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Prodej pozemků
Městys Svitávka nabízí k prodeji 7 pozemků vhodných

ke stavbě rodinných domů od 456 m² do 683 m² za 590
Kč/m². Pozemky se nachází v lokalitě V Domkách. Bližší
informace na tel. č. 733 745 336.Omezení dopravy

Od 19. 4. – 30. 7. 2010 bude probíhat rekonstrukce
silničního mostu směr Zboněk. Po tuto dobu bude
omezen provoz motorových vozidel do jednoho pruhu a
bude řízen světelnou signalizací.Rekonstrukce náměstí

Do konce měsíce dubna budou dokončeny veškeré
přeložky sítí a umístění nové kanalizace. Poté dojde
k finální úpravě povrchu místních komunikací a
vybudování vlastní křižovatky s konečnou úpravou
parkových ploch a chodníků.Příprava výstavby kanalizace

Po nabytí právní moci stavebního povolení bude
vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele kanalizace,
vlastní stavba by měla započít ke konci roku 2010. Úřad
městyse plánuje před samotnou výstavbou schůzky s
občany, na kterých budou informováni o průběhu
stavebních prací na jednotlivých ulicích.Výstavba bytového domu

V měsíci dubnu 2010 bude zahájena výstavba
bytového domu na ulici Školní. Budou prováděny
přípravné práce a přeložky sítí. Po dobu výstavby dojde
dlouhodobě k omezení parkovacích míst a k omezení
rychlosti. Provoz na komunikaci v ulici Školní bude

pravidelně kontrolován Policií ČR.
Veškeré informace ohledně staveb jak bytového domu,

tak i kanalizace podá místostarosta městyse.Veřejný pořádek
Upozorňujeme spoluobčany, že na místním hřbitově se

rozmnožily krádeže. Tuto skutečnost oznamujeme na
základě sdělení poškozených. V důsledku těchto
oznámení byly dohodnuty s Policií ČR častější kontroly
všech částí městyse, včetně hřbitova. Žádáme Vás tímto,
pokud zjistíte páchání trestné činnosti, aby jste tuto
skutečnost oznámili vedení městyse nebo na Policii ČR.

Stále častěji se množí případy poškozování obecního
majetku naší mládeží. Především se jedná o skleník
v parku a schody ke kostelu. Městys Svitávka vynaložil
na opravu těchto objektů nemalé finanční prostředky.
Upozorňujeme, že objekty jsou monitorovány a budou
prováděny časté kontroly. Pokud bude dopaden viník
trestné činnosti, bude odpovědnost přenesena na rodiče
jako zákonné zástupce. Tato skutečnost byla projednána
také s ředitelstvím základní školy.Místní poplatky

Oznamujeme občanům, že místní poplatek za odvoz a
uložení komunálního odpadu je splatný do 30.4. 2010. Je
možno také poplatek uhradit ve dvou splátkách a to první
splátka do 30. 4. a druhá splátka do 30. 8. 2010.Daň z nemovitostí

Daň z nemovitostí se hradí do 31. 5. běžného roku.
Finanční úřad bude jednotlivým plátcům daně zasílat
poštovní poukázky na adresu trvalého pobytu.

Rada městyse schválila granty pro rok 2010 v následující výši:
Základní škola Svitávka – MDD 2 000,
Základní škola Svitávka – knížka pro prvnáčka 2 000,
Základní škola Svitávka – interaktivní kurz cizího jazyka 5 000,
Mateřské centrum Ferda Svitávka – dovybavení mateřského centra 15 000,
Mateřská škola Svitávka – loučení se školáky 4 000,
TJ Sokol Svitávka – provoz sportovního a kulturního areálu 25 000,
TJ Sokol Svitávka – Sokolské Brno 2 000,
TJ Sokol Svitávka – turnaj žáků ve stolním tenise 1 000,
Mlékárna Olešnice Cykloklub – pronájem tělocvičny, materiálové zajištění 45 000,
SK Moravan Svitávka – úprava parcely 56/2 25 000,
Svatojánský pěvecký sbor Svitávka – koncertování 13 000,
Ochotnické divadlo Svitávka – akce pro děti 28 000,
Myslivecký spolek Svitávka – celoroční péče o chov zvěře 10 000,
Kynologický klub Svitávka – oprava a rozšíření klubovny 9 000,
Šacher Lukáš – MS v Turecku 7 000,
SDH – soutěže v požárním sportu 3 000,

Finanční příspěvek:
TJ Sokol Svitávka – provoz sokolovny, jako jediného kulturního zařízení 70 000,
SK Moravan Svitávka – provoz a údržba hřiště 25 000,



Společenská kronika

Jaroslav Staněk 50 let
Hana Paráková 50 let
Dagmar Valentová 50 let
Marcela Dobešová 50 let
Marie Ohnoutková 50 let
Ladislav Chloupek 55 let
Ilona Musilová 55 let
Jitka Loukotová 55 let
Alena Kraváčková 60 let
Jarmila Matušková 60 let
Vlastimila Horáková 60 let
Josef Dvořák 60 let

Jitka Dyčková 65 let
Alena Haklová 65 let
Jana Randulová 65 let
Jitka Veselá 70 let
Emilie Valoušková 70 let
Jiřina Vyskočilová 70 let
Emilie Konečná 75 let
Stanislav Kovář 80 let
Marie Pulcová 80 let
Anna Hrubá 81 let
Josef Hrubý 81 let
Marie Hrudová 81 let

Zdeněk Holek 82 let
Vlasta Miřijovská 82 let
Hildegard Krejstová 83 let
Václav Hlávka 84 let
Antonín Mikoška 86 let
Jaroslav Hubáček 86 let
Jarmila Hartmanová 86 let
Jiřina Křížová 87 let
Kliment Česálek 88 let
Květoslava Šaršonová 89 let
Zdeňka Cvrkalová 89 let

Blahopřejeme občanům, kteří slaví svá životní jubilea

Blahopřejeme rodičům, kterým se narodily tyto děti: Lukáš Krajíček

Kulturní komise městyse Svitávka
pořádá v sobotu 15. května 2010 zájezd do divadla Polárka Brno na divadelní představení

„Standa a dům hrůzy“
Inscenace pojednává o klukovi, který se jmenoval Standa Neskutečný a bydlel v domě, co byl docela obyčejný.

Až se do toho domu jednoho dne nastěhovali noví sousedé – manželé Rozkošní (zločinci, na které je spolehnutí)
a jejich domácí mazlíčci: hadi, škorpióni, tarantule a podobná havěť. A začaly se dít strašidelné věci …

A jak to všechno dopadne se dozvíte v nejnovějším hororovém příběhu Arnošta Goldflama. Autor vychází nejen
ze své obliby uvedeného žánru, ale také ze zkušenosti, že děti se při sledování napínavých příběhů občas rády
bojí.

Představení je určeno dětem od šesti let.
Odjezd 15. 5. 2010 v 14.00 hod. z náměstí.
Vstupné: děti 80, Kč, dospělí 100, Kč.
Rezervace vstupenek na Úřadě městyse Svitávka – p. Holasová, tel. +420 725 111 354

Kulturní komise městyse Svitávka
zve všechny příznivce hudby na

JARNÍ KONCERT
který se bude konat v neděli 25. dubna 2010 v 18 hod. ve velké LöwBeerově vile.

Vystoupí: Naďa Bláhová
studenti Státní konzervatoře Brno
Svatojánský pěvecký sbor Svitávka.

Vstupné dobrovolné – výtěžek bude věnován na vymalování kostela sv. J. Křtitele ve Svitávce.

Kultura



Mateřské centrum FERDA

Základní škola

Jaro v MC Ferda Svitávka
V našem svitáveckém centru se scházíme i v jarním

období. Když nás sluníčko táhne ven, nebráníme se
a necháváme naše ratolesti čile pobíhat v parku a na
hřišti. Blaženě šťourají klacíky v kůře, sledují broučky,
míchají kaluže. Po tak dlouhé zimě si to jistě zaslouží.
Nadále se ale setkáváme i v naší herně – a cvičíme,
zpíváme, tvoříme (sluníčka prstovými barvami, dešťové
kapky voskovkami a vodovkami…) a je nám spolu dobře.

Každé třetí pondělí v měsíci je
věnováno tvoření pro dospělé – vždy
v 19.30h. Máme za sebou již pletení
z papíru a výrobu velikonočních
vajíček. Účast je vždy hojná a výsledky
našeho snažení stojí za to. V pondělí
19.4. se sejdeme nad výrobou zvířátek
z ponožek – srdečně vás zveme!

Ve dnech 15. – 17. 4. 2010
proběhne v MC jarní burza dětského oblečení.

Mateřské centrum má být místem setkání a sdílení,
načerpání nové energie a inspirace do všedních dnů. Zdá
se, že za přispění všech, kteří se jakkoli činnosti MC
účastní, se to daří. Máme z toho radost. Zveme proto
všechny – přijďte mezi nás!

Připojujeme další tip na rodinný výlet
Trasu je možno absolvovat i s kočárkem a je dlouhá

cca 15 km (celodenní výlet).

Vlakem do Letovic – pak stále po modré turistické
značce do Kladorub – Drválovice – Vanovice – Šebetov
žel.st. – lokálkou přes Boskovice do Skalice nad Svit. –
vlakem do Svitávky.

Děti cestování vlakem ocení! Šťastnou cestu!
Za členky MC Ferda Jana Skřičková a Jana Strecková

www.mcferda.sweb.cz
Email: mcferda@seznam.cz

Sběr starého papíru
Žáci Základní školy ve Svitávce provedou dne 21. 4. 2010 sběr starého papíru. Sběr se uskuteční od 14.00 do

16.00 hodin. V případě nepříznivého počasí se termín sběru překládá na 28. 4. 2010. Žádáme spoluobčany, aby sběr
připravili ve svázané formě před své domy, nebo ho dopravili do školy.

Děkují a na spolupráci se těší žáci základní školy.
Myslivci

Myslivci bilancovali
Dne 14. března 2010 se svitávečtí myslivci sešli na

výroční členské schůzi, aby zhodnotili uplynulý
myslivecký rok. Hodnocení vyplynulo z jednotlivých zpráv
členů, kteří jsou pověřeni určitými oblastmi činnosti
spolku. Tak mohli všichni účastníci schůze vyslechnout
zprávy jednatele, finančního hospodáře, mysliveckého
hospodáře, zprávu revizní komise a zprávu a výhled
činnosti Mysliveckého spolku Svitávka na tok 2010,
kterou přednesl předseda spolku. Z obsahu jednotlivých
zpráv vyplývá ochota členů pracovat nejen pro myslivost
a spolek, ale také pro městys Svitávka, pro spoluobčany
a samozřejmě pro životní prostředí našeho regionu.

Celkově myslivci v loňském roce uskutečnili 40 brigád
v konečném součtu 790 brigádnických hodin. Ty byly
věnovány na zajištění krmiva pro zvěř, opravy
mysliveckých zařízení, péči o mladé lesní porosty
v majetku městyse a další. Poslední spolkovou akcí bylo
uspořádání mysliveckého plesu v prostorách místní
sokolovny, který se díky práci všech opět vydařil.

Tato veškerá spolková činnost potvrzuje skutečnost, že
Myslivecký spolek patří mezi aktivní zájmové organizace
ve Svitávce.

Aleš Antl
jednatel MS Svitávka



Ani den bez pohádky
Pohádka děti přitažlivým způsobem

uvádí do kontaktu s okolním světem,
povzbuzuje jejich fantazii a obohacuje
jazykové vyjadřování. I my v Mateřské
škole ve Svitávce máme pohádky rádi.

Téma, které jsme s dětmi ve třídě
Berušek naplánovali, bylo pohádkové.
Využili jsme k tomu měsíc nejvhodnějšíčili
BŘEZENMĚSÍC KNIHY. Děti si nosily do
mateřské školy z domova svoje
nejoblíbenější knihy, pohádky,
encyklopedie, ze kterých čerpaly poznatky
a vyprávěly pohádky. Děti vědí, proč lidé
čtou, co je dobro a zlo v pohádkách,
z čeho se knihy vyrábí, jaký je rozdíl mezi
knihovnou a knihkupectvím…..

Završením tohoto tématu byla návštěva v místní knihovně pod vedením p. Grulichové. Zde prožily děti pěkné
dopoledne. Naučily se básničku O ježečkovi, povídaly si o knihách, které si mohly podle zájmu prohlédnout. Nakonec
se děti staly ilustrátory knížky, do které nakreslily svoje pocity a zážitky.

Doufáme, že v dnešní přetechnizované době se nám podařila zasít semínka v podobě nových čtenářů.
PŘIDEJTE SE K NÁM !!! Jitka Davidová a Jaroslava Nevrlíková

Vydává zastupitelstvo městyse Svitávka, jako dvouměsíčník. Radniční listy jsou bezplaně doručovány do domácností ve Svitávce. Uzávěrka příštího čísla
10. 6. 2010. Nevyžádané příspěvky se nevrací. Za obsahovou správnost příspěvků ručí autoři. Názor přispěvatelů nemusí být totožný s oficiálním stanoviskem
zastupitelstva městyse Svitávka. Městys Svitávka, Hybešova 166, 679 32 Svitávka. Telefon: +420 516 471 271, email: info@svitavka.com,
http://www.svitavka.com. Sazba Ing. Josef Zapletal

Mateřská školka

HODY, HODY, DOPROVODY…
Velikonoce jsou svátky jara. Vítají sluníčko,

probouzející se přírodu a nový úrodný rok. Datum svátků
bývá každý rok jiný.

I my v mateřské škole se na Velikonoce připravujeme:
upekli jsme beránky, tvořili z papíru, stříhali, malovali
vajíčka, rychlili „osení“.

TVOŘENÍ jsme domluvili i s maminkami. 30. března
odpoledne se sešlo několik maminek. Jedna z nich
maminka od Martínka nás "učila" nové technice

drátkování kraslic.
Maminka od Viktorky zhotovila výstavku. Vestibul MŠ

se rozzářil různými jarními věnečky, zvířátky ze sena,
ošatkami s vajíčky a jinými dekoracemi. Každý, kdo chtěl,
si mohl vybrat dle svého vkusu.

VELIKONOCE jsou za námi. Nejsou to pouze svátky
hodování. Mají duchovní dimenzi, měly by být poselstvím
lásky, naděje a symbolikou nového života.

Jitka Davidová

MS ODS Svitávka Vás srdečně zve na

„PÁLENÍ ČARODĚJNIC“
které se bude konat v pátek 30. dubna 2010

od 18 hod. v prostorách parku.
 program pro děti
 občerstvení
 diskotéka Dj SWEET

Kulturní komise městyse Svitávka
Vás zve na oslavu

SVÁTKU MATEK
která se bude konat v

neděli 9. května 2010 v 15 hod.
v místní sokolovně

Vystoupí děti z MŠ, ZŠ, LŠU a TJ Sokol.




