SRPEN 2022
Veškeré nové informace o dění v našem městysi naleznete na Facebooku: městys Svitávka – oﬁciální stránka městyse,
na webových stránkách www.městys-svitavka.cz, v mobilní aplikaci „V obraze“ a nově i na Instagramu.
Vážení spoluobčané,
blíží se konec volebního období, tak bych
chtěl krátce zhodnotit práci moji i mých kolegů, kterou jsme odvedli pro vás a pro celou Svitávku.
S potěšením můžu říct, že jsme kromě jednoho bodu – obnova kapličky na Hradisku,
splnili všechno, co jsme slíbili v tomto volebním období udělat a v mnohém i plány
překročili.
Vše je součástí naší vize, kterou jsme si stanovili před 8 lety a jedeme v ní krok za krokem. Jako starosta k tomu potřebuji tým
lidí, kteří se mnou spolupracují, podílejí se
na strategii a koncepci daného projektu. Já
jsem to štěstí měl. Většina zastupitelů tuto
strategii podporovala, a proto se nám podařilo mnoho nového zbudovat či opravit.
Jsem rád, že jsem přesvědčil své kolegy k investicím, které jsme v naší Svitávce udělali.
Využili jsme příznivé doby, kdy byly ceny
stavebních materiálů, práce a úrokové sazby na nízké úrovni. Nečekali jsme na různé
dotace a díky vysokým daňovým příjmům
do našeho rozpočtu se nám podařilo téměř
vše vybudovat za vlastní peníze, které kdyby jsme dnes měli na účtu, ztrácely by stále
na hodnotě. Úvěr, který městys čerpal na
výstavbu kanalizace a ČOV, na výstavbu bytového dobu a sportovní haly je nyní ve výši
35 mil. a loni se nám podařil zaﬁxovat úrok
z tohoto úvěru na 0,96 % až do konce splácení. Tento úrok nám mnoho obcí a měst
závidí a pochvalu jsme získali i na Ministerstvu ﬁnancí. Jak je patrno z našeho rozpočtu, splátky činí 2 mil. Kč ročně. Rozpočet se
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schvaluje každý rok v březnu. Po odečtení
provozních nákladů se zastupitelstvo rozhoduje, jaké investiční výdaje schválí. Níže
se dočtete, jak vaši volení zastupitelé hlasovali pro tyto investiční akce. Možná Vám to
usnadní volbu při rozhodování koho volit
v nadcházejících komunálních volbách.
Jsem rád, že většina zastupitelů, které jste si
zvolili, rozpočty městyse podporovali a ti co
byli nerozhodní, a nebo nepodpořili schválení rozpočtu a ani nenavrhli jiné návrhy, by
to měli vysvětlit vám – voličům.
Často slyším otázku, zda se budu znovu
ucházet o post starosty. Ano, budu.
Už vím, že na komunální úrovni nerozhoduje až tak stranická příslušnost, ale jsou
pro mě důležití lidé, kteří jsou ochotni svůj
volný čas využít pro svou obec, svůj spolek,
podílet se na kulturních a sportovních akcích. A věřte mi, že vím, o kom mluvím, a proto jsem je oslovil na kandidátní listinu hnutí, se kterým se budu znovu ucházet o post
starosty. Za čtyři volební období, kdy jsem
vykonával funkci místostarosty a starosty,
jsem vás určitě mohl přesvědčit o mé práci
pro Svitávku. Své zkušenosti bych chtěl využít pro pokračování v této práci, mám sílu,
chuť a vizi a vím, co naše Svitávka potřebuje. Postavil jsem kolem sebe tým lidí, bez
kterých tato práce nejde dělat. Většinu mého týmu již znáte a víte, co od nás můžete
očekávat. Do dalšího období máme připravené další nové projekty a jsme připraveni
pokračovat ve stávajících kulturních a sportovních akcích, na které jste zvyklí.
Jaroslav Zoubek, starosta městyse
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Park městyse
Po zhotovení nových cest v parku městyse
jsme se zaměřili na zeleň. Trávníky po stavbě byly upraveny a nově vysety. Stávající
záhony byly doplněny novými trvalkami
a zasypány kůrou. Po parku byly umístěny
betonové květináče s letničkami.
Před vilou byla zasazena magnolie. Tento
keř nejenže na jaře krásně kvete, ale především magnolie patří do našeho parku již historicky, protože rodina Löw-Beerů magnolie ve své zahradě pěstovala.
Prosíme návštěvníky parku: neničte zeleň,
choďte po cestách, děti netrhejte kytičky,
chovejme se všichni tak, aby se rostlinkám
u nás líbilo a mohly nám dělat radost co
nejdéle.
Majitele domácích mazlíčků prosíme o dodržování zákazu venčení. Není zrovna příjemné při údržbě zeleně se potkat s exkrementy.
Kompletně byl zrekonstruován most do
parku, nyní se ještě bude upravovat nájezd
na tento most.
Nově pro vás, návštěvníky parku a dětského hřiště připravujeme pítko s pitnou vodou.
Bude umístěno u dětského hřiště.
Miroslava Holasová, místostarostka městyse
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Chodník bosou nohou Lavička na „Špici“

Sportovní hala

Novinkou v našem parku je chodník bosou
nohou.

Malý sál ve sportovní hale využívají i rodiče
a děti z Rodinného centra Ferda.
Hala má široké využití a jsme moc rádi, že se
nám podařilo sportovní halu v zastupitelstvu prosadit a následně postavit.
Je dobře, že se po 4 letech ukázalo, že to bylo dobré rozhodnutí. Při dnešních cenách
stavebních prací a výši úrokových sazeb bychom již takovou halu v současné době nepostavili.
Celkové náklady na výstavbu haly byly:
34 118 219 Kč bez DPH.
Cena díla obsahovala: kompletní demolici
staré tělocvičny, výstavbu samotné sportovní haly, parkoviště s příjezdovou komunikací a inženýrské sítě.
Hala si na svůj provoz „vydělá“ sama a nemusí se dotovat z rozpočtu městyse. Dokonce generuje i zisk, který se investuje zpět do
obnovy a modernizace.
-MiH-

Proč je chůze naboso zdravá?
- Stimuluje reflexní body a aktivuje imunitu
- Je skvělou prevencí proti plochým nohám
- Zapojí při chůzi všechny svaly a podpoří
správný vývoj klenby
- Posiluje svaly a zlepšuje rovnováhu
- Odlehčí tlak na patu
- Zlepšuje postoj a držení těla
- Zlepšuje krevní oběh
- Krásně masíruje chodidla
- Chůze je lehčí a pružnější
- Kontakt s přírodou vás nabije energií
Dodržuj odstup. Choď pomalu. Nenič chodník a neodnášej materiál z chodníku.
Vstup na vlastní nebezpečí.
Děkujeme za výrobu panu Jaroslavu Kuncovi a panu Marku Matuškovi.
Miroslava Holasová, místostarostka městyse

Snad všichni návštěvníci parku si pamatují,
že na „Špici“ bývala lavička. Ticho, klid, zpívající ptáci, zeleň – to se nabízí k příjemnému posezení. Bohužel nejdříve kolem lavičky bývalo spoustu odpadků, nedopalků od
cigaret, lahví od různých nápojů – což naši
pracovníci poctivě uklízeli. Jednoho dne lavička zmizela, mysleli jsme, že skončila v řece. Ale tam nebyla, to jsme kontrolovali,
když byla řeka vypuštěná. Loni byla tato část
parku bez lavičky a tudíž byli občané ochuzeni o příjemné posezení. Letos jsme lavičku znovu na „Špici“ umístili. Sice jen dřevěnou, ale věříme, že tam bude dlouho. A doufáme, že neskončí podobně jako strom a odpadkový koš.

Oprava zdi na hřbitově

Miroslava Holasová, místostarostka městyse

Připravujeme
Je dokončen projekt na opravu mostu na ul. Fr. Řepky a chodníku na ul. Mezimostí a také projekt na výstavbu nového zázemí pro fotbalisty. Všechny projekty byly podány na
stavební úřad. Čekáme na vyjádření.
Nyní se pracuje na projektu chodníku na ul. Havlíčkova.
Zpracovávají se podklady pro žádost o dotaci na projekt zaměřeného na „Rozvoj odborného vzdělávání v ZŠ Svitávka.
V plánu je výstavba nového pumptrackového hřiště u sběrného dvoru. Studie je zhotovená, připravuje se projekt pro územní rozhodnutí. Pumptrack je uměle vytvořený
uzavřený okruh pro jízdu na kole a na koloběžce, skateboardu či inline bruslích. Dráhu
ze projíždět bez šlapání či odrážení. Okruh je tvořený vlnami
a klopenými zatáčkami, které umožňují udržovat a zvyšovat rychlost. Pumptracky jsou poměrně bezpečná a zábavná cyklistická sportoviště
pro děti i dospělé. Pumptracková jízda vhodným způsobem
rozšiřuje cyklistické dovednosti.
Jaroslav Zoubek, starosta městyse

V současné době probíhá oprava hřbitovní
zdi, která byla v havarijním stavu a hrozilo
její sesunutí.
- Bylo provedeno odbourání stávající kamenné opěrné zdi od schodiště směrem
doleva.
- Byla odstraněna sesutá zemina a vyhlouben základ.
- Buduje se nová opěrná zeď ze ztraceného bednění a štípaných bloků.
- Zhotoveno bude nové schodiště.
Práce probíhají dle časového harmonogramu. Cena stavebních prací je cca 1,6 mil. Kč.
Hotovo by mělo být do konce léta.
Jaroslav Zoubek, starosta městyse

Vyhlášení výzvy
„Co se ti nejvíc líbí ve Svitávce“
Nakresli nebo vyfoť to, co se ti nejvíc líbí
ve Svitávce. Obrázek nebo foto přines
v sobotu 3. září v 18 hodin na jarmark.
Při odevzdávání dostaneš odměnu. Zúčastnit se mohou všichni občané Svitávky – dospělí i děti. Moc se těšíme na
vaše obrázky a fotky.
-MiH-
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Naděje do dalších let

Rozšíření muzea

„Doma je člověk tam, kde v dětství hrával
kuličky“, měl kdysi prohlásit Jan Werich.
Dnes již jeho výrok neplatí, vše se neuvěřitelně a rychle změnilo, k nemalé škodě je
i to, že děti hru s kuličkami už ani neznají.
A v této uspěchané a překotné době přestávají lidé vnímat nejen své okolí a prostředí,
kde žijí, ale i spoustu nových věcí, které jim
za nějakou dobu zevšední a stávají se pro
ně samozřejmostí.
Vzhledem k tomu, že lidské je zapomínat,
rád bych jako svitávecký patriot některé
události za posledních necelých deset roků
v retrospektivě připomněl. Po největší investiční akci, což bylo vybudování kanalizace v letech 2011–14 se vedení obce podařil
„husarský housek“ a to prosadit zákaz průjezdu kamionů a podomního prodeje v obci, během dvou let, včetně zhotovení projektové dokumentace, byla postavena nová sportovní hala pro žáky místní základní
školy (druhá velká investice po kanalizaci,
jejíž výše byla snad hádáním z křišťálové
koule zpochybňována), vyžívána je dalšími
nejen domácími sportovními zájemci a kluby. Došlo k řadě oprav místních komunikací, mostků přes Sebránek i mostu do parku,
zvláště pak byla předlážděna silnice po budovu fary včetně nahrazení nefunkční dešťové kanalizace novou, položením žulových
kostek na cestách v parku dalo celému prostředí výrazně novou tvář, na náměstí byl
vybudován víceúčelový dům s ordinací praktického lékaře, jehož přeložením do tohoto
objektu získala školka možnost dalšího rozšíření. Došlo také ke změně v řízení městyse
snížením počtu administrativních pracovníků a zřízením funkce obecního strážníka
spojené se zlepšením dohledu na části obce i za pomoci kamerového systému se záznamem. V roce 2016 bylo pro Svitávku velice příjemné její vítězství v celostátní soutěži o nejkrásnější radnici, v ní bývají pořádány různé kulturní akce – koncerty, besedy se známými herci, v době vypuknutí epidemie covidu zde děvčata šila první roušky.
Ve Velké vile vzniklo i muzeum podnikatelské rodiny Löw-Beerů, celý areál je hojně
navštěvován nejen turisty a zájemci z naší
země, ale i ze zahraničí, o tom svědčí komentované prohlídkové akce i zápisy v knize návštěv.
Nejde jen o velké věci, ale i „drobnosti“ jako
je údržba zeleně na celé řadě míst, úklid
ulic, v zimě posyp chodníků a odhrnování
sněhu v brzkých ranních hodinách malou
skupinkou obětavých pracovníků, našich
spoluobčanů.

V únorovém čísle jsem slíbil překvapení, na
kterém pracujeme s bývalým kronikářem
Pavlem Krejcarem. Nebude to o rodině LöwBeer, ale posuneme se o několik století dozadu a v druhém případě do doby 30 000 let
před naším letopočtem. Muzeum bude rozšířeno o období pravěku, kdy nejdůležitějším nálezem byly kosterní pozůstatky pleistocenního člověka nalezené v opuštěném
hliníku bývalé svitávecké cihelny při výzkumu kvartéru v rámci geologického mapování našeho regionu, který prováděla v roce
1962 Libuše Smolíková z Katedry geologie
Přírodovědecké fakulty Karlovy Univerzity.

Bohužel se nepodařilo doposud obnovit
kapli sv. Ducha na Hradisku, zatím se nenašel vhodný dotační titul nebo sponzor,
který by měl zájem o obnovení této zničené sakrální památky.
Nemohu se nezmínit o jedné negativní
události. Byl jsem rozhořčen, kdy na základě nepravdivých informací (v okresním periodiku byl použit výraz lží) bylo znemožněno vybudování chráněného bydlení pro
mentálně znevýhodněnou mládež, která
nemá to štěstí jako ostatní zdraví lidé, kdy
se Svitávka objevila ve velmi negativním
světle ve dvou pořadech 168 hodin vysílaných Českou televizí. V Opavě mám mladé
přátele, kteří v takovém prostředí pracují
a nechápali, co se to u nás děje.
Z mého pohledu to byl samozřejmě neúplný výčet událostí a akcí, za kterými se skrývá
spousta každodenní práce. Na závěr jsem
přesvědčen (a nejen já), že ti současní zvolení zastupitelé, kteří se na zasedáních místního zastupitelstva ve velké míře zdržují při
hlasování, neměli by už nově kandidovat
do místní samosprávy.
I přes některé výhrady se zde žije dobře. Pokud občané usoudí, že jim současné nezávislé sdružení a vedení městyse dává jistotu
a perspektivu rozvoje Svitávky, mohou se
vyjádřit v nadcházejících komunálních volbách. Já už jsem rozhodnut. Pavel Krejcar

Součástí nové expozice bude i obrazová rekonstrukce hradu na Hradisku výtvarníka Libora Baláka z období krále Jiřího z Kunštátu
a Poděbrad postaven Janem Vaňkem z Boskovic v polovině 15. století, který měl zaniknout za války s Matyášem Korvínem. Chystá
se i model tohoto hradu, který bude umístěn v nových prostorách muzea Velké vily.

Hlasování zastupitelstva v letech 2019–22 (do 20. 6. 2022)
Jméno

Pro

Proti

Zdržel se

Celkem

Ing. Ondřej Antl

202

18

18

238

Miluše Dyčková

233

20

9

262

Miroslava Holasová

236

22

4

262

Radoslav Hruda

236

23

3

262

Vlastimil Janík

218

23

21

262

Radek Jokeš

240

19

3

262

Milan Kraváček

51

7

2

60

JUDr. Hana Loskotová

159

20

6

185

Ondřej Matějů

217

16

1

234

Ing. Karel Novák

185

14

21

220

Mgr. František Plaček

200

21

41

262

Mgr. Miloš Randula

199

27

27

253

Ing. Jana Strecková

180

14

0

194

Tomáš Suk

237

22

3

262

Zdeněk Zeman

155

16

42

213

Jaroslav Zoubek

239

22

1

262

Jaroslav Zoubek a Pavel Krejcar

Film o Svitávce v letech 2019– 2022
V průběhu celého volebního období jsme natáčeli příspěvky, ze kterých jsme nechali zhotovit ﬁlm: „Svitávka – přívětivé místo k žití“.
Film je rozdělen na šest dílů, které postupně
zveřejňujeme na YouTube Městys Svitávka.
Zároveň zde najdete i naše dřívější ﬁlmy:
např. Jarmark, Mikuláš, Dětský karneval, Ma-

sopust, Příběh nalezeného kufru, ﬁlm o Svitávce z roku 2018 atd.
Zveme Vás na promítání ﬁlmů před sportovní halou. Občerstvení ve Sport Baru je
zajištěno. Bližší informace na Facebooku
a na nástěnkách.
Miroslava Holasová, místostarostka městyse
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Odpadové hospodářství v číslech Knihovna
V roce 2021 jsme vyprodukovali bezmála
533 tun odpadu. Zhruba polovina připadá
na směsný komunální a velkoobjemový odpad, zbytek tvoří tříděné složky. Největší
část tvoří bioodpad 135 tun, daří se nám třídit papír (49 tun), plasty (44 tun) i sklo (30
tun). Přesto dle evropských nařízení by se
míra recyklace měla v budoucnu postupně
zvýšit na 70%.
Celkové náklady městyse na odpadové hospodářství v roce 2021 byly 1 851 415 Kč.
Necelý 1 mil. přitom tvoří právě svoz a likvidace směsného komunálního odpadu Zbytek připadá na svoz a využití tříděných odpadů a další služby s odpadovým hospodářstvím s tím spojené (např. pronájem kontejnerů, sběrné místo…).
Na poplatcích za odpady se od občanů vybralo v loňském roce více než 900 tis. Kč, odměny za třídění od EKO-KOMu byly ve výši více než 400 tis. Kč. Celkové příjmy činí
1 334 047 Kč.
Rozdíl ve výdajích a příjmech tvoří částku,
kterou obec doplácí z vlastního rozpočtu na
dorovnání nákladů. Za rok 2021 dotovala
obec výdaje v částce 517 368 Kč.

Základní pravidla
pro svoz odpadu
Na ukládání odpadu slouží pouze sběrné
nádoby. Prosím, nepřikládejte k nádobám
další odpady v pytlích nebo igelitkách.
Odpad mimo nádoby nebude vyvezen.
V případě, že vám kapacitně popelnice nestačí, pořiďte si další nádobu na odpad.

+

Sběrné nádoby na tříděný odpad, které jste
dostali od obce z dotace, využívejte k účelům, ke kterým jsou určeny. To znamená:
modrou na papír a karton, žlutou na plasty
a kovy, hnědou na bioodpad. Nelze je navzájem zaměňovat. Jedná se o porušení
pravidel uvedených ve smlouvě o výpůjčce
a můžou vám být nádoby odebrány.
Dbejtena to, aby ve sběrných nádobách
byl pouze vymezený druh odpadu. Častým

problémem jsou např. pytle v popelnicích
určených na bioodpad. Nevhazujte biologický odpad v obalech, ve kterých je uchováváte v domácnosti. Je potřeba je z pytle
vysypat. V opačném případě nebude popelnice vyvezena. Osádka svozové ﬁrmy ji
nafotí a nechá vzkaz, proč nebyla vyvezena.
Takovou nádobu bude nutné znovu přetřídit.
Zaměstnanci svozové ﬁrmy nesmí vstupovat na soukromé pozemky. Proto vás žádáme, abyste nádoby, které si přejete vyvézt,

přistavili co nejblíže ke komunikaci. Tak pracovníci poznají, že jsou určeny k vývozu.
Technické služby Malá Haná

Historická
parní stříkačka
V sobotu 23. 7. jsme zúčastnili oslav výročí
založení SDH Jasinov.
Naši hasiči zde předvedli ukázku zásahu
nejenom se svou moderní technikou. Pro
diváky byla určitě více zajímavá ukázka zásahu s historickou parní stříkačkou. Ta byla
uvedena do provozu přesně před 100 lety.
Klobouk dolů a velká pochvala klukům, kteří dokázali zrenovovat parní stříkačku do původního a funkčního stavu.
Jaroslav Zoubek, starosta městyse

Dvě místnosti nové knihovny v 2. patře L-B
vily jsou již v provozu. Přes léto probíhá rekonstrukce dalších místností v tomto patře.
Na tuto akci jsme získali dotaci z rozpočtu
Jihomoravského kraje ve výši 600 tis. Kč.
Slavnostně bude knihovna otevřena v sobotu 3. září, kdy se bude ve Svitávce konat jarmark.

Do konce roku 2022 můžete knihovnu navštívit bez registračního poplatku. Otevřeno je v pondělí a ve středu odpoledne.
Knihovna vyhlásila tipovací soutěž, která
probíhá na Facebooku Městys Svitávka – oﬁciální stránka městyse. Průběžně zveřejňujeme otázku a vy v komentářích tipujete
správnou odpověď. Z vašich odpovědí vybereme nejbližší tip / první správnou odpověď.
Výhrou je voucher na měsíční přístup zdarma do online knihovny od bookport.cz.
1. otázka
Kolik knih má aktuálně knihovna ve svém
fondu?
Správná odpověď: 6 042
2. otázka
Kolik knih si v loňském roce vypůjčil nejaktivnější čtenář?
Správná odpověď: 114
3. otázka
Kolik % čtenářů tvoří děti do 15 let?
Správná odpověď: 19,57 %
Další tři otázky budou zveřejněny na Facebooku v srpnu.
První návštěvníci knihovny byly na konci
školního roku děti z první třídy.
Děti společně s paní učitelkou se sešly ve
velkém sále L-B vily, kde byly p. starostou
Jaroslavem Zoubkem slavnostně pasovány
na čtenáře. Od p. knihovnice Dariny Stloukalové dostaly knížku. Dětem poblahopřála i p. místostarostka Miroslava Holasová,
která předala drobné dárky.
Poté následovala prohlídka nové knihovny,
do které mají děti rok vstup zdarma.
Miroslava Holasová, místostarostka městyse
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Pirátský dětský den ve Svitávce
Členky Ochotnického divadla Svitávka uspořádaly pro děti oslavu jejich svátku. Vše se
dělo v pirátském duchu.
Do Svitávky v sobotu 4. června připluli piráti. Ti vypluli hledat poklad ze dna moře a zatím zabloudili a dopluli po řece Svitavě až
do Svitávky. Tam si zatančili pirátský tanec
a pak zjistili, že jim chybí kousek mapy, aby
našli poklad. Důležitou část mapy prý ukousla ve Svitavě štika a její kousky pohodila po
parku. Tak se děti daly do hledání dílků mapy. Splnily 8 úkolů – 6 pirátských úkolů musely děti splnit u Ochotnického divadla, na
stanovišti hasičů se mohly seznámit s hasičskou tématikou a u myslivců zase s tématikou přírody a zvířátek. Za každý úkol dostaly kousek mapy. Poté složily mapu a začalo

hledání pokladu. Všem dětem se rozzářily
oči při pohledu do truhly s pokladem. Našly
tam zlaťáky, něco sladkého, pitíčko a bublifuk.
Vyvrcholením akce byla pěna, kterou nastříkali Hasiči městyse Svitávka před podium.
Děti se v ní dostatečně vyřádily. Všichni si
mohli pochutnat na výborné palačince či
grilovaném hermelínu ze stánku Ochotnického divadla, u myslivců dostaly děti teplý
párek a hospůdka Na hřišti věnovala dětem
zmrzlinu.
Všechny tři spolky dostaly na pořádání Dětského dne dotaci z rozpočtu městyse Svitávka.
Děkuji všem, kdo se na akci jakkoliv podílel.
Miroslava Holasová, místostarostka městyse

Blahopřejeme občanům,
kteří v červnu a červenci
svá životní jubilea
70 let
Ivana Lepková
Jaromír Přikryl
Bohumil Černý
Ladislav Vlach
Ludmila Hrušková

75 let
Bohumil Šindelka
Marcela Daňková
Marie Kotková

80 let
Rostislav Chloupek
Všem jubilantům přejeme vše nejlepší
a hlavně pevné zdraví

Návštěva
Johna Löw-Beera

Ocenění nejlepších žáků základní školy
ří pomoc potřebovali. Celou tuto slavnostní
událost obohatila kulturním vystoupením
paní učitelka Marcela Houdková se svým pěveckým sborem.
Marcela Langrová

Vyznamenaní byli tito žáci:
1. třída
Laura Tomanová, Mikuláš Borek
2. třída
Emily Kučerová, Jakub Maňoušek
Stalo se již tradicí, že v červnu se koná ve
Svitávce nejen pouť, ale i Ocenění nejlepších žáků školy. V sále Obecního úřadu městyse Svitávka se tak stalo dne 28. června,
kde žáky za přítomnosti rodičů a veřejnosti
přijal pan starosta Jaroslav Zoubek spolu
s paní místostarostkou Miroslavou Holasovou a ředitelem základní školy panem Alešem Antlem. Tyto žáky a jejich úspěchy představil přítomným hostům ředitel školy. Společně pak žákům poděkovali za výborné výsledky, které během školního roku dosahovali v oblasti vzdělávání, sportu nebo svým
kamarádským chováním pomáhali těm, kte-

3. třída
Dominika Maršálková, Martin Sára
4. třída
Barbora Růžičková, Adéla Vitouchová
5. třída
Miriam Pospíšilová, Matyáš Dyčka
6. třída
Natálie Řehůřková, Jakub Matuška
7. třída
Kateřina Dostálová, David Karaﬁát
8. třída
Julie Urbánková, Marek Šimperský
9. třída
Eliška Dvořáková, Anna Krejčí

V úterý 14. června navštívil Löw-Beerovu vilu potomek původních majitelů John LöwBeer se svou partnerkou, který nyní žije
v New Yorku. Svitávku již navštívil v roce
2014, kdy přijal naše pozvání na konferenci,
která se konala k projektu Löw-Beerovy vily.
Součástí konference byl křest knihy a premiéra ﬁlmu o L-B vilách. Vše je ke shlédnutí
na YouTube.
John Löw-Beer se zajímal o historii jeho rodu. Pečlivě prohlížel fotograﬁe v muzeu. Navštívil i novou knihovnu. Uznal, že od minulé návštěvy se vila hodně změnila k lepšímu,
za což moc děkoval.
Jaroslav Zoubek, starosta městyse
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Pasování na čtenáře

Poděkování
Děkujeme z celého srdce za opravu
kříže na náměstí ve Svitávce.
Květoslava Cvrkalová

Na konci června se děti z 1. třídy vydaly na
obecní úřad, aby byly pasovány na čtenáře.
Přivítala je paní knihovnice, pan starosta
a paní místostarostka, také leckteří rodiče
přišli dětem držet palce. Děti společně četly bajku Liška a čáp a zdárně tak předvedly,
co se během roku naučily. Následovala prohlídka zcela nové místní knihovny se zelenými pohovkami a křesílky, což děti nadchlo a nasměrovalo k používání jejich nové
čtenářské průkazky. Všem dětem přejeme,
ať se kniha stane jejich věrným přítelem!
J. Skřičková

Výstava ve skleníku

Setkání po letech
V pátek 17. 6. 2022 se uskutečnilo setkání
bývalých pracovníků školy. Pozvání přijala
většina jak pedagogických, tak provozních
zaměstnanců toho času v zaslouženém důchodu. Bylo to příjemné setkání po mnoha
letech. Zavzpomínalo se na doby minulé
a zúčastnění měli možnost si projít a prohlédnout současnou budovu školy. Komentovaná prohlídka vyvolala četné emoce
a vzpomínky na předchozí dobu. Milé posezení v jídelně bylo zpestřeno malým občerstvením a drobnou pozorností.

Poděkování
Chtěla bych tímto poděkovat našemu spolužákovi Jiřímu Lukešovi, za dlouhodobou
organizaci setkávání spolužáků, kteří ukončili ZŠ v roce 1960.

Jirka mně druhý den přinesl společnou fotograﬁi všech zúčastněných. Velkou škodu
měli Ti, byť přihlášeni, kteří bez omluvy nepřišli.
I když jsem se pro nemoc nezúčastnila, viděla jsem z fotograﬁí rozzářené tváře, což
svědčí o tom, že setkání splnilo svůj účel.
Jirka se již o to stará 8 roků, vynakládá velké
úsilí a mnoho volného času. Spokojeni byli
i provozovatelé všech restaurací, kde setkání zajistil.
Za to, že se tomu může plně věnovat, patří
velký dík rovněž jeho rodině.
Jirko, za všechny spolužáky přijmi náš dík
a dá-li Pán Bůh, za rok se budeme těšit opět
na shledání.
Květoslava Cvrkalová

Partnerská
obec Tomášikovo
Zveme Vás na procházku parkem, nejenom
že uvidíte nově vysázenou zeleň, ale můžete si ve skleníku prohlédnout obrázky dětí
z naší základní školy.
-MiH-

H. Podloucká, A. Antl

Dotace z rozpočtu městyse Svitávka
spolku Opuštěné kočičí tlapky
Velmi děkuji radě a vedení městyse Svitávka za schválení žádosti o dotaci na
úhradu nákladů na kastrace !!! Tuhle akci
s pracovním názvem „Kravín Svitávka“ považuji za velice vydařenou a hlavně prospěšnou. V květnu jsme spolu se spolkem Opuštěné tlapky Brno pracovali na odchytu místních koček a kocourů. Podařilo se nám zabránit nechtěnému množení koček. Tímto
chci velice poděkovat veterinární ordinaci
MUDr. Leopoldu Šaršonovi a jeho ženě za
ochotu a prováděné operace i o víkendu mimo pracovní dobu. Dále moc děkujeme mamince pana doktora Ludmile Šaršonové, která se aktivně se podílí na nočních odchytech.

Kočky jsou opravdu divoké a není to nic
snadného. V neposlední řadě děkuji všem,
kteří zapůjčili přepravky pro převoz a dočasnou péči a vyhojení po kastraci a sklopce na
odchyt. Všechny kočky a kocouři po kastraci
jsou po dočasné péči u nás vypuštěni zpět
ve svém teritoriu a daří se jim dobře.
Tímto bych dále ráda apelovala na všechny
spoluobčany, že kastrace koček, i těch které
s Vámi žijí v domácnosti, je velice důležitá
a prospěšná nejen pro samotná zvířata, ale
i pro široké okolí. Zabrání se tím přemnožení a s tím spojené šíření nežádoucích nemocí a tomu, aby zvířata trpěla hladem.
Petra Musilová

Přijali jsme pozvání na Mezinárodní setkání
partnerských obcí v Tomášikově na Slovensku, které se konalo začátkem července
v rámci projektu „Dialog je důležitý“. Mimo
Svitávku a Tomášikova se setkání se zúčastnili zástupci obcí Donovaly (Slovensko), Borsec (Rumunsko) a Aba (Maďarsko). Součástí akce byla soutěž ve vaření, ve které jsme
se snažili uspět s jídlem: grilovaný bůček
s nakládanou zeleninou a opékané brambory doplněné plzeňským pivem. Vítězství
z toho sice nebylo, ale zato jsme ochutnali
různé druhy jídla z výše uvedených zemí.
Zástupce partnerské obce jsme pozvali na
náš Svitávecký jarmark.

Miroslava Holasová, místostarostka městyse
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SK Moravan Svitávka – sezóna 2021/2022
Sezónu 2021/2022 zakončil Moravan Svitávka na 2. místě III. třídy se ziskem 46 bodů
a skóre 58:26. Jistotu druhé příčky jsme měli už před posledním kolem. Na jaře pouze
jediná porážka (10 zápasů z 11) na půdě
prvního týmu soutěže Cetkovic. Výkonnostní a výsledkový progres je za poslední rok
značný. Před sezónou by se nenašlo moc
lidí, kteří by nás na přední příčky tipovali.
Avšak interně jsme si stanovili jasné cíle, šli
za nimi a povedlo se.
Jaký výkonnostní posun jsme udělali dokládá i následující statistika umístění Moravanu na konci soutěžních ročníků.
2022 – 2. místo
2021 – x covid
2020 – 6. místo – přerušeno po 10 kolech
2019 – 10. místo
2018 – 3. místo
2017 – IV. třída – 1. místo
2016 – 13. místo – sestup
2015 – 10. místo
2014 – 3. místo
2013 – 5. místo
2012 – IV. třída – 1. místo
2011 – IV. třída – 6. místo
Na první místo to díky konstantnějším výsledkům Cetkovic a téměř žádného zaváhání nestačilo, ale pro Moravan se i přesto
jedná o nejlepší umístění za poslední roky.
S čím jsme už nepočítali a dozvěděli se až
v týdnu po posledním zápase, co znamená
druhá příčka v tabulce. A to vzhledem k tomu, že z vyšší soutěže padají dva týmy, postup do okresního přeboru!!! Pátrali jsme
v archivech, kdy se ve Svitávce hrál naposle-

dy a museli jsme dojít až do sezóny 1985/
86. Dlouhých 36 let. Tento rok fotbal ve Svitávce přepisuje historii.
„Faktorů velmi úspěšné sezóny je víc. Základ položilo letní soustředění v Rakvicích,
kde se začala tvořit správná parta lidí táhnoucí za jeden provaz. Chuť hráčů trénovat, pracovat na sobě a motivace něco dokázat byl také velmi důležitý kamínek do
mozaiky. V neposlední řadě je to povedená
zimní příprava, ke které jsme využili naši
sportovní halu ve Svitávce, ale také velké
umělky v Blansku a Boskovicích. Postupem
do okresního přeboru jsme si splnili společný cíl. Všichni máme obrovskou chuť si
jej po tak dlouhé době ve Svitávce zahrát.
Je to však pro nás také výzva a motivace.
Chceme pokračovat v cestě a nastoleném
trendu a změně kterou jsme před sezónou
udělali“, uzavřel hrající trenér Martin Pavel.
Do zápasů v sezóně 2021/2022 nastoupili:
Brankáři:
Alexandr Klimeš, Martin Pavel
Hráči v poli:
Filip Bárek, Šimon Bednář, Vlastimil Šmerda,
Josef Zapletal, Vít Bednář, Tomáš Prudký,
Jan Kubín, Filip Chloupek, Štěpán Pinkava,
Radovan Holas, Radek Tenora, Michal Tenora, Karel Hruška, Tomáš Dyčka, Václav Záboj,
Miloslav Matuška, David Peterka, Ivo Peňáz,
Martin Kotek, David Šacher, Jan Blaha, Roman Bednář, Tomáš Novák, Lukáš Bureš, Jakub Loubal, Petr Krása
Hlavní trenér: Martin Pavel
Asistent trenéra + vedoucí mužstva:
Miloslav Matuška, Roman Bednář st.
Už se těšíme na další výzvu a sezónu 2022/
2023!!!
Martin Pavel

kulturní akce
13. srpna / park městyse

Oslava 90. výročí založení
SK Moravanu Svitávka
a Rockový festiválek
13.30 – 15.00 / utkání mládežnických
týmů Svitávka / Žijeme Hrou – RDR
Akademie žáci a přípravky
15.00 / Taneční skupina BAMI
15.15 / Hasičská pěnová párty
15.30 / Představení Sokol Svitávka
15.45 / Taneční skupina BAMI
16.00 / Legendy SK Moravan
Svitávka – SIGI team

27. srpna / od 14 hodin za hasičárnou

Oslava 100 let páry
ve Svitávce
3. září / park městyse

Svitávecký jarmark
11. září / Löw-Beerova vila

Koncert flétnových nadějí
17. září / Löw-Beerova vila

Oslava výročí 120 let
od dokončení stavby
Velké Löw-Beerovy vily
23. září / sportovní hala

Volejbalové utkání žen
Královopolská Brno
Utkání bude odehráno jako
součást turnaje Grand Prix.
Možné soupeřky budou hráčky
ze Slovenska nebo z Maďarska.

Svitávecké listy • srpen 2022 • strana 8

