Rok 1992
Rok začíná řešením státoprávních otázek mezi ČR a SR, stále se nedochází ke kýženému
výsledku, ke smlouvě o státoprávním uspořádání. Asi až po volbách, bude-li silnější politická
vůle.
Kuponové privatizace – registrace kuponových knížek se účastní 8,5 mil. občanů v 1. kole,
následuje další fáze kuponové privatizace, opět velký zájem občanů 5 mil.
Byl ustaven Ústavní soud se sídlem v Brně, projednán zákon o lustracích a ve FS byly
projednány výsledky šetření Komise 17. listopadu a také výsledky šetření o srpnu 1968.
V březnu dospívají politikové Barešová a Mikloško k návrhu na ukončení jednání o
státoprávním uspořádání státu, protože stanoviska obou států (ČR a SR) jsou zcela
neslučitelná. Na Slovensku svolává Matice Slovenská mítink za samostatné Slovensko.
Dochází k vypovězení smlouvy ke stavbě v Gabčíkově Maďarskem, vzniká politický problém
evropského významu.
A opět se blíží volby, jsou vyhlášeny na 5. a 6. června. Na posledním předvolebním zasedání
FS je přítomen president Havel a dochází k ratifikaci smlouvy mezi ČSFR a SRN. Při návštěvě
kancléře Köhla v Praze dochází k demonstraci asi 200 lidí, kteří jsou proti uzavření smlouvy.
V období před volbami probíhá řada konferencí, mítinků a shromáždění polických stran.
V květnu p. president Havel úřaduje v Bratislavě, v nově zřízené presidentské kanceláři, která
je jeho detašovaným pracovištěm. Na Slovensku vládne optimismus, víra ve vítězství
pravicových politických stran, průzkumy veřej. mínění však avizují – pozor!
Dochází ke střetu zemědělských a zpracovatelských podniků.
Těsně před volbami se koná celostátní konference KSČM, útočí na ekonomiku státu.
5. a 6. června 1992 se konají volby do nejvyšších zastupitel. sborů.
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A teď dostávají politické události rychlý spád. Rozpad ČSFR se stal nevyhnutelný. Jednou
z posledních šancí na udržení společného státu je jednání lídrů ODS a HZDS.
8.6.1992 – volba presidenta ČSFR. Je zvolen Václav Havel.
A v politickém dění to dál vře. Slovenská strana požaduje novelizaci 16 ústavních zákonů.
Vlad. Mečiar při jednání s presidentem Havlem požaduje, aby v rámci ČSFR vznikly dva
subjekty mezinárodního práva – což není společný stát. Při jednání o budoucí federální vládě,
do které měl vstoupit jak V. Klaus tak i Vlad. Mečiar, vyřkl Mečiar snad osudově: „Každý za
své.“
26.6.1992 podává Federální vláda demisi a je 2.7. jmenována nová Federál. vláda -likvidní.
Na Slovensku oslavy, je přijata deklarace o svrchovanosti Slovenska.
17.7. – abdikace V. Havla, nechce být pasivním a formálním presidentem. ČSFR je od
17.7.1992, 14.00 hod. bez presidenta.
Hlavní polit. strany v ČR a SR – ODS a HZDS se nedomluví, HZDS nechce federaci, ODS nechce
konfederaci, navíc ze slovenské strany neochota jednat.
21.8. byl v Brně dojednán harmonogram rozchodu federace do konce roku.
Následují výbuchy násilí mezi Slováky a Maďary žijícími na Slovensku. Celý podzim je
poznamenán blížícím se zánikem federace, společného státu Čechů a Slováků.
Politické napětí akceleruje. Návrh poslance Miloše Zemana (ČSSD) na vytvoření Unie –
zamítnut s patřičným vysvětlením.
28.10. – poslední oslavy vzniku ČSFR jsou poznamenány nostalgií.
7.11. – zemřel Alexander Dubček po autohavárii na dálnici u Humpolce, ke které došlo 1.9.
Pohřeb se konal v Bratislavě, z českých politiků se ho nezúčastnil nikdo, zahraničí si ho vážilo
víc.
27.11.1992 byl ve FS schválen zákon o zániku federace a o rozdělení majetku s tím, že oba

nové státy jsou nástupnické. Funkci FS přebere ČNR a bude zajišťovat v ČR právní stav.
Podle průzkumů veřej. mínění 52% obyvatel ČR chce rozdělení státu, na Slovensku více než
polovina obyvatel nechce rozdělení.
16.12. přijala ČNR Ústavu ČR.
Do konce roku zbývá ČSFR 15 dní.
Zvykejme si na to, že 31.12.1992 přestalo Československo existovat.
Za zaznamenání jistě stojí vlny stávek, které proběhly v naší zemi, na které jsme nebyli zvyklí.
Ve II/92 – ČSAD, ve IV/92 – učitelé, bezkoncepčnost ve školství a nízké platy, koncem roku
havíři – platy. Vláda se nenechá vydírat.
V naší obci byla v tomto roce ukončena II. etapa prací na stavbě vodovodu. bylo položeno
přes 3,5 km (přesně 3 668 m) vodovodního potrubí, hodnota díla II. etapy činí 4 223 tis. Kčs.
Výkopové rýhy byly uvedeny do původního stavu.
Problém, který znepříjemňuje život v obci, jsou odpadky, znečišťování obce a okolí četnými
černými skládkami odpadků. Obecní úřad nabízí občanům ke koupi nové popelnice,
pravidelný odvoz odpadků bude obstarávat podnik Technické služby Boskovice.
V březnu letošního roku byl Obec. úřadem prodán - bývalý domov důchodců (16.3.)
- Dělnický dům (IV/92)
- domky v kolonii Domky (II/92)
V prosinci tohoto roku bylo přikročeno k další velice náročné práci a to k plynofikaci obce.
Byla zřízena vysokotlaká přípojka k regulační stanici a prvních 69 m středotlakového potrubí.
Hodnota této počáteční investice do plynofikace činí 900 tis. Kčs. Finanční prostředky, které
obci plynou ze stát. rozpočtu, byly vyčerpány. Plynofikaci obce bude provádět firma
Montgas, která vítězně prošla výběrovým řízením.
Byla započata rekonstrukce mostu přes Semíč v části obce Podhradiští a části místní
komunikace, která s mostem souvisí.
V srpnu předává okresní podnik bytového hospodářství všechny nájemní byty v naší obci,
které doposud obhospodařoval, do majetku obce.
Ředitelkou místní mateř. školy byla jmenována pí uč. Davidová.
Bylo založeno Myslivecké sdružení Svitávka.

letos se v obci narodilo 25 dětí.
Úmrtí – 21 občanů.

Počasí v r. 1992
Leden
Začátek roku bílý, noční mrazy -10°, přes den kolem -6 až -8°. Sněhu není nijak moc,
v podstatě jen poprašek.
Únor
Sněhové podmínky v letošní zimě nejsou dobré, sníh je jen ve vyšších polohách, na horách.
V první polovině měsíce se denní teploty pohybují kolem -6°, od poloviny měsíce -10 až -12°,
v noci -8°.
Březen
Oteplení, ale jen v začátku měsíce – noc kolem 0 až 6°, den 10 až 15°, od 12.3. proměnlivé
jakoby až „aprílové“ počasí se sněhovými přeháňkami, nástup jara 25.3. teploty 15 až 18°.
Duben
Příchod větrného jarního počasí s ranními mlhami. Denní teplota 16 až 18°, v noci ještě
místní slabé mrazíky. Srážky minimální.
Květen
Stále sucho a vzhledem k tomu, že i zima byla na sníh skoupá je velké sucho, které asi –
podle pamětníků zabývajících se počasím – ovlivní letošní úrodu. Denní teploty od 2. dekády
12, 14 až 16°, v noci 6 až 8°.
Červen
Slunno, teplo, v 1. dekádě už nad 22°, v noci 12-14°. Stále sucho, jen slabé noční přeháňky.
Ke konci měsíce bouřky, teplo trvá.
Červenec
První dekáda se vyznačuje teplotami v rozmezí 20-25°, v noci a ráno 12-14%. Od 15.7.
ochlazení (3 dny!) a následují tropické dny bez deště, teplota nad 30°, v noci 15-18°. Letní

bouřky, ty působí škody na kultur. plodinách, ale naší oblasti se ty ničivé bouře vyhýbají.
Krásné, horké letní počasí.
Srpen
Letní počasí trvá, stále sucho, během měsíce jen krátké letní bouřky.
Teploty kolem 25 až 30°, v noci až do 18°.
Září
V noci ochlazení, noční teploty kolem 10°, i pod 10°- kolem 4 až 7°, přes den 20°, kolem 10.9.
srážky, ale slabé.
Říjen
Stále sucho, denní teplota 10-14, první noční mrazík z 29. na 30. 10., bylo -4°.
Listopad
Sucho trvá, nejsou ani obvyklé podzimní plískanice. Začátek měsíce suchý, slunný, od 2.
dekády ranní mlhy, ty se rozplynou až kolem poledne.
Od 15.11. noční mrazíky. 20.11. první mrazivý den, -5°a první sníh.
Prosinec
Začátek měsíce mrazivý, bez sněhu.
Ve 2. dekádě oteplení, i přes den, jenom mírně pod 0°. Vánoce blátivé a celý konec roku
teploty kolem 0°.

Rok 1993
V letošním roce, který znamená v historii našeho státu změnu ve státoprávním uspořádání,
se staneme občany České republiky, ve vztahu ke Slovenské republice budeme cizinci. Snad
toto rozhodnutí Federálního shromáždění i České národní rady nám přinese šťastnou
budoucnost.
Uplynulé měsíce roku potvrdily, že s rozpadem komunistického bloku sice zmizela hrozba
globálního konfliktu, která věsela nad lidstvem více než čtyři desetiletí, ale svět se tím nijak
nezklidnil.
Jiskření dnes nevychází ze vztahů mezi velmocemi, ale převážně z lokálních konfliktů,
převážně etnického charakteru, které nebyly vyřešeny, jak to tvrdil komunistický režim, byly
jen násilně potlačovány. Zhroucení totality zákonitě vedlo k obnovení těchto konfliktů, které
se v řadě míst rozhořely s nebezpečnou, zarážející silou.
Jako Evropa musíme cítit hanbu za to, co se děje v Bosně a Hercegovině. V Chorvatsku se
podařilo situaci víceméně uklidnit, v Bosně zuří válka, vyžádala si už 200 000 lidských životů,
dohodnutá příměří jsou porušována, světové společenství se omezuje v podstatě na
humanitární akce, ženevské rozhovory dosud k urovnání nevedou.
Pokud jde o naši republiku, která vznikla prvním dnem letošního roku po zániku
Československa, byla přijata do Rady Evropy v rekordně krátkém čase, 30.6.1993 toto
schválil Evr. parlament, později český zákonodárný sbor.
Složitější a obtížnější je úsilí o zapojení do NATO a získání jeho bezpečnostních záruk, které
naráží na odpor Ruska.
Svět, který se na nás dívá, konečně přestává vidět naši zemi jako totalitní stát či hašteřící se
Československou federaci. ˇVeský stát je stále častěji vnímán jako samozřejmost.
Filozoficky znějící obsah naší české státnosti dají až historici, kteří s odstupem času se na nás
podívají a zhodnotí naše úsilí.
Náš nový mladý stát musí především usilovat o to, na čem státy trvají a co je činí silnými:
probuzení státotvorného vědomí v občanech. To může vyrůst z konkrétního poznání, že
tento stát je strážcem zájmů svých občanů, že je chrání před nebezpečím zvenčí a zvůlí
domácí. Stát musí osvědčit nejen schopnosti administrativní, ale jeho reprezentanti musí

obstát i ve zkoušce pokušení zneužití moci. Každodenní prací státu se musí stát mravnost,
chce-li obstát.
Každý stát a tím spíše nový stát, musí cílevědomě pracovat na vytvoření vlastních elit. Vedle
elity mocenské jsou to elity duchovní, kulturní, vědecké, elity praktické, manažerské a
podnikatelské. Aby všechny tyto elity byly skutečnými elitami, nejen mocenskou a
majetkovou špičkou musí mít u celého společenství přirozenou autoritu a přirozenou úctu.
Duchovní, kulturní a intelektuální elitu jsme si i za komunismu udrželi, i v oblasti vědecké.
Zcela znova a od základů vytváříme elitu politickou a podnikatelskou. Že se od politické elity
vyžadují i kvality mravní, je všeobecně známo, o tom se ví a mluví. Možná příliš mnoho mluví
a málo se dbána to, aby se tato všeobecně známá pravda prosadila do praxe, do života.
Skutečnost, že ve FS neprošel zákon o konfliktu zájmů není zrovna povzbudivá, protože
současná politická elita si tak vytvořila alespoň dočasný prostor pro nepostižitelnou
nemravnost a to je velmi zneklidňující signál pro zemi, která prochází transformací a kde jsou
v pohybu miliardové hodnoty. Není třeba mnoho důvtipu, aby člověk pochopil, že celá řada
dnešních politiků z politické scény časem zmizí, transformuje se do role velkopodnikatelů,
stane se elitou politickou. A tady je problém překotné transformace. Není pravda, že
neexistují čisté a špinavé peníze, čisté a špinavé majetky. Potřebujeme vytvořit vlastní
podnikatelskou elitu, od které bude požadována počestnost. Počestnost je slovo téměř
nemoderní, ale ve vyspělých demokratických státech existují zákony proti nepočestným
ziskům.
Potřebujeme elitu, neobejdeme se bez ní, tak jako se bez ní neobejde žádná národ. A proto
by mělo být prvořadým úkolem nového státu přijmout řadu zákonů, které by znemožnily
politickou nemravnost a majetkovou nepočestnost. Čím déle se bude s takovými zákony
otálet, tím vratší budou základy státu.

Naše obec v r. 1993
1.1. byl oficiálně zahájen provoz nově zbudovaného vodovodu v obci. Krajskou hygienickou
stanicí byl proveden rozbor vody – její kvalita byla shledána výbornou. Přesto je povoleno
používání vody jen po převaření, protože se ještě provádějí testy na zbytkový chlor
v konečných větvích vodovodu. To je počáteční fáze výstavby vodovodu, v následujících
letech bude toto dílo pokračovat až do rozvedení vody v celé obci, což by mělo být ukončeno

v r. 1995.
Lidé po počáteční porevoluční euforii začínají být nespokojení – ceny potravin, materiálů i
služeb se neustále zdražují, pro mnohé občany začínají být neúnosné.
V obci máme tyto soukromé firmy: Drogerie Věrka (p. Karel Šmída), Ovocentrum – pí Marie
Kupsová, Opál – pí Borská, dále firmy Bernard, H+S, Kamenictví, TESFO, fa p. Horáka – zemní
práce.
Začátkem roku 22.2. probíhá výběrové řízení firem, které provedou další část plynofikace
obce. Práce je zadána firmě Mertastav, ta ji provádí během celého roku po celé obci.
Obecní les na Hodišce byl napaden kůrovcem, probíhá kácení.
Cena vody byla stanovena na 9,- Kč/m3.
Pro místní hasičský sbor byla obecním úřadem zakoupena nákladní Tatra.
Nájemní dům Kasino na ul. Školní, byl Obecním úřadem prodán nájemníkům.
Obecní úřad nechává vypracovat studii kanalizace obce.
Narození: 28 dětí
Úmrtí: 20 občanů.

Rok 1994
Stěžejní událostí tohoto roku jsou bezesporu (volby – chybějící slovo) do obecních a
městských zastupitelstev, proběhly ve dnech 18. a 19. XI. 1994
V naší obci z 1296 registrovaných voličů se k volbám dostavilo 936, což je 72,2%.
Nejsilnějšími politickými stranami v komunálních volbách byly vedle sdružení nezávislých
kandidátů politické strany KDU-ČSL, KSČM a ODS.
Na prvním veřejném zasedání Obec. zastupitelstva byla provedena tajná volba starosty,
zástupce starosty a členů obecní rady.
Do funkce starosty byl opětovně zvolen p. Jiří Šváb, jeho zástupcem se stal p. Vojtěch
Cetkovský. V pětičlenné obecní radě jsou pánové: starosta, jeho zástupce a členové rady – p.
ing. Jiří Kachlík, Josef Špidla a p. ing. Jan Vašíček.
Další zvolení kandidáti:
Pavel Krejcar, Jana Makovská, Mgr. Marie Kroupová, Mgr. Božena Sychrová, Ed. Jaroš, Jiří
Hrubý, Karel Šmída, Boh. Šindelka, Josef Horák a Mir. Dvořák.
Byl vypracován volební program na léta 1994-98, samozřejmě s přihlédnutím na potřeby
občanů naší obce.
Jeho hlavní body:
- dostavba vodovodu a ukončení plynofikace
- GO (pozn: generální oprava) veřejného osvětlení a místního rozhlasu
- zajištění optického kabelu pro digitalizaci obecní sítě
- zlepšení vzhledu obce (chodníky, místní komunikace, úprava zeleně)
- ozdravování životního prostředí
- sociální pomoc starým občanům a sociálně slabým rodinám
- podpora rozvoje kultury, sportu a veřejného podnikání
- privatizace bytového fondu v obci
Na podzim letošního roku bylo otevřeno v budově mateř. školy středisko zdravotnických
služeb. Jsou to:
- ambulance praktického lékaře – MUDr. Šrámková
- ambulance oční – MUDr. Šmaterová

- ambulance interní – MUDr. Mazal.
V rozšiřování těchto zdravotnických služeb bude pokračováno.
Obecní zastupitelstvo rozhodlo o vydávání pravidelného čtvrtletníku „Zpravodaj obce
Svitávky“. Obsahem budou informace o současnosti, budoucích záměrech, ale také
upozorňování na nové vyhlášky a zákony a jejich novelizaci. Součástí budou pravidelné
rubriky o historii obce, zprávy a informace z oblasti kultury, společenská kronika, zprávy o
sportu v obci a podobné zprávy, které by občany mohly zajímat, chtějí-li být o dění ve své
obci informování. Proto také byli všichni občané vyzváni obec. zastupitelstvem ke spolupráci
literárními a ilustrátorskými příspěvky.
V naší obci se v r. 1994 narodilo 23 dětí,17 našich spoluobčanů odešlo.

Rok 1995
Hned s nadcházejícím jarem zase usilovně začínají práce na plynofikaci obce – týká se ulic
Krátká, Tyršova, Řepkova, Havlíčkova, Jiráskova a v Domkách.
Vodovod je dokončen v ulicích Jiráskova a Havlíčkova.
Firma Svitex, následník bývalé místní textilní továrny Vlněna, zastavila v místní továrně
výrobu. Bylo nutné okamžitě řešit vytápění budovy mateřské školky, která (je) vytápěním
napojena na továrnu. Bylo nutné okamžitě a velmi rychle přistoupit k plynofikaci budovy, o
což se mimo jiné velice zasloužil i místní podnikatel, p. Ivo Kupsa, jehož firma se tohoto úkolu
ujala.
V letošním roce naše obec získala dotaci 600 000 Kč na opravu fasády ZŠ. Proběhlo výběrové
řízení a ze 7 přihlášených firem byla vybrána staveb. firma Star Kunštát, která práci provedla
ke všeobecné spokojenosti – zdá se. Musíme konstatovat, že teď máme školu pěknou nejen
zevnitř. ale i zvenčí.
Školu navštěvuje 166 žáků, z toho 35 přespolních. Průměrná naplněnost tříd je 16-20 dětí,
což vyučujícím umožňuje individuální přístup k žákům. Od letošního školního roku 1995-96
se docházka na ZŠ stává devítiletou pro všechny žáky.
Zavádějí se nové vyučovací předměty – rodinná výchova, dramatická výchova a volitelné
předměty. Kromě toho mají žáci možnost navštěvovat nepovinné předměty: zájmovou
tělesnou výchovu, konverzaci z německého jazyka, domácí nauku či dopravní kurz. Na škole
pracují kroužky anglického a německého jazyka, kroužek zdravotnický, počítačové techniky,
rybářský a další.
Pro zlepšení prostředí školy byla zřízena knihovna s klubovnou. Plně využita je i nová
tělocvična školy a to jednak žáky školy, ale také sportovními oddíly z naší obce a okolí.
Dětem s vývojovými poruchami učení se vyučující věnují individuálně v dyslektickém
kroužku.
V rámci projektu „Zdravá škola“ je pravidelně každoročně organizován plavecký výcvik
v krytých lázních v Boskovicích a lyžař. výcvik.
Počítá se se zřízením venkovního sportovního areálu školy, jeho doplněním o zařízení pro
stolní tenis, hřištěm pro malé děti a provozem kluziště.

V oblasti bytového hospodářství byl proveden přepočet nájemného na základě vyhlášky MF
č. 176/93 Sb. o nájemném a poskytování služeb spojených s užíváním bytu ve znění vyhl. MF
č. 30/95 Sb. Dosavadní sazby za užívání bytu I. – IV. kategorie za 1m2 byly přehodnoceny
indexem vyjadřujícím inflaci (letos činí 1,1) a dále koeficientem, který je závislý na poštu
obyvatel. Přepočet nájemného bude prováděn každoročně, vždy k 1.7.
Naše obec vlastní 89 bytů I.-IV. kategorie. V letošním roce prodal obecní úřad do
soukromého vlastnictví bývalým svým nájemníkům dům č.p. 419 v ulici Školní (Kasino).
Obecni byty jsou přidělovány na základně žádostí s přihlédnutím k naléhavosti jednotlivých
požadavků. Je evidováno 15 žádostí o byt, v současnosti není žádný byt volný. Bytové
hospodářství v naší obci spravuje 6členná bytová komise, zasedá každou poslední středu
v měsíci.
Skládka inertního materiálu v obci (V Podhradiští), byla od V/95 po kontrole referátem
životního prostředí Okr. úřadu Blansko s okamžitou platností zakázána. Nedodržení zákazu
bude pokutováno, pokuty pro fyzické osoby do 5000,- Kč, pro podnikatele 5-100 000,- Kč.
Zákaz a tento postih platí také pro tzv. „černé skládky“.
Z kulturních akcí v naší obci v r. 1995: Konaly se celkem 3 plesy, pořádajícími byli TJ Sokol,
místní fotbalový oddíl a Myslivecké sdružení.
8.5. proběhly oslavy 50. výročí Osvobození a ukončení 2. světové války, konaly se v parku
obec. úřadu a zúčastnily se jich dechové hudební mládežnické soubory z Letovic a místní
hudební školy.
14.5. pořádal Sbor pro obč. záležitosti oslavu ke „Dni matek“, na které aktéry byli žáci místní
hudební školy – členové tanečního orchestru a dechový orchestr ZUŠ v Boskovicích. Účast
našich spoluobčanů na všech akcích byla přiměřená.
V r. 1995 se narodilo 14 dětí,
úmrtí 23 občanů.

Rok 1996
Výběr některých událostí tohoto roku.
Česká republika zahájila tříleté funkční období v Hospodářské a sociální radě OSN, byla
zvýšena minimální mzda na 2 500,- Kč měsíčně.
V závěru ledna, 27.1., zemřela paní Olga Havlová, manželka našeho presidenta Václava
Havla.
Do Bosny odjíždí 1. mechanizovaná rota českého praporu mezinárodních sil IFOR (2.2.)
Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o úpravě vlastnictví půdy, to mimo jiné
znamená, že čs. emigranti mohou požádat o svůj movitý i nemovitý majetek. Dále vláda
schválila koeficient pro zvýšení nájemného a stanovila, že jeho max. zvýšení může v r. 1996
činit 13,4%. Parlament přijal zákon proti t. zv. „praní špinavých peněz“, schválil zákon o sídle
budoucího Senátu, jímž se stává Valdštýnský palác od 1.6.1996.
Vláda přijala návrh na snížení daní pro fyzické i právnické osoby, který ušetří daňovým
poplatníkům 9,5 mild. Kč.
Na návštěvu naší republiky a našeho presidenta přijel polský president.
V březnu byl slavnostně zahájen provoz ropovodu z německého Ingoldstadtu.
Snad nejvýznamnější událostí března tohoto roku byla návštěva britské královny Alžběty II. u
nás. Byla to první oficielní cesta britského monarchy do historických zemí Koruny české.
Od 1.4. byly zvýšeny starobní důchody, v průměru o 13%. V tomto měsíci dále naši republiku
navštívil britský premiér John Major.
Vláda jedná o současné situaci v oblasti drog, o jejich zneužívání a nelegální distribuci drog,
projednává materiály o organizovaném zločinu a účinném postupu proti němu.
31.5.-1.6.1996 proběhly první parlamentní volby v samostatné ČR. Zvítězila ODS 29,62%
hlasů, ČSSD 26,44%, KSČM 10,33%, KDU-ČSL 8,07%, SPR-RSČ 8%, ODA 6,36%.
Voleb se zúčastnilo 76,41% oprávněných voličů. Současná vládní koalice získala ve 200
členné sněmovně pouhých 99 hlasů a ztratila většinu.
President Havel se stal zprostředkovatelem politických povolebních jednání mezi politickými
subjekt. Z jednání koaliční trojky (ODS, KDU-ČSL, ODA) vyplynulo, že nová vláda bude paritní
a 16 členná.

25.6. – první ustavující schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 200 poslanců složilo
slib. Předsedou Poslanecké sněmovny byl zvolen Miloš Zeman (ČSSD).
2.7. – demise dosavadní české vlády presidentu republiky, ten pověřil Václava Klause
sestavením vlády nové.
4.7. – jmenovaná nová vláda v čele s ministerským předsedou Václavem Klausem. President
Havel nepřímo apeloval na poslance, aby podpořili novou vládu. Václav Klaus přednesl
programové prohlášení vlády a 25.7. vyslovila Poslanecká sněmovna nové vládě důvěru.
Na podzim byl představen nový model automobilu Škoda Octavia.
V novém školním roce 1996-97 byla po 20 letech obnovena tradice povinné 9leté školní
docházky.
Vláda schválila návrh státního rozpočtu a – bohužel – byl také 4.9. zaznamenán krach první
banky u nás – Kreditní banky Plzeň.
Podruhé v tomto roce byly zvýšeny starobní důchody, zhruba o 8% a rovněž částky životního
minima.
President Václav Havel oslavil 60. narozeniny (5.10.)
Tajemník min. zdravotnictví předkládá návrh, koncepci návrhu na reformu českého
zdravotnictví.
Oslavy stát. svátku 28.10. proběhly ve znamení roztržky mezi vládní stranou ODS a opoziční
ČSSD.
Pět let po ukončení války v Perském zálivu uznal ministr obrany, že se armáda nezachovala
korektně k veteránům, k našim českým veteránům této války.
Byla ustavena komise pro potírání a odstraňování byrokratismu.
15.-16.11. se konaly první volby do Senátu v ČR. O senátorská křesla se uchází v 1. kole 569
kandidátů, do II. kola postoupilo 76 kandidátů. Ve II. kole voleb konaných 22.-23.11. byl
Senát naplněn, bylo zvoleno 81 kandidátů. Volilo pouze 35,03% oprávněných voličů.
President Václav Havel byl hospitalizován v nemocnici a 2.12. byl operován, lékaři mu
odstranili zhoubný plicní nádor .
Katolická církev se vzdává Svatovítské katedrály ve prospěch českého národa.
Policejně byl zadržen gen. ředitel Poldi Kladno, v souvislosti s privatizací Poldovky.

9.12. je svoláno 1. zasedání nově zvoleného Senátu a jeho předsedou byl zvolen Petr Pithart.
PS schválila vládní návrh zákona o stát. rozpočtu na r. 1997.
Pan president se uzdravuje.
Vláda vyhlásila souhlas s textem česko-německé deklarace.

V naší obci probíhá I. pololetí r. 1996 ve znamení příprav voleb do PS PČR, ty se konaly
v červnu.
Výsledky voleb v naší obci:
Celkový počet zapsaných voličů je 1286, skutečně se voleb zúčastnilo 1001 občanů.
Polit. strana

Počet hlasů

%

SD-LSNS

13

1,3

ČSSD

235

23,5

ODS

200

20,-

Nezávislí

4

0,4

MNS

11

1,-

Dem. unie

19

1,9

ODA

69

6,9

KDU-ČSL

105

10,5

DŽJ

49

4,9

ČMUS

6

0,6

KSČM

167

16,7

SPR-RSČ

97

9,7

Levý blok

12

1,2

HSMS

14

1,4

Zarážející na volebním výsledku je skutečnost, že téměř 10% hlasů voličů získala silně
extremistická strana p. Sládka – SPR RS-C. Toto je jevem celostátním, celospolečenským a za
zamyšlení stojí, souvisí-li tento fakt se stoupajícími tendencemi násilí a brutality v naší
společnosti, a to zejména ve skupinách mladších věkových kategorií.

Pro naši obec se po dlouhých, složitých jednáních konečně podařilo zajistit generální opravu
místní komunikace a to v úseku od mateřské školy na náměstí. Současně s vozovkou jsou
v tomto úseku obce položeny nové chodníky a vjezdy do obytných domů. Investorem GO je
Správa a údržba silnic Blansko, hodnota tohoto díla je cca 5 mil. Kč. Investorem opravy
chodníků a vjezdů je obec Svitávka, hodnota této opravy je zhruba 1 mil. Kč.
Na autobusovou dopravu naše obec přispívá částkou 150 000,- Kč ročně.
Ve školní jídelně bylo povoleno stravování cizích strávníků – převážně starších občanů naší
obce.
Obecní úřad projednal bezplatný pronájem fotbalového hřiště místnímu sportovnímu klubu
Moravan Svitávka a to na dobu 10 let a kromě toho poskytla obec klubu Moravan částku
25.000,- Kč jako podporu na obnovu požárem zničených kabin. K požáru kabin došlo v květnu
letošního roku, vzniklá škoda činila 250 tis. Kč. Za to, že nedošlo k daleko větší škodě se
zasloužil náš spoluobčan p. Zd. Špidla ml., ten při cestě z odpolední směny z práce požár
zpozoroval a velice rychle přivolal hasiče místní, těm při likvidaci požáru přispěl pomocí
hasičský sbor z Boskovic a Letovic. Vyšetřováním příčiny požáru se zjistilo, že požár byl
založen úmyslně. Policie pachatele vypátrala během několika málo dnů.
Události následujícího rána po požáru byly pro naši obec neméně vzrušující. Postarala se o ně
– velká voda. Následkem vydatných dešťů stoupla hladina Svitavy, v oblasti obce Sasina a na
Lubinách se vylila z břehů. Hrozilo velice vážné nebezpečí, že se řeka vylije i do prostoru
náměstí. Staří pamětníci tvrdí, že poslední takové rozvodnění řeky pamatují v r. 1937 –
Rozvodnil se i potom Semíč, v jeho blízkosti. Hasiči poskytovali našim občanům účinnou
pomoc, odstraňovali naplaveniny, čerpali vodu ze sklepů. Obecní zastupitelstvo jim za
mimořádné nasazení vyslovilo dík.
Velice aktivní je v naší obci Sbor pro občanské záležitosti při OÚ ve Svitávce.
Každoměsíčně vysílá rozhlasové relace v místním rozhlase a v nich blahopřeje našim
občanům při příležitosti jejich životních jubileí. Členky SPOZ obětavě a s přívětivostí a láskou,
bez ohledu na čas, docházejí k našim nejstarším spoluobčanům s malým dárkem – pozorností
– a s blahopřáním. Jsou také rozesílána písemná blahopřání k různým životním výročí.
SPOZ se podílí při svatebních obřadech, organizuje vítání občánků do života, setkání
spolužáků a rodáků. V letošním roce SPOZ organizoval oslavy Dne matek, druhou květnovou
neděli, tato akce byla velice příznivě akceptována širokou veřejností. Poslední akcí letošního

roku byla spoluúčast SPOZ a OÚ ve Svitávce při konání koncertu dobré vůle dne 8.12.1996.
Výtěžek koncertu byl odeslán Nadaci dobré vůle Olgy Havlové.
Obecní úřad zařídil pro naše občany provádění sklenářských prací a to přímo v budově OÚ,
vždy každou druhou sobotu v měsíci.

Počasí v r. 1996
Leden
Od konce prosince leží sníh, vysoké mrazy, přes den až -18°, v noci pod -20°. Ve druhé
dekádě obleva, ale zase hned ochlazení, takže v závěru měsíce silně zimní ráz počasí.
Únor
Zima trvá, noční teploty silně pod -10°, i přes den se drží teploty na minusových hodnotách.
Sněží, asi 50 cm sněhová pokrývka.
Březen
Pěkné jasné zimní počasí s občasnými sněhovými přeháňkami. Závěr měsíce polojasno, tvoří
se mlhy a ještě leží sníh.
Duben
Oteplení, přes den 10-12°, v noci ještě některé dny kolem 0°i mírně pod 0°, sníh zmizel
Květen
je v celku studený, mokrý. Z vytrvalých dešťů došlo k záplavám. Nevídaně se rozvodnila řeka
Svitava, chybělo málo, asi 20 cm a na náměstí se řeka vylila z koryta. Řada domků a bytů byla
zatopena zvýšenou hladinou spodní vody. Násep železniční trati byl zatopen v úseku BlanskoLetovice do výše cca 1 m.
Deštivo bylo až do konce měsíce, teploty na toto roční období jsou poměrně nízké – denní
kolem 18°, v noci 8-10°. Koncem měsíce (kolem 23.5.) několik dní s vyššími teplotami.
Červen
Denní teploty kolem 15, 18°, občas přeháňky, ty jsou poměrně časté. Ve 2. dekádě měsíce
oteplení, až 25°. Koncem měsíce denní teploty do 22°, v noci 12-15°.

Červenec
Začátkem měsíce do 25°, občasné bouřky – poměrně časté. Následuje ochlazení na 20°,
v noci do 17°.
Srpen
Žádná letní vedra, oproti předešlým dvěma obzvláště suchým a až nezvykle teplým letním
obdobím, je letošní srpen spíše mokrý, je až problém se sklizní obilovin.
Denní teploty 22-24°, v noci kolem 13°a časté bouřky a přeháňky.
Září
Stále deštivo od začátku měsíce pokračují teploty z předcházejícího měsíce. Výhodné počasí
pro houbaře, ale na polích kolem obce stále řada nesklizených polí.
Říjen
Denní teploty přiměřené tomuto ročnímu období, kolem 15 až 18° (i do 20°), noční 6-10°. Od
poloviny měsíce pokles teplot, denní do 14°, noční 3 až 7°, deštivo.
Listopad
Začátkem měsíce ochlazení, v noci kolem 4°, přes den 10 až 13°, začínající ranní a noční
mrazíky a to hned dost vysoké, 15.11. až -7°.
Prosinec
Mrzne, ve dne se drží teplota na 0°až -6° ze začátku měsíce, v noci -8 až -10°. Od začátku
měsíce sníh a drží se. Mírná obleva kolem 5.12., ale dál zase mrzne. Před vánocemi, 18.12.
napadl sníh, teploty -8 až 12°, v noci až do -15°. Vánoce jsou bílé a stejně tak konec roku.

Rok 1997
Tento rok vnáší do naší společnosti mnoho nepříjemných změn, které se odrážejí i v životní
úrovni obyvatel: Jsou to ekonomické problémy a s nimi spojené sociální problémy. Jedná se
o zákonná nařízení, která se týkají zvyšování cen energií a nájemného.
Zastupitelstvo obce hospodaří s finančními prostředky, které se po různých opatřeních státu
citelně omezují. Přesto je vidět výrazná snaha o dodržení slibu obyvatelům obce o zvelebení
obce. byla opravena místní komunikace v oblasti náměstí včetně parku, komunikace v ul.
Hybešově. Také byl opraven úsek silnice včetně chodníků z náměstí na Míchov a oba mosty
v tomto úseku.
Byly zahájeny projekční práce na výstavbu rybníka.
ZŠ Svitávka bylo schváleni provedení podlahářských prací ve výši 56 tisíc korun. Firmou p. Ivo
Kupsy bude provedena plynofikace školy. Obecní zastupitelstvo projednává na svých
zasedáních různé žádosti a stížnosti občanů.
V červenci letošního roku postihla naši obec velká povodeň. Řeka Svitava se rozlila ze svého
koryta, byly způsobeny velké ztráty na soukromém i obecním majetku a to od zatopených
pozemků až po vyplavení budov.
Největší škody na obecném majetku povodeň způsobila ve školní jídelně a kuchyni v budově
OÚ, v kotelně zákl. školy, byl poškozen most přes Svitavu u Labutě a také některé místní
komunikace.
Zástupci obce byli postaveni před úkol – zprovoznit školní kuchyni, jídelnu a sklady do
začátku škol. roku. Zaměstnanci školní kuchyně a obecního úřadu provedli úklid bahna a
nečistot, byla nutná výměna podlahy. Stavební práce provedla fa Star Kunštát, zprovoznění
elektrospotřebičů fa Mir. Dvořák, Boskovice. Desinfekci a vymalování provedli zaměstnanci
obce a školní jídelny.
Byla také zatopena kotelna zákl. školy. Po zhodnocení situace bylo rozhodnuto zbudovat
kotelnu novou, osazenou plynovými kotli. Na základě výběrového řízení byla přestavbou
kotelny pověřena firma p. Ivo Kupsy. Tato topenářská firma provedla práci v termínu a
precizně.
Nepodařilo se obnovit most přes Svitavu a některé místní komunikace, tyto práce se budou

provádět v příštím roce.
Velice záslužnou a obětavou práci při povodni v letošním roce odvedl Sbor dobrovolných
hasičů. Všem jeho členům patří obdiv a dík svitaveckých občanů.
V naší obci je klub kolové – cykloklub Isocorp Svitávka. Již řadu roků tento sportovní klub pod
vedením MUDr. Pavla Loskota dosahuje vynikajících sportovních výsledků – v tomto roce
završuje klub deset let trvání.
Dva jeho žáci – Petr Zoubek a Pavel Vitula získali zlaté medaile na MČR a stali se mistry České
republiky.
Junioři Pavel Loskot a Radim Hasoň se stali již počtvrté mistry ČR v kategorii juniorů a na
mistrovství Evropy v Rakousku tato dvojice získala zlaté medaile a titul Mistrů Evropy.
V kategorii mužů získala dvoje Robert Loskot – Jar. Hrdlička stříbrné medaile na mistrovství
ČR.
V měsíci září letošního roku se členové oddílu zúčastnili mistrovství světa a dvojice Milan
Novák – Dušan Jalový obsadila v 1. lize čtvrté místo.
Nejvýznamnější akcí Sboru pro obč. záležitosti byla oslava významného životního jubilea
pana Albína Truhláře ze Sasiny který se dožil 100 let a při té příležitosti mu bylo uděleno
Čestné občanství.

Rok 1998
Tento rok byl pro naši obec úspěšný, hodnotíme-li jej z hlediska investic do infrastruktury
obce. Podařilo se zajistit opravy chodníků v obci, místního rozhlasu a plynofikovat kotelnu
v budově OÚ – velké vile. Také byly získány finanční prostředky na výstavbu rybníka (za
místním koupalištěm) a na rekonstrukci mostu v ulici Sedláčkově.
Ve dnech 13. a 14. listopadu 1998 byly volby do obecních zastupitelstev a do Senátu ČR. Do
Senátu byli v našem obvodě navrženy čtyři kandidáti a v naší obci získali následující počet
hlasů:
1) Ing. Stan. Bělehrádek

KDU-CSL

270 hlasů

2) Ing Jiří Bebar

KSČM

110 hlasů

3) Ing. Stan. Frantel

ODS

89 hlasů

4) Ing. Jiří Drápela

ČSSD

77 hlasů

Protože žádný z kandidátů nezískal v našem volebním okrsku č. 49 v prvním kole voleb
nadpoloviční většinu, musela proběhnout druhé kolo voleb, kterého se v naší obci zúčastnilo
pouze 162 voličů a vítězem tohoto kola voleb v naší obci, tak i ve volebním okrsku č. 49 se
stal ing. Stan. Bělehrádek.
Pro volby do obecního zastupitelstva naší obce byly přihlášeny tyto strany: KDU-ČSL, Sdruž.
nezávislých kandidátů, ODS a KSČM.
Voleb do obecního zastupitelstva se zúčastnilo 55% zapsaných voličů, kteří zvolili 15 členů
obecního zastupitelstva. Jsou to občané:
Jiří Šváb
Vojtěch Cetkovský
Ing. Jiří Kachlík
Paedr. Zita Hoffmanová
Ing. Jan Vašíček
Pavel Blaha
Jana Makovská
Ing. Milan Novák
Josef Špidla

Květosl. Cvrkalová
Josef Horák
Eduard Jaroš
Miroslav Dvořák
MUDr. Pavel Loskot
Ing. Josef Zapletal
Na veřejné schůzi byli z těchto občany zvolených zastupitelů zvoleni:
starosta obce – p. Jiří Šváb
zástupce starosty – p. Vojt. Cetkovský
další členové rady – p. Josef Špidla, p. ing. Jiří Kachlík a p. ing. Jan Vašíček.
V tomto roce 1998 požádala naše obec Svitávka Poslaneckou sněmovnu ČR o znovuudělení
znaku a praporu obce, který byl naší obci původně darován v r. 1583 císařem Rudolfem II. na
žádost opata Jana Ponětovského z Ponětova. Tento znak symbolizoval příslušnost obce
Svitávka ke klášternímu panství Hradisku u Olomouce. V horní polovině znaku byla postava
sv. Štěpána, patrona kláštera v Hradisku s palmovou ratolestí a třemi kameny – tyto atributy
symbolizují jeho mačedoickou smrt ukamenováním. Ve spodní polovině znaku Svitávky byl
vsazen modrožlutý list, šikmo rozdělený černým pruhem, na kterém jsou tři růže – dvě bílé a
uprostřed červená, ty symbolizovaly tehdejší svitaveckou vrchnost – řád Premostrátů,
kterému klášter Hradisko patřil.
Originál listiny císaře Rudolfa II. se však nezachoval proto obec požádala podle §5 zák.
367/90 Sb. Parlament ČR o znovuudělení znaku a praporu. Rozhodnutím předsedy PS ze dne
4.6.1998 byly Svitávce oba tyto symboly vráceny a uděleny.
V září letošního roku byl prapor zástupcům obce slavnostně předán v Poslanecké sněmovně
parlamentu ČR. Koncem měsíce října byl slavnostně posvěcen v chrámu sv. Jana Křtitele ve
Svitávce.
Z rozpočtu obce na r. 1998 byly na místním hřbitově opraveny schody na horní část hřbitova
a byl zrekonstruován pomník padlých z I. světové války, ten byl místním knězem posvěcen při
vzpomínkové mši za zemřelé dne 2.11.1998.

V tomto roce došlo k rekonstrukci místního rozhlasu, byla provedena výměna vedení a
reproduktorů firmou Radio-televizní služba, s.r.o., Brno. Na příští rok 1999 zbývá dokončit
nepatrnou část oprav. Náklady na tuto rekonstrukci místního rozhlasu činily 330.000,- Kč.
Obecní zastupitelstvo vyhlásilo výběrové řízení na opravu budovy OV v Sasině. Vítězem
výběrového řízení se stala fa Star Kunštát, která tuto práci na Sasině provedla. Bylo opraveno
poškozené zdivo, vybudován nový septik, vodovod a místnost pro rozhlas a to vše v částce
263.000,- Kč.
Na Sasině byla ještě opravena lávka, spíše mostek přes potok.
Pro naši základní školu je velkým překvapením a nečekaným dárkem výhra dvou
nejmodernějších počítačů včetně programů Compaq, které škola získala zásluhou svých žáků
– vítězů soutěže.
Dvě žákyně místní školy byly přítomny setkání dětí s p. presidentem V. Havlem v sále pražské
Lucerny.
Tradičně dobrými výsledky se může pochlubit i místní oddíl kolové a to i na evropské úrovni.
Během roku 1998 přibylo naší obci 15 nových občánků.
Naproti tomu 18 našich občanů zemřelo, rozloučili jsme se s nimi.
Nejstarším občanem naší obce je p. Albín Ferklář ze Sasiny, který se v letošním roce dožil 101
let.

Rok 1999-2000
Blížící se konec tisíciletí a začínající nová epocha v dějinách lidstva poznamenávají horečnou
činnost v naší obci. Pracuje se na dlouhodobé koncepci výstavby obce, která bude vyhovovat
nárokům Evropské unie a současně vyřeší požadavky na moderní obec XXI. století.
V naší obci byly opraveny další komunikace (ulice Řepkova, U Liškových, Švancarova), byla
zrekonstruována další část Velké vily, sídla OÚ. Velkým soustem je rekonstrukce a vyřešení
vzhledu svitaveckého náměstí. Protože převážná většina objektů je v soukromém vlastnictví
a značně zdevastováno, je tento plán v současnosti jen velice těžko řešitelný.
Velice ožehavý je v naší obci problém nezaměstnanosti, která je odvislá hlavně na místní
textilní továrně, její situace je špatná.
Obecní zastupitelstvo věnuje trvalou pozornost a péči místnímu hřbitovu. Byl obnoven a
restaurován památník občanů Svitávky a okolních obcí, kteří padli v I. světové válce, bylo
obnoveno hlavní schodiště a zaveden nový přívod vody. V r. 2000 byl zbudován a odhalen
důstojný památník také obětem II. světové války.
Jako symbol milénia byl na místním náměstí vysazen strom, ke kterému bude dodatečně
umístěna pamětní deska – jako připomínka budoucím generacím.
V obli byly pořízeny tři dřevěné autobusové čekárny. Pracovalo se na úpravě a opravách
dalších obecních komunikací.
Byl schválen prodej hasičského srubu, prodej části obecní cesty na parcele č. 27/2.
Místní hasičský sbor provedl takřka sám, vlastními silami svých členů generální opravu
hasičského vozidla T138 a také přístavbu hasičské zbrojnice.
Voleb do krajského zastupitelstva, které se konaly na podzim v r. 2000 se v naší obci
zúčastnilo 29% občanů.
V r. 2000 nás opustilo 13 spoluobčanů.

Rok 2001
V naší obci pracuje 15 členné obecní zastupitelstvo složené ze zástupců politických stran a
sdružení, jak jim byly dány hlasy při volbách.
Pět členů v OZ má koalice KDU-ČSL,
čtyři členy má sdružení nezávislých,
čtyři členy KSČM
dva členy ODS.
Rada OZ má pět členů a jsou to:
starosta obce – p. Šváb
místostarosta – p. ing. Kachlík, který ve funkci nahradil zemřelého p. Vojt. Cetkovského,
členové rady – p. Špidla, ing. Vašíček a Jaroš.
Při OZ pracují komise finanční, bytová, stavební a revizní a také Sbor pro občanské záležitosti.
Obecní úřad jako výkonná složka OZ má 4 zaměstnankyně, které zabezpečují ekonomickou
agendu, činnost v pověřených oblastech, tj. např. vydávání obč. průkazů, záležitosti matriky,
pasů apod., provozní záležitosti obce a občanů, bytové hospodářství, místní poplatky atd.
Finanční rozpočet naší obce se v posledních letech pohybuje v rozmezí 11 až 13 mil. Kč.
Výsledky hospodaření obce jsou aktivní, naše obec je bez dluhů a stav finančních rezerv
umožňuje perspektivní plánování rozvoje obce.
Příjmová část rozpočtu je tvořena příjmy z daní, které jsou do rozpočtu obce převáděny
z vyšších správních celků, dále příjmy ze zařízení spravovaných ovcí (- školní jídelny) a také
místními poplatky (- za odvoz domovního odpadu, nájemné z bytů, vodné, poplatky ze psů
apod.) V příjmech jsou dále ještě nahodilé příjmy, např. prodej obec. nemovitostí, pozemků.
Výdajová část rozpočtu obce zabezpečuje provoz všech obecních zařízení – školy, jídelny,
odvoz odpadu, péči o vzhled obce, veřejného osvětlení, činnost hasičského sboru, údržbu
veřejných budov a bytového hospodářství ve správě obce, provoz místního vodovodu,
hřbitova, provoz OÚ apod.
Dále výdajová část zahrnuje i plánovitý rozvoj obce v přípravných a realizačních etapách (rozšíření hřbitova, úprava náměstí, komunikací, chodníků.

Ve stávajícím volebním období vzrostly finanční rezervy obce a jsou základem a jistotou
perspektivního rozvoje obce a realizací všech záměrů, jako je odkanalizování obce, zlepšení
bytového fondu.
Zapojování obecních rezerv obce do obecního rozpočtu velmi výrazně ovlivňuje rozběh a
počáteční fázi všech investičních akcí, ale i možnosti uplatnění žádostí o dotace a to proto, že
vyššími správními celky je kladně kvitována zásada spoluúčasti hrazení nákladů.

Obecní vodovod
Jeho provoz je upraven zák. č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích. Zákonem je
stanoveno, že veřejný vodovod může provozovat pouze ten, kdo vlastní licenci vydávanou
KÚ. Obec provoz vodovodu zajišťovala dosud vlastními prostředky a pracovníky, což se týkalo
kontroly provozu, odběru vzorků vody a vybíráním vodného, prováděním oprav. Proto bude
uzavřena smlouva s VAS, a.s., Boskovice, který tyto služby bude naší obci provádět.
Vlastníkem vodovodu zůstane obec Svitávka, bude mít i rozhodující právo při stanovení ceny
vody.
V obci je zajišťován a s firmou KKŠ Boskovice smluvně zajištěn pravidelný odvoz domovního
odpadu.
OÚ je pověřen vedením matriční legislativy ve správním obvodu Svitávka-Sasina a také pro
obec Sebranice a Skalice. Matriční úřad vede matriční knihy o narození, o uzavření
manželství a o úmrtí.
Na žádost občanů dále matriční úřad vyřizuje:
- uzavírání manželství
- vydávání osvědčení o právní způsobilosti k uzavírání manželství v cizině a pro uzavření círk.
sňatku,
- žádosti o výpis z trest. rejstříku
- žádosti o změnu jména
žádosti o určení otcovství
- ověřování pravosti podpisů a opisů
- žádost o vydání obč. průkazů a pasů.

V r. 2001 bylo na našem matričním úřadě uzavřeno 5 sňatků a 1 sňatek s cizincem, 5 sňatků
bylo delegováno do jiného matričního úřadu.
V tomto roce se v obci narodilo 17 dětí.
V obci velice dobře pracuje Sbor pro obč. záležitosti, organizuje veškeré kulturní akce v obci
(- Adventní koncerty, oslavy Dne matek, Odpoledne s dechovkou a p.) a při významných
životních výročích pamatuje na naše spoluobčany.

