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Informace z radnIce
Prodloužený termín k podání žádosti
Na  jednání zastupitelstva městyse 
byl schválen příjem návrhů (žádostí) 
na změnu územního plánu č. V. v k.ú. Svi-
távka. Návrhy na  pořízení změny územ-
ního plánu mohou žadatelé zasílat formou 
žádosti do  termínu 28. 2. 2014. Přílohou 
bude „Návrh na pořízení změny územního 
plánu“. Tiskopis lze pořídit na  webových 
stránkách městyse nebo na  úřadě měs-
tyse. 

Poskytnutí příspěvku pro TJ Sokol
Zastupitelstvo městyse schválilo poskyt-
nutí finančního příspěvku Tělocvičné jed-
notě Sokol Svitávka ve  výši 210  000 Kč. 
Příspěvek byl použit na  nutnou opravu 
parket.

dotazy ohledně připojení na  kanalizační 
řád nebo k  uzavírání výše uvedených 
smluv zodpoví pracovníci úřadu.
Vodárenská a.s. bude zasílat zpět odbě-
ratelům čestné prohlášení o  vypuštění 
odpadních vod. 
Součástí bude odstoupení od  smluvní 
pokuty, které bylo v  čestném prohlášení 
uvedeno.

Zastupitelstvo městyse schválilo cenu 
vodného pro rok 2014 ve výši 24 Kč/
m3 bez DPH a cenu stočného ve výši  
39 Kč/m3 bez DPH.

Tříkrálová sbírka
Tak, jako každoročně, proběhla ve  všech 
městech a  obcích České republiky „Tří-
králová sbírka 2014“. Ve  Svitávce bylo 
do pokladničky vloženo 906 Kč. Tříkrálová 
sbírka na Blanensku vynesla 1 580 948 Kč. 
Výtěžek poslouží k  financování pomoci 
lidem bez domova a  těm, kteří se ocitli 
v  hmotné nouzi. Dále podpoří „Linku 
důvěry“, která je nablízku lidem v nouzi.
Vybrané příspěvky pomohou seniorům 
a nemocným o něž pečuje Charitní ošet-
řovatelská a pečovatelská služba, Domácí 
hospicová péče nebo Odlehčovací služba. 
Podpora přísluší také ohroženým rodinám 
a dětem. 
Děkujeme všem, kteří přispěli.

místní poplatky pro rok 2014
místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů pro rok 2014 se nemění 
a  je stanoven částkou 460 Kč na osobu 
a rok. 
Vlastníci rekreačních objektů hradí 460 Kč 
za rok.
Od poplatku jsou osvobozeni:
děti do  10 let věku hradí polovinu po- 
platku.
Odvoz je čtrnáctidenní vždy v pátek. Od- 
pad se ukládá do vlastních popelnicových 
nádob, tříděný odpad do  označených 
kontejnerů, dále odvoz PET lahví pytlo-
vým sběrem se provádí ve čtvrtek od 7.00 
hod. ve stejném týdnu jako odvoz popel-
nicových nádob. 
Poplatník je povinen uhradit místní popla-
tek jednorázově do 31. 5. kalendářního 
roku. 

místní poplatek ze psů na  rok 2014 se 
také nemění a je stanoven částkou 
150 Kč/rok. Držitel psa je povinen poplat-
kovou povinnost uhradit do 31. 5. kalen-
dářního roku.
Poplatková povinnost vzniká, jste-li drži-
telem psa staršího 3 měsíců.

Úhradu lze provést u  KB, číslo účtu 
2922631/0100, var. symbol 3722 (odpad), 
var. symbol 1341 (poplatek ze psů), 
poštovní poukázkou, kterou je možno 
vyzvednout na  úřadě městyse nebo 
přímo na pokladně úřadu městyse.

zastupitelstvo městyse schválilo 
Zastupitelstvo městyse schválilo na  zá- 
kladě uzavřené dohody o  partnerství 
s  MAS Boskovicko plus a  MAS Svitava 
smlouvy o  poskytnutí finančního pří-
spěvku, přičemž 56 000 Kč náleží dle fi- 
nančního rozpočtu MAS Svitava a 7 000 Kč  
MAS Boskovicko plus. Finanční příspěvek 
je na projekt Löw-Beerovy vily.

Zastupitelstvo městyse schválilo uzavření 
Smlouvy o  poskytnutí dotace z  rozpočtu 
JMK. Předmětem smlouvy je poskytnutí 
účelové neinvestiční finanční dotace 
na  výdaje na  zabezpečení akceschop-
nosti jednotky SDH obce na rok 2013 a je 
poskytována v celkové výši 56 030 Kč.

Zastupitelstvo městyse schválilo uzavření 
Smlouvy o  poskytnutí dotace z  rozpočtu 
Jihomoravského kraje na výdaje na zabez-
pečení akceschopnosti jednotky SDH 
obce na  rok 2013. Dotace je poskytnuta 
v celkové výši 79 000 Kč. 

Zastupitelstvo městyse schválilo zřízení 
třídy mateřské školy v budově MŠ Svitávka 
a to pro cca 10 žáků s tím, že bude zaslána 
žádost o  posunutí termínu o  schválení 
rozšíření mateřské školy o  jednu třídu 
na Krajský úřad JMK.

Zastupitelstvo městyse schválilo pro-
věření dotačních možností na  obnovu 
sakrálních památek a  podání žádosti 
o  dotaci na  akci „Zbudování kaple Hra-
disko“.

Zastupitelstvo městyse schválilo podání 
žádosti o  finanční podporu z  dotačního 
programu „Dotace na  zpracování územ-
ních plánů 2014“, vyhlášeného Jihomo-
ravským krajem.

Kanalizace
V  současné době běží zkušební provoz 
ČOV. Čistírna funguje na poloviční výkon 
a vzorky čištěné vody vychází v dobré kva-
litě. Je připojeno cca 300 nemovitostí, což 
je zhruba 60 % z  celkového počtu. Upo-
zorňujeme občany, kteří jsou připojeni 
bez smlouvy o  připojení nebo nedodali 
patřičné dokumenty k  podepsání této 
smlouvy, aby tak neprodleně učinili. Vodá-
renská akciová společnost začala prová-
dět kontroly tzv. nepovolených přípojek 
a při zjištění budou vyvozeny důsledky. Je 
v našem zájmu, aby se na veřejnou kana-
lizaci připojili všichni občané v  letošním 
roce z důvodu kontrol z odboru životního 
prostředí. Budou taktéž prováděny kont-
roly vypouštění odpadních vod z  vašich 
septiků a jímek. 
Občané a majitelé nemovitostí, se kterými 
byly před stavbou kanalizace uzavřeny 
smlouvy o  smlouvách budoucích nebo 
smlouvy o zřízení věcného břemene o ulo-
žení kanalizačních stok, budou po vypra-
cování smluv kontaktováni pracovníky 
úřadu a  vyzýváni k  podpisu. Případné 



Někteří poplatníci budou muset v  souvis-
losti se změnou zákona č. 338/1992 Sb., 
o dani z nemovitých věcí, účinnou od 1. 1. 
2014, podat do konce ledna 2014 daňové 
přiznání k dani z nemovitých věcí (do konce 
roku 2013 k „dani z nemovitostí“), ačkoliv 
žádnou nemovitost nenabyli ani nepo-
zbyli. Důvodem je skutečnost, že u  nich 
dojde ve srovnání s předchozím zdaňova-
cím obdobím ke změně okolností rozhod-
ných pro vyměření daně ve  smyslu § 13a 
odst. 1 zákona o  dani z  nemovitých věcí, 
a  to v důsledku změny některých ustano-
vení tohoto zákona. Tito poplatníci mají 
povinnost podat daňové přiznání na  rok 
2014 i tehdy, dojde-li u nich ke snížení 
daňové povinnosti.

Kdo musí podat přiznání v důsledku 
změny zákona o dani z nemovitých věcí? 
Majitelé vleček a majitelé staveb, které 
nejsou zdanitelnou stavbou podle zákona 
o dani z nemovitých věcí, tj. budovou nebo 
inženýrskou stavbou uvedenou v příloze 
zákona o dani z nemovitých věcí. Jedná se 
například o  tzv. plošné stavby, které se 
nacházejí na  jiných druzích pozemků, než 
je zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní 
plocha. 
Majitelé staveb pro podnikání, kdy se 
za  nadzemní podlaží pro výpočet sazby 
daně již nepovažuje takové nadzemní pod-
laží, jehož zastavěná plocha je menší než 
1/3 zastavěné plochy stavby. 
Majitelé pozemků určených k  zastavění 
zdanitelnými stavbami osvobozenými 
od  daně ze staveb a  jednotek podle § 
9 odst. 1 písm. i) a  j) zákona. Jedná se 
o  pozemky určené k  zastavění například 
stavbami vodáren, úpraven vody, kana-
lizačních zařízení, rozvodných zařízení 
nebo staveb pro veřejnou dopravu.
Vlastníci pozemků pod bytovými domy 
rozdělenými na  jednotky, kteří nejsou 
vlastníky žádné z jednotek v domě. 
Výjimkou je případ, kdy je takový pozemek 
ve  vlastnictví státu nebo ve  vlastnictví té 
obce, na  jejímž území se nachází, neboť 
pak je od daně osvobozen a nemá povin-

nost daňové přiznání podat. Podílové 
fondy a fondy obhospodařované penzij-
ními společnostmi, a to za nemovité věci, 
tvořící jmění těchto fondů. 

Kdo naopak nyní přiznání podat nemusí?
Povinnost podat daňové přiznání nemá 
poplatník, který kromě bytu/nebytového 
prostoru a podílu na společných čás-
tech domu vlastní i  podíl na společném 
pozemku přesahujícím zastavěnou 
plochu domu nebo na pozemku, který je 
užíván spolu s jednotkou a je ve spoluvlast-
nictví všech vlastníků jednotek v  domě. 
Tomuto poplatníkovi se sice v  některých 
případech daň mírně zvýší, ale přiznání 
podávat nemusí. Správce daně mu daň 
vyměří z moci úřední. 
V případě dotazů či nejasností stran povin-
nosti podat přiznání je možné se obrátit 
na příslušné územní pracoviště finančního 
úřadu.

15. března – 14. maškarní ples ochot-
nického divadla na téma: „cesta kolem 
světa“, který se bude konat od 20 hod. 
v  místní sokolovně, hudba: sál – Los 
Cabbanos, bar – DJ SWEET. Předprodej 
vstupenek na Úřadě městyse Svitávka.
19. dubna – Vítání jara. Začátek v 15 hod.  
na náměstí, kde bude ozdoben strom 
tzv. „Vajíčkovník“ velikonočními vajíčky. 
Vajíčka na pentličce přineste s sebou. 
31. května– dětský den 
16. – 23. srpna – dětský divadelní tábor 
Říjen – dýňová slavnost s lampiónovým 
pochodem 
Listopad – divadelní představení: Tane-
ček přes dvě pekla
5. prosince – mikulášská nadílka
10. prosince – Česko zpívá koledy
Termíny akcí se mohou z  důvodu počasí 
měnit. Další info: facebook – Ochotnické 
divadlo Svitávka

    Celkem       Průměrný věk   

Osoby          1809      39,87            
Muži           886       37,84           
Ženy            923       41,81           
Děti do 15 let    308       6,83             
Děti do 18 let    360       8,17             
Starší 60 let      413       70,93            
Možní voliči     1440      47,78            

Počet obydlených domů: 493

Statistika obyvatel ke dni 31. 12. 2013

Kdo musí a nemusí podat přiznání k dani 
z nemovitých věcí?

Blahopřání
Dne 4. 3. 2014 se dožívá 80 let pan 

Bohumil Komárek.
Hodně zdraví, pohody a spokoje-
nosti do dalších let přejí synové 

Bohumil a Miroslav

Seznam zdravotnických 
zařízení ve Svitávce

mUdr. martina Přichystalová
praktické lékařství pro děti a dorost
Svitávka, Školní 457
(budova mateřské školy)
Kontakt: 516 471 211
Ordinační hodiny:
Pondělí 7.30  – 19.30
Úterý 7.30  – 10.00
Středa   10.00 – 11.30
Čtvrtek 14.00 – 16.00
Pátek  7.30 – 19.30

mUdr. Pavel Loskot
soukromá stomatologická ordinace
Svitávka, Hybešova 197
Kontakt: 516 471 210
Ordinační hodiny:
Pondělí  7.30 – 11.00 12.30 – 15.30
Úterý 7.30 – 11.00 12.30 – 15.30
Středa 7.30 – 11.00 12.30 – 17.00
Čtvrtek 7.30 – 11.00  12.30 – 15.30
Pátek 7.30 – 11.00

mUdr. Kamil mazal
soukromá interní ambulance
Svitávka, Jos. Slavíčka 59
(budova Penzionu)
Kontakt: 516 428 449
Ordinační hodiny:
Čtvrtek  15.00 – 19.00

mUdr. eva Šrámková
praktická lékařka pro dospělé
Svitávka, Školní 457
(budova mateřské školy)
Kontakt: 516 471 322
Ordinační hodiny:
Pondělí 7.00 – 12.00
Úterý 7.00 – 12.00
Středa 7.00 – 12.00
Čtvrtek 14.00 – 18.00
Pátek 7.00 – 12.00

Lékárna LeBo
Svitávka, Školní 457
(budova mateřské školy)
Kontakt: 515 538 989
Provozní doba:
Pondělí 7.00 – 12.30
Úterý 7.00 – 12.30
Středa 7.00 – 12.30
Čtvrtek 12.30 – 17.30
Pátek 7.00 –  12.30

Akce 
Ochotnického divadla 
Svitávka na rok 2014



I  v  letošním roce pokračuje projekt Löw-
-Beerovy vily. Výstupem projektu bude 
unikátní kniha o historii rodu Lőw-Beerů, 
propagační materiály, které budou sloužit 
k  publicitě kulturních památek vil Lőw-
-Beer v  Chrastavci a  Svitávce. Vznikne 
putovní výstava o  Lőw-Beerových vilách 
(10 panelů s  historickými informacemi). 
Bude vytvořen krátký (cca 15 min.) film 
na  DVD. Celý projekt bude zakončen 
ve  Svitávce dne 30. srpna 2014 celo-
denní konferencí na téma Lőw-Beerovy 
vily a jejich historický význam. Konference 
bude pojata jako „odborná”, ale zároveň 
bude přístupná pro všechny občany i laic-
kou veřejnost. Zde bude představeno 
velké množství informací k projektu, bude 
zde prezentace a  vyhodnocení sbírek 
obou regionů a také promítání předběžné 
verze filmu.
22. ledna 2014 se konala k  tomuto pro-
jektu ve Svitávce schůzka se zástupci Vily 
Tugendhat s  Ing.  arch. Ivetou Černou 
a  PhDr.  Dagmar Černouškovou. Schůzky 
se zúčastnila Mgr. Petra Svobodová kurá-
torka Löw-Beerovy vily v  Brně, která je 
v  současné době v  rekonstrukci a  ředitel 
brněnského muzea PhDr.  Jaromír Hanák. 
Nechyběl editor knihy Mgr.  Vladimír 
Velešík. Za  Svitávku se schůzky zúčastnil 
Jaroslav Zoubek – předseda koordinační 
skupiny, Pavel Krejcar – kronikář a  Miro-
slava Holasová – manažerka projektu. 

Miroslava Holasová 

Knihovna Svitávka přeje všem svým 
návštěvníkům mnoho příjemných 
chvil strávených ve společnosti svých 
oblíbených knih a autorů. 
Zároveň si vám dovolujeme oznámit 
rozšíření výpůjční doby knihovny. 
Od  nového roku je knihovna ote-
vřena každé úterý v době od 13.00 
do 18.00 hod. Výpůjční doba 
ve čtvrtek zůstává beze změn 
od 12.00 do 18.30 hod. 
Poplatky za  registraci a  upomínky 
rovněž zůstávají ve stejné výši:

Registrace:  dospělí: 50 Kč
 mládež: 25 Kč
Upomínky: III. upomínka: 10 Kč
 III. upomínka: 20 Kč
 III. upomínka/upomínací  
  dopis: 50 Kč

Další informace o  knihovně, on-line 
katalog knih či vlastní čtenářské 
konto naleznete na  www.svitavka.
knihovna.cz. Své dotazy nebo náměty 
můžete zasílat na knihovna@svitavka.
com. Nashledanou v knihovně.

Darina Stloukalová, knihovnice

Městys Svitávka ve  spolupráci s  firmou 
DIMATEX CS a  s  podporou Minister-
stva životního prostředí ČR připravil pro 
občany umístění kontejnerů na sběr pou-
žitých oděvů a textilních materiálů.
Vytříděné oděvy a  textilní materiály se 
recyklují a dále používají jako surovina pro 
výrobu čisticích hadrů, čisticích plache-
tek, netkaných textilií, lepenek a  dalších. 
Část ošacení vhodné k  dalšímu nošení 
se v  rámci charitativního využití věnuje 
charitativním organizacím, kde se použije 
jako pomoc pro sociálně slabé a potřebné 
v  krizových situacích. Tímto sběrem 
a následnou recyklací všichni přispíváme 
ke zlepšení životního prostředí.
Kontejnery na  sběr textilu jsou bílé 
barvy s označením TEXTIL. Každý kontej-
ner obsahuje návod k  požití a  popis co 
do kontejneru patří a co nikoliv.
Chcete-li přispět ke  zlepšení životního 
prostředí, odkládejte do  těchto speciál-
ních kontejnerů použitý a  nepotřebný 
textil zabalený a zavázaný do igelito-
vých tašek nebo pytlů. Volný textil se při 
vyvážení a manipulaci může znehodnotit.
Do  kontejneru patří veškeré nepotřebné 
ošacení, ložní prádlo, záclony, bytové 
textilie, ručníky, ubrusy, rovněž párovaná 
nositelná obuv. Do  těchto kontejnerů 
nepatří koberce, matrace, molitan, stany, 
spací pytle, netextilní materiály, výrazně 
znečištěné a  mokré textilie. Myslete pro-

Prožili jste s námi rok 2013…
Pravidelně:  
•	 Herna	pro	děti	
•	 Pondělní	tvoření	pro	děti	
•	 Cvičení	pro	menší	a	větší	děti	
•	 Angličtina	pro	menší	a	větší	děti	
•	 Výlety	pro	rodiny	s	dětmi	
•	 Přednášky	pro	maminky	
•	 Tvoření	pro	dospělé	
•	 Výšlapy	pro	dospělé	
•	 Cvičení	pro	dospělé	s	Janou	Streckovou	
•	 Volejbal	pro	dospělé

Jednorázové akce:                               
•	 Návštěva	planetária	v	Brně	
•	 Výprava	ke	krmelci	–	spolupráce	s	mysli-

veckým spolkem 
•	 Výlet	na	Vísky	na	výstavu	minerálů	a	fo-

silií 
•	 Jarní	a	zimní	burza	oblečení,	hraček	pro	

děti 
•	 Den	země	společně	s	Mysliveckým	spol-

kem Svitávka na Sasině 
•	 Brigáda	 na	Hradisku	 –	 pro	městys	 Svi-

távka 
•	 Čundr	tatínků	s	dětmi	
•	 Prodejní	stánek	MC	na	svitáveckém	jar-

marku tradičních řemesel 
•	 Mraveniště	–	Sokolení	–	společná	spolu-

práce se Sokolem 
•	 Drakiáda	
•	 Sbírka	pro	Diakonii	Broumov	

realizované projekty: 
•	 Dětský	 kroužek	 Broučci	 rozšířil	 provoz	

na tři dny v týdnu 
•	 Naučná	 stezka	 ,,Svitávka	 v	 průběhu	

věků“ 
•	 Odpočinkové	místo	na	cyklostezce	Svi-

távka – Zboněk 

Děkujeme za vaši podporu a účast. I v roce 
2014 zde budeme pro vás!

Mateřské centrum 
Ferda Svitávka, o.s.

Löw-Beerova vila Sběr oděvů a textilních materiálů

Informace z knihovny

sím na to, že s tímto materiálem bude při 
zpracování ručně manipulováno.

Kontejnery na  textil jsou umístěny 
na těchto stanovištích:
ulice Školní na  parkovišti u  bytové jed-
notky č.p. 530 a na  náměstí Svobody 
u sběrného místa.

Poznávací zájezd
Dovolujeme si vás pozvat na zájezd 
do Českého ráje, který připravujeme 
v termínu

23. 5. – 25. 5. 2014
Ubytování na  Malé Skále v  ubytov-
ně hotelového typu ve  2, 3, 4 lůž-
kových pokojích, lze využít i  pokoj  
6 a 8 lůžkový, u pokojů WC a sprcha. 
K dispozici je vybavená kuchyňka – 
možnost vlastní přípravy jídel nebo 
stravování v  místních restauracích. 
Doprava a  místní přesuny zajištěny 
zájezdovým autobusem. Program 
zájezdu je zaměřen na  poznání to-
hoto kouzelného kraje v  rámci leh-
ké turistiky, která je naplánovaná 
tak, aby byla vhodná pro všechny 
věkové kategorie. Můžeme navští-
vit vrchol Ještědu a  mnohé jiné 
zajímavosti tohoto kraje. Cena za-
hrnuje – ubytování, dopravu a prů-
vodce. Dospělí 2 000 Kč, dítě 800 Kč. 
Objednávky a  informace na  tel. 
603 272 365 do 31. 3. 2014.

Těšíme se na vás  

Milan Jakubů, Auto Němec
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Krev hraje v současné medicíně neza-
stupitelnou a stále rostoucí roli. Nelze ji 
uměle vyrobit. Je třeba např. při těžkých 
úrazech, řadě operací, léčbě otrav. Celoži-

votně jsou na ni odkázáni např. lidé léčení 
umělou ledvinou, lidé se zhoubnými ne-
mocemi krve. Léky z krve vyrobené jsou 
nezbytně nutné pro nemocné s porucha-
mi srážlivosti, léčbu poruch obranyschop-
nosti, léčbu popálenin a v řadě dalších 
situací. To vedlo členky Ochotnického di-
vadla k bezplatnému dárcovství krve. Dne 
21. ledna již podruhé navštívily transfuzní 
stanici v Boskovicích a každá zde darovala 
cca ½ l krve. Darovat krev člověk může 4x 
za rok. Ochotnické divadlo bude v dárcov-
ství pokračovat i nadále. 

Miroslava Holasová, 
předsedkyně Ochotnického divadla

Svitávecký pěvecký chrámový sbor vede-
ný sbormistryní Leontinou Koryčánkovou 
vystoupil při nedělní mši o  třetí listopa-
dové neděli v Bratislavě. V Bratislavě také 
navštívili Bratislavský Hrad, prošli se podél 
Dunaje korunovační cestou uherských 
králů, dále viděli náměstí L. Štúra, palác 
Reduta, Slovenské národní divadlo, Hlav-
ní náměstí a  jeho radnici, Arcibiskupský 
palác, Michalskou bránu, katedrálu sva-
tého Martina a  Hviezdoslavovo náměstí. 
Mše se konala v  Jezuitském chrámě Nej-
světějšího Spasitele na  Hlavním náměs-
tí. Mši svatou celebroval Jezuita děkan 
P.  Kyselica. Na  zahájení přivítal všechny 
přítomné věřící, kterých bylo přes dvěstě 
a zvláště také přivítal zpěváky, kteří přijeli 
z České republiky z Jihomoravského kraje 
a ještě připomenul, že zpěváci jsou z míst, 
kde se narodil kardinál Tomáš Špidlík. Při 
mši sbor zpíval Truvérskou mši od  Petra 
Ebena s  částmi Vstup, Mezizpěv, Oběto-

vání, Přijímání a  Závěr. Sbor ještě uvedl 
část Sanctus a Agnus z Korunovační mše 
od  Mozarta. Přídavek na  závěr „Ó veliká 
Boží Milost nám prokázaná“ od  Adama 
Václava Michny z Otradovic. Plně zaplně-
ný chrám věřícími vzdal dlouhotrvajícím 
potleskem velký dík. Taktéž za  jezuitskou 
farnost vzdal upřímný dík P. Kyselica s přá-
ním opětovného setkání. Po celý den byl 
naším průvodcem a vynikajícím vypravě-
čem pan profesor Pros. To, co mělo zaznít 
již na  počátku, že hlavní osobou, která 
všechno namyslela a  v  Bratislavě domlu-
vila, byl posluchač vysoké školy hudební 
v  Bratislavě Miroslav Maňoušek a  doma 
ve Svitávce vedoucí a sbormistová Leonti-
na Koryčánková, kteří již dlouho dopředu 
vše připravovali. Díky Vám a  všem zpíva-
jícím! 
Velké poděkování patří úřadu městyse 
za všestrannou podporu sboru.

Miroslav Holík

Rok se s rokem sešel a zaměstnanci MŠ 
Svitávka se poohlédli zpět za uplynulým 
obdobím.
Nebylo vůbec jednoduché, jelikož bu- 
dova MŠ se rekonstruovala. Vyměnila se 
všechna okna a vchodové dveře. Rovněž 
byly vymalovány třídy a  další prostory. 
Rozsah prací byl velmi náročný zejména 
na stále se opakující úklid. Za úsilí všech 
se nám podařilo vyjít vstříc rodičům 
a otevřít MŠ 2. září, ač řada prací pokra-
čovala za provozu.
Budova byla zateplena, opravila se stře-
cha, balkony byly pokryty novou dlaž-
bou a  natřelo se zábradlí. Celá budova 
zazářila novým kabátem – fasádou, 
která lákala děti veselými barvami, což je 
inspirovalo k častému výtvarnému ztvár-
nění „nové“ MŠ. Některé jejich obrázky 
byly vystaveny ve  skleníku pro veřej-
nost. Také uvnitř budovy byly provedeny 
úpravy umýváren dětí a renovace osvět-
lení sociálního zařízení a přípraven jídla. 
Byly nainstalovány nové žaluzie, kryty 
k  radiátorům, dálkové ovládání vstup-
ních dveří, světelné senzory k osvětlení 
vstupů do budovy.
S  láskou a  s  plným nasazením jsme se 
věnovali především dětem. Snažili jsme 
se jim pobyt v  MŠ učinit co nejpříjem-
nější a hravou formou plnit „Školní vzdě-
lávací program.“
Pro děti jsme připravili řadu akcí:
– kouzelnické představení s písničkami
– divadelní představení 
 „Oslava u krtečka“
– drakiádu (s dětmi vyrobenými dráčky)
– autobusový výlet do Doubravice nad 

Svitavou do kina na kreslené pohádky
– Mikulášskou nadílku ve spolupráci 
 se ZŠ
– pečení a zdobení perníčků s dětmi
– divadelní představení  „Princové jsou 

na draka“ (MC Ferda)
– tvoření vánočních svícínků z jablíček.
Pro rodiče s  dětmi jsme připravili 
„adventní tvořivou dílnu.“ O tuto akci byl 
velký zájem maminek. Zaplnila se celá 
třída. V  příjemné přátelské atmosféře 
a  za  vedení aranžérky vznikaly krásné 
věnce a  vánoční dekorace. V  závěru 
roku na  VÁNOČNÍ BESÍDCE děti před-
vedly rodičům a  veřejnosti co se nau-
čily – písničky, koledy, verše… Za zvuku 
koled se děti s rozzářenýma očima těšily 
z dárečků pod stromečkem.

Margit Čížková, ředitelka MŠ

Ochotnické divadlo a bezpříspěvkové dárcovství krve Ze života 
mateřské školy

Svitávecký pěvecký sbor zpíval v Bratislavě




