BŘEZEN 2021

Přejeme šťastné a veselé

Od 1. 3. platí nová protikoronavirová opatření schválená vládou. Jsou uzavřené školy
i školky.
Nedokážeme si představit, že by Vaše děti
seděly celé dny doma. Nemohou být přece
celou dobu izolované a zavřené mezi čtyřmi stěnami, čerstvý vzduch jim prospěje.
Rozhodli jsme se nechat pro vás všechna
dětská hřiště otevřená a provádět pravidelnou dezinfekci těchto prostor. Věříme, že
dospělý doprovod dětí ocení, že vedení Svitávky dává tuto možnost a prosíme o dodržování dvoumetrových rozestupů, používání respirátorů a dezinfekce. Opravdu vás
hodně moc prosíme – nenechte nás v tom
a chovejte se k sobě ohleduplně a zodpovědně, ať můžeme nechat i nadále hřiště
pro Vaše děti otevřená.
Zároveň jsou pravidelně dezinfikována i veřejná místa – zastávky, mobiliář.
-MiH-

Jaroslav Zoubek

starosta

Miroslava Holasová

místostarostka

Vážení a milí spoluobčané.
První jarní den máme za sebou a čekají nás
Velikonoce. Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Většina lidí si však
Velikonoce u nás spojuje kromě aprílového
počasí i s velikonočními tradicemi, pověrami a zvyky v podobě pomlázky, řehtačky
a malovaných vajíček. Letos bohužel znovu
budou v duchu protiepidemických nařízení. Víme, že to není jednoduché, ale zkusme
tato nařízení i nadále dodržovat. Prosíme
všechny o dodržování pravidel, ohleduplnost a používání respirátorů i při pohybu
po obci. Moc vám všem za to děkujeme.
My, jako vedení městyse, se vám snažíme
pomáhat. V současné době jsme se rozhodli vám zakoupit respirátory. Každý obyvatel,
který má trvalý pobyt ve Svitávce nebo Sasině, starší deseti let si může vyzvednout 3
respirátory. Respirátory je možné vyzvednout na úřadě městyse v kanceláři místostarostky – tel.: 725 111 354.
I nadále platí pro seniory rozvoz obědů ze
školní jídelny či obstarání nákupu či léků.

Dětská hřiště ve Svitávce
zůstávají otevřená!

Pomáháme při očkování seniorů
Naši spoluobčané – senioři 80+, kteří projevili zájem o pomoc s registrací na očkování
proti COVID 19, jsou úspěšně zaregistrovaní a jsou očkování. Zájem projevilo 30 seniorů. Ty jsme nejdříve zaregistrovali, poté
rezervovali termín a následně odvezli na
očkování. V současné době mají za sebou
obě dávky očkování. Obyvatele našeho domu s pečovatelskou službou jsme převezli
na očkování do Letovic, kde očkoval mobilní očkovací tým.
S registrací a odvozem do očkovacího centra do Boskovic i Letovic pomáhala naše sociální pracovnice a knihovnice Darina Stloukalová a strážník Městské policie Lukáš Liška. Tímto oběma moc děkujeme za spolupráci.
Hodně našich spoluobčanů se zaregistrovalo k očkování u MUDr. Šrámkové ve Svitávce. Paní doktorka očkuje v současné
době denně 11 občanů ve věku 70+. Kdo
má zájem se nechat očkovat v ordinaci

MUDr. Šrámkové ve Svitávce, objednejte se
na tel.: 516 471 322.
Každý senior 70+ od nás obdržel začátkem
března balíček, ve kterém byly 2 respirátory a 3 roušky. Kdyby i nadále někdo potřeboval respirátor, neváhejte zavolat.
Přejeme vám všem hlavně hodně zdraví.
Společně to zvládneme
Jaroslav Zoubek, starosta, tel.: 724 097 622
Miroslava Holasová, místostarostka,
tel.: 725 111 354
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Vážení spoluobčané,
jsme těsně po schválení rozpočtu na letošní
rok. Všem zastupitelům, kteří ho podpořili,
děkuji. Je to podpora rozvoje našeho městyse do budoucnosti. V dnešní nelehké době
jsou názory na investiční akce různé. Ano,
můžeme počkat, jak vše dopadne a můžeme investovat až za pár let. Já a většina zastupitelů podporuje jinou cestu. Takovou,
kterou jsme se před lety vydali. Rozpočet
počítá s několika investičními akcemi. Chceme být připraveni, až skončí toto šílenství
kolem pandemie. Proto budujeme nové venkovní hřiště, projektujeme nové zázemí pro
sportovce. Bude potřeba, aby se nám naše
děti a mládež vrátily ke sportu a pohybu.
Kromě oprav komunikací po Svitávce, budou opraveny komunikace v parku kolem
naší nejvýznamnější kulturní památky.
Když jsme v roce 2016 chystali projekt víceúčelového domu na náměstí, kromě ordinací lékařů tam měla být Pošta Partner, výdejna léků a byty. Projekt Pošta Partner se
nerealizoval, proto pošta zůstává na původním místě, výdejny léků dnes nahrazují
e-lékárny. Zatím máme obsazenou pouze
jednu ordinaci, do dalších ordinací hledáme dětského lékaře.
V současné době jsme obdrželi nabídku soukromého investora k odprodeji pozemku
před víceúčelovým domem. Na tomto pozemku by chtěl zrealizovat zbývající etapu
projektu „Novostavba víceúčelového domu“.
Záměrem je doprojektovat a vybudovat objekt, ve kterém by nebyly bytové jednotky,
ale celý by byl využitý pro poskytování služeb. Jako budoucí náplň uvádí: vytvoření
prostoru pro prodej regionálních produktů,
a to potravinářských i nepotravinářských,
vystavování a prodej výrobků a děl kreativních osobností, vytvoření zóny pro potkávání se u kávy či jiného nápoje (kavárna),
malá moderní knihovna podle nejnovějších
trendů apod. Součástí komplexu by mělo
být i veřejné sociální zázemí pro turisty a návštěvníky. Předpokládá se, že projekt musí
umožňovat variabilitu s ohledem na aktuální situaci ve společnosti. Tímto projektem by
rád přispěl k vrácení společenského života
do prostoru nám. Svobody, a tím by vytvořil impuls a inspiraci pro ostatní majitele nemovitostí, případně pro další investory.
Tuto nabídku zájemce představil členům
Komise pro rozvoj Svitávky, radním i všem
zastupitelům městyse. Nyní budou probíhat jednání a záleží na zastupitelstvu, zda
tuto nabídku na dalším jednání zastupitelstva přijmou.
Jaroslav Zoubek, starosta městyse

Hospodaření
městyse za rok 2020
Upravený rozpočet v části příjmů byl ve
výši 40 773 300 Kč, skutečné příjmy pak
40 556 060,83 Kč.
Upravený rozpočet v části výdajů byl ve
výši 47 048 600 Kč, skutečné výdaje pak
33 852 527,70 Kč.
I když rozpočet byl schválen jako schodkový, skončil v přebytku + 6 703 532,13 Kč.
Tento přebytek společně s přebytky z minulých let je ve výši 15 736 001,39 Kč a je
uložen na běžném účtu městyse Svitávka.
V loňském roce jsme refinancovali stávající
úvěr novým úvěrem s výhodnější pevnou
úrokovou sazbou 0,96 %. Splátka tohoto
úvěru je 2 016 000 Kč za rok. Zároveň jsme si
otevřeli nový úvěrový rámec ve výši 20 mil.
Tento úvěr zatím nebyl čerpán. Výše úvěru
k 31. 12. 2020 je 38 825 163 Kč.
Největší příjmy do rozpočtu tvoří daňové
příjmy. V loňském roce byly rozpočtovány
ve výši 27 380 000 Kč, skutečné plnění
(včetně kompenzačního bonusu) byly ve
výši 27 000 215 Kč. Nejvyšší výdajovou položkou byly výdaje, které se týkaly pozemních komunikací – nové chodníky v parku
a na ul. Školní, opravy silnic na ul. Na Záhonech, Fr. Řepky, U Koupaliště, zbudování
autobusových zálivů na ul. Školní. Tyto výdaje byly ve výši téměř 9 mil. Kč.

Projekty
Průběžně se zpracovávají projekty na další
investiční akce: oprava mostu na ulici Fr.
Řepky (za dráhou), chodník přes most na ul.
Mezimostí, lávka přes řeku Svitavu na ul.
Mezimostí. Dokončují se projekty z loňského roku: zázemí pro sportovce a ZŠ u fotbalového hřiště, rozšíření základní školy a rozšíření mateřské školy.

Dotace
I v letošním roce jsme podali několik žádostí o dotace:
• Pořízení ochranných oděvů pro hasiče.
Z dotace bychom chtěli pořídit 7 ks ochranných oděvů pro hasiče (zásahový oděv I a II).
Jedná se o obleky: GoodPro FireShark Plus profesionální třívrstvý ochranný zásahový
oděv pro hasiče určený pro zásahy a likvidaci požárů v těch nejsložitějších podmínkách zejména v uzavřených prostorách. Žádáme o 100 tis. Kč.
• Obnova památného kříže na náměstí. Záměrem projektu je obnova památného kříže a všech jeho částí. Jednotlivé díly budou
demontovány a odvezeny do restaurátorské dílny. Žádáme o 50 tis. Kč.

Rozpočet na rok 2021
Na jednání zastupitelstva dne 15. 3. 2021
byl schválený rozpočet městyse na rok
2021.
Příjmy jsou rozpočtované na 30 799 200 Kč,
výdaje na 41 661 600 Kč. Rozdíl je krytý z rezervy z minulých let. Rozpočet počítá se zapojením úvěru ve výši 5 mil. Kč a splátkou
úvěru ve výši 2 mil. Kč.
V letošním roce by se měly realizovat například tyto akce: rekonstrukce místních komunikací v parku městyse, zhotovení chodníku
na ulici Tyršova, obnova kříže na náměstí,
víceúčelové hřiště u fotbalového hřiště, oprava bytů, oprava komunikací, výměna veřejného osvětlení na Sasině, oprava L-B vily,
rozšíření kamerového systému…
Jednání zastupitelstva bylo živě vysíláno
na facebookovém profilu Městys Svitávka –
oficiální stránka městyse, což zastupitelé
schválili v novém jednacím řádu. V rozpočtu byla schválená částka na výdaje spojené
s technickým vybavením přenosu.

• Oprava interiéru Löw-Beerovi vily. Z dotace bychom chtěli opravit tři místnosti ve
2. patře L-B vily. Obnova interiéru se skládá
z odstranění starých nepůvodních maleb
a omítek, nové elektroinstalace vč. pořízení
nových dobových vypínačů a zásuvek, rekonstrukce topení (výměna těles radiátorů),
nových vápenocementových omítek a malby stěn a stropů, odstranění PVC nalepeného
na původní dřevěné podlaze, broušení dřevěných podlah, impregnace a lakování, odstranění starých nátěrů křídel oken a dveří
+ nový nátěr, obnovení původních dveří.
Žádáme o 500 tis. Kč.
• Rekonstrukce místních komunikací v parku. Žádáme o 5,3 mil. Kč. Komunikace budou vydlážděny žulovými kostkami.
• Dotace na vytvoření pracovních příležitostí v rámci Veřejně prospěšných prací.
Miroslava Holasová, místostarostka městyse
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Participativní rozpočet
Novinkou letošního rozpočtu byl„Participativní rozpočet“. Dalo by se říct tzv. rozpočet
na přání. Rada v říjnu vyhlásila výzvu k podávání návrhů projektů, které by se mohly
v našem městysi realizovat. Cílem tohoto
bylo zapojení občanů do dění v našem městysi, popřemýšlení co by se mohlo zlepšit,
přijít se svým návrhem a vypracovat k tomu
projekt. Městys Svitávka obdržel pět zajímavých projektů:

1. Projekt
Naučná stezka podél řeky Svitavy
Navrhovatel doporučuje využít stávající cyklostezky Svitávka – Zboněk k realizaci přírodovědné naučné stezky.
Stezka bude ideální způsob, jak seznámit
návštěvníky našeho kraje se zajímavými
druhy rostlin a živočichů, kteří žijí v regionu
Svitávky. Naučné interaktivní tabule a frontážové pulty budou popisovat živočichy
a rostliny, jež jsou v této lokalitě k vidění.
Návštěvníci stezky si budou moci do svého
telefonu stáhnout (zdarma) aplikaci Lesní
svět, jejíž součástí je i čtečka QR kódů. Na
tabulích budou umístěny QR kódy, díky kterým si budou moci návštěvníci poslechnout
jednotlivé zvuky ptáků a savců.

2. Projekt
Knihobudka na autobusové
zastávce na nám. Svobody
Cílem projektu je vytvoření bezplatné, nonstop přístupné knihovničky, která by byla
umístěna na autobusové zastávce na náměstí Svobody směr Letovice. „Knihobudka“ by měla formát závěsné skříňky z masivního dřeva o rozměru cca 90 × 40 × 25 cm.

3. Projekt
Odpadkové koše na tříděný odpad
na veřejných prostranstvích
Projekt řeší instalaci vícekomorových odpadkových košů na separovaný odpad na
frekventovaných místech městyse, a to:
u fontány v parku na nám. Svobody a u dětských hřišť v parku, u bytovek na ulici Školní
a V Domkách.
Vedlejším výsledkem projektu bude získání
dvou betonových košů, které by bylo možné umístit na Sasině pro potřeby místních
obyvatel.

4. Projekt
Okružní stezka
Svitávka – Křižánek – Zboněk
Cyklostezka ze Svitávky do Zboňka je v současné době využívána cyklisty, chodci, inline bruslaři a dalšími. Jejímu dalšímu zatraktivnění by jistě mohlo přispět její rozšíření
na okruh – lidé by se pak nemuseli vracet
do výchozího místa po „stejné trase“. Nová
část stezky by však neměla povrch zpevněný asfaltem – byla by určena zejména pro
chodce (rodiny s dětmi, běžce, pejskaře)
a cyklisty na horských kolech. Lidi na procházce jistě zaujmou krásné výhledy z kopce Skalka na Svitávku, Hradisko nebo třeba
kostel ve Vískách.
Okruh skládá ze dvou částí – stávající cyklostezky Svitávka – Zboněk a cesty, která povede úvozovou cestou „ke křížku“, k lesu
„Křižánek“ na ulici Husova zpět do Svitávky.
Okruh by měřil 4,9 km.
Část okružní stezky vede po pozemku p. č.
271/1 v k. ú. Letovice. V kritériích participativního rozpočtu bylo, že projekt musí být
realizován na území městyse. To tento projekt nesplňuje. Autor projektu byl osloven
k úpravě projektu.

5. Projekt
Veřejný prostor „Za Dráhou“
Navrhovatel doporučuje využít pozemek
p. č. 1982/13 v k. ú. Svitávka, u mostu přes
potok Sebránek u křížku (ulice Fr. Řepky)

využívání volného času, a to výstavbou víceúčelového hřiště pro míčové hry, zbudováním pískoviště a instalací posezení, venkovního pingpongového stolu, případně
ruských kuželek.
Část tohoto pozemku je v současné době
pronajata k soukromým účelům. I v případě, že by městys nájemní smlouvu vypověděl, nelze tento projekt realizovat. Zmíněný
pozemek se nachází v blízkosti vodního toku Sebránek a dle zákona č. 254/2001 Sb.
Zákon o vodách nepovoluje správce vodního toku oplocení a stavbu v šíři 6 m od
břehu. Bohužel tento projekt nemohl být
navržen k financování.
Z důvodu nevyčerpání alokované částky
300 000 Kč odpadá hlasování občanů, které
mělo podle podmínek výzvy proběhnout.
Projekty: Naučná stezka podél řeky Svitavy,
Knihobudka na autobusové zastávce na
nám. Svobody a Odpadkové koše na tříděný odpad na veřejných prostranstvích prošly hodnocením a jsou navrženy k financování. Projekt okružní stezka sice nesplnil
všechny požadavky, ale je zajímavý a pro
občany by byl určitě přínosný, proto byl navrhovatel osloven k úpravě. Po úpravě může být realizován.
Projekty v plném rozsahu jsou zveřejněné
na webových stránkách www.mestyssvitavka.cz
-MiH-

Poplatek za odpad
Dle skutečných příjmů a výdajů za rok
2020 by měl být poplatek za odpad ve
výši 770 Kč.
V roce 2020 i 2021 zastupitelstvo schválilo tento poplatek ve výši 550 Kč. Celkové výdaje za odpady byly ve výši
1 527 133 Kč a příjmy 1 212 165 Kč. Tento rozdíl (cca 315 tis.) doplácí městys ze
svého rozpočtu.
Je dobře, že se občané Svitávky naučili
třídit odpad, protože na rozdíl od roku
2019 městys získal do svého rozpočtu
o cca 120 000 Kč více za zpětný odběr
odpadu. Za každý vytříděný odpad moc
děkujeme a věříme, že v roce 2021 bude
tato částka opět vyšší. Od letošního roku
budou mít občané možnost třídit svůj
odpad i na veřejných místech – v parku
a na náměstí, kde budou rozmístěny koše na tříděný odpad. Novinkou v letošním roce bude i kontejner na použité
jedlé tuky a oleje.
-MiH-

Svitávecké listy • březen 2021 • strana 4

Sčítání lidu, domů a bytů
v České republice v roce 2021
Již od roku 1869 probíhá na našem území
každých deset let sčítání lidu. V letošním
roce to bude přesně 100 let od prvního
československého sčítání lidu z roku 1921,
které se konalo 15. února, a zároveň by
tehdy proveden i první soupis bytů. Kromě
toho se neuváděly údaje o domácím zvířectvu. To bylo sečteno o pět let později. Konkrétně se tehdy sčítali koně, osli, skot, ovce,
kozy, vepřový dobytek a drůbež. Uvádělo
se samozřejmě i náboženské vyznání. Mělo
to ale jednu podmínku. Muselo jít o existující církev. A výsledek sčítání? V roce 1921
žilo podle sčítání v tehdejší Československé republice od Aše až po Lasiňu na Podkarpatské Rusi 10 009 587 lidí.
V roce 2021 nastane další opakování této významné události. Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021.
Koho se sčítání týká
Sečíst se musí každý občan a cizinec, který
má v České republice trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů. Formulář musíte vyplnit i v případě, že vám byl udělen azyl nebo
jste na našem území pobývali o půlnoci
z 26. na 27. března. Za nezletilé děti a osoby,
které nejsou způsobilé k právním úkonům,
jej může vyplnit jiný dospělý člen domácnosti.
Letos máme dvě možnosti, jak se sečíst –
online nebo pomocí listinného sčítacího formuláře.
Sčítání online
Elektronický sčítací formulář bude zpřístupněn od 27. 3. do 9. 4. na webu www.scitani.cz
nebo v mobilní aplikaci, kterou naleznete
v Google Play i App Store pod názvem „Sčítání21“.
Listinné sčítání
Listinné sčítání proběhne od 17. 4. do 11. 5.
Formulář s odpovědní obálkou získáte od
sčítacího komisaře, který se dostaví v předem oznámeném termínu a vyčká na váš
příchod před vaším domem. Vyzvednout
formulář a obálku si můžete také sami na
kterémkoliv kontaktním místě sčítání na vybraných pobočkách České pošty a krajských
správách Českého statistického úřadu. Vyplněný formulář v obálce odevzdáte nejpozději do 11. 5. na poště nebo ho vhodíte
do poštovní schránky. Obálka s logem Sčítání 2021 má předtištěnou adresu a její
odeslání je zdarma.
Pro aktuální informace o přípravách a průběhu Sčítání 2021 můžete navštívit webo-

vé stránky www.scitani.cz, zaslat své dotazy
na e-mail dotazy@scitani.cz nebo využít informační linku Českého statistického úřadu
274 056 789.
Něco z historie
k počtu obyvatel městyse Svitávka
r. 1880 – 1 349 obyvatel
r. 1900 – 1624 obyvatel, z toho: národnost:
česká 1 528 obyvatel, německá 96 obyvatel
První sčítání lidu v republice Československé 19. 2. 1921 – 2 136 obyvatel:
z toho: národnost česká 2 050, německá 48,
židovská 14 a cizí 24 obyvatel.

Druhé sčítání lidu 1. 12. 1930 – 2 265 obyvatel, z toho: česká 2 206, slovenská, německá 49 a židovská 9
r. 1938: 2 450 obyvatel
r. 1944: 2 750 obyvatel
r. 1947: 2 251 obyvatel
Další roky se počty obyvatel pohybují kolem 2 tis. V devadesátých letech klesl počet
obyvatel pod 1 700. V posledních letech počet obyvatel stoupá, v současné době má
Svitávka 1832 obyvatel.
Jaroslav Zoubek a Miroslava Holasová

Zima ve Svitávce
O naše chodníky a místní komunikace se
starají tři pracovníci úřadu. K dispozici mají
dva traktůrky s radlicí na sníh + násypkou
na posypový materiál a mechanický rozmetač sněhu. Pokud je čerstvě napadený sníh
či led, začínají svou práci v 5 hod. ráno a to
i v sobotu a neděli. Nejdříve odklízejí hlavní
trasy – náměstí, k autobusové a vlakové zastávce, ke škole a školce. Délka chodníků je
cca 7 km. Po odhrnutí sněhu se sypou chodníky pískem a to ručně.

Mimo chodníky se starají i o místní komunikace, které jsou většinou do kopců – cesta do Domků, na Chocholku, na Skalka, za
dráhou – ul. Fr. Řepky a samozřejmě Sasina.
Celkem se jedná o cca 12 km silnic. Do jedné násypky upevněné na traktoru se vejde
25 kg posypového materiálu. Na tuto trasu
se použije 6 násypek tj. 150 kg soli. Pokud je
potřeba, jezdí se trasa za den opakovaně.
Velkým problémem jsou auta zaparkovaná
u chodníků nebo na místních komunikacích.
To je potom téměř nemožné cestu upravit.
I když se snažíme, aby chodníky i silnice byly vždy schůdné či sjízdné, prosíme, přizpůsobte chůzi či jízdu počasí. Dbejte na svou
vlastní bezpečnost.
Víte, že ...?
Pokud je násypka s posypovým materiálem
plně naložena, do kopce musí traktor couvat, jinak by mohlo dojít k jeho převrácení.
-MiH-

Potravinová sbírka
V období adventu jsme zorganizovali potravinovou sbírku, kterou jsme před Vánocemi společně
s vánočním přáním a kalendářem městyse Svitávka osobně roznášeli našim spoluobčanům.
Minulý týden nás potěšila paní Staníčková, která
napsala toto poděkování. I my paní Staníčkové
moc děkujeme a pletené ponožky rozdáme dětem.
Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová

Poděkování
Při potravinové sbírce jsem byla obdarovaná. Tehdy jsem se rozhodla, že i já pomůžu
alespoň několika drobnými pletenými výrobky. Jistě se budou hodit při vítání občánků, nebo potřebným dětem.
Děkuji Marie Staníčková

Svitávecké listy • březen 2021 • strana 5

Cyklostezka
Mladkov – Svitávka
Starosta městyse Jaroslav Zoubek se v průběhu ledna několikrát setkal se zástupci Boskovic a projekční kanceláře ohledně stavby
budoucí rychlostní komunikace I/43. Jelikož tato stavba se dostala do kolize s plánovanou výstavbou cyklostezky Mladkov – Svitávka, bylo navřeno výstavbu cyklostezky
rozdělit na 2 etapy. Definitivní část cyklostezky bude realizována v délce, která není
v konfliktu s I/43 tj. Mladkov – ke stávajícímu tělesu tzv. Německé dálnice. Další část,
která prochází přes katastr Svitávky, bude
stavěna jako provizorium, s využitím stávající polní cesty k firmě MDlet.
Plánovaná okružní křižovatka na silnici I/43
ve Svitávce bude rozšířena na 5ramennou,
aby umožnila vjezd do plánované průmyslové zóny. Tím by se odklonila veškerá nákladní doprava z ulice Školní. V projektu se
počítá s výsadbou zeleně, která bude mít
izolační funkci pro obyvatele našeho městyse.

Informace o plánované
výstavbě I/43
podél městyse Svitávka
Jedná se o silniční koridor, ukotvený v Zásadách územního rozvoje Jihomoravského
kraje, jejichž předmětem bylo posuzování
vhodnosti trasování pro předpokládané parametry a zatížení a jemu odpovídající účinky provozu stavby. Hlavním znakem vedení
koridoru je bezesporu využití stávajícího
tělesa tzv. Německé dálnice, což se i nadále
jeví jako logické a odůvodněné v interakci
s utvářením okolních sídel a krajiny. V detailu není využití původního tělesa zcela bezpodmínečně nutné, šířka koridoru cca 200 m
umožňuje při trasování reagovat i na nové

skutečnosti stavu území a v dnešní době
platné obecné požadavky na výstavbu a provoz pozemních komunikací ve vztahu ke
všem složkám životního prostředí. Milníky
pro směrové a výškové trasování nové silnice kolem městyse Svitávka, kde se trasa dostává do bližšího kontaktu se zastavěným
územím, lze popsat ve směru od Brna postupně navazujícími úseky nebo uzly:
a) V km 39,05 překračuje Chlumský potok
nad rybníkem Skalice a v km 39,35 přeložku
původní silnice 1/43 mostními nadjezdy
s navazujícím násypem.
b) Mezi km 39,6 a 40,3 je nová silnice trasována rovnoběžně v souběhu se stávající silnicí 2/150 od odbočky ze státní silnice I/43
do Boskovic, na straně vzdálenější od městyse Svitávka, niveleta je přitom jen mírně
zahloubena. Trasa nové silnice se tak nachází mírně mimo původní „německý“ koridor, který zůstává využitý stávající silnicí.
c) V km 40,55 silnice překračuje elektrifikovanou železniční trať mostním nadjezdem.
d) V km 40,9 silnice překračuje silnici 2/150
v křižovatce „MÚK Svitávka“ mostním nadjezdem.
e) V km 41,0 silnice prochází na násypu rozlivným (záplavovým) územím řeky Svitavy,
v km 41,8 pak překračuje řeku Svitavu mostní estakádou, na opačné straně údolí od km
42,4 silnice začíná stoupat v mírném zářezu
k chrudichromskému hřbetu.
Z hlediska protihlukové ochrany právě probíhá podrobná aktualizace hlukové studie
se zaměřením na přesnou definici protihlukových opatření. Z výše uvedeného popisu
trasování je již nyní možné odvodit, že se
v násypových úsecích bude jednat především o protihlukové stěny. Možnost úplného překrytí dálnice zde není možná s ohledem na nevhodnou morfologii terénu, zejména v překročení záplavového území, která se v blízkosti městyse Svitávka nachází.
O dalším průběhu přípravy této stavby vás
budeme postupně informovat.

Blahopřejeme občanům,
kteří v prosinci, lednu,
únoru a březnu oslavili
svá životní jubilea
70 let
Eva Halouzková, Miluška Jakubcová,
Věra Vašíčková, Oldřich Zouhar,
Miloš Hanák, Miluše Ježová,
Jaromír Matějů, Zdeněk Dušil,
Jiří Hruška

75 let
Miroslav Boucník, Jan Vašíček,
Věra Boucníková,
Květoslava Cvrkalová,
Jana Červenáková, Miloslav Zarboch,
Věra Plevačová, Ludvík Randula

80 let
Marie Maršálková, Ladislav Janík,
Marcela Thomasová

85 let
Drahomíra Dvořáková

90 let
Květoslava Lexmannová

92 let
Libuše Bašná

93 let
Leontina Horáková

Informace o stavbě I/43
Svitávka – odbočovací
pruhy směr Letovice – Brno
Pokračuje se v přípravě této stavby, která
má vyloučit dopravní kolizi na silnici I/43
a umožnit bezpečný sjezd a výjezd při jízdě
na městys Svitávka. V současné době probíhá koordinace této stavby a stavby I/43 Sebranice, sanační opatření, které se v dotčené
oblasti křižovatky prolínají. Sanační opatření je vhodné realizovat prvotně z důvodu
nestabilní části svahu silnice ve směru od
Brna. V rámci koordinace se však nejedná
jenom o stabilizaci stávajícího tělesa I/43,
ale důležitým faktorem je také zajištění provozu v době realizace. Již nyní se projednávají předpokládané lhůty výstavby ve vazbě na objízdné trasy tranzitu, možnosti uzavírek a stanovených podmínek Policie ČR.
Ředitelství silnic a dálnic má zájem realizovat opatření již v letošním roce. Cílem je bez
prodlev pořídit prováděcí dokumentaci, aby
po kontrole a připomínkování bylo možné
již příští rok realizovat výběrové řízení na
zhotovitele. V této době je těžké stanovovat termíny, přepokládá se, že lze realizaci
uskutečnit ve stavební sezóně 2023.
Jaroslav Zoubek, starosta městyse
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Novinka
u našich hasičů
Naši hasiči začali využívat novou aplikaci.
Je to výjezdová aplikace určená pro jednotky sborů dobrovolných hasičů. Jedná se
počítačovou aplikaci, která po příchodu příkazu k výjezdu spustí poplach na zbrojnici
a v chytrém telefonu. To znamená, že při

vyhlášení poplachu naši členové jsou vyrozumění SMS zprávou, která automaticky
spustí nainstalovanou aplikací v chytrém
telefonu. V této aplikaci členové mohou
potvrdit účast na daném výjezdu, zároveň
se spustí navigace k místu události. Když
člen potvrdí účast na výjezdu (nebo nepotvrdí) tak se tato odpověď objeví hned na
monitoru, který je umístěn na zbrojnici. Tím
pádem velitel vidí, kolik lidí se zúčastní zásahu a podle toho si může rozvrhovat strategii při zdolávání mimořádné události. Aplikace, která je na zbrojnici po celou dobu
výjezdu, čte příkaz k výjezdu, kde je obsaženo: co jede za techniku, kam se jede a co
se stalo. Samozřejmě je zde možnost připojit počítač k tiskárně a celý tento příkaz si
nechat spolu s mapou a trasou k místu
události vytisknout.
Mezi další možnosti patří, že se dají k aplikaci připojit různá elektrická zařízení na
zbrojnici: např. když by přišel příkaz jen na
vozidlo Renault, tak aplikace umí rozsvítit
světlo v garáži a zvednout vrata u daného
vozidla.
Jan Jokeš
Velitel Hasičů Svitávka

Mobilní rozhlas
Jednou z možností získávání informací
z městyse je Mobilní rozhlas. Tato aplikace
nově obsahuje Covid Report. Denně aktualizuje údaje o denních přírůstcích ve Svitávce včetně ohrožené skupiny osob starších 65 a změny takzvané míry pozitivity –
tedy podílu nemocných na celkovém počtu obyvatel obce v rámci dvoutýdenního
intervalu. Pokud tedy máte zájem o tyto informace, máte možnost se každý den podívat na čísla a statistiky.
https://mestyssvitavka.mobilnirozhlas.cz/
covid-report
-MiH-

Dvacet let od ukončení provozu Vlněny
Firma Moses Löw-Beer, Moravskoslezské
vlnařské závody, Vlněna, Vitka, Vlna, Svitex,
Amcan. Mnoho názvů, ale stále ta samá
textilní továrna ve Svitávce, jejíž historie
sahá až do poloviny devatenáctého století.
Dlouhá léta byla práce v této továrně zdrojem obživy pro celé rodiny ze Svitávky
a okolí. Přechod do nového tisíciletí však
textilka nepřežila. Dnes její zašlou slávupřipomíná už jen chátrající budova a vzpomínky pamětníků.
Za vznikem léta prosperující továrny stál
židovský podnikatel Moses Löw-Beer. Ten
v roce 1839 koupil ve Svitávce dolní mlýn
s valchou, kde vybudoval prádelnu vlny.
Roku 1853 přebrali firmu Moses Löw-Beer
jeho synové Max, Josef a Šalamoun a roku
1858 získávají oprávnění k výrobě vlněného zboží. Firmě se dařilo, takže brzy přestaly dosavadní výrobní prostory stačit. Podnikatelé proto nechali postavit nový moderní
tovární areál v místě vymezeném soutokem řeky Svitavy a potoka Sebránek a postupně ho rozšiřovali. V roce 1906 se uvádí
prádelna mykané příze, tkalcovna vlněného zboží se 170 stavy, výroba umělé vlny,
barvírna, tiskárna a apretura. V té době mělo v továrně pracovat až šestnáct stovek
zaměstnanců. Převážně zemědělská Svitávka se tak stala významným střediskem
textilního průmyslu, kde měla firma Moses
Löw-Beer i své hlavní sídlo. Proto si členové
rodiny v městečku nechali v prvních letech
dvacátého století postavit i dvě secesní vily.
Nástup nacismu stejně jako většině jiných
židovských rodin Löw-Beerovým naprosto
změnil život. Někteří emigrovali, jiní zahynuli v koncentračních táborech. Po roce
1945 byl veškerý jejich majetek znárodněn
a stal součástí národního podniku Moravskoslezské vlnařské závody. V podniku vznikly učebny učňovské školy pro textilní výrobu a nebylo výjimkou, že se tam člověk vyučil a v továrně pracoval až do důchodu.
V roce 1948 továrna zaměstnávala asi 890
lidí. Tehdy se tam vyráběly hlavně látky na
uniformy. Později se přecházelo na vlněné
tkaniny pro běžné oblečení. S novými stroji
a tím zvyšováním produktivity výroby zaměstnanců postupně ubývalo až na stav
kolem 450 v roce 1989. V osmdesátých letech začala Vlněna s úplně novým výrobním programem výroby plyšových tkanin,
se kterým slavila velký úspěch. Byly to potahové tkaniny třeba na sedací soupravy,
dále umělé kožešiny. Dodnes je možné výrobky z tehdejší Vlněny vidět třeba v divadlech či v kancelářích ministerstev.
Do roku 1995 figuruje závod ve Svitávce
pod firmou Svitex, a.s., Vlněna Svitávka. Již

v té době se firma dostávala do problémů
z důvodů druhotné platební neschopnosti.
V roce 1994 docházelo k přerušování provozu a snižování mezd na 60% v době přerušení. Od roku 1996 se majitelem provozu
ve Svitávce stává firma AMCAN Trading, s.r.o.
Praha a provoz Svitávka je podřízen firmě
VLNA, s.r.o. Brno. V roce 1996 se firma AMCAN Trading, s.r.o. transformuje na firmu
AMCAN Trading, a.s. V roce 2000 provoz ve
Svitávce mění název na AMCAN Trading a.s.,
provozovna Svitávka.
Souběžně s těmto organizačními změnami
probíhala racionalizační opatření ve firmě
spojená se snižováním počtu pracovníků.
V roce 1993 byl počet pracovníků 398
a k 30. 6. 2001 to bylo již 222 pracovníků.
V textilce se přestalo vyrábět v roce 2001.
Konkurz byl vyhlášen v červenci 2001,
v textilce se však ještě několik měsíců pracovalo. Protože však již podnik nebyl schopen zajistit dostatečný objem zakázek pro
další výrobu textilií, správce konkurzní podstaty navrhl ukončit jeho provoz. O tom, že
fabrika zůstane zavřená, se zaměstnanci
dozvěděli z letáků na vrátnici a lidé zůstali
nejen bez práce, ale také bez výplaty za
srpen a září a bez odstupného. Do konkurzního řízení se přihlásilo 47 věřitelů společnosti Amcan Trading a jejich pohledávky
přesahovaly 150 miliónů korun.
Nemovitosti se podařilo prodat až po několika letech. Dnes v areálu působí různé
firmy, je tam například prodejna stavebnin
či autovrakoviště.
Těm, kteří tam mnohdy celý život pracovali,
je i dvacet let po ukončení provozu při pohledu na vybydlené zbytky budov smutno.
Marcela Holasová, kulturní komise
Zdroj: https://blanensky.denik.cz/serialy/svitavka-byvala-vyznamnymcentrem-textilniho-prumy.html?fbclid=IwAR3_T7Prt1O5exD9KgJuDnKt3aWl79mkSnjV3etfMd1MwXSc52xG2RF0qE;
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/o-konkurzu-se-lidedozvedeli-z-letaku.A011008_165618_ekonomika_dmk;
kronika městyse Svitávka
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Josefa Vejrychová (rozená Dapeci)
*19. 2. 1851 Svitávka † 9. 5. 1937 Kozlov
(okres Ústí nad Orlicí) byla česká spisovatelka, básnířka a překladatelka. Letos uplynulo 170 let od jejího narození.
Známe ji z obrázků, které namalovali Max
Švabinský a její syn Rudolf Vejrych. Jméno
Dapeci měla po italských předcích. Narodila se ve Svitávce, kde také chodila do školy.
Matka ji měla za svobodna, stejně tak jako
bratra Vincence. Ten se stal později inženýrem a působil v Lounech. Pepička zůstala
doma u matky a pomáhala jí se živností (šití
jemného prádla a šatů). V 19 letech se provdala za Rudolfa Vejrycha, vozmistra Společnosti Rakousko-uherské státní dráhy.
Krátce po svatbě se mladí manželé přestěhovali do Kolína, potom do Podmokel, Olomouce, České Třebové a Prahy. Měla s ním
tři děti: Karla Vejrycha, pianistu a hudebního pedagoga, Elu Švabinskou-Vejrychovou, první manželku malíře Maxe Švabinského a Rudolfa Vejrycha, akademického
malíře. Brzy rozpoznala u svých dětí nadání
a všemožně je podporovala. Roku 1898 byla v Paříži za synem Karlem, který zde studoval hudbu. V roce 1914 navštívila s manželem Mantovu a Benátky.
Josefa Vejrychová byla skromná, romantická, citlivá a velice pracovitá. Nedostatek
školního vzdělání soustavně doplňovala
četbou. Psala hlavně pro své potěšení, začínala básněmi, prózu tvořila v pozdějších
letech. Zaměřovala se na drobné črty a příběhy, které podávala tak, jak je slyšela nebo
zažila. Italsky se naučila tak dobře, že začala
překládat do češtiny.

s
to
Le

Slavní rodáci: Josefa Vejrychová

Děkujeme, že jste pomohli
udržet tradici
Tříkrálového koledování

Přeložila řadu povídek pro mládež i pro dospělé. Zajímala se o svéráz kraje, lid a jeho
mluvu, mravy a obyčeje. Své literární práce
publikovala ponejvíce v Lidových novinách,
Ženských novinách, Moravských novinách,
Východočeském republikánu a Úsvitu. První vydání její půvabné knížky „Jak bývalo
v Kozlově“ vyšlo v roce 1924, druhé v roce
1953 s ilustracemi Maxe Švabinského.
V červnu 1931 vydal Spolek českých bibliofilů v Praze její další knihu „Ze starých časů“. Náměty k této práci čerpala ponejvíce
z rodné Svitávky. Zemřela v Kozlově a je pochována na tamním hřbitůvku.
Marcela Holasová, kulturní komise
Zdroj: wikipedia; www.osobnostiregionu.cz

I když v letošním roce kvůli epidemické
situaci nemohli koledníci navštěvovat
domácnosti, vybralo se ve Svitávce
4 925 Kč. Kasička byla umístěna v Supermarketu Kupsovi a na úřadě. Částka
byla předána 28. ledna Charitě Blansko.
Velké poděkování všem, kteří přispěli.
Přispívat můžete i nadále na účet blanenské Charity. Celkový průběžný výsledek Tříkrálové sbírky na Blanensku
ke dni 12. února, který se může ještě
zvýšit on-line platbami, je 1 598 397 Kč.
Významnou část výtěžku Tříkrálové sbírky věnuje Charita Blansko Mobilnímu
hospici svatého Martina, aby mohli dále rozvíjet hospicovou péči po celém
okrese Blansko. Dále plánují za prostředky z Tříkrálové sbírky pomoci seniorům a zdravotně postiženým, rodinám s dětmi v nouzi a podpořit Charitní záchrannou síť – pomoc nejpotřebnějším v regionu ve spolupráci s farnostmi, městy a obcemi.
Děkujeme za vaši důvěru a podporu. Bez
vaší pomoci by to nešlo. Děkujeme vám
za to, že jste v současné složité situaci
nenechali tříkrálovou tradici padnout!

Sobota 27. března 2021
Ukliďme Česko – ukliďme Svitávku
Hromadné akce jsou v současné době zakázané,
ale procházky přírodou jsou však povolené.
Posbírejte na procházce odpadky
a získejte zdarma pytle na odpadky.
Při procházce na čerstvém vzduchu si můžete udělat vlastní
individuální úklid, třeba v okolí vašeho domu nebo v jiných
místech Svitávky a okolí… fantazii se meze nekladou.
Pytle si můžete vyzvednout na Úřadě městyse Svitávka
v kanceláři místostarostky, nebo budou umístěny
v pytlomatech před vilou a před základní školou.
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Legenda jménem francovka ALPA
Posluchače besedy věnované 850. výročí
první zmínky o Svitávce a její další historii
v průběhu věků, která se uskutečnila 16. listopadu 2019 v sále Velké Löw-Beerovy vily,
zaujala krátká zmínka o dosud neznámé
a významné osobnosti pocházející z naší
obce.
Jednalo se o zakladatele firmy na výrobu
francovky Alpa Josefa Veselého, narozeného 21. května 1886 ve Svitávce, tedy v době
Rakousko-uherské monarchie. „Francovka“,
latinsky „spiritus vini gallici“, označovala
v 18. století pálenku s vysokým obsahem
alkoholu, získávanou destilací různých druhů ušlechtilých vín.
Josef Veselý zahájil výrobu francovky s přísadou mentolu v roce 1913 v Králově Poli
v soukromé firmě „První česká výroba francovky „Alpa“ Josef Veselý, Brno-Král. Pole“.
Téhož roku také zaregistroval u Obchodní
a živnostenské komory v Brně ochrannou
známku: nejdříve slovní „ALPA“, později obrazovou – etiketu s vodní vílou a textem
„ALPA“. Roku 1918 přibral z finančních důvodů jako společníka Jana Chládka (1880–
–1941) a 1. července toho roku došlo ke
změně soukromé živnosti na veřejnou společnost s názvem „Alpa, výroba mentholo-

vé francovky Veselý a Chládek v Král. Poli na
Moravě“. O rok později se stal společníkem
a obchodním zástupcem firmy Josefův bratr
Karel (1893–?).
V roce 1920 přibral Josef Veselý za společnici manželku Marii a začal spolupracovat
s renomovaným pražským reklamním grafikem Leo Heilbrunnem (1891–1944), který
mimo jiné také pracoval pro firmu Baťa. Stal
se autorem mnoha grafických návrhů používaných na propagačních materiálech
a v reklamě. Lahvičky Alpy dostaly od roku
1930 dle jeho návrhu nové modrobílé etikety s nápisem „ALPA“, velkým bílým „A“ a žlutou čtyřcípou hvězdou.
Firma Alpa se postupně vypracovala v největšího výrobce francovky v Evropě a koncem 30. let 20. století měla téměř 200 zaměstnanců. V té době si Josef Veselý nechal
postavit v sousedství stávajícího objektu
v Králově Poli funkcionalistickou reprezentativní administrativní budovu (dnes Palackého 158) podle projektu významného architekta Bohuslava Fuchse (1895–1972). Tato budova dodnes patří k předním brněnským funkcionalistickým památkám.
Při příležitosti 80. narozenin T. G. Masaryka
v roce 1930 zaslala firma prezidentu repub-

Zámeček Hodiška

hrabětem Lippe-Weissenfeld, je Hodiška pojmenována jako „Landhaus“. Tento termín
lze v dnešní terminologii připodobnit pojmu „rekreační domek“ či „zotavovna“, tomuto účelu měla sloužit i v době svého vzniku.
Její zasazení do nenarušeného krajinného
prostředí s navazujícím lesnatým terénem
utvářelo využití v lovecké sezóně či k běžnému odpočinku.
Obytná část Hodišky byla v době její stavby
přízemní, uprostřed se nalézal větší sál po
jehož obou stranách se nacházely obytné
prostory. Za sálem vedla chodba s výstupem do dvora. Tento stav, pouze s dílčími
úpravami, se dochoval až do dnešní doby.
Vlastní obytnou budovu doplňují stavby
hospodářského účelu, které spolu krátce po
svém vzniku obsahovaly další obytné prostory, konírnu a stodolu.
Budovy dvorce Hodiška představují zajímavý kompoziční útvar, dokládající charakter
drobných venkovských staveb, srovnatelných s malými parkovými zámečky či letohrádky poloviny 19. století.
Budovu zámečku lze bez větších výhrad zařadit mezi zajímavé historické objekty na
území městyse Svitávka, které by si do budoucna zasloužily patřičnou pozornost

Nástup 19. století a vznik samostatného
šlechtického panství přinesl do života Svitávky jisté změny. Jednou z nich byl rovněž
vznik zajímavé a dosud naprosto nedoceněné vrchnostenské sídelní a obytné stavby, kterou představuje někdejší lesní zámeček Hodiška.
Informace o poloze s tímto pojmenováním
lze získat z pramenů datovaných již před
koncem 16. století, kdy konvent kláštera Hradišťského prodal listem datovaným 28. září
1586 městečku Svitávce „dvě hůrky a chrastiny, slove Hodišky, které leží z jedné strany
Ledbanka a z druhé strany rybníku bahnědského“. Tím od Svitávky značně vzdálená poloha, stává součástí obce a jejího územního
katastru (kam náleží dosud). Přesné datum
vzniku zámečku Hodiška není známo. Na
katastrální mapě z roku 1826 není jeho objekt zachycen, první doklady se nachází teprve po polovině 19. století.
V odhadních protokolech šebetovského
panství z počátku šedesátých let 19. století,
vyhotovených při příležitosti převodů šebetovského panství mezi Mořicem hrabětem
Strachwitzem a Karlem Oktaviánem říšským

liky kazetu vyloženou kůží z antilopy se
třemi lahvičkami francovky a písmenem „A“
z ryzího zlata.
Podnikatel v chemické a kosmetické výrobě
Josef Veselý uzavřel 25. května 1920 v Praze
v kostele U Matky Boží před Týnem sňatek
s Marii Krčkovou, narozenou 22. března 1898
v Brně, absolventkou dvouleté obchodní
školy. Jejich manželství zůstalo bezdětné.
Po Josefově smrti 18. června 1940 se Marie
stala majitelkou firmy, po jejím znárodnění
pracovala v podniku do konce roku 1948
jako úřednice. Po té byla perzekuována
a zařazena do Tábora nucených prací (TNP)
na dobu patnácti měsíců za vyhýbání se
práci a ohrožování lidově demokratického
zřízení státu. Po různých peripetiích a přesunech po TNP byla nakonec ze zdravotních důvodů propuštěna. Vzhledem k věku,
zdravotnímu stavu a jako bývalou majitelku továrny nikde do zaměstnání nepřijali.
V roce 1948 byla výroba přestěhována do
Velkého Meziříčí, kde se nachází dodnes. Roku 2006 vznikla akciová společnost ALPA, a.s.
Místem posledního odpočinku Josefa Veselého a jeho ženy Marie je královopolský
hřbitov na ulici Myslínová, poblíž železničního nádraží Brno-Královo Pole.
Více: encyklopedie.brna.cz
Spolek Löw-Beerovy vily
a které významně doplňují památkový fond
této obce.
A na závěr jedna zajímavost – v Radničních
listech v srpnu 2011 byla zveřejněna krátká
zmínka o filmové režisérce Věře Chytilové
(1929–2014), která kolem roku 1939 se svými rodiči na Hodišce krátce pobývala a odtud chodila do svitávecké školy. K tomuto
jejímu zdejšímu nedlouhému životnímu
intermezzu se hlásila v knize rozhovorů
a vzpomínek zachycených Tomášem Pilátem „Věra Chytilová zblízka“, vydané nakladatelstvím XYZ v roce 2010.
Spolek Löw-Beerovy vily
Prameny: Sadílek Jaroslav: Svitávka, historický vývoj stavebních
památek a osídlení obce. Bystřice nad Pernštejnem, 2011

Foto: Tom K, 8. 5. 2020
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