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Po zimní přestávce, kdy byla zastavena 
výstavba kanalizace a ČOV budou další 
práce probíhat od 1. března 2012. Ale vše 
bude záviset na počasí, které může tuto 
stavbu oddálit.
Práce budou probíhat v ulici Tyršové, Hav-
líčkové, Školní – směrem k MD Letu, ulice 
Tovární dále Jos. Čejky, ulice Sedláčkova – 
od mlýna. Zároveň s tímto bude průběžně 
budována čistička odpadních vod. O 
přesných termínech v jednotlivých ulicích 
budou občané informováni předem for-
mou letáků z důvodu omezení přístupu k 
nemovitostem.Zároveň s těmito pracemi 
budou začátkem měsíce dubna zapra-
vené povrchy na již zbudovaných trasách. 
Jedná se především o ulici Školní. 
Podle časového harmonogramu, který 

Místní poplatky pro rok 2012
Místní poplatek za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů 
pro rok 2012 je stanoven částkou 460 
Kč na osobu a rok. Vlastníci rekreačních 
objektů hradí 460 za rok. Od poplatku 
jsou osvobozeni: děti do 10 let věku hradí 
polovinu poplatku. Odvoz je v pátek, 
sudý týden. Odpad se ukládá do vlastních 
popelnicových nádob, tříděný odpad do 
označených kontejnerů, dále odvoz PET 
lahví pytlovým sběrem se provádí v sudý 
týden ve čtvrtek. Poplatník je povinen 
uhradit místní poplatek jednorázově do 

nám předložil zhotovitel této stavby by v 
letošním roce měla být stavebně dokon-
čena většina budovaných taras kanalizace 
a ČOV. Z tohoto důvodu vyzýváme občany, 
aby nepodceňovali přípravu samotných 
přípojek k nemovitostem a aby nejpozději 
do konce měsíce srpna byli připraveni na 
možnost připojení se na nově zbudovanou 
kanalizaci, která by během podzimu měla 
být uvedena do zkušebního provozu.
Během krátké doby budete dále informo-
váni samostatným letákem, ve kterém se 
dozvíte proč se připojit na kanalizaci. Dále 
jaké budou pro vás výhody či nevýhody 
připojení na nově budovanou kanalizaci 
nebo financování vlastního provozu likvi-
dace odpadních vod a to podle zákona č. 
274/2001 Sb. a 254/2001 Sb. 

31. května kalendářního roku. Při jednání 
se svozovou firmou SITA CZ a.s. byla sta-
novená opět stejná cena poplatku jako v 
minulém roce a to díky tomu, že občané 
třídí odpad a neukládají vše do popelnico-
vých nádob, což má velký vliv na množství 
odstraněného odpadu a tím na celkovou 
výši úhrady za odvoz. Označené nádoby 
na tříděný odpad jsou uloženy na stálých 
stanovištích po obci. Děkujeme všem 
občanům, kteří třídí odpad a tak šetří 
nejen naše životní prostředí, ale i finanční 
náklady každého z nás. 
Místní poplatek ze psů na rok 2012 je sta-
noven částkou 150 Kč/rok. Držitel psa je 

Pro představu připravíme tabulku finan-
cování povozu s připojením na kanalizaci 
a likvidaci odpadních vod bez připojení. 
Zde zjistíte, co bude pro vás nejvýhodnější 
a co to bude znamenat i pro obec.
Připomínáme, že součástí připojení je 
potřeba mít územní souhlas na každou 
budovanou přípojku. Většina obyvatel 
již tento souhlas vlastní nebo se vyřizuje. 
Pro ty, kteří se stále nerozhodli, nabízíme 
možnost kontaktovat firmu VH atelier 
nebo jakéhokoliv projektanta, aby si tento 
územní souhlas zajistili. Po vyřízení veš-
kerých náležitostí a zbudování přípojky 
budete připraveni k napojení na veřejnou 
síť kanalizace.
Dále platí, že jakékoliv informace ke 
stavbě kanalizace se dozvíte na úřadě 
městyse, taktéž veškeré kontakty na pro-
jektanty.

povinen poplatkovou povinnost uhradit 
jednorázově do 31. května kalendářního 
roku. Poplatková povinnost vzniká, jste-li 
držitelem psa staršího 3 měsíců.
Úhradu lze provést u KB, číslo účtu 
2922631/0100, var. symbol 3722 (odpad), 
var. symbol 1341 (poplatek ze psů), dále 
poštovní poukázkou, kterou je možno 
vyzvednout na úřadě městyse nebo 
přímo na pokladně. Pokud nebudou 
místní poplatky poplatníkem uhrazeny do 
vyhláškou stanoveného termínu, může 
být poplatek zvýšen až na trojnásobek. 
Navýšení bude součástí poplatku.
Cena vodného v roce 2012 je pro domác-
nosti a ostatní spotřebitele jednotná  
25 Kč/m3.

Stavba kanalizace a ČOV bude pokračovat

inforMace z radnice

Německá průchozí dálnice z let 1939–1942

Městys Svitávka vás srdečně zve na

Beseda se koná v sobotu 3.  března 2012 v 17.00 hodin v sále úřadu městyse

besedu Tomáše Jandy
O historii nedokončené stavby dálnice s promítáním 
dobových fotografií



V sobotu 28. ledna 2012 odpoledne se v 
sokolovně ve Svitávce konal DĚTSKÝ MAŠ-
KARNÍ KARNEVAL. Tématem letošního kar-
nevalu byla POHÁDKA. 

Během několika měsíců se přízemí Základ-
ní školy Svitávka proměnilo v dočasnou 
expozici pravěkých zvířat a lidí, zkrátka za-
jímavých prací vytvořených žáky a učiteli 
naší školy.
Trochu jsme popustili uzdu své fantazii  
a pustili se do projektu “Letem světem 
pravěkem“. Jak už samotný název napo-
vídá, zaletěli jsme si do minulosti /samo-
zřejmě jen „jako“ s vyrobenými letadél-
ky/. Vyzbrojeni potřebnými informacemi  
a notnou dávkou nápadů jsme se pustili 
do rekonstrukce života prvních lidí. Po-
chopitelně nás zajímala spousta věcí: ča-
sové zařazení, život pravěkých lovců, byd-
lení, oděv, šperky, rituály…
Děti se do pravěku úplně vžily. Pokusily 
se vyrobit oblečení s celou řadou doplň-
ků / náhrdelníky, zbraně…/. Také vázaly 
rohože z rákosu. Na první pohled jedno-
duché, ale chvíli trvalo než našly správný 
způsob. Brzy pochopily, že to pravěcí lidé 
neměli vůbec jednoduché. Velmi uspěly 
také rituální tance, které jsme vymysleli 
a nakonec i zatančili. Abychom navodili 
téměř dokonalou iluzi pravěké přírody, 
žáci namalovali veliké plakáty dobových 
zvířat, krajiny… 
Projekt prolínal různými vyučovacími ho-
dinami, což svědčí o vzájemné mezipřed-

nevalu. Nakonec byla Růženka vysvobo-
zena polibkem, takže karnevalové veselí 
mohlo pokračovat. Nechyběla ani krá-
lovna z pohádky „ O princezně, která ráč-
kovala“. S ní si mohly děti vyzkoušet hraní 
s barevným padákem. Na děti čekala 
netradiční promenáda v maskách a to  
v podobě „podlézačky“, která se postupně 
snižovala. Své taneční schopnosti si mohli 
všichni vyzkoušet s děvčaty z Dětského 
divadelního kroužku. 
Všechny masky byly moc krásné, tak od-

mětové propojenosti. Třeba v hodinách 
českého jazyka vznikly vtipné básně sou-
visející s tématem. Ani jazyk anglický ne-
zůstal pozadu. Žáci překládali z češtiny do 
angličtiny příběh „O Človíčkovi“ a vznikla 

borná porota měla těžkou práci. Nakonec 
vybrala 4 nejhezčí masky: Hellou Kitty, 
Rodina Shrekova, Mašinka Tomášek a Ro-
bot Walle.
Za všechny soutěže a úkoly dostaly 
všechny masky sladké odměny. 
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  
17. března 2012 od 20.00 hod. v místní 
sokolovně.

Miroslava Holasová
Ochotnické divadlo Svitávka

z toho velice hezká kniha, skládací lepo-
relo.
Veškeré naše úsilí bylo završeno zaháje-
ním výstavy 21. prosince 2011. Veřejnosti 
byla zpřístupněna v „Den otevřených dve-
ří“ 17. ledna 2012.     

Mgr. Marcela Houdková

Dětský maškarní karneval

Letem světem pravěkem

Organizátorky – členky Ochotnického di- 
vadla Svitávka se převlékly za pohádkové 
postavy a děti musely uhodnout jakou 
postavu a z jaké pohádky představuje. 
Tak se postupně představila Královna 
Koloběžka první, která přijela za dopro-
vodu písničky ze stejnojmenné pohádky 
na koloběžce. Z pohádky Princezna ze 
mlejna se nám předvedl vodník, který měl 
připravenou i vodnickou soutěž: „Rybičky, 
rybičky – vodníci jedou“. Co by to bylo za 
pohádku, kdyby tam nebyla princezna! 
Navštívily nás dvě princezny: Šíleně 
smutná princezna a Šípková Růženka, 
která usnula a s ní všichni návštěvníci kar- 



Vážení spoluobčané, dovolte mi ocitovat 
dopis zdravotnické záchranné služby, kte-
rý přišel na adresu školy dne 10. 1. 2012:
„Dne 18. 12. 2011 vyjela posádka RZP z VS 
Boskovice ke zraněné občance ze Svitávky. 
Po příjezdu na místo záchranáři zjistili, že 
tato paní uklouzla a spadla na dvorku své-
ho domu. V důsledku svého zranění zůsta-
la ležet na zemi a nebyla schopna se dostat  

Ve výstavních vitrínách paleontologické-
ho oddělení historické budovy Národního 
muzea v Praze (NMP) bylo možno do po-
loviny loňského roku zhlédnout i několik 
vystavených exponátů pocházejících z ka-
tastru Svitávky. Naše oblast bývala, pře-
devším díky RNDr. Josefu Augustovi, CSc., 
známým a vyhledávaným místem s poměr-
ně značným výskytem fosilií (z lat. fossilis 
= zkamenělý) – zbytků rostlin, drobných 
živočichů a hmyzu z prvohorního permu 
(299–251 mil. let). Významné z tohoto ob-
dobí jsou nálezy koster krytolebců, před-
chůdců dnešních mloků, z okolí Letovic, 
Bačova či Obory. V té době již pomalu 
končí známí trilobiti a na rozdíl od před-
chozího karbonu, kdy ve vlhkém podnebí 
došlo k rozvoji bujné vegetace, která se 
stala základem pro vznik mohutných slojí 
černého uhlí, začíná postupné vysušování 
rozsáhlých močálů. Mění se nejen podne-
bí na sušší, místy až pouštní, dochází i ke 
změnám rozložení pevnin – vzniká super-
kontinent Pangea. Při sledování usazenin 
lze pozorovat v určitých souvrstvích od 
svrchního karbonu do spodního permu 
střídání šedých a červených hornin s tím, 

V úterý 17. ledna se naše škola zaplnila 
předškoláky. Chtěli jsme , aby se dětem ve 
škole líbilo, a tak pro ně žáci naší školy při-
pravili v přízemí výstavu „ Letem světem 
pravěkem“.
Po shlédnutí výstavy se budoucích prv-
ňáčků ujali žáci páté třídy a doprovodili je 
do tříd, kde na ně již čekaly paní učitelky.
Děti si poprvé vyzkoušely, jaké je to used-
nout do školních lavic a vypracovat školní 
úkoly. Paní učitelky hravou formou zjistily, 
zda dítě zná barvy, do kolika umí počítat, 
zda ví, kde je vlevo, vpravo,nahoře, dole. 
Zatímco děti plnily úkoly, rodiče zapsali 
svého potomka do úředních listin.
A na co by se měli předškoláci nejvíce za-
měřit? Určitě na řeč, a to jak výslovnost, 
tak na rozšiřování slovní zásoby. Dále by 
rodiče s dětmi měli procvičovat grafo-
motoriku, zrakové a sluchové vnímání na 
zdokonalování matematických představ, 

k telefonu. Volala tedy o pomoc. Dva 
chlapci Michal Richtr a Štěpán Pinkava její 
volání zaslechli a zajistili přivolání pomo-
ci. Svým pohotovým jednáním tak zabrá-
nili podchlazení zraněné a rozvoji dalších 
zdravotních komplikací. Prokázali, že jim 
není lhostejný člověk v nouzi, což dnes 
bohužel není samozřejmostí a zaslouží si 
poděkování.“

Podepsán MUDr. Petr Hlavinka, 
vedoucí lékař ÚO Blansko

že červené vrstvy postupně převládají 
(červená jalovina). Doklady o skladbě rost-
linstva spodního permu se v ČR nachází 
především v oblasti Boskovické brázdy. V 
této době zaznamenávají velký rozvoj ješ-
tě semenné kapradiny, ale běžnými jsou 
již typy prvních jehličnanů zastoupených 
walchiemi – např. část větve jehličnanu 
Lebachia (Walchia) nalezená ve Svitávce 
je reprodukována na snímku otištěném 

orientaci v prostoru, schopnost komuni-
kovat a soustředit se, udržet pozornost. 
Celkem bylo přijato 22 dětí do prvního 

Poděkování

Víte, že…

Tříkrálová sbírka

Zápis do 1. třídy ve Svitávce

Jménem celé školy se připojuji k podě-
kování našim žákům 5. třídy Michalu 
Richtrovi a Štěpánu Pinkavovi za jejich 
ochotu pomoci, kteří svým pohotovým 
jednáním zachránili zraněnou paní. 
Svým záslužným činem se stali dobrým 
příkladem pro své spolužáky a udělali 
čest nejen svému jménu, ale i celé naší 
škole.

Aleš Antl – ředitel školy

v Kapesním atlasu zkamenělin, autorů  
V. Habětína a E. Knoblocha, kterou v roce 
1990 vydalo SPN Praha. 
Od července 2011 do června 2015 je z dů-
vodu rekonstrukce historická budova NMP 
uzavřena. Po jejím otevření dosáhnou vý-
stavní plochy s novou sousedící budovou 
11 300 m2. Bude tak umožněno představit 
celou řadu dalších významných exponátů, 
které byly uloženy pouze v depozitářích. 
Návštěvníci zajímající se o paleontologii 
si možná v přítomnosti zkamenělé histo-
rie uvědomí, jak krátká doba je nám všem 
vyměřená.

Pavel Krejcar

ročníku. Přejeme dětem, aby jim jejich 
prvotní dychtivost, zvědavost a nadšení 
vydrželo co nejdéle a rodičům hodně tr-
pělivosti při přípravě dětí do školy.

Mgr. Miroslava Pořízková

Nález ze Svitávky v NMP

Jak jistě víte, i v našem městečku probí-
hala v lednových dnech tradiční tříkrálová 
sbírka ve spolupráci s oblastní charitou.
Koledníci ve Svitávce vybrali celkem 1 404 
korun, v okrese Blansko bylo vybráno cel-
kem 1 400 018 Kč. Výtěžek z této sbírky 
bude použit na sociální rehabilitace, 
podporu volnočasových aktivit pro děti a 
mládež, pomoc nemocným v domácí hos-
picové péči a na pomoc lidem v nouzi. 

Děkujeme všem, kteří přispěli. 
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Ochotnické divadlo



 










































V průběhu měsíce ledna se členky mateř-
ského centra sešly na poradě, jejímž cílem 
bylo připravit program MC na příštích šest 
měsíců. Program mateřského centra je ur-
čen nejen pro maminky s dětmi, ale i pro 
celé rodiny.
V lednu proběhla přednáška Ing. Jany 
Streckové na téma ,,Výživa dětí“.

Únor 2012: 
•	 22.	 2.	 ve	 20.30	hodin	 v	herně	MC	pro-

běhne beseda s místostarostou (účast-
níci mají možnost se zeptat na vše, co je  
z dění městyse zajímá. Zápis z besedy 
uveřejníme na našem webu),

•	 25.	 2.	 ve	 14.30	 hodin	 –	 procházka	 ke	
krmelci ve spolupráci s místním mys-
liveckým spolkem. Sraz je na náměstí  
u kašny (s sebou syrové brambory,  
mrkev, tvrdý chléb).

Připravujeme:
březen – jarní burza dětského oblečení,
duben – velikonoční tvoření pro děti 
  a rodiče,
květen – cyklovýlet ke kapličce Otylce,
červen – slavnostní zakončení školního 

roku.

MC Ferda Svitávka hledá učitele/učitelku 
anglického jazyka, bližší informace na mc-
ferda@seznam.cz.

Informace o jednotlivých akcích najdete 
na letáčcích a na našich stránkách www.
mcferda.cz.

Za MC Ferda 
Šárka Bartoňková a Jana Strecková

Bylo a bude u Ferdy


