uplynula 70 let od založení ČK v Československu. Toto významné výročí
oslavila i místní ZO ČČK, stalo se tak dne 6.10.1989 a při této příležitosti byli někteří
dlouholetí členové organizace a funkcionáři vyznamenáni Čestným uznáním a knihou.
Práce ZO ČČK byla ohodnocena Radou MNV ve Svitávce, dvě členky organizace dostaly
Čestné uznání a předsedkyně a ZO dostala čestné uznání OV ČČK a Diplom za dlouholetou a
obětavou práci v ČČK.
ZO ČČK má v současné době 148 členů. Členem se může stát každý občan ČSR od 14 let.
Základními úkoly a obsahem práce každé ZO je získávání občanů a jejich výchova k plnění

zdravotnických a sociálních úkolů, k humanitě, k posílení mírového porozumění,
k poskytování pomoci postiženým přírodními ale i jinými katastrofami.
ZO ČČK řídí 13 členný výbor. Jsou pořádány lékařské osvětové přednášky, zájezdy do Stát.
divadla v Brně.
Ve zdravotnické činnosti pracuje 1 aktivistka a 1 soc. pracovnice, pro práci s dětmi a mládeží,
má ZO ČČK 1 referentku. V rámci poskytnutí první pomoci bylo odpracováno 159 hod.,
v sociální činnosti 134 hod. Členové sbírají léčivé byliny, pracují při úpravě parku i
v zemědělství.
Bylo učiněno 110 návštěv u osaměle žijících osob, krev darovalo 34 bezplatných dárců. ZO
má evidovány 2 pečovatelky, v dobrovolné pečovatelské službě pracuje 9 členek, bohužel se
nedaří pro tuto práci získávat nové dobrovolné sestry.
Mladí zdravotníci ZŠ se zúčastnili okresní soutěže hlídek mladých zdravotníků, která se
konala v Boskovicích a umístili se na 14. a 16. místě v rámci okresu.
Ve své činnosti se ZO ČČK zabývá také ekologickou činností a stavem životného prostředí. Za
hlavní škodlivé jevy v této oblasti je považováno kouření spoluobčanů, znečišťování
veřejných prostranství zbytky cigaret, zplodiny výfukových plynů aut, kouř továrních komínů
a z komínů domů, vypalování listí a suché trávy.

Zákl. skupina Sboru protipožární ochrany (ZO SPO)
Základní organizace SPO má v naší obci celkem 58 členů, 48 mužů a 10 žen.
Pravidelně jsou v obci prováděny preventivní protipožární kontroly, v letošním roce bylo
zkontrolováno a prověřeno 222 objektů z celkových 455 objektů v obci. Došlo k odhalení 7
závad a ty byly odstraněny.
Jeden kolektiv SPO byl zapojen do soutěže PO, základním výcvikem a proškolením došlo
během roku 47 členů zákl. organizace.
Při údržbě a výstavbě požárních zařízení bylo členy odpracováno 791 hod., v ostatních akcích
94 hod., při sběru druhotných surovin bylo odevzdáno 4 400 kg, na akci „SRUB“ bylo
odpracováno 2 594 brigádnických hodin.
ZO SPO pořádala besedy s občany a mládeží (2), ukázky své činnosti (4), postarala se o relaci

do místního rozhlasu s protipožární tematikou, zasahovala u 7 požárů a ostatních zásahů
bylo provedeno 22.
Dále má místní svitavecká ZO SPO podíl a již tradičně pořádá kulturní a společenské akce – ty
se uskutečnily během roku 3.

Závodní mateřská škola a jesle
Ve škol. roce 1988/89 byly zapsány následující stavy dětí:
jesle

- 20 dětí (1 r. – 3 r.)

1. tř. MŠ

- 30 dětí od 3 do 5 let

2. tř. MŠ

- 30 dětí od 5 do 6 let

Pedagogické složení učitelského sboru MŠ:
Jana Šafránková – ředitelka společ. zařízení
Libuše Lepková – učitelka
Vlasta Hudská

- II -

Jiřina Matoušková - II Jesle: Anna Šacherová – dětská sestra
Mil. Navrátilová

- II -

Jana Jurná

- II –

Správní zaměstnanci jsou zaměst. státního podniku Vlněna Svitávka a jsou to:
pí Lída Jokešová – kuchařka, vedoucí
pí Míla Nováková – pomoc. kuchařka
pí Jiř. Pučálková –

- II -

pí Hana Dvořáková – uklízečka
pí Ivana Zemanová – - II pí Vlasta Kovářová – - II p. Milan Pučálka – domovník, údržbář
Zařízení je v provozu v pracovní dny od 6.00 hod. do 15.30 hod.
Veškerá práce v MŠ se řídí „Programem výchovné práce pro mateřské školy.“
Ve třídě nejstarších dětí ve věku 5-6 let probíhá předškolní příprava v oblasti hudební

výchovy je velmi dobrá spolupráce s LŠU. Prostřednictvím SRPŠ jsou do spolupráce se školou
zapojováni rodiče.
Děti během roku uskutečňují besídky (4) pro rodiče.
Finanční prostředky na provoz školy poskytuje stát. pod. Vlněna Svitávka. Největším
současným problémem je dokončení hřiště při mateřské škole. Jeho výstavba se zajišťuje
brigádnicky a ne všichni rodiče mají pochopení.

Noví občané naší obce
Čurgaliová Marie

Richter Lukáš

Špidlová Eliška

Špidlová Veron.

Novák Tomáš

Čermáková Mich.

Paráková Jana

Krašinová Alena

Šich Pavel

Dobešová Veron.

Švecová Jarmila

Tenorová Zdenka

Bureš Martin

Charvát Petr

Řehůřek Miloš

Tomášková Zuz.

Valenta Jindřich

Plchová Tereza

Dvořák Ladislav

Trdla Milan

Rozloučili jsme se v r. 1989 s těmito občany
Nedomová Marie
Kaderka Titus
Kavan Vlad.
Šamšala Josef
Francová Emilie
Konečný Alois
Chloupek Jarosl.
Dvořáček Josef
Hrubá Frant.
Svobodová Dobr.

Křipský Josef
Tesařová Blaž.
Hájek Alois
Železná Frant.
Kupsová Dobromila
Randula Adolf
Poláček Jan
Vyšehrad Frant.
Vinkler Miroslav
Bednářová Jarm.
Sychrová Marie
Hanák Karel
Blažek Alois
Jokeš Jan
Truhlářová Marie
Včelíková Marie
Kolísková Květa
Železný Rudolf
Grünn František
Grulich Ladislav
Málková Marie
Franc Miloslav
Lhotský Alois
Bláhová Berta
Měcháčková Blaž.

Počasí v r. 1989
Leden
Rok začíná velice mírným, vůbec ne zimním počasím. V noci nejnižší tepl. -5°, přes den kolem
0°až 10°. Žádné srážky.

Únor
stejný ráz počasí jako v minulém měsíci, žádný sníh ani velké mrazy
Březen
Až do poloviny měsíce vlastně jarní počasí. Ve druhé polovině března teploty 15 i 18°,
některý den lehké jarní ranní mrazíky, kolem -2°až -5°. Sníh je letos jen ve vyšších polohách.
Duben
začíná jako teplý, jasný měsíc, od druhé poloviny dny poněkud oblačné, ale stále teplo. Denní
teploty kolem 18°, kolem 15.4. několik dnů se slabými nočními mrazíky.
Květen
začíná dešti, teploty 18-20°, v noci kolem 10°.
Červen
je hlavně větrný a časté srážky.
Denní teploty 16-22°, v noci kolem 10°, některý den kolem 7°.
5.6. prudká bouře se silným krupobitím, padají kusy ledu jako holubí vejce. Hodně škody bylo
způsobeno na ovoci a na polích, ale přímo v naší obci nejsou škody tak veliké. Konec měsíce
teploty 25°-28°.
Červenec
Měsíc začíná pravými letními vedry, teploty nad 28°, v noci 13-15°.
8.7. denní teplota ve stínu 34°, v noci 18°. Kolem konce první dekády prudké bouřky.
11.-12.7. přechod fronty nižšího tlaku, denní teploty poněkud nižší, tak 25-25°, v noci kolem
14°.
Srpen
teplý, ale ne „tropický“, jako třeba v loňském roce. Teploty 22-27°, v noci 12-14°. Málo
srážek, s výjimkou asi pětidenního období kolem 20.8., kdy byly krátké dešťové přeháňky.
Září
trvá pěkné letní počasí, poměrně ustálené, s denními teplotami v první polovině měsíce
kolem 20-24°, v noci 10-12°, druhá polovina měsíce ranní mlhy, teplota cca 20°, v noci 8°-6°.
Suché počasí trvá.

Říjen
pokračuje pěkné, suché počasí bez srážek. Ve druhé polovině pokles denních teplot na 1418°, noční 3-5, jasné dny s ranními mlhami. Ale od 20.10. další vlna oteplení, přes den až do
20 i 23°, v noci 12°. Na tuto roční dobu je neobvykle teplo.
Listopad
je nezvykle teplý celou první dekádu, ochlazení až od 12.11., to už nastupují slabé noční
mrazíky. Od 18.11. další ochlazování, v noci kolem 0°až -5°, přes den do 7°.
Prosinec
Ze začátku měsíce chladno, denní teploty kolem 5°, noční -5 až -7°bez srážek, ale větrno.
První sníh letošní zimy napadal 8.12., neměl ale dlouhé trvání, všeho všudy jen 3 dny!
Následuje oteplení, přes den do 12°, v noci někdy slabě pod 0°. Ani přes vánoce se ráz počasí
výrazně nezměnil, prakticky zůstává stejný až do konce roku.

Rok 1990
Začátek roku je poznamenán převratnými změnami, ke kterým došlo v závěru předchozího
roku, naší „sametovou revolucí“.
Z hlediska celostátní má nesmírný význam návštěva našeho presidenta Václava Havla ve
Spojených státech Amerických, která zaznamenává celosvětový úspěch přesto, že je to první
zahraniční cesta našeho nového presidenta. Jeho projev před Kongresem USA má obrovský
úspěch a podle světových politických kapacit předznamenává a navazuje zcela nové vztahy
mezi ČSFR a USA, které jsou v této době snad nejlepší v historií, podle světových
politologických znalců.
Nejvíce diskutovaným problémem jsou blížící se volby, které se uskuteční 8.-.9.6.1990 a ve
kterých si občané-voliči zvolí své zástupce do Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního
shromáždění a do České nár. rady. Podle zveřejněných výsledků voleb hranici 5%, limitující
zastoupení v některém z parlamentů, překročily strany a hnutí: Občanské fórum (OF(, VPN,
KDH, KSČ, SNS, KDU, Soužití, HSD-SMS.
Po těchto volbách byla presidentem V. Havlem jmenována tzv. vláda národní oběti v čele
s premiérem Marianem Čalfou, předsednictvo SNR jmenovalo novou slovenskou vládu
s premiérem Vl. Mečiarem, předsednictvo ČNR potom jmenovalo do čela nové české vlády P.
Pitharta. President republiky v projevu k novým poslancům FS zdůraznil úmysl, aby naši
ekonomové provedli reformu tak, aby nevedla k velkým sociálním otřesům, velké inflaci
nebo dokonce ke ztrátě sociálních jistot.
Z pohledu našich místních poměrů stojí v popředí zájmu volby do zastupitelstev obcí a měst,
které se konaly 24.11.1990. Do obecního zastupitelstva byli zvoleni: Jiří Šváb, ing. Jiří Kachlík,
Vojt. Cetkovský, Jarosl. Kadlec, Josef Horák, Eduard Jaroš, Karel Šmída.
Starostou naší obce se stává p. Jiří Šváb.
Od počátku roku vznikají nové soukromé obchody, živnosti. V naší obci jako první soukromá
drogerie „Věrka“ – majitel p. Karel Šmída.
V obci byla obnovena činnost TJ Sokol. Nadále v obci pracuje ZO ČČK, ZO SPO a velice
záslužnou práci v oblasti kultury odvádí pí M. Grulichová, jako vedoucí místní knihovny.

Hlavní investiční akcí v obci je výstavba vodovodu, na tu je kladen největší důraz, v započaté
akci se usilovně pokračuje.
Během r. 1990 se v naší obci narodilo 21 dětí.
Rozloučili jsme se s 31 občany.

Počasí v r. 1990
Leden
Začátek roku teplotně mírný, spodní hodnoty denních teplot neklesají pod -5°, noční -5 až 8°, bez srážek. Od druhé poloviny měsíce slunečno, v závěru měsíce chladněji, noční teploty
do -12°, denní kolem 0 až -7°.
Únor
I tento zimní měsíc je teplotně nadnormální a bez sněhu. Denní teploty 0°-10°, v noci do -8°,
koncem měsíce ještě oteplení.
Březen
Nástup jara hned začátkem měsíce – krásné slunečné jarní dny. Kolem 10.3. ochlazení (v noci kolem 0°, přes den do 12°), až v poslední dekádě měsíce oteplení. Denní teploty
„vytáhnou rtuť“ až na 17°, v noci 5°. V závěru měsíce na horách sníh.
Duben
Ochlazení, ale jasno. Oteplení kolem Velikonoc (15., 16.4.), denní teploty 18°, v noci do 8°.
Poměrně sucho, prší ojediněle.
Květen
Od začátku měsíce pěkné, slunné počasí. Denní teploty v hodnotách 17-19°, převážně krásné
slunné, příjemné dny, ve druhé dekádě teploty až nad 22°, v noci kolem 8-10°. V závěru
měsíce (od 25.5.) poměrně citelné ochlazení, v noci jenom 2°, přes den pokles na 13-17°.
Silné, prudké místní bouřky, ale ne v naší oblasti.
Červen
Počasí nabývá od začátku letní ráz. Denní teploty kolem 18-20°, kolem 10.6. až 17.6. dokonce
25°, v noci poměrně chladno, kolem 8°. Poslední dekáda je bouřková a chladnější, teploty
kolem 20 až 22°, časté a hojné srážky.

Červenec
začíná bouřkami a poměrně chladným počasím hlavně v noci, kdy se teploty pohybují kolem
8°až 5°! Přes den kolem 18°, nejvýše 22°. Změna od 12.7., teplota vyskakuje až nad 30°.
Srpen
Konec července a začátek srpna – pěkné letní počasí, dokonce tropické dny, s teplotou nad
30°, v noci 8 až 10°. Velké sucho. Prudká bouřka 21.8. Suché letní počasí trvá celý měsíc, až
v závěru měsíce přechod fronty s chladnějším severním prouděním, teploty denní 22°, noční
pokles až na 6°.
Září
Od 1.9. změna počasí. Přechod dešťové fronty, od 1. do 6.9. zataženo a časté přeháňky.
V noci teploty 10 až 8°, přes den od 17 do 22°.
Dá se říct, že se začátkem školního roku se dostavil podzim.
Říjen
Začátkem měsíce jasno ale chladno a to 15 až 17°, v noci asi 6°. Závěr měsíce deštivý a
mlhavý.
Listopad
Od 7.11. nízké teploty, kolem 10°, v noci ale ne pod 0°. Následuje zlepšení, vyjasnění, přes
den do 15°, od 27.11. déšť.
Prosinec
začíná nočními mrazy (0 až -6°), denní teploty do 4°- to je zhruba celá 1. dekáda měsíce.
Následuje několik dní se sněhovými srážkami, denní teploty kolem -4°, pokrývka sněhu se
několik dní udrží. Od 15.12. oteplení a i když 17.12. silně sněží, sníh taje, denní teploty 5 až
10°, v noci nejvýše -2°. 24.-25.12. velice větrno, 27.12. mrznoucí mrholení. Závěr roku silně
mlhavý, teploty až 12°, v noci kolem 0°až 4°.

Rok 1991
je od začátku (16.1.) poznamenán jako hlavní světovou událostí válkou v Perském zálivu,
vedenou spojeneckými vojsky proti Iráku. Je to důsledek vpádu Iráku do Kuvajtu a jeho
obsazení. V rámci spojeneckých vojsk byla nasazena i jednotka naší čsl. armády.
Probíhá demonstrace za samostatnost Moravy. Byla upevněna konvertibilita koruny a
dochází k liberalizaci cen, t. zn., že veškeré ceny by měl tvořit trh, uplatněním zákona nabídky
a poptávky. Pouze některé ceny a to zejména základních životních potřeb (-potravin), jsou
dočasně regulovány státem. V důsledku této skutečnosti dochází k růstu mezd, podle
zveřejněných statistik je to v prvním čtvrtletí roku o 5%.
Začátek privatizace – objevují se první soukromé podniky, obchody, živnosti.
Mezinárodním měnovým fondem byla přes naši republiku odsouhlasena půjčka ve výši
600 mi $ (USD). Dochází k založení městských policejních sborů.
V Praze bylo znovuotevřeno Divadlo za branou, uzavřené jako jediné ze všech divadel u nás
po r. 1968.
Hitem roku se stává Vyčítalova písnička o osvobození Plzně amer. armádou v r. 1945.
Politická reprezentace našeho státu jedná o přijetí nové ústavy, začíná se pracovat na
smlouvě se SRN.
Naše území dne 21.6. opouští poslední transport se sovětskými vojsky.
1.7. byla ukončena činnost Varš. smlouvy.
Spotřebitelské ceny se zvýšili oproti r. 1990 o 71,3%, počet nezaměstnaných dosáhl 300 tis.
lidí, průmyslová výroba poklesla 0 32%.
V září 1991 se na společném zasedání rozhodly Česká a Slovenská nár. rada vyslovily pro
společný stát, FS neschválilo zákon na vrácení majetku emigrantům, V. Klaus odmítl
rozlišovat „čisté“ a „špinavé“ peníze.
Říjen – přinesl hodinovou výstražnou stávku strojvůdců, FS schválilo lustrační zákony,
probíhají další jednání o státoprávním uspořádání a převládá názor, že společný stát Čechů a
Slováků zůstane zachován.
Návštěva presidenta Havla v USA je velice úspěšná, avšak mítink v Bratislavě na oslavu 73.
výročí vzniku Československa president předčasně ukončil.

V listopadu byla zahájena kuponová privatizace.
Zhoršení finanční situace uvedlo 6,9% obyvatel, při průzkumu veřej. mínění není s celkovou
úrovní spokojeno 70% rodin.
V Bruselu byla podepsána dohoda o připojení ČSFR k Evropským společenstvím.
Naše obec získala v tomto roce téměř 750 000,- Kčs na výstavbu vodovodu, z toho dotace od
okr. úřadu je 500.000,- Kčs.
V měsíci srpnu byl čestným občanem obce jmenován p. Miloš Sychra za dlouholetou
celoživotní práci pro naši obec.
Školní rok 1991/92 byl zahájen novou pí ředitelkou školy, kterou se po konkursním řízení
stala pí Jarm. Cetkovská, její zástupkyní je pí H. Křížová. Žáků je v naší škole pro tento školní
rok 294.
V prosinci 1991 byla obec Krhov vyčleněna z matričního obvodu Svitávky.
Začíná se uvažovat o plynofikaci obce.
V r. 1991 - narozeno16 dětí
- úmrtí 23 občanů.

Počasí v r. 1991
Leden
Počasí mírné, ranní teploty kolem 0°, přes den 5 až 8° bez srážek. Ochlazení koncem měsíce,
denní teploty -12°, v noci -18 až -20°.
Únor
Trvají vysoké mrazy, v noci kolem -18°, přes den -5 až -10°, jako by si letošní zima chtěla
vynahradit to co ostatní zimní měsíce neposkytovaly. Kolem 15.2. sníh. Od 24.2. oteplení.
Březen
Počasí nijak moc „jarní“. V noci stále kolem 0°až -5°, přes den 8-10°v začátku měsíce, druhá
polovina měsíce nejvýše do 15°, max. 17°. Jiná léta bývá v březnu tepleji.

Duben
drží stejný ráz počasí. Kolem poloviny měsíce několik málo dnů s teplotou 18-20°, ale v noci
hluboký pokles, stále kolem 0°, koncem měsíce v noci i -6°. Stromy začínají kvést až koncem
měsíce.
Květen
Začátek studený, deštivý, v přírodě je vše opožděné. Až do 15.5. noční mrazíky, 13.5.
dokonce -6°. Ovocné stromy pomrzly. Od 18.5. mírné oteplování (17 až 19°), v noci 3,4°.
Časté deště.
Červen
Stejné počasí jako v květnu, oteplování až od 20.6. Denní teploty 20, 22°, ale vlivem silného
severního proudění – žádné teplo. Koncem měsíce 27 až 29°, prudké letní bouřky. V noci 710°.
Červenec
Letní vedra od začátku měsíce, teplota 27 až 30°, v noci 12 až 15°. Takové počasí je celý
měsíc.
Srpen
Od 1.8. deště – silné, vytrvalé několikadenní deště. Teploty neklesají, denní až 30° (to až od
5.8.), noční teplota 15-17°. Od 13.8. ochlazení, denní teplota 25-27°, v noci 8°, polojasno.
Září
Trvá letní počasí, jen pokles nočních teplot na 6-8°, přes den slunno, sucho, teploty kolem
23°. Nadúroda ovoce.
Říjen
Na tuto roční dobu stále nezvykle teplé, suché a slunné počasí, teplotní hodnoty stejné jako
v předcházejícím měsíci. Změna od poloviny měsíce, 14.10. první noční mrazík (-3°), přes den
15-18°. Srážek málo, v podstatě suchý podzim.
Listopad
Začátkem měsíce ochlazení, v noci kolem 4°, přes den 13-16, sucho. Takový ráz počasí se
udržuje po celý měsíc.

Prosinec
Od začátku měsíce přicházejí poměrně silné mrazy, přes den -15%, v noci až -18°. Kolem
Mikuláše zamrzá řeka a led drží až do poloviny měsíce. Kolem 20.12. oteplení a vánoční
svátky zase nejsou bílé. Sníh se dostavil až 26.12. a vydrží až přes Nový rok.

Z výsledků „Sčítání obyvatel“ - Svitávka
Trvale žijících obyv. 1 616 – z toho
Sasina 92
Svit. 1524
Národnost (v %)
Česká

Slov.

Morav.

Sasina

56,4

0,2

42,8

Svitávka

57,1

0,3

42,1

Z celkového počtu 1 616 obyvatel obce je 912 občanů české národnosti
4 občané slovenské
692 - II - moravské
1 občan romské
2 občané polské
4 občané německé
1 občan ukrajinské národnosti
Obyvatelé, domy byty
Trvale bydlící obyv

Trvale obydl. domy

Trvale obydl. byty

r. 1970

1980

1991

1970

1980

1991

1970

1980

1991

2 032

1 873

1 616

445

427

399

674

665

597

