Kdo se nepoučí z historie, je odsouzen
ji prožívat stále znovu.

Kronikářův úvod
Na návrh starosty obce Jiřího Švába byl na zasedání obecního zastupitelstva dne 20. ledna
2003 schválen do funkce obecního kronikáře místní rodák Pavel Krejcar (nar.1950),
zaměstnanec Českých drah.
Jmenovaný bude v obecní pamětní knize (kronice) zaznamenávat v časové posloupnosti
(chronologicky) současné místní události, které zobrazují obec po stránce hospodářské,
populační, sociální, veřejně zdravotnické, kulturní a náboženské od počátku roku 2002.
Události týkající se regionu, kraje nebo celého státu budou zaznamenány v případě, pokud
budou svým dosahem ovlivňovat život v obci, případně formovat způsob myšlení obyvatel. V
obdobném duchu budou stručně zmíněny i mimořádné velké dějinné události zahraniční
jejichž počet vzhledem ke globalizaci světa a ovlivňování obyvatel celé planety médii, tedy i
našich občanů, narůstá.
Snahou kronikáře je podávat na základě poskytnutých údajů a zpráv i věrný obraz o činnosti
místních spolků, společenství, organizací, podniků apod.
Veškeré záznamy budou vedeny ve smyslu stále platného zákona č. 80/1920 Sb. o pamětních
knihách obecních ze den 30. 1. 1920 a prováděcího vládního nařízení č. 169/1932 Sb. o
pamětních knihách obecních ze dne 17. 11. 1932.
Tato obecní kronika navazuje na „Pamětní knihu městyse Svitávka“ založenou roku 1924
řídícím učitelem Josefem Drahovzalem a dále obecní kroniku vedenou paní Jaroslavou
Jarošovou, zachycující události v obci během let 1988 – 2001.

Pavel Krejcar
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10 ROKŮ REPUBLIKY- Stručný přehled událostí
Ve středu 1. ledna letošního roku uplynulo deset let od rozdělení federace se Slováky. Každé,
zvláště radikální, řešení vždycky přináší dobré a špatné. Nejinak tomu bylo v případě vzniku
samostatné České republiky a Slovenské republiky. V mnohých přetrvává nostalgie po
společném státu, ale čas nakonec prověřil rozdělení republiky jako řešení správné. Riziko
věčných kompetenčních sporů bylo až příliš vysoké a mohlo v důsledku výrazně oslabit rozvoj
společného státu. Sebevíc bolestný rozchod prostě může být v jistém okamžiku prospěšný.
Připomeňme si v následujících řádcích ve stručnosti nejvýznamnější události České republiky
jednotlivých let uplynulého desetiletí, které výrazně ovlivňovaly denní život, naše názory a
myšlení, neboť v předcházející kronice o mnohých z nich není žádná zmínka.

1993
V týž den, kdy vznikly po rozpadu ČSFR samostatné státy Česká republika a Slovenská
republika byla zavedena daň z přidané hodnoty, což se odrazilo ve zvýšení cen zboží. Ještě v
lednu sněmovna 109 hlasy v prvním kole zvolila prezidentem někdejší hlavu federace
Václava Havla. Slib složil 4. února, o čtyři dny později byla oddělena měna. Posledního února
byl předsedou České strany sociálnědemokratické zvolen Miloš Zeman, slovy tehdejší
agenturní zprávy „představitel radikálního křídla v ČSSD“. Obzvláště v první polovině roku
vládly mezi ČR a SR relativně napjaté vztahy kvůli majetkovému vyrovnání. Z obou stran
padala obvinění buď z neochoty řešit problémy, či z nepřiměřených požadavků. Slovenská
reprezentace požadovala například kompenzaci za 28 obcí postoupených v roce 1920 Polsku,
za převzetí československé státní vlajky ČR, dále rozdělení federálního know-how a navrácení
„slovenského zlata“. Praha kontrovala zhruba dvojnásobným měsíčním pozastavením
předání akcií českých podniků, které v prvním kole kupónové privatizace získali slovenští

občané. Přesto na konci roku 1993 již bylo rozděleno 95 procent majetku. Prvního října byla
zahájena druhá vlny kupónové privatizace.

1994
ČR se první minutou Nového roku stala na dvě léta nestálým členem Rady bezpečnosti OSN.
Hned počátkem ledna do Prahy přiletěl americký prezident Bill Clinton, který mimo jiné u nás
jednal o projektu integrace bývalých sovětských satelitů do NATO pod názvem Partnerství
pro mír. Již 10. března premiér Klaus podepsal v Bruselu rámcový dokument o připojení ČR
ke zmíněnému projektu. Čtvrtého února začala z Prahy vysílat první celoplošná soukromá
televize ve východní Evropě – Nova. Přes více než rozpačité začátky a do té doby
nemyslitelné vkládání reklamy doprostřed pořadů si brzy získala oblibu diváků a stal se z ní a
jejího ředitele Vladimíra Železného jeden z největších fenoménů první desetiletky
samostatné ČR. Přes sebevědomí tehdejší vlády se 22. března na pražském Staroměstském
náměstí sešlo 40 tisíc odborářů protestujících „proti zhoršování sociální situace“. Na konci
června akcionáři banky Bohemia na valné hromadě rozhodli o ukončení činnosti. Šlo o případ
první likvidace české banky. V červenci Clinton schválil přesun rozhlasových stanic Svobodná
Evropa a Svoboda do Prahy. Sedmnáctého října v mladoboleslavské Škodě zahájili výrobu
felicií. Třetího prosince bylo uzavřeno poslední kolo druhé vlny kupónové privatizace.

1995
K 1. únoru vstoupila v platnost dohoda o přidružení ČR k Evropské unii. Na výročí
komunistického převratu 25. února v Praze na Staroměstském náměstí bouřilo kvůli
zákonům o důchodovém pojištění 90 tisíc odborářů. Na první návštěvu samostatné ČR přijel
ve dnech 20. – 22. května papež Jan Pavel II. V Praze sloužil bohoslužbu na strahovském
stadionu, v Olomouci kanonizoval Jana Sarkandera a Zdislavu z Lamberka. Jménem všech
katolíků požádal o odpuštění křivd spáchaných na nekatolících. V polovině června pohrozili
odboráři českých drah časově neomezenou stávkou. Premiér Václav Klaus jim ustoupil,
přestože ministr dopravy Jan Stránský byl proti. Pohotovost odborářů trvala až do 10. října.
Prvního listopadu vstoupilo do administrativní stávky sedm tisíc lékařů. Byla přerušena až po

jednání šéfa stávkujících lékařů Davida Ratha s prezidentem v polovině měsíce. Vláda
lékařům na rozdíl od železničářů neustoupila. V polovině prosince řádila na území ČR
chřipková epidemie.

1996
V druhé polovině ledna předal premiér Václav Klaus žádost o členství v Evropské unii.
Sedmadvacátého téhož měsíce zemřela manželka prezidenta Olga Havlová. Na přelomu
května a června proběhly první sněmovní volby v samostatné ČR. Zvítězila ODS s malým
náskokem před ČSSD. Tehdejší vládní koalice ODS, KDU-ČSL a ODA ztratila většinu ve
sněmovně. Výsledkem složitých jednání bylo pokračování dosavadní koalice. ČSSD, která
vládu tolerovala, získala mimo jiné místo šéfa sněmovny pro Miloše Zemana. Začátkem září
pokřtil Václav Klaus nový model auta z Mladé Boleslavi, Škodu Octavii. V listopadu
odstartoval šéf lidovců Josef Lux aféru okolo BIS (Bezpečnostní informační služba): prý měl
doklady o tom, že ho tato služba sledovala. Následoval pád prozatímního šéfa BIS Stanislava
Devátého. Svým dílem k aféře přispěl Miloš Zeman, když hovořil o náběhu na policejní stát. V
polovině listopadu proběhly první volby do Senátu. Fakticky celý prosinec lékaři bojovali o
život prezidenta Václav Havla, když mu nejdříve odstranili „nevelký zhoubný nádor“ z plic.
Třináctého prosince schválila sněmovna díky Jozefu Wagnerovi a Tomáši Teplíkovi z ČSSD
vládě rozpočet. Oba pak byli ze strany vyloučeni, vládní koalice díky nim získal opět většinu.
Těsně před Vánoci oznámil svůj odchod z vlády i politiky místopředseda kabinetu a šéf ODA
Jan Kalvoda, který si neoprávněně před jméno psal titul JUDr.

1997
Rok začal utajovanou svatbou herečky Dagmar Veškrnové s Václavem Havlem. Jinak byl ve
znamení postupného úpadku moci premiéra Klause. Nejdříve musel v průběhu roku pod
tlakem koaličních partnerů i části ODS souhlasit s přijetím dvou „balíčků“ na ozdravení
ekonomiky, v listopadu po zveřejnění pravé identity stranických sponzorů, kdy se za jmény
Lájos Bács a Radžív Sinha skrýval někdejší tenista Milan Šrejbr, byl donucen podat demisi své
vlády po nátlaku části ODS v čele s Janem Rumlem a Ivanem Pilipem podporovaným KDU-ČSL

i ODA. V prosinci Klaus musel přihlížet sestavení úřednického kabinetu pod vedením
dosavadního guvernéra ČNB Josefa Tošovského. Počátek roku přitom vypadal svízelně spíše
pro Klausova rivala Zemana, který slíbil dodat „kufřík“ důkazů o zneužívání BIS. Nakonec na
Hrad donesl zčásti nepodstatné a zčásti zfalšované listiny. Špionážní aféra vyšuměla do
prázdna a Zeman se blafoval. V únoru sněmovna vyslovila souhlas s dlouho připravovanou
česko-německou deklarací. Duben uplynul ve znamení česko-slovenské přestřelky
odstartované Havlovým výrokem, že premiér Vladimír Mečiar trpí stihomamem. Od 7.
července po deset dní řádily na celém území Moravy a části východních Čech katastrofální
záplavy. Další menší vlna přišla po deštích 18. až 22. července. Škody byly vyčísleny na 60
miliard korun, kvůli záplavám zemřelo 48 lidí. Osmého července Severoatlantická aliance v
Madridu rozhodla, že ČR společně s Maďarskem a Polskem nabídne členství. Od 1. října byla
maximální rychlost vozidel jedoucích v obcích omezena na 50 km/h (většinou ji nikdo
nedodržuje), 23. října sněmovna přijala zákon o zřízení 14 krajů.

1998
Hned 2. ledna prezident jmenoval prozatímní úřednickou vládu premiéra Tošovského.
Sněmovnou prošla díky podmíněné podpoře ČSSD. Ve druhé polovině ledna odpadlíci z ODS
založili stranu Unie svobody. Dvacátého ledna byl ve druhém kole těsným poměrem hlasů
zvolen prezidentem Václav Havel. Dagmar Havlová při tom vypískala republikána Jan Vika za
slova o neregulérnosti voleb. Čeští hokejoví reprezentanti 22. února v japonském Naganu
splnili sen generací fanoušků, když triumfovali ve skvěle obsazeném olympijském turnaji. Při
návratu jim národ připravil dosud nevídané ovace. Od 1. dubna po více než šestileté
nadvládě Iva Mathého jej v čele České televize nahradil Jakub Puchalský (28). V rakouském
Innsbrucku se podrobil akutní operaci perforace tlustého střeva prezident Havel, který tam
byl na dovolené. Několik dní visel jeho život na vlásku, domů z péče lékařů mohl až po celém
měsíci. ODS v polovině května zveřejnila nelichotivé výsledky forenzního auditu stranických
financí. Žádné konto ve Švýcarsku se nikdy nepodařilo ani auditorům, ani policii objevit. V
prvních předčasných volbách v historii samostatné ČR triumfovala v červnu ČSSD,
nepropadla však ani Klausova ODS. Zeman nabízel společnou vládu lidovcům a Unii svobody,
nakonec přes jejich neochotu se však dohodl s Klusem na „slavné“ opoziční smlouvě a mohl

sestavit první jednobarevný vládní kabinet. Začátkem srpna byl Havel kvůli srdeční arytmii
opět v ohrožení života. V září byly položeny základy budoucí čtyřkoalice (KDU-ČSL, US, DEU a
ODA), jejíž představitelé se dohodli na společném postupu v podzimních komunálních a
senátních volbách.

1999
Smluvně-opoziční ODS vytvořila koncem ledna stínovou vládu a zaměřila svoji kritiku na plán
revitalizace a značně neúspěšnou kampaň „čisté ruce“. Dvanáctého března se ČR oficiálně
stala členským státem NATO. Koncem března byla zveřejněna dřevíčská výzva, ve které lidé z
vysokého byznysu, ale i ČNB reagovali na nelehkou ekonomickou situaci. Šéfa Novy
Železného sesadila 19. dubna valná hromada z funkce jednatele a generálního ředitele ČNTS.
Začal tím boj o Novu, který nakonec v této fázi prohráli američtí partneři. Železný začal
samostatně vysílat 5. srpna. Hněv si investoři hodlají zchladit na ČR, které dnes u jedné z
arbitráží hrozí udělení pokuty v řádu mnoha miliard za to, že Američanům neochránila
peníze. Koncem měsíce července byla zveřejněna iniciativa intelektuálů Impuls 99 vyzývají k
diskusi o směřování společnosti. V září strany čtyřkoalice podepsaly svatováclavskou dohodu
o společném postupu, která byla myšlena jako alternativa opoziční smlouvě. Na desáté
výročí listopadového převratu vznikla 17. listopadu výzva studentských vůdců Děkujeme,
odejděte! adresovaná Klausovi a Zemanovi. Přestože petici podepsalo přes 170 tisíc lidí a
bouřilo se na náměstích po celé republice, ani jeden z politiků neuposlechl. Dvaadvacátého
listopadu zemřel bývalý předseda lidovců Josef Lux, který již rok před tím kvůli leukémii
opustil vysokou politiku.

2000
Leden byl, stejně jako konec předchozího roku, poznamenán Klausovou snahou vylepšit pro
ODS pozici ve smluvně-opozičním svazku s ČSSD. Klaus mluvil i o konci smlouvy, výsledkem
jeho složitých manévrů však byl „toleranční patent“ z poloviny ledna. Zemanovi měl umožnit
vládnout až do konce volebního období výměnou za několik starších ministrů a příslib, že

sociální demokraté společně s ODS změní volební systém na většinový. To se jim nakonec
nepodařilo nejen kvůli podzimnímu triumfu čtyřkoalice v senátních volbách, ale i kvůli
odmítavému stanovisku Ústavního soudu. Polovina roku byla ve znamení uvalení nucené
správy na IPB banku; banka byla brzy „převedena“ pod křídla ČSOB. Ve státních financích
zůstala díra zhruba 150 miliard korun, vinu si předhazují všechny strany sporu. Koncem září
zažila česká metropole nejbouřlivější demonstrace od roku 1989. V tu dobu totiž v
Kongresovém paláci jednala světová ekonomická elita v rámci zasedání MMF a Světové
banky a svůj názor na globalizaci přijelo do Prahy patřičně vyjádřit zhruba patnáct tisíc
levicových radikálů. Po té, co spolkla sto miliard korun, začala jaderná elektrárna v Temelíně
9. října v devět hodin devět minut večer štěpit atom. Marné byly protesty Rakušanů, kteří
hrozili zablokováním vstupu ČR do EU. Když byl 12. prosince odvolán ředitel České televize
Dušan Chmelíček a místo něho instalován Jiří Hodač, bylo to na pracovníky ČT a občanské
iniciativy už trochu moc. Za jeden kalendářní rok totiž dostali již třetího šéfa; Chmelíček
nastoupil v únoru po Jakubu Puchalském. Navíc za rošádami viděli snahu ODS ovládnou ČT.
Začali proto okupovat Kavčí hory, na kterých strávili i silvestra.

2001
Dvanáctého ledna kubánské úřady zadržely poslance Ivana Pilipa a Jana Bubeníka. Po
intervenci šéfa Senátu Petra Pitharta je Fidel Castro 5. února propustil domů. Televizní
rebelie se přelila do nového roku a skončila začátkem února po volbě Jiřího Balvína
ředitelem. V průběhu roku politici upravili také legislativu. Česká televize se dodnes za stávky
nevzpamatovala, neúměrně narostla moc zaměstnanců a dozorující rady. Rakušané včetně
politických špiček stále bojovali proti Temelínu. Kampaň nabrala na obrátkách v polovině
února po angažmá amerického právníka Eda Fagana. Vše ale vyšumělo do ztracena.
Počátkem dubna byl zvolen šéfem ČSSD Vladimír Špidla, Zeman zůstal premiérem. V květnu
se po Janu Kasalovi stal šéfem KDU-ČSL Cyril Svoboda. V červnu začala US předsedat Hana
Marvanová. Jaro bylo ve znamení souboje ministra průmyslu Miroslava Grégra a ministra
financí Pavla Mertlíka o „velký třesk“. Podle tohoto plánu stát měl do ekonomiky
„napumpovat“ několik set miliard. Grégr triumfoval, Mertlík podal v dubnu demisi. Plán se
nakonec neuskutečnil. V pondělí 4. července na jatkách v Kostelci u Jihlavy skončil život první

tuzemské krávy nakažené nemocí šílených krav (BSE). Následovalo vybití stáda a pokles
spotřeby hovězího masa. Černé obavy zemědělců se nenaplnily, spotřebitelé se od té doby k
výrobkům z hovězího masa vrátili. Jedenáctého září udeřili teroristé v New Yorku a
Washingtonu.
(Podle časopisu TÝDEN)

10 ROKŮ SVITÁVKY – události, zajímavosti aneb
co v předchozích zápisech nenajdete
1993
V březnu je započato s rekonstrukcí silničního mostu přes potok Semíč včetně jeho rozšíření,
začátkem září je most hotový. Ve čtvrtek 18. března je v sále OÚ veřejná schůze, kde jsou
občané seznámeni s dubnovým termínem zahájení plynofikace obce, skutečné datum je až
10. května, celá akce se rychle rozjíždí ulicí Školní, Komenského. První občané, kteří mají
nainstalovány plynové kotle a domovní přípojky mohou od 21. 10. již topit. Během roku
pokračuje výstavba obecního vodovodu. Na Silvestra je v místě křižovatky ulic Palackého a
Komenského otevřena nová hospoda NA RANĚ.

1994
V posledním březnovém týdnu jsou rozšířeny vnitřní prostory prodejny OVOCENTRUM pro
prodej masa, uzenin, ovoce a zeleniny. 1. května pořádá v KSČM v parku „Prvomájovou
veselici“. Začátkem června zavítal do parku předseda SPR-RSČ Miroslav Sládek. 12. června je
v místním kostele uspořádán koncert na němž v roli sólistky vystoupila svitávecká rodačka a
členka Národního divadla v Brně Naďa Bláhová-Jeřábková. Pokračováno s plynofikací na
Skalkách, Na záhonech, podél Sebránku ulicí Tovární a Palackého. Ve dnech 18. a 19.
listopadu probíhají komunální volby, na prvním veřejném zasedání 2. 12. zvolen starostou

obce opět Jiří Šváb, místostarostou Vojtěch Cetkovský. V noci na 31. 12. byly na osmi
hrobech místního hřbitova v těsné blízkosti vstupní brány poškozeny neznámým vandalem
náhrobní pomníky a kříže.

1995
V dubnu zahájena stavba objektu domku pro technologii telefonní ústředny naproti budově
stávající pošty. Plynofikace obce a pokládka vodovodního řádu stále pokračují. První oslava
Dne matek po listopadu 1989 se konala v neděli 14.5. v sále obecního úřadu. Během letních
prázdnin je opravena fasáda na budově základní školy. Výročí 110. let existence místních
hasičů je důvodem k oslavám prvního říjnového dne. V podzimních měsících probíhají zemní
práce s pokládkou plynového potrubí V Domkách, ačkoliv tam o zavedení plynu původně
nebyl zájem. Místní občanka Hana Budišová, jako MISS SEKRETÁŘKA vyhrála pobyt v Paříži,
kožešinové paleto a zlatý náramek. Pro zadluženost zavřena v září místní textilní továrna
Svitex a.s. Koncem roku přestal dojíždět do Svitávky boskovický děkan Jindra, celebrovat mše
dojíždí z Kunštátu P. Josef Čermák. Koncem roku položen DOK (dálkový optický kabel)
přicházející od Sebranic ulicí Fr. Řepky do objektu nové telefonní ústředny. V pátek 29. 12.
byl v nově zřízené pekárně patřící k samoobsluze OVOCENTRUM upečen a v prodejně
nabízen první svitávecký chléb. Cena bochníku byla 13,80 Kč.

1996
V lednu před hospodou U Zvonu vystupuje se svojí agitací republikánský předseda Miroslav
Sládek. V neděli 12. 5. vystupují místní děti v programu k svátku matek nazvaný „Krásnou
pohádku znám“. V nočních hodinách 13. 5. vyhořela restaurace fotbalového klubu SK
Moravan Svitávka, která byla součástí objektu kabin. V červenci započato se stavbou nové
hospody, otevřena je 4. října.V druhé polovině června započato s kanalizací pro dešťovou
vodu před na generální opravou vozovky od hasičské zbrojnice po náměstí. Dále probíhá
oprava vozovky na Hybešově ulici. SPT TELECOM provádí v obci rekonstrukci místní telefonní
sítě s přípojkami do jednotlivých domů. Poslední metry živičného povrchu na rekonstruované
vozovce v ulicích Školní, Komenského až po křižovatku na náměstí Svobody byly položeny 18.

října. Součásti této akce bylo i dláždění chodníků zámkovou dlažbou, odstavné pruhy ze
zámkové dlažby byly dokončeny až během měsíce prosince. V neděli 8. 12. uspořádán v sále
OÚ první svitávecký adventní koncert pod názvem Koncert dobré vůle, vystupuje na něm
smíšený pěvecký sbor B. Martinů z Letovic. Finanční výtěžek byl odeslán na konto Nadace O.
Havlové a konto Bariéry.

1997
Ve dnech 4. – 8. února se uskutečnila doposud největší stávka železničářů z důvodu
nekoncepčnosti řešení problémů na železnici, nehospodárnosti a sní spojené rozkrádání
majetku ČD. Občané mají problém se dostat do zaměstnání. V soboru 22. 2. je na OÚ
uspořádána oslava 100. narozenin p. Albína Truhláře ze Sasiny s bohatým programem
připraveným místním SPOZ. Pokračují práce na pokládce zámkové dlažby a úpravě chodníků
kolem rekonstruované vozovky. Opravována je střešní krytina na kostele. Svitávka má podle
dubnového regionálního tisku nejvyšší nezaměstnanost na okrese 5,27% (okr.průměr 3,56%).
Od 1. 5. dochází k přejmenování ulic a částí obce: Rudé armády na Školní, Zd. Nejedlého na
Černovice, Marxova čtvrť má nový název V Domkách. Rekonstrukce I. železničního koridoru
Břeclav – Děčín je už i na našem katastru. Začíná v květnu výlukou traťového úseku Skalice
nad Svitavou – Letovice s náhradní autobusovou dopravou. Dne 17. 5. je otevřena nová
„Hospoda u Nováka“. Před poutí je dokončen živičný povrch na místní komunikaci k parku
včetně nových chodníků. Současně s poutí probíhá oslava 100. výročí otevření nové školní
budovy. V sobotu 5. 7. po poledni začíná vydatně pršet, v neděli již hasiči čerpají vodu ze
sklepů na Záhonech. Kolem Svitavy prožívají lidé dramatické chvíle, výška hladiny
kulminovala v úterý a poté voda opadává. Hovoří se o stoleté vodě. Dne 27. 7. před svým
odchodem celebruje ve Svitávce svoji poslední nedělní mši P. Josef Čermák, na jeho místo
nastupuje nový kněz Vít Fatěna. Dne 30. 11. je zprovozněna nová 2. traťová kolej mezi Skalicí
a Letovicemi. V neděli 14. 12. další svitávecký adventní koncert.

1998

Hlavní událostí měsíce února se stává oslava zlaté svatby MUDr. Isidora Maršálka a paní
Zdeny Maršálkové v prostorách velké vily za přispění členů SPOZ. Začátkem března opět
vyloučeny traťové koleje mezi Skalicí a Letovicemi z důvodu demolice části železničního
mostu u Labutě. V neděli 17.5. uspořádána v sále OÚ oslava svátku matek pod názvem Nám
se na tom světě líbí. V pátek 19. 5. je v podvečer v parku vyloveno z řeky tělo místní šestileté
dívky, oživit se ji nepodaří ani lékařům, kteří během několika minut přiletěli vrtulníkem
záchranné služby z Brna. Začátkem srpna je provedena demolice stávajícího památníku
obětem I. světové války, 2. 11. je vysvěcen pomník nový, který zhotovila místní firma
Kamenictví Zelinka & Randula. Dne 28. října je v místním kostele slavnostně vysvěcen nový
obecní prapor. Ve dnech 13. – 14. 11. probíhají volby do obecního zastupitelstva, starostou
je opět zvolen Jiří Šváb. V neděli 13. 12. je v kostele uspořádán adventní koncert.

1999
Již v prvním týdnu nového roku začínají práce na rekonstrukci vozovky v ulicích Mezimostí a
Josefa Slavíčka, kde je zároveň zpevňován břeh ramene (náhonu) řeky Svitavy. Dne 7. 1.
projíždí poprvé po železniční trati v úseku Brno – Česká Třebová elektrická lokomotiva
vezoucí soupravu s měřícím vozem. Prvním vlakem taženým elektrickou lokomotivou
363.173-6, který vezl cestující v celém rekonstruovaném úseku z Brna do České Třebové se
stal osobní vlak 4702 s odjezdem z Brna v 5 hodin 40 minut. V březnu je dokončena
rekonstrukce mostu přes Svitavu u horního mlýna. Se začínajícím jarem přilétají čápi a staví si
hnízdo na školním komíně. Začátkem dubna je zahájena oprava mostu přes Svitavu při
výjezdu z náměstí do Mezimostí, oprava dokončena začátkem července. Koncem června
dokončen a zprovozněn vodovod na hřbitově. Během července a srpna opravena zničená
silnice včetně chodníků na ulici Palackého. V sobotu 24. 7. uspořádal místní klub kopané SK
Moravan Svitávka I. ročník turnaje v kopané pod názvem Memoriál p. Zdeňka Jakubce st. V
závěru července byla zahájena a v závěru roku dokončena oprava čelní fasády velké vily.
Začátkem prosince je v sále uspořádán v pořadí již čtvrtý adventní koncert, na kterém je
občanům poprvé nabídnuta publikace O Hradisku a založení Svitávky.

2000

V první polovině dubna započato na hřbitově s likvidací starých náhrobků na hrobech, které
již nemají žádného majitele. V květnu je v sále OÚ uspořádána výstava autorky M.
Vitouchové pod názvem Oživlé kameny. Na přelomu dubna a května vybudován na hřbitově
památník obětem II. světové války. Od 28. 5. začíná platit nový jízdní řád Českých drah. Od
toho dne začínají na rekonstruované trati I. železničního koridoru Brno – Česká Třebová
jezdit vlaky vyšší kvality Eurocity a Intercity, které byly převedeny z trati Brno – Havlíčkův
Brod – Praha. Dne 2. 6. otevřena v parku Hospůdka Pohoda, o dva měsíce později se zde
uskutečnil Taneční večer pro všechny generace, na kterém hrál a zpíval bývalý svitávecký
rodák žijící v Praze Jaromír Jansa. Začátkem září dokončena položením živičného povrchu
rekonstrukce ulice Palackého. Pořízeny a postaveny tři dřevěné autobusové čekárny. Dne 27.
10. zasazen na náměstí strom milénia, kterému chybí slíbená pamětní deska. Provedena
oprava fasády bočních stěn velké vily.

2001
Na více než deset let neobydlenou faru se přistěhovala rodina pan Ladislava Tobolky.
Koncem března přilétají na školní komín již třetím rokem čápi. O pouti je na hřišti mimořádné
množství kolotočů a dalších pouťových atrakcí. V druhé polovině roku zahájena oprava
fasády zadní části velké vily. V září probíhá oprava místní komunikace V Domkách. Dne 6. 10.
Pořádá TJ Sokol v místní sokolovně koncert Ladislav Kerndla a jeho dcery Terezky za
doprovodu sólistů orchestru Gustava Broma.

