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Informace z radnice
Informace o výstavbě kanalizace a ČOV

Po jednání se stavební firmou, která bude realizovat stavbu
kanalizace a po předání časového plánu stavby se rozhodlo, že
zahájení bude v místních částech V Domkách a Na Skalkách.
To znamená, že výkopové práce započnou od ulice Krátká
směrem do Domků, poté bude následovat ul. Fr. Řepky,
Tyršova a Havlíčkova. Práce v těchto lokalitách začnou
v měsíci březnu (dle počasí). Lokalita Na Skalkách začne ulicí
Sedláčkova (od mlýna) a bude pokračovat ulicí Husova, zde by
měla stavba začít v měsíci dubnu. Z těchto informací vyplývá,
že by měl mít každý vlastník nemovitostí zpracovanou
projektovou dokumentaci pro jednotlivé kanalizační přípojky,
aby proběhla zároveň výstavba hlavního řadu kanalizace

a přípojek k vašim nemovitostem. Rada městyse vzala na
vědomí nabídkovou cenu za zpracování projektové
dokumentace na kanalizační přípojky pro územní souhlas
jednotlivých nemovitostí. Tato nabídková cena byla
vypracována na základě jednání se Stavebním úřadem MÚ
Boskovice a požadavků Vodárenské a.s. Cena 2 400, vč. DPH
je určena pro většinu nemovitostí. Tuto cenu nabízí projekční
kancelář VH atelier Brno (projektant celé stavby)
a autorizovaný inženýr vodohospodářských staveb ing. Jan
Křiva. Je jen na vás, zda se rozhodnete pro tyto firmy, nebo si
zajistíte vlastní zpracování projektové dokumentace pro
územní souhlas sami. O návštěvách těchto firem budete vždy

Vážení spoluobčané,
stojíme nejen na počátku nového roku a přemýšlíme nad tím,

co nám přinese, ale také na počátku jednoho z nejnáročnějších
období pro naše městečko v novodobé historii. Proč? Jak
samozřejmě všichni víte, čeká nás výstavba kanalizace
a čističky odpadních vod, dokončení generální opravy základní
školy, dokončení bytového domu a dokončení průtahu obcí
směrem na Letovice. Tyto náročné akce mají samozřejmě
přímý dopad do finančního hospodaření městyse.

Nyní pár čísel. V roce 2001 činily rozpočtové příjmy a výdaje
městyse cca 11 mil. korun. V roce 2006 to bylo cca 18 mil.
příjmů a 26 mil. výdajů. V loňském roce příjmy již činily téměř
20 mil. korun a výdaje byly zhruba ve stejné úrovni. Nyní
prosím zpozorněte! Připravujeme rozpočet pro hospodaření
městyse na rok 2011 a návrh rozpočtových příjmů činí cca 86
mil. korun, rozpočtových výdajů cca 84 mil. korun. Tedy
navrhujeme v roce 2011 hospodaření s přebytkem 2 mil. korun
s tím, že navržená výše rezerv činí cca 11 mil. korun. Touto
částkou také v současné době disponuje městys na svých
bankovních účtech. Přitom všem však nedošlo k omezení
prostředků pro podporu grantové politiky našim dobrovolným

organizacím. Nadále počítáme s výplatou sociálních příspěvků
pro naše seniory a finanční podporou mladých párů při
narození jejich dětí. Domnívám se, že v době ekonomické
a hospodářské krize a při investicích, které nás čekají, je v tuto
chvíli tohle jediná správná cesta, která je v praxi skutečnou
realizací prosazování rozpočtové kázně a svědčí o tom, že
hospodaření našeho městyse je vedeno opravdu odpovědným
způsobem. Na tomto místě bych chtěl poděkovat členům
našeho nového finančního výboru, který nemalým dílem práce
přispěl k takto odborně připravenému návrhu rozpočtu.

Naše vize rozvoje městyse je taková, že po dokončení
budování základní infrastruktury městyse se začneme věnovat
takzvané nástavbě, tedy projektům podporujícím volnočasové
aktivity občanů. Cílem je podporovat rozvoj turistiky a sportu a
tím přispívat k dalšímu zkvalitnění úrovně života ve Svitávce. O
dalších plánovaných projektech do dočtete v programovém
prohlášení Rady, se kterým budete seznámeni v průběhu
následujícího období.

Přejeme vám všem mnoho úspěchů v roce 2011
Za Radu městyse Svitávka ing. Martin Cetkovský, starosta

Rada městyse
Nadále prosazujeme odpovědné hospodaření městyse

Informace z Rady městyse
Výběrové řízení – zbudování IS v lokalitě Domky

Rada městyse schvaluje vyhlášení výběrového řízení na
zbudování inženýrských sítí v lokalitě Domky – nová výstavba.

Kritériem je nejnižší nabídková cena.
Výběrové řízení – kuchyňské linky

Rada městyse na základě výzvy k podání cenové nabídky
veřejné zakázky malého rozsahu na „Dodávku a osazení
kuchyňských linek“ v novém bytovém domě posoudila
následující nabídky:

Truhlářství Homolka – Lysice
HA Komplet s. r. o., Černá Hora
Zábranský Radek, Boskovice
Milan Hégr, Drnovice 138
Ing. Milan Raška, Lazinov
Zdeněk Severa, Tvarožná
Jako nejlepší Rada městyse vyhodnotila nabídku firmy

Zdeňka Severy s částkou 238.000, Kč bez DPH a pověřila
starostu městyse uzavřením smlouvy, jejíž nedílnou součástí

budou kalkulace s rozpisem použitého materiálu.
Zpracování žádosti o dotaci – „Stezka pod Hradiskem“

Rada městyse schvaluje objednání zpracování žádosti o
dotaci, včetně všech povinných příloh dle platných podmínek
dotačního programu na „Naučnou stezku pod svitáveckým
Hradiskem“ firmou Eurovision a.s., Veveří 102 Brno za částku
40.000, Kč bez DPH a to za podmínek doložení potřebných
podkladů ze strany obce a stavebního úřadu. Předpokládaný
rozsah prací na stezku je cca 1.000.000, Kč.
Inženýrské sítě – lokalita U Labutě

Rada městyse rozhodla, že plánovaná dimenze potrubí bude
taková, aby byla dostatečná pro část „Labuť“ s tím, že se
nepočítá s dalším prodloužením vodovodu do místní části
Sasina. Ta bude do budoucna řešena z místního zdroje.
Odprodej obecních bytů do osobního vlastnictví

Rada městyse schvaluje pokračovat v odprodeji bytů do
osobního vlastnictví, schvaluje záměr odprodat byty
V Domkách 204, V Domkách 225 a byt č. 5/50 Mezimostí 50.



Mateřské centrum Ferda

Informace o plánované opravě kostela
Tak jako ostatní spoluobčany i vedení městyse trápí

současný stav našeho kostela. Proto nějakou dobu jednáme
s majitelem tohoto objektu, což je farnost zastoupená panem
farářem Šudomou, o řešení celkové opravy kostela a kostelní
zdi. V současné době žádá majitel kostela o dotaci na tuto
opravu z několika zdrojů – ministerstvo kultury a JMK.
V jednání je také příspěvek z rozpočtu městyse nebo případně
pořádání veřejné sbírky. Byly zhotoveny studie na generální
opravu, při které bylo zjištěno, že praskliny v kostelní zdi jsou
způsobeny kořeny stromů, které jsou v blízkosti kostela.

Odborným posudkem bylo doporučeno skácení a následně
provést výsadbu nových a vhodnějších stromů do této lokality.
Vše je konzultováno s odborníky a projektanty, kteří mají k této
činnosti odbornou kvalifikaci. Toto je pro nás garance, že
kácení bude provedeno odborně, v souladu se všemi
potřebnými povoleními. Tímto děkujeme panu faráři Šudomovi,
který vyvíjí velké úsilí k plánované opravě kostela – dominanty
naší obce. Rada městyse nabídla pomoc při řešení této
rekonstrukce.

Jaroslav Zoubek, místostarosta městyse

Novinky v MC Ferda
Začátek roku 2011 je v mateřském centru spojen

s plánováním programů a akcí nejen pro členy mateřského
centra, ale i širokou veřejnost. Nezahálíme ani ve sledování
vypisovaných grantů a dotací, které by nám mohly poskytnout
tolik potřebné finanční prostředky. V loňském roce se nám
podařilo získat dotace na vybavení centra novým nábytkem
a na další vybavení mateřského centra.

V následujících měsících nás čekají tyto aktivity:
Pondělí 28. 3. 2011 v 16.00 hod. – seminář „Zdravý úsměv

v mateřských centrech“, seminář vede Simona Hobzová
Úterý 22. 3. 2011 v 15.30 hod. – přednáška „Mléčná výživa

vs. krabicové kravské mléko“, přednáší laktační poradkyně
Jitka Pokorná

31. 3. – 2. 4. Jarní burza (dětské oblečení, hračky, knihy,
sportovní potřeby atd.)

21. 5. Mraveniště
Zažádali jsme o grant v rámci projektu „Strom života Nadace

Partnerství“. Pokud se nám podaří získat tento grant, budete
mít na přelomu dubna a května tohoto roku možnost spolu
s námi zahájit výsadbu stromů kolem cyklostezky.

Jelikož jsme byli úspěšné se žádostí o grant pro naše
centrum u MAS Boskovicko Plus o téměř 90 000, Kč,
uspořádáme tento den přátelské setkání MC Ferda, MC
Jablíčko Lysice a MC Boskovice v naší herně a obecním parku.
V těchto prostorách bude probíhat soutěž pro děti o nejhezčího
Ferdu mravence a další soutěže.

Běžná provozní doba našeho mateřského centra je:
Pondělí 15.30 – 17.30 hod. Cvičeníčko
Úterý 9.30 – 11.00 hod. Tvořeníčko
Čtvrtek 10.00 – 11.00 hod. Zpívánky

Obnovujeme úspěšné „Večery pro tvořivé“! Navázali jsme
spolupráci se „Všehodílnou Blanky Matuškové“ a vždy první
čtvrtek v měsíci budete mít možnost se naučit něco nového
v naší herně.

Každé pondělí a středu od 19.00 hodin probíhá v herně MC
cvičení „Body and Mind mix“, „Pilates s Janou Streckovou“
(rezervace na tel.604 931 006).

Všechny akce budou zavčas upřesněny na plakátcích
a našich webových stránkách. Těšíme se na vás!

Zároveň bychom chtěli poděkovat za sponzorský dar na
vánoční besídku Drogerii Věrka  manželům Šmídovým.

Za členky MC Ferda Šárka Bartoňková a Jana Strecková

Alena Reinwaldová 50 let
Milan Kříž 50 let
Vít Hýsek 55 let
Milan Pleska 55 let
Libuše Chloupková 55 let
Vladimír Chloupek 60 let
Oldřich Zouhar 60 let
Věra Vašíčková 60 let

Lubomír Šustr 60 let
Miloš Hanák 60 let
Jaromír Matějů 60 let
Miluše Ježová 60 let
Miroslav Mazal 60 let
Miloslav Zarboch 65 let
Květoslava Cvrkalová 65 let
Martin Kotek 65 let

Jana Červenáková 65 let
Věra Boucníková 65 let
Ludvík Randula 65 let
Věra Plevačová 65 let
Ladislav Janík 70 let
Marcela Thomasová 70 let

Blahopřejeme občanům, kteří slaví svá životní jubilea

Blahopřejeme rodičům, kterým se narodily tyto děti:
Zuzana Tomešová Elena Matějů Petr Parfus Magdaléna Šacherová

předem vyrozuměni letákem. Po dobu těchto prací bude
omezen příjezd a přístup k vašim nemovitostem. Z tohoto
důvodu vás prosíme o pochopení a spolupráci s vedením
městyse a stavební firmou. V letošním roce by měla
proběhnout stavba čističky odpadních vod (ČOV) a přístupové

cesty v lokalitě Na Záhonech. O časovém harmonogramu
dalších prací vás budeme dopředu informovat. Další veškeré
podrobnější informace zodpoví místostarosta městyse Jaroslav
Zoubek.

Jaroslav Zoubek, místostarosta městyse



Ochotnické divadlo

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
V sobotu 29. ledna 2011 odpoledne se sokolovna ve

Svitávce zaplnila různými postavičkami z pohádek – jako
například Červená Karkulka, Marfuška z Mrazíka, Bílá paní,
žabka, dráček, čertik, tygřice, kašpárek a mnoho dalších,
protože Ochotnické divadlo Svitávka uspořádalo již tradiční
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL. Tématem letošního
karnevalu byl CIRKUS.

Celým odpolednem všechny provázela Martina Klimešová
v roli principála. Mohli jsme se potkat i s krotitelem dravé zvěře,

s kterým se děti proměnily ve zvířátka z cirkusu: jako lvi
proskakovaly „ohnivými obručemi“, jako koníci skákaly přes
překážky, jako medvědi jezdily na motorkách a skákaly jako
blechy. S krásnou provazochodkyní se děti pokoušely projít
přes dlouhé lano. Krasojezdkyně učila děti jezdit mezi
překážkami. Nechyběl ani veselý kašpárek, se kterým děti
skákaly v pytli. Samozřejmě všichni zvládli i náročnou
akrobatickou sestavu pod vedením šikovné akrobatky. Od
věštkyň děti dostaly kouzelný kupón, který si vyměnily v kole

štěstí za plyšovou hračku, pexeso, lízátko
či jinou sladkost. Své taneční schopnosti
si mohli všichni vyzkoušet s děvčaty
z Dětského divadelního kroužku.

Za všechny soutěže a úkoly dostaly
všechny masky sladké odměny. Novinkou
letošního karnevalu byl prodejní stánek
s nafukovacími balónky, cukrovou vatou
a svítícími hračkami.

Děkujeme všem zúčastněným za
hojnou návštěvu a těšíme se na setkání
s Vámi na dalším MAŠKARNÍM… –
tentokrát pro dospělé, který se bude
konat v sobotu 19. března 2011 od 20
hod. v místní sokolovně.

Foto z akce si můžete prohlédnout na
www.svitavka.com

Miroslava Holasová
Ochotnické divadlo Svitávka

Tříkrálová sbírka
Jak jsme vás již informovali v prosincových radničních listech, probíhala v měsíci lednu 2011 v celé republice

„Tříkrálová sbírka“ ve spolupráci s oblastní charitou.
Koledníci ve Svitávce vybrali celkem 1.448, Kč, v okrese Blansko bylo vybráno celkem 1.339.476, Kč. Výtěžek této sbírky

bude použit na podporu akcí pro zdravotně a sociálně znevýhodněné děti, podporu střediska humanitární pomoci a pro
mimořádné nebo krizové situace.

Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili.
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Základní škola
Modernizace vzdělávací nabídky školy

Ve školním roce 2010 – 2011 jsme se zapojili do projektu
vyhlášeného MŠMT s názvem „ EU – PENÍZE ŠKOLÁM „.
Cílem projektu je mimo jiné získání dotací z Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Projekt jsme nazvali Inovace výuky a škola jej bude realizovat
v období dvou nastávajících školních roků. Cílem našeho
projektu je modernizace vzdělávání, na kterém se budou
podílet tito činitelé: inovace a rozšíření didaktické techniky,
metodické vzdělávání pedagogických pracovníků a tvorba
učebních materiálů. Ke zvýšení efektivity práce se žáky přispějí
také dělené hodiny. Z nabídky klíčových aktivit jsme se rozhodli
pro tyto šablony:

Do projektu bude na naší škole zapojeno 80 žáků
z celkového počtu 146 žáků. Na tvorbě šablon se podílí 5
našich učitelů.

MŠMT náš projekt schválilo a poskytne naší škole dotaci
v celkové výši 927 104, Kč. Tato dotace je pro naši školu
stěžejní z důvodu celkové modernizace výuky.

Aleš Antl – ředitel školy

V roce 2000 vyšla pod názvem Dar něhy mít útlá sbírka lyricky laděných básní svitávecké
rodačky Libuše Gregorové, roz. Piknové (1937), s půvabným ilustračním doprovodem jejího
spolužáka, blízkého přítele a současně vydavatele publikace Ing. Vladimíra Koháčka. Tuto
velice skromnou autorku, kterou po absolvování gymnázia v Boskovicích a Vyšší pedagogické
školy v Brně zavedla životní cesta do Prahy, kde celý aktivní věk působila jako učitelka, znají
v naší obci především její spolužáci ze základní školy či věkoví vrstevníci. Na Svitávku nikdy
nezapomněla, ke svému rodišti měla vždy vřelý vztah. Z průvodního textu na záložce přebalu
publikace se dovídáme, že nebylo snadné ji přimět ke zveřejnění veršů, které začala psát již
ve čtrnácti letech, s přestávkami pokračovala pak zvláště po smrti svého manžela v roce 1977.
Nachází se v nich odraz nejen hlubokých intimních prožitků a nálad z různých období života,
ale i schopnosti pozorně vnímat krásy přírody v proměnách ročních období s obdivem na její
drobné detaily. Určitě stojí za to si tyto verše v dnešní uspěchané a citově chudobné době
přečíst.

Pavel Krejcar

Jarní svítání
Už přiletěli zpěvní drozdi
a dávno jsou tu skřivani.
Předjitřním sborem jejich písní
připlouvá bledé svítání,
připlouvá bledé jarní ráno,
nahlíží vlídně do kraje,
do korun polospících stromů,
odkud zní ptačí šalmaje.
Praménkem nevýslovné něhy
má zjihlá duše přetéká.
Jako by zřela mezi stromy
stín nejdražšího člověka.

Víte, že . . .

Ochotnické divadlo Svitávka
Vás srdečně zve na11. MAŠKARNÍ PLES

jehož tématem jsou „STRAŠIDLA“
který se koná 19. března 2011 od 20.00 hodin

v prostorách místní sokolovny
Hudba: sál  ARCUS, bar  DJ SWEET

Vstupné: 80, Kč Rezervace místenek na tel. č. 723 509 548

Plesová sezóna




