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Rada městyse
Rada městyse schválila podání žádosti o finanční podporu

z rozpočtových prostředků Jihomoravského kraje na projekt
v oblasti památkové péče – opravu LöwBeerovy vily.

Rada městyse schválila podání žádosti o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu
„Požární technika a věcné prostředky k řešení mimořádných
událostí jednotek sborů dobrovolných hasičů měst a obcí
Jihomoravského kraje na období 2009 – 2012“.

Rada městyse schválila uzavření Dohody o spolupráci a
zřízení místa zpětného odběru použitých světelných zdrojů
pocházejících z domácností s firmou EKOLAMP s. r. o.

Předmětem této dohody je využití obecního systému
shromažďování, sběru a třídění komunálních odpadů
vytvořením místa zpětného odběru použitých světelných zdrojů
pocházejících z domácností a jeho zapojení do sítě sběrných
míst provozovatele kolektivního systému.

Rada městyse schválila uzavření Smlouvy o zajištění
zpětného odběru elektrozařízení s firmou ELEKTROWIN a. p.
Předmětem smlouvy je zajištění zpětného odběru
elektrozařízení – malých a velkých spotřebičů, nářadí a
nástrojů na sběrném dvoře.

Zastupitelstvo městyse
Zastupitelstvo městyse schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje

Brno.
Předmětem smlouvy je společný postup při realizaci projektu „III/37420 Svitávka, napojení na I/43, 1.stavba“. Její financování

je zajištěno z rozpočtu Jihomoravského kraje, z dotací z projektu EU ROP NUTS 2 Jihovýchod a z rozpočtu městyse na rok
2011.

Rada městyse na doporučení komise pro posouzení nabídek předložila vyhodnocení výběrového řízení na stavbu projektu
„III/37420 Svitávka I/43. Nabídky předložily následující firmy:

FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., Mlýnská 68, Brno
STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21, Praha
Pražské silniční a vodohospodářské stavby a. s., Dubečská 3238, Praha 10
MSILNICE a.s., Husova 1697, Pardubice
EUROVIA CS a. s., Vídeňská 104, 619 00 Brno
KORA VODOSTAVING s .r. o., Zbraslavecká 492, Kunštát
SKANSKA a. s. ,Líbalova 1/2348, Praha 4

Zastupitelstvo městyse jako nejvýhodnější vybrala nabídku firmy FIRESTAFišer, rekonstrukce, stavby a.s., nabídková cena
1.158.309,93 Kč, včetně DPH.

Bytový dům Svitávka
Koncem dubna letošního roku se předpokládá kolaudace

bytového domu s 13 bytovými jednotkami na ulici Školní. Jedná
se o byty obecní, tzv. startovací. Uchazeči byli vybráni podle
daných kritérií. U bytového domu je i parkoviště s 26
parkovacími místy, z toho 2 pro tělesně postižené.

Městys získal na tuto stavbu dotaci z ministerstva pro místní
rozvoj ve výši 8,2 mil. Kč, dofinancování stavby bylo hrazeno
úvěrem, který bude hrazen z výběru nájemného a částečně
z rozpočtu městyse.
III/37420 Svitávka, napojení na I/43 II.stavba

Stavba řeší úpravu napojení Jiráskovy ulice a náměstí
Svobody do definitivní podoby po zprovoznění přeložky
III/37420 v nové trase.

Napojení na I/43 II. etapa je investiční akce SÚS JMK Brno
a městyse Svitávka složená z částí – prodloužení vodovodu do
lokality U Labutě, vybudování chodníku, přeložka veřejného
osvětlení, trvalé dopravní značení, dešťové přípojky, obrubníky.
Termín zahájení prací je 26.4.2011 s předpokládaným
ukončením 30.6.2011. Dodavatelem stavby je firma Firesta,
která byla vybrána při výběrovém řízení.

Od 6. – 8.5. 2011 bude uzavřená komunikace ve směru
Podhradí – Chrudichromy z důvodu nutné opravy objízdné
trasy.
Zbudování nové komunikace  rodinné domy Svitávka,
lokalita V Domkách

Stavba je zřizována za účelem vytvoření podmínek pro

rozšíření zástavby části městyse Svitávka navazující na
stávající zástavbu V Domkách. Jedná se o rozšíření dopravní a
technické infrastruktury pro výhledovou obytnou zástavbu
rodinnými domy.

Zde je plánováno 6 stavebních míst. Zájemci o stavební
místa se mohou informovat na úřadě městyse.
Úprava parku městyse Svitávka

Cílem úpravy parku ve Svitávce je revitalizace stávající
zeleně, zahrnující odstranění neperspektivních, zdravotně
problematických, nepůvodních a kompozičně nevhodných
dřevin a dosadbu mladých dřevin. Je zpracována projektová
dokumentace, která řeší úpravy v historické části parku v
blízkosti LöwBeerovy vily, kde je záměrem připomenutí historie
parku. Dále řeší úpravy v přírodní části parku mezi malou Löw
Beerovou vilou a soutokem Svitavy a Semíče. Cílem úpravy
této části bylo odstranění nevhodné výsadby smrků, zdravotně
problematických a neperspektivních dřevin a jejich náhrada za
domácí dřeviny, které vytvoří přirozený porost vhodný do
daného prostředí biocentra.
Poskytování grantů

Městys Svitávka poskytuje finanční příspěvky z rozpočtu
městyse pro zájmové sdružení, neziskové organizace, různé
oddíly a kroužky a fyzické osoby.

Cílem grantového programu je podpora širokých aktivit a
rozvoj občanské společnosti. V letošním roce byly poskytnuty
tyto finanční příspěvky:



Mateřské centrum Ferda

Blahopřejeme rodičům, kterým se narodily tyto děti:
Patrik Němec Sára Doleželová Nikola Bohatcová Antonín Pavlů

Částka Organizace
2 000,00 Kč ZŠ Svitávka  Už jsem čtenář
5 000,00 Kč ZŠ Svitávka  Anglický tábor
2 000,00 Kč MŠ Svitávka  loučení se školáky

21 000,00 Kč Ochotnické divadlo Svitávka
8 000,00 Kč Myslivecký spolek Svitávka
7 000,00 Kč TJ Sokol Svitávka
1 000,00 Kč TJ Sokol Svitávka
2 000,00 Kč TJ Sokol Svitávka

37 000,00 Kč Mateřské centrum Svitávka
30 000,00 Kč SK Moravan Svitávka
40 000,00 Kč Cykloklub Svitávka
21 000,00 Kč Svatojánský sbor Svitávka

4 000,00 Kč Kynologický klub Svitávka
3 000,00 Kč SDH Svitávka
3 000,00 Kč SDH Svitávka
5 000,00 Kč Sasina
2 000,00 Kč Lukáš Šacher  svaz nevidomých

Petice za urychlené prosazení realizace rychlostní silnice
R43 dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona
č.85/1990 Sb. o právu petičním
Na podkladě jednání shromáždění svazku pro rychlostní
komunikaci R 43 byla vypracována petice na urychlení této
stavby. Na úřadě městyse je k dispozici podpisový arch k této
petici, kde se občané mohou svým podpisem zapojit.
Podpisové archy budou na úřadě městyse uloženy do
31. 5. 2011.
Petice prosazuje, aby nebyla dále odkládána realizace
rychlostní silnice R43 a upozorňuje na neúnosnou situaci na

nynějším tahu silnice I/43, která:

Stavební a zejména dopravně technický stav
dvoupruhové silnice (její směrové a výškové uspořádání),
mnohde v základní šířce 7 m, je naprosto nevyhovující. Silnice
vycházející z původní tereziánské trasy ani nemůže dnešním
intenzitám ,natož požadavkům vyhovovat.

Nevyhovující
dopravnětechnický stav komunikace a vysoké intenzity
dopravy jsou příčinou vysokého počtu tragických dopravních
nehod. V letech 2004 – 2010 bylo v úseku I/43
v Jihomoravském kraji usmrceno při dopravních nehodách 40
lidí.

V průchodu zastavěným
územím několika obcí tvoří jejich sídelní osu, kterou však nelze
z hlediska životního prostředí ani bezpečnosti využívat jako
plnohodnotné veřejné prostranství. Silnice I/43 každou obec
rozděluje tvrdě na dvě části. Hluk, prach, plynné emise, otřesy
znehodnocují obyvatelům žijících na metry od silnice zdraví,
životní prostředí i majetek.

U Ferdy to žije!
Začátkem března se MC Ferda soustředilo na maminky a

uspořádalo pro ně jarní výšlap na Alexandrovu rozhlednu u
Adamova. Trasa vedla přes Babice (nevynechali jsme propast
Malá Macocha a babickou jeskyni) do Bílovic nad Svitavou. V
místní restauraci Sokolovna, která slouží především turistům,
cyklistům a rodinám s dětmi, byl výlet zakončen. Už
připravujeme další „túru“.

V březnu byl zahájen cyklus přednášek na témata, která
zajímají především rodiny s dětmi. První byla zaměřena na
mléko (umělá výživa versus krabicové mléko). Druhá byla
zaměřena na hygienu dětského chrupu. Děti i maminky se
dozvěděly, jak správně zoubky čistit. Jako dárek doslali všichni
kartáčky a pasty vhodné právě pro ně.

Na přelom března a dubna byla připravena 3. burza
dětského oblečení a hraček. Bohužel o tuto akci projevily
zájem spíše maminky přespolní, takže v ní již nebudeme
pokračovat.

Podrobnější a aktuální informace o akcích našeho MC
najdete na www.mcferda.cz a na stránkách městyse Svitávka.

Za MC Šárka Bartoňková a Jana Strecková



Oslava svátku matek
Kulturní komise městyse Svitávka

Vás srdečně zve na oslavu
SVÁTKU MATEK,

která se bude konat v neděli
8. května 2011 v 15.00 hod.

v místní sokolovně.

Cimbálová muzika
Kulturní komise městyse Svitávka Vás
srdečně zve na vystoupení Horňácké
cimbálové muziky s primášem Liborem
Supem a ženského sboru Lipina
z Hroznové Lhoty v sobotu
7. května 2011 od 16 hod. v Löw
Beerově vile ve Svitávce.
Po koncertě bude následovat
posezení u cimbálu s ochutnávkou
zemských vín s možností jejich
nákupu.

Mateřská školka
„Moranu neseme ze vsi, nové jaro do vsi“
„Moranu jsme vám vynesli, nové jaro přinesli"…. volaly děti z mateřské školy, aby už konečně přišlo jaro. Jaro s

novým životem, s modřejší oblohou, hřejivějším sluníčkem a vzduchem plným rozličných vůní, s přírodou plnou
jarních květin a prozpěvujících se ptáčků. MORANAMORENAMAŘENASMRTHOLKASMRTKA  figurka svázaná
ze slámy, upevněná na tyči a oblečená do dívčích šatů. Náš průvod směřoval k řece Svitavě, za doprovodu zpěvu a
říkanek. Tady jsme MORANU hodili do vody, aby rychle uplavala a předala vládu jaru. Snad se již nevrátí!!

Jitka Davidová, MŠ

MAŠKARNÍ PLES
V sobotu 19. března se dospělí vrátili do svých

dětských let, převlékli se za různé masky a vyrazili
na 11. MAŠKARNÍ PLES OCHOTNICKÉHO
DIVADLA. Tématem letošního plesu byly strašidla.
Tak se místní sokolovna zaplnila čarodějnicemi,
upíry, ohnivými ženami, mumiemi či kostlivcem..

Čarodějnice z Ochotnického divadla předvedly
parodii na známou Erbenovu Kytici. Předtančení se
ujaly absolventky dětského divadelního kroužku
a zatančily na Thriller od Michaela Jacksona.

Mezi všemi maskami bylo velmi těžké vybrat tu
nejlepší. Nakonec zvítězili pánové Miloš Hamerský
a Radek Jokeš, kteří se převlékli za strašáky do
zelí. Masku měli tak dokonalou, že nechybělo ani to
zelí!

Již nyní se všichni těšíme na další ročník tohoto
netradičního plesu.

Miroslava Holasová, Ochotnické divadlo Svitávka

Ochotnické divadlo

Kulturní komise
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Základní škola
Poděkování rodičům

Děkujeme rodičům našich žáků, kteří se v posledním období aktivně podíleli na spolupráci pří zajištění provozu školy. Jedná
se o paní Janderovou, Randulovou, Vavříčkovou a pan Šedy. Poděkování zaslouží i pan Pernica za spotřební materiál do 1.
třídy.

Mgr. Aleš Antl, ředitel školy
Odměna pro žáky ZŠ

Naše škola je zapojena do projektu RECYKLOHRANÍ již
třetím rokem. Cílem tohoto recyklačního programu je zpětný
odběr baterií a elektrozařízení ve škole a zároveň podpoření
vnímání nutnosti správného nakládání s odpady u žáků.
Osvěta probíhá formou výchovných a vzdělávacích úkolů, za
jejichž správné plnění škola získává body. Ty je pak možno
proměnit za nejrůznější odměny. Ve škole jsme postrádali
videokameru a právě díky těmto nasbíraným bodům se nám ji
podařilo získat. Kamera bude využita nejen během školních

akcí a aktivit, ale také ve výuce.
Děkuji svým kolegyním za jejich pomoc při plnění úkolů a

vedení školy za maximální podporu a vstřícnost. Největší dík
však patří našim žákům! Bez jejich snahy, nápaditosti a
nadšení bychom žádné body nezískali.

A RECYKLOHRANÍ ? To přece nekončí! Už teď se s dětmi
těšíme na dubnový úkol a přemýšlíme o dalších možných
odměnách.

Andrea Němcová
Rekonstrukce budovy školy

V rámci projektu zateplování budovy školy jsou v současné
době hotovy první dvě etapy a to zateplení stropů půdního
prostoru a celková výměna všech oken a dveří v budově školy.
Na třetí závěrečné etapě, spočívající v zateplení pláště budovy
školy se v současnosti pracuje tak, aby celý projekt byl
dokončen v zadaném termínu.

Na výměnu větší části oken jsme využili jarní prázdniny, kdy
stavební firma vyměnila okna a dveře na celém I. patře,
v přízemí a suterénu školy. Aby žáci po prázdninách mohli

nastoupit do připravené školy, bylo zapotřebí v krátkém
termínu připravit veškeré školní prostory. K tomu jsme využili
nejen pracovních dnů, ale také celého nastávajícího víkendu.

Oceňuji přístup a děkuji spolupracovníkům, kteří se
zasloužili o to, že jsme vše zvládli včas a to paní M.
Bednářové, M. Čuříkové, A. Kejíkové, A. Staňkové, M.
Miholové, A. Zábojové, J. Hrubému a J. Kuběnovi.

Mgr. Aleš Antl, ředitel školy

Kulturní komise městyse Svitávka vyhlašuje výtvarnou a tvořivou
Soutěž „Miss čarodějnice“

Účastníky soutěže mohou být jednotlivci či kolektiv
v následujících kategoriích:

1. kategorie – 06 let
2. kategorie – 712 let
3. kategorie – 13 a více

Formát výkresu max. A3. Figura z jakéhokoliv materiálu.
Obrázek či výrobek s uvedením jména, příjmení a věku
byl předáván na Úřad městyse Svitávka.
Výstava se bude konat v neděli 1. 5. 2011 od 15 hodin
ve skleníku, kde proběhne slavnostní předání cen.




