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Kanalizace a ČOV
ních vod z vašich septiků, jímek a domácích 
čističek. Dále vyhláška č. 137/1998 Sb., kte-
rou se provádí stavební zákon, uvádí v ust. 
§ 137 odst. 1 stavebního zákona – stavební 
úřad může nařídit vlastníku stavby, staveb-
ního pozemku nebo zastavěného staveb-
ního pozemku nezbytné úpravy písm. e) 
spočívající v připojení stavby na technickou 
infrastrukturu (kanalizaci) a  dále úpravy, 
jimiž se stavba vybavuje sociálním nebo 
jiným hygienickým zařízením.
Na  základě ust. § 3 odst. 8 zákona č. 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu a  o  změně někte-
rých zákonů městys může v  přenesené 
působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům 
staveb, na  kterých vznikají nebo mohou 
vznikat odpadní vody, povinnost připojit 
se na kanalizaci v případech, kdy je to tech-
nicky možné. V  případě, že je kanalizace 
ukončena čistírnou odpadních vod, není 
dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní 
vody přes septiky ani přes žumpy. 
Dále vás upozorňujeme na  ust. § 38 odst. 
6 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, kde se 
stanovuje, že kdo akumuluje odpadní vody 
v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat 
jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohro-
žena jakost povrchových nebo podzem-
ních vod a  na  výzvu vodoprávního úřadu 
nebo české inspekce životního prostředí 
prokázat jejich zneškodňování v  souladu 
s tímto zákonem. 
Případné další dotazy zodpoví pracovníci 
úřadu městyse.

ve Svitávce Římskokatolické farnosti Bos-
kovice. 

Pořízení projektové dokumentace 
k realizaci oprav komunikací
Rada městyse schválila  pořízení pro-
jektové dokumentace k  realizaci oprav 
komunikací a  odvodu povrchových deš-
ťových vod ulic Sedláčkova a  Husova, 
včetně řešení křižovatky ulic Sedláčkova 
a Svat. Čecha za 25 000 Kč (ul. Sedláčkova) 
a  20  000 Kč (ul. Husova) firmou Silniční 
projekt s.r.o., Brno.

Bylo schváleno podání žádosti o  dotaci 
z  Programu rozvoje venkova na  rekon-
strukci schodiště a  terasy Löw-Beerovy 
vily. 

V  měsíci červenci a  srpnu 2013, po  před-
chozí výzvě úřadu městyse, bude zahájeno 
přepojování splaškových kanalizačních 
přípojek na  nově budovanou splaškovou 
kanalizaci. V  rámci projektu byla pro kaž-
dou nemovitost vybudovaná samostatná 
část kanalizační přípojky vyvedená za okraj 
komunikace. 
Důrazně upozorňujeme na zákaz napojení 
před předchozí výzvou úřadem městyse 
(v současné době jsou prováděny kontroly 
kanalizačního řádu, při zjištění porušení 
tohoto zákazu budou vůči vám vyvozeny 
sankce).
Postup vlastního připojení :
Vlastník nemovitosti si zajistí položení 
potrubí kanalizační přípojky , včetně kont-
rolní šachty , dle projektové dokumentace 
a  územního souhlasu. Potrubí nedopojo-
vat na  vlastní nemovitost nebo na  zasle-
penou veřejnou část kanalizační přípojky. 
Nápojnou část nesmíte zasypávat. Do  pří-
pojky nesmí být napojen dešťový kanál, 
bude kontrolováno generátorem kouře, 
toto nedodržení bude pokutováno a  naří-
zeno odstranění. Poté, co nám ohlásíte 
možnosti připojení se dostaví pracovník 
VAS a  zástupce městyse, kteří zkontrolují 
nápojný bod a po předložení územního sou-
hlasu vyplní s vlastníkem přihlášku k odvá-
dění odpadních vod do  kanalizace pro 
veřejnou potřebu. U kontroly bude dohod-
nut termín vlastního dopojení kanalizační 
přípojky na  veřejnou část a  zrušení stáva-
jících septiků. Poté může být nápojný bod 

Zpracování projektové dokumentace – 
sběrný dvůr Svitávka
Rada městyse schválila znění výzvy 
na  zakázku malého rozsahu „Zpracování 
projektové dokumentace – Sběrný dvůr 
Svitávka“, který bude vybudován na  k. ú. 
městyse Svitávka na pozemku p. č. 1352/1.

Výběrové řízení – 
Zateplení MŠ Svitávka 
Zastupitelstvo městyse schválilo výběr 
nejvýhodnějšího uchazeče – firmu Wellco 
Brno s.r.o., na akci „Zateplení MŠ Svitávka“, 
která předložila nejvýhodnější nabídku 
2 869 269 Kč bez DPH. S touto firmou bude 
uzavřena smlouva o dílo na tuto akci. Pro-
jekt je spolufinancován ze státního fondu 
životního prostředí. 

kanalizační přípojky zasypán. V případě, že 
nebudete mít územní souhlas, včetně pro-
jektu, bude sepsáno prohlášení, že vy jako 
majitelé nemovitostí územní souhlas dolo-
žíte do tří měsíců po napojení na veřejnou 
kanalizaci. Pokud toto nebude předloženo, 
bude stavba považována jako nepovolená 
a ta bude řešena stavebním úřadem podle 
§ 129 stavebního zákona (nařízení odstra-
nění stavby). Likvidaci obsahu septiků 
a  jímek provede na objednávku VAS nebo 
jiná oprávněná firma dle vlastního výběru. 
Pro likvidaci septiků od  VAS se nahlásíte 
na  úřadě městyse a  v  rámci svozového 
plánu vám bude septik vyvezen za paušální 
dotovanou cenu 1 300 Kč, vč. DPH. Občané, 
kteří se připojí v období od obdržení výzvy 
úřadem k připojení do termínu 31. 10. 2013 
budou zvýhodněni tím, že nebudou platit 
poplatek za  vyhotovení smlouvy o  při-
pojení a  nebudou v  tomto období platit 
stočné. U občanů, kteří se budou připojovat 
po tomto termínu bude dále postupováno 
dle platného ceníku VAS Boskovice.
Vodárenská akciová společnost , jako pro-
vozovatel, bude kontrolovat napojení kana-
lizačních přípojek na hlavní kanalizační řád. 
Upozorňujeme vás, že dle platného staveb-
ního povolení a dle současné platné právní 
úpravy dané zákonem o vodách č. 254/2001 
Sb., kde v § 5, odst. 3 je povinnost vlastníků 
staveb zabezpečit své stavby odváděním, 
čištěním, popřípadě jiným zneškodňová-
ním odpadních vod. Budou prováděny 
kontroly spočívající ve  vypouštění odpad-

Výběrové řízení –
Úprava parku městyse Svitávka 
Zastupitelstvo městyse schválilo výběr 
nejvýhodnějšího uchazeče společnost  
- firmu KHL – EKO a. s., Červený Hrádek 
2, Jirkov, která předložila nejvýhodnější 
nabídku  663 421,95 Kč bez DPH. S touto 
firmou byla uzavřena smlouva o dílo, sta-
veniště bude předáno do  konce června 
2013. Projekt je spolufinancován ze stát-
ního fondu životního prostředí.

Poskytnutí finančního daru Římskoka-
tolické farnosti Boskovice
Zastupitelstvo městyse schválilo poskyt-
nutí finančního daru ve  výši 200.000,-Kč 
na opravu vstupního portálu, včetně části 
obvodové zdi kostela sv. Jana Křtitele 
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Netradiční dny v mateřské škole

Kvapem se blíží letní prázdniny a Broučci 
prolétli celým školním rokem a  během 
těch minulých deseti měsíců se z několika 
nesmělých jedinců stalo silné hejno. A co 
všechno jsme spolu stačili prožít! 
Společně jsme spolu oslavili Vánoce, Veli-
konoce, Den matek i Den dětí. Užívali jsme 
si sluníčka, sněhu i deště. Zvládli jsme se 
krásně zmalovat, všechno polepit i rozstří-
hat. Pro radost jsme si zpívali a tancovali. 
Nejistě jsme hledali nová přátelství a kdo 
ví, možná nám vydrží na  věky. A  nebo 
na příští rok. 
Prožili jsme krásné chvíle při objevo-
vání malých zázraků přírody. S  úžasem 
jsme sledovali třeba přerod housenky 
v  nádherného motýlka, zrození kuřátka 
z vajíčka i první let berušky. Opatrně jsme 
pročesávali vodě její rozcuchané vlasy 
a  provázeli ji na  cestě od  pramínků až 
k nekonečnému moři. 
A  co dodat závěrem? Snad jen podě-
kovat dětem, rodičům i  všem, kteří nás 
podporovali a  kteří nám umožnili tento 
rok společně prožít. Děkujeme a přejeme 
všem hezké prázdniny a Broučkům v září 
úspěšný vzlet do druhého roku. 

Za Broučky Veronika Pospíšilová

V sobotu 8. června 2013 uspořádalo 
Ochotnické divadlo již tradiční DĚTSKÝ 
DEN. Ten letošní byl v duchu indiánském.  
Bohužel díky nepříjemnému počasí musel 
být nejdříve přeložen termín a následně 
i trasa, neboť původně plánovaná trasa 
na Ranč Oswego musela být díky blátu 
a vodě zrušena. Nakonec nám počasí 
přálo, sluníčko svítilo a 97 dětí společně 
se svými rodiči tak prošli indiánskou 
stezku. Postupně si děti na stanovištích 
vyrobily indiánskou čelenku, náhrdelník, 
byly namalovány jako indiáni a mohly si 
ulovit svého bizona. Tři stanoviště patřily 
našim myslivcům, kteří pro děti měli při-
pravené své nelehké úkoly.  Po úspěšném 
splnění všech úkolů každé dítě dostalo na 
památku diplom. Startovní lístky byly slo-
sovatelné, všichni tak měli možnost vyhrát 
malé překvapení  v indiánské tombole. 
Ochotnické divadlo Svitávka se zapo-
jilo do materiální sbírky pro občany obcí 
postižených povodněmi.  Divadlo nakou-
pilo úklidové a čisticí prostředky v hod-
notě 1 000 Kč. 

Miroslava Holasová 

Naše Mateřské centrum Svitávka by chtělo 
poděkovat Mysliveckému spolku Svitávka 
za uspořádání Dne Země na Sasině. Neče-
kali nás jen slibovaní divočáci, ale i sou-
těžní úkoly, pamětní listy, sladké odměny  
a bohaté občerstvení. Děti i dospělí si 
pochvalovali báječně strávené sobotní 
odpoledne. Budeme rádi, pokud se s mys-
livci setkáme při nějaké další společné akci.
Další poděkování patří všem účastníkům 
brigády na Hradisku. O co šlo? Čistili jsme 
příjezdovou cestu a vrchol kopce od vyře-
zaných náletových dřevin. Sešlo se nás 14 
dospělých a 15 dětí. Tato akce byla součástí 
projektu, jehož cílem je zbudovat naučnou 
stezku na Hradisko. Nejen příznivcům histo-
rie, ale i těm, co se rádi kochají výhledem do 
krajiny, doporučujeme Hradisko navštívit. 
Budete překvapeni, co za skvost zde v obci 
máme. 
Nemalé poděkování náleží i lektorkám 
kroužku Broučci. Od září roku 2012 se pro-
fesionálně ujaly vedení kroužku pro děti, 
které se z kapacitních důvodů nedostaly 
do mateřské školy. Podařilo se jim vytvořit 
alternativu pro rodiče dětí, které upřed-
nostňují individuální přístup, menší kolektiv  
a nové prvky vzdělávání.  Spokojenost dětí 
a jejich rodičů je toho důkazem. Děvčata, 
děkujeme vám!
A nakonec to nejdůležitější – děkujeme 
všem aktivním dobrovolníkům, našim pří-
znivcům a účastníkům akcí, také těm, kteří 
nám poskytli finanční dary. Bez vás by to 
nešlo!
Přes prázdniny bude MC zavřeno a tak se na 
vás těšíme opět v září.

Za MC Ferda Svitávka, Šárka Bartoňková

„Učila mě první slova, jak se ke svým bliž-
ním chovat. Kdo mě hladí teplou dlaní – 
přece MÁMA – není nad ni.“
V naší zemi se začal oslavovat svátek 
maminek v roce 1923. Později MDŽ a po 
roce 1989 se začal připomínat znovu, jako 
Svátek matek.
U nás v mateřské škole jsme si připomínali 
svátek také. Nejdříve jsme mamince vyro-
bili dárečky – malovaný kamínek nebo 
šperkovnici a  k tomu pěkné přáníčko. 
Trochu nervozity, ještě se nastrojit a už 
začínáme. Písničky, pohyb, verše…to se 
ozývalo 15. května z obou tříd.
„Dobré ráno, zda-li víte, že svůj svátek 
oslavíte. Na světě je plno dětí, mají různou 
barvu pleti. Jak to spolu oslavíme – na 
zmrzlinu vyrazíme.“
U příležitosti Svátku dětí jsme další týden 
navštívili zámek v Lysicích, kde na nás 
čekala princezna. Provázela nás celým 
zámkem, spolu s pohádkovými postavič-
kami. Děti si připomenuly různé pohádky.
Z arkády zámku jsme pozorovali dva 
kopce – Čerta a Bábu, o kterých jsme četli 
v knize  
Pověsti a pohádky od Svitavy, od Svratky.
Kupodivu nám přálo i počasí a celým 
dopolednem nás provázelo sluníčko.
Maličko unaveni, ale spokojeni jsme se 
vraceli do mateřské školy, kde nás čekalo 
překvapení. Ne zmrzlina, ale velký nanuk.
Další dny jsme marně čekali na to, až se 
počasí umoudří. Když se blížil 1. červen –  
svátek dětí a my jsme si ho chtěli pořádně 

Broučci

Dětský den

Ferda děkuje
oslavit. Nejdříve hledáním pokladu, 
potom opékáním párků na zahradě, závo-
divými  hrami a sportováním na školní 
zahradě. To bylo dobrot, když jsme poklad 
našli. Cestu za pokladem nám lemovaly 
barevné fáborky, plnili jsme drobné úkoly, 
jako třeba hra na rozhlednu, kdy jsme z 
pěkné vyhlídky  poznávali různé části Svi-
távky. Velkolepě na nás působil pohled na 
vilu městyse a krásný park.
Myslím si, že děti do mateřské školy chodí 
rády, ale tyto mimořádné dny mají ještě 
raději.
S blížícími se prázdninami přejeme hlavně 
hodně sluníčka a mnoho bezstarostných 
zážitků.

Jitka Davidová – ředitelka MŠ

Kulturní komise městyse Svitávka vás srdečně zve 

dne 23. června 2013 na PouťoVé odPoledne
V parku městyse bude od 14.30 hodin k tanci i poslechu hrát skupina TRNÍ



Výzva pro obyvatele 
regionu

Z činnosti sboru 
dobrovolných hasičů

Olympiáda 1. tříd ve Velkých Opatovicích 22. 5. 2013
Olympiáda 1. tříd ve Velkých Opatovicích 
je ojedinělou soutěží v celé České repub-
lice. Je pro všechny prvňáky na okrese 
Blansko velkou výzvou. Trénují na ni celý 
rok ve škole, ale i doma ve volných chvílích 
zdokonalují sportovní styly a trénují rych-
lost, sílu, vytrvalost i obratnost. Prvňáci 
z naší školy změřili své síly se 23 školami 
okresu. Soutěžili v běhu na 50 m, běhu na 
400 m, hodu kriketovým míčkem a skoku 
do dálky z místa.
Dařilo se jim. Přivezli plno medailí: 2 zlaté, 
1 stříbrnou a 5 bronzových a v pořadí 
všech škol se umístili na vynikajícím dru-

V  letošním roce získala MAS Boskovicko 
plus a  MAS Svitava dotaci na  partner-
ský projekt „Löw-Beerovy vily“.  Smyslem 
tohoto projektu je komplexní a  ucelené 
využití dochovaných historických souvis-
lostí v  regionu, které měly vazby na  roz-
voj textilního průmyslu v 19. a 20. století 
na obou územích (MAS Svitava, MAS Bos-
kovicko plus).  Za rozvoj textilního průmy-
slu v  obou regionech vděčíme ve  velké 
míře rodině Lőw-Beerů, která byla velmi 
košatá a rozvětvená, po které zbyly nejen 
tovární haly, ale i  unikátní stále stojící 
kulturní památky vil v Chrastavci a ve Svi-
távce. Nebýt rodu Lőw-Beerů, tyto obce 
by neexistovaly tak , jak je známe a  cha-
rakter osídlení krajiny by byl jiný. Zároveň 
chceme doplňkově osvětlit rodinné vazby 
rodu a  jejich návaznost na  další unikátní 
stavby, které byly rodem financovány (Vila  
Lőw-Beer v Brně na ulici Drobného 22, Vila 
Tugendhat v Brně na ulici Černopolní 45).
Součástí projektu je spoluúčast obyvatelů 
regionu, proto nyní vyhlašujeme výzvu 
pro obyvatele městyse Svitávka - O  nej-
zajímavější předmět, fotografii, informaci, 
které se váží k  historii rodu Lőw-Beerů 
a textilní továrny s podtextem– podívejte 
se na vašich půdách, prohledejte almary, 
zeptejte se prarodičů a  pomozte nám 
zachránit a  zmapovat část unikátní his-
torie našeho regionu. Veškeré předměty, 
fotografie, informace se shromažďují 
na  úřadě městyse u  místostarosty Jaro-
slava Zoubka nebo Miroslavy Holasové. 
Po  naskenování či ofocení vám budou 
fotografie nebo písemnosti vráceny, 
ostatní historické předměty budou vrá-
ceny po plánované výstavě.  
Děkujeme za spolupráci    

Miroslava Holasová, manažerka projektu

Členové sboru dobrovolných hasičů Svi-
távka vyjížděli v  roce 2012 celkem k  22 
událostem.  Vyjížděli nejen k ohni, ale také 
zasahovali u vyvrácených stromů a zprů-
chodnění komunikací, dále prováděli 
regulaci stavidel a  uvolnění toku Semiče 
při oblevě. Hasičská technika byla pou-
žita na pomoc obci při čištění komunikací 
a odčerpávání vody  při stavbě kanalizace. 
Hasiči spolupracují s  místními spolky při 
zajišťování kulturních akcí, zúčastňují 
se hasičských soutěží v  okolních obcích 
a Mikroregionu Svitava. Podílí se na sběru 
železného šrotu. Převážná část brigádnic-
kých hodin byla odpracována na  sklep-
ních prostorách hasičské zbrojnice. Je 
zde zřízena kanalizační přípojka, dále pro-
vedeno odizolování  od  vlhkosti a  nová 
elektroinstalace.  Výstroj a  výzbroj zása-
hové jednotky je pravidelně doplňována 
dle finančních možností. Ve  výbavě jsou 
také ochranné pomůcky proti bodavému 
hmyzu. 

hém místě. Kromě Základní školy Dvorská 
Blansko porazili všechny velké městské 
školy.  Přesvědčili se, že jejich důkladná 
příprava se vyplatila. Děkuji všem prvňá-
kům za velkou snahu a zodpovědný pří-
stup k soutěži.

Mgr. Miroslava Pořízková

Červen – měsíc myslivosti a ochrany přírody
V současné době se nacházíme v závěreč-
ném měsíci poloviny kalendářního roku. 
Vzhled okolní přírody, charakteristický 
širokou paletou barev, nám připomíná, 
že je červen, který den po  dni směřuje 
k  ukončení letošního studeného jara 
a počátku oblíbeného léta. 
Již 54 let je měsíc červen oprávněně pro-
hlášen za měsíc myslivosti a ochrany pří-
rody, neboť v  průběhu tohoto měsíce 
dochází k  pokračování reprodukčního 
cyklu živé přírody, zrození nového života. 
Některé druhy zvěře se již starají o  nové 
potomstvo, jiné zase starosti s  naroze-
ním potomků teprve čekají. Ať je tomu 
jakkoliv, v  každém případě má člověk 
možnost příznivě nastávající období 
ovlivnit. Přitom se nemusí jednat pouze 
o  zájmové skupiny občanů, kterým se 

ochrana přírody stala koníčkem a  poslá-
ním, ale pomoci přírodě může každý a to 
zejména ohleduplným přístupem k  pří-
rodě. Při její návštěvě dodržovat zásady 
klidného pohybu územím, vést své čtyř-
nohé kamarády na vodítku a při objevení 
zdánlivě opuštěných mláďat je ponechat 
na původním místě a vzdálit se od místa 
nálezu. 
Červnová příroda štědře nabízí možnosti 
pro pozorování jejích krás. Vstupujme 
proto do  přírody tiše a  s  pokorou, aby-
chom mohli odcházet s poznáním její roz-
manitosti. Kdo toto dokáže, je v  přírodě 
vítaným hostem.
Za  ukázněnost a  vstřícnost všem našim 
spoluobčanům děkují členové Myslivec-
kého spolku Svitávka.

Aleš Antl – jednatel MS Svitávka

Pozvánka pro rodiče
Zveme rodiče na slavnostní vyhlá-
šení oceněných žáků Základní školy 
Svitávka za školní rok 2012/2013, 
které se koná ve středu 26. června 
2013 v 15.00 hodin v sále Úřadu 
městyse Svitávka.

Mgr. Aleš Antl – ředitel školy

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Svi-
távka nabídla Hasičskému záchrannému 
sboru Jihomoravského kraje účast na likvi-
daci povodňových škod. Nabídka byla při-
jata a jednotka měla odjet 7. 6. 2013. Na 
základě této informace hasiči zorganizovali 

sbírku humanitární pomoci, kterou chtěli 
odvést do míst zasažených povodní. Jeli-
kož voda v zaplaveném území stále nekle-
sala naše jednotka nebyla zatím na místo 
odeslána. Proto byla přijata nabídka Hasič-
ského záchranného sboru Blansko, kterému 

jsme předali vybranou humanitární pomoc 
s tím, že bude předána do postižené oblasti 
na Mělnicku. Tímto chceme poděkovat jak 
jednotlivým občanům, tak i firmám a orga-
nizacím, kteří se do sbírky zapojili.

Sbor dobrovolných hasičů 

Likvidace povodňových škod
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Myslivci bilancovali
Na  výroční členské schůzi Mysliveckého 
spolku Svitávka, konané letos v  lednu, 
jsme mimo jiné také zhodnotili činnost 
Mysliveckého spolku za  uplynulé dese-
tiletí. Naši činnost jsme rozvíjeli v těchto 
hlavních oblastech:
	 •	organizační
	 •	kulturní
	 •	myslivecké
Nejdůležitějším bodem v  oblasti fungo-
vání našeho spolku byl 15. duben 2003, 
kdy byla uznána společenstevní honitba 
o  celkové výměře 586,96 ha a  byla 
pronajata k  užívání našemu spolku. 
V  tomto roce se také uskutečnily volby 
výboru, který potom řídil veškerou čin-
nost spolku. V  roce 2003 měla členská 
základna celkem 17 členů. V současnosti 
má náš spolek 21 členů.
Od  roku 2004 nastal rozvoj spolupráce 
s  Městysem Svitávka a  Zemědělským 
družstvem Sebranice, kdy náš spolek 
prováděl a  stále aktivně provádí bri-
gádnickou činnost. Ta spočívá v  péči 
o  mladé lesní porosty v  majetku měs-
tyse a v pomoci zemědělskému družstvu 
při sběru kamení. Do  této činnosti jsou 
zapojeni nejen všichni členové spolku, 
ale také naši kamarádi honci a  rodinní 
příslušníci. Za  tuto nezištnou dobrovol-
nou pomoc jim patří poděkování, zvláště 
pak panu Ladislavu Ježovi a  Ludvíku 
Matuškovi. 
V oblasti kulturní jsme v roce 2004 obno-
vili tradici pořádání mysliveckého plesu, 
který se stal nedílnou součástí každoroční 

Ekologie 
na základní škole

Díky celostátnímu programu „Recyk-
lohraní, aneb Ukliďme si svět!“, se nám 
podařilo nejen poučit a  motivovat žáky 
v oblasti ekologie, ale zároveň je aktivně 
zapojit do  procesu ochrany životního 
prostředí. Také v  letošním roce obdr-
žela naše škola od  společnosti ASEKOL 
Certifikát k  Enviromentálnímu vyúčto-
vání, ze kterého je jasně patrný přínos 
našich žáků pro životní prostředí. V  loň-
ském roce jsme odevzdali ke zpětnému 
odběru 6 ks televizorů, 16 ks monitorů 
a  178 kg drobného elektrozařízení. 
Z výše uvedeného certifikátu vyplývá, že 
se nám tímto podařilo uspořit 7,65 MWh 
elektrické energie, téměř 34 m3 vody,  
více jak 370 litrů ropy a  300 kg primár-
ních surovin. Navíc jsme tak snížili pro-
dukci nebezpečného odpadu o 6,68 tun 
a  emise skleníkových plynů o  1, 69 tun 
CO2 ekv. Nezaháleli jsme ani při sběru 
použitých baterií.
Víme však, že můžeme udělat ještě 
více. Proto jsme se zapojili do  mezi-
národního vzdělávacího programu 
EKOŠKOLA.  Od října minulého roku pro-
bíhají schůzky našeho Ekotýmu, který 
pilně pracuje na  jednotlivých krocích 
vedoucích k  prestižnímu titulu. Do  akti-
vit jsme  zapojili také ostatní žáky, vyu-
čující, další zaměstnance školy i  rodiče. 
Nelehkým, ale velmi zajímavým úkolem 
bylo provedení analýzy ekologického 
stavu školy a  dále pak vytvoření plánu 
činností na  jednotlivá období. Všechny 
třídy a  učitelé nám také pomohli sesta-
vit tzv. Ekokodex, který  pak  členové  
Ekotýmu výtvarně zpracovali a  umístili 
ho na  chodbu v  1. poschodí školy. A  co 
vlastně je Ekokodex? Je to souhrn našich 
společných zásad chování k  životnímu  
prostředí i  k  sobě navzájem. Chceme-li 
být Ekoškolou, musíme se těmito pravi-
dly řídit. Nyní pracujeme na prvním čísle 
našeho nového občasníku Ekonoviny, 
které by mělo vyjít do konce června.
K  získání titulu nás čeká ještě hodně 
práce a  úsilí, ale se stejným přístupem 
a  nadšením členů Ekotýmu věřím, že to 
dokážeme!

Mgr. Andrea Němcová  

plesové sezony ve Svitávce. Od roku 2008 
dochází k rozšíření naší činnosti o spolu-
práci s ochotnickým spolkem a s hasiči při 
zajišťování oslav Dne dětí. Součástí pro-
pagace naší činnosti jsou také besedy k “ 
Červnu – měsíci myslivosti a ochrany pří-
rody“, které realizujeme pro žáky základní 
školy. Dále spolupracujeme s Mateřským 
centrem Ferda, kdy od roku 2012 pomá-
háme členům při výchově dětí ke  klad-
nému vztahu k  přírodě a  životnímu 
prostředí v našem regionu.
V  oblasti myslivecké je nedílnou sou-
částí naší práce péče o zvěř, kde se jedná 
zejména o řádné přikrmování zvěře kva-
litním krmivem, které poskytuje zvěři 
dostatek energie a minerálních látek pro 
překonání zimních měsíců. Za  uplynulé 
desetiletí jsme zvěři do krmelců a zásypů 
předložili toto množství krmiva: oves 
– 233 q, zlomková pšenice – 143 q, pše-
ničné otruby – 15 q, sůl kamenná – 9 q, 
granulované krmivo – 6 q, medicinální 
krmivo – 5q.
Z uvedeného výčtu akcí vyplývá bohatá 
spolková činnost v  oblastech veřejného 
dění – brigádnická činnost pro městys, 
ZD Sebranice, akce pro děti i  dospělé, 
zvelebování a  ochrana životního pro-
středí našeho regionu. Svojí činností 
se tak Myslivecký spolek Svitávka řadí 
k  aktivním zájmovým organizacím měs-
tyse a  tvoří nedílnou součást společen-
ského života městyse. To vše za přispění 
a  obětavého přístupu členů našeho 
spolku, který vypovídá o  vztahu nejen 

k  myslivosti, ale k  přírodě jako takové 
vůbec. Za to patří členům spolku a spolu-
pracujícím subjektům velké poděkování.

Aleš Antl – jednatel MS Svitávka


