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„Malá PafiíÏ v éfie první 
republiky” – to byla Svitávka

KdyÏ se letos na jafie obec Svitávka
rozhodla uspofiádat koncert k v˘roãí vzni-
ku republiky, napadlo mû doplnit 
oslavu jubilea malou v˘stavou o první re-
publice. Z vyprávûní jsem vûdûla, Ïe
tamhle nûkde byla trafika, jinde hospoda,
tady stával dÛm a na obecním webu jsou
staré fotky. To byla ale jen ‰piãka ledovce.
Obraz, kter˘ se mi bûhem pátrání po mi-
nulosti otevfiel, byl neuvûfiitelnû pestr˘,

rÛznorod˘ a Ïiv˘. Zkoumáním kronik,
matrik a rÛzn˘ch archiválií jsem nezískala
jen nezáÏivná data, ale pfiedev‰ím pfiíbûhy
lidí, které zapadly do kulis z dobov˘ch fo-
tografií. Nûkolikrát se stalo, Ïe ãlovûk,
u kterého jsem si chtûla nûco ovûfiit, bohu-
Ïel nedávno zemfiel. A tak, jak se postupnû
pfiestavují a bourají domy, tak mizí i vzpo-
mínky. Za pár let by se ãlovûk uÏ asi ne-
dozvûdûl, kde stával fla‰inetáfi, jaké v˘-

stfielky tropil továrníkÛv syn a Ïe receptu-
ra na Alpu snad vznikla ve Svitávce. 

V̆ stava „Malá PafiíÏ v éfie první repub-
liky” je k vidûní do konce tohoto roku ve
velké Löw-Beerovû vile.  Na 28 panelech
mapuje historii âeskoslovenska
a Svitávky v letech 1918 - 1938.  Pfied 100
lety Ïilo v obci pfies 2 250 
obyvatel, coÏ je skoro o 500 více neÏ
v souãasnosti. Byla zde napfiíklad ãeská
a nûmecká ‰kola, po‰ta a dva dal‰í penûÏ-
ní ústavy, ãetnická stanice, kino.
Prosperovala nejen textilní továrna
Mosese Löw-Beera, ale také pfies sto dal-
‰ích firem a Ïivností vãetnû osmi hospod.
Pfiedev‰ím díky ãinnosti místních spolkÛ,
kter˘ch bylo témûfi tfiicet, byla Svitávka
vyhlá‰ená sv˘m bohat˘m kulturním a spo-

leãensk˘m Ïivotem a pfiezdívalo se jí
„Malá PafiíÏ”. Nûkteré budovy, jako radni-
ce, obecní cihelna, kapliãka na kopci
Hradisko, nebo palírna na námûstí jiÏ ne-
stojí, ale na dochovan˘ch snímcích je
moÏné vidût Svitávku jako tenkrát. Velké
mnoÏství pouÏit˘ch fotografií, které se po-
dafiilo získat od místních rodákÛ a jejich
potomkÛ nebo dohledat v obecním archi-
vu, dosud nebylo jinde zvefiejnûno. 

V̆ stava je otevfiena v úfiedních hodi-
nách Úfiadu mûstyse (Po, St 7:00 - 17:00;
Út, ât 7:00 - 15:30; Pá 7:00 - 14:30).
Poslední ‰ance vidût v˘stavu bude v rámci
slavnostního ukonãení (dernisáÏe) dne 28.
prosince 2018 od 14:00 do 17:00 hodin.

Text: Marcela Holasová
Foto: Jitka Matu‰ková

VernisáÏ v˘stavy 28. záfií 2018
Basketbalové Ïákynû
získali cenn˘ skalp

Hráãky druÏstva star‰ích ÏákyÀ se
v nadregionální lize U15 v sobotu 10.
11. 2018 utkaly ve dvojzápase s dosud
neporaÏen˘m t˘mem BK Îabiny Brno
B. V prvním zápase byl soupefi je‰tû nad
síly domácích hráãek, ve druhém se
v‰ak mohly radovat a udûlily soupefikám
první poráÏku v sezónû.

PrÛbûh prvního zápasu byl hernû vy-
rovnan˘, domácí v‰ak ãasto selhaly
v jednoznaãn˘ch pozicích, naopak sou-
pefi trefoval i tûÏké stfiely z dálky, a tak
si vypracoval mírn˘ náskok. Ten se po-
dafiilo udrÏet v prÛbûhu celého zápasu,
a v závûreãn˘ch minutách po prostfiídá-
ní nejvytíÏenûj‰ích hráãek, je‰tû nav˘‰it
na koneãn˘ch 65:49 pro Brno.

Ve druhém zápase domácí hráãky
zlep‰ily obranu i zakonãování a drÏely
se soupefikami krok. Do hry sice neza-
sáhly klíãové pivotky M. ·paãková a B.
Kaldová kvÛli zdravotním potíÏím,
skvûle je v‰ak zastoupily pod ko‰em

dvojãata Ondrovy, které odehrály velmi
povedené utkání. Skvûl˘ v˘kon pfied-
vedla pfiedev‰ím Monika Sedláková,
která nastfiílela nejvíce bodÛ (19) vãetnû
dÛleÏité trojky v závûru a v˘bornû pra-
covala také na obranné polovinû.
Blansku se v závûru podafiilo trefit dÛle-
Ïité trojky a v obranû získávat jeden míã
za druh˘m, coÏ nakonec vedlo k tûsné-
mu vítûzství 61:55.
BK Blansko x BK Îabiny Brno B
1. zápas – 49:65
stfielkynû Blanska: Matu‰ková 11 bodÛ;
Dvofiáková 10b; ·paãková 8b; Kaldová,
Ondrová D. a Kuãerová 4b; Sedláková
M. a Ondrová A. 3b; Papírníková 2b
2. zápas – 61:55
stfielkynû Blanska: Sedláková M. 19 bo-
dÛ; Dvofiáková 16b; Ondrová A. 9b;
Ondrová D. 8b; Matu‰ková 7b;
PavloÀová 2b

Text: Mgr. Luká‰ Bufit
Foto: archiv BK Blansko


