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Dne 19. března 2012 schválilo zastupitel-
stvo městyse Svitávka nejvyšší rozpočet 
ve výši vč. � nancování 100 499 400 Kč. 
I při tak vysoké částce se podařilo vytvo-
řit rezervu ve výši 8 242 127 Kč. Největší 
částku v letošním rozpočtu tvoří ve výda-
jové části výdaje na výstavbu kanalizace 
a ČOV ve výši cca 88 mi. Kč. I v příjmové 
části největší položky se týkají kanalizace 
– je to příjem dotace z FS, SFŽP a JMK, 
úvěr z ČS a SFŽP. Další velký díl příjmu jsou 
daňové příjmy. I našeho městyse se nevy-
hnula ekonomická krize a daňové příjmy 
jsou rozpočtovány o cca 6 % nižší než 
v minulém roce, což v našem rozpočtu činí 
částku cca 650 tis. Kč. Snížení daňových 
příjmů se muselo samozřejmě promítnout 
i ve výdajové části rozpočtu. Výdaje ve 
většině paragrafech jsou poníženy: např. 
poníženy byly granty pro místní organi-
zace, výdaje pro hasiče i provozní výdaje 
na místní správu. Sníženy byly i výdaje na 
mzdy pro všechny zaměstnance úřadu. 
Šetřit se začalo i v kultuře nebo ve spotřebě 
energií. Na veřejném osvětlení jsou nově 

Městys Svitávka se zapojil do projektu 
místních akcí (MAS Boskovicko PLUS, o. s., 
MAS Partnerství venkova, MAS Sdružení 
pro rozvoj Poličska, o. s.) s názvem „Hřbi-
tovy – naše kamenná historie“. Smyslem 
projektu je správcům hřbitovů digitali-
zovat hřbitovní místa, vytvořit aktuální 
elektronické mapy, historickou publikaci 
s mapami a popisem historie hřbitovů.
Součástí projektu bude i tvorba naučných 
okruhů po regionu s názvem „Stezky his-
torie“ po místech hřbitovů, které mohou 
nabídnout zajímavě popisovanou historii 
našeho území.
Přibývá stížnosti na krádeže na míst-
ním hřbitově. Z tohoto důvodu žádáme 
občany, aby neporušovali zákon a zásady 
slušného chování, neodcizovali předměty 
z hrobových míst a dodržovali pořádek na 
místním hřbitově. 
Porušení Řádu veřejného pohřebiště bude 
projednáno přestupkovou komisí, krádeže 
budou řešeny s Policií ČR.
V měsíci březnu proběhlo výběrové 
řízení na zakázku s názvem. „Nabídka na 

nainstalovány astronomické hodiny, které 
zapínají i vypínají osvětlení v potřebnou 
dobu tak, aby docházelo v maximální výši 
k úspoře elektrické energie. Každé naro-
zené dítě mající zde trvalé bydliště v roce 
2012 i nadále dostane z rozpočtu městyse 
příspěvek 3 000 Kč. Ovšem v životních 
jubileích je malá změna. Finanční příspě-
vek v hodnotě 1 000 Kč dostane občan 
Svitávky, který dovrší kulatého výročí: 
70, 75, 80, 85, 90 let věku. Ponížen byl 
i neinvestiční příspěvek na provoz základní 
školy, ale naopak škola získala investiční 
příspěvek na rekonstrukci sociálního zaří-
zení, která by měla proběhnout o letních 
prázdninách. Z dalších investičních akcí, 
které jsou hrazeny z letošního rozpočtu je 
rekonstrukce místních komunikací na ul. 
Františka Řepky, Krátká na Na Záhonech, 
které byly provedeny závěrem loňského 
roku. Dále bude nově vybudována cesta 
pro pěší Svitávka – Sasina a plánované 
jsou opravy v bytovém fondu. 
Na přípravě rozpočtu se podílel � nanční 
výbor ve složení: Ing. Josef Vašíček, Eliška 

zalesnění“. Jedná se o výsadbu a údržbu 
stromků v lokalitě u cyklostezky Svitávka 
– Sasina. Jako nejvýhodnější byla posou
-zena nabídka � rmy Lescus Cetkovice. 
Výsadba je povedena dle klimatických 
podmínek v měsíci březen – květen 2012. 
Městys Svitávka bude na zalesnění žádat 
dotaci z Jihomoravského kraje. Dotace 
se vztahuje pouze na výsadbu listnatých 
stromů. Z tohoto důvodu byly vybrány 
převážně dřeviny – dub, buk, v malé míře 
smrk.
Množí se případy, kdy občané ukládají 
odpad mimo místa tomu určená. Dle 
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, 
v platném znění upozorňujeme občany, 
že zjištěné „černé skládky“ budou řešeny 
v přestupkovém řízení s uložením pokuty.
„K zamyšlení - cena a smysl života nezakládá 
se v tom, co příroda podává k užívání, nýbrž 
co život sám vytvoří nad přírodou“.
Dne 19. 5. 2012 od 8.00–11.00 hod. bude 
proveden sběr velkoobjemového a nebez-
pečného odpadu na náměstí Svobody 
(bývalé Bílkovo).

Jalová, Ing. Jan Vašíček, Ing. Josef Zapletal 
a Ing. František Hrda. Tímto děkujeme za 
spolupráci. Rozpočet městyse je k nahléd-
nutí na stránkách www.svitavka.com.
I v letošním roce se podávalo několik 
žádostí o dotace a to na opravu Löw-Bee-
rovy vily, dotace pro hasiče na výzbroj 
a výstroj, dotace na „Den zdraví“, který 
by měl proběhnout v letních měsících 
a dotace pro knihovnu na zahájení elek-
tronického výpůjčního systému. Minulý 
týden jsme obdrželi příjemnou zprávu 
ze SFŽP, že jsme získali dotaci ve výši 
1 533 000 Kč na úpravu parku. Stávající 
poškozená zeleň bude zčásti odstraněna 
a nahrazena mladými dřevinami – stromy 
a keři. Vysazeny budou trvalky. Bude dopl-
něn mobiliář a herní prvek – venkovní 
kuželník. 
Vedení městyse naplňuje svůj závazek, že 
bude nadále hospodařit transparentně 
a hospodárně. 

Za radu a vedení městyse 
Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, 

Miroslava Holasová 

Jedná se o sběr odpadu od občanů, ne 
od podnikatelských subjektů. Pracovníci 
úřadu městyse budou sběr od občanů 
přebírat a třídit.
Je možno odevzdat:
Velkoobjemový odpad – občané zde 
mohou ukládat odpad, který se svým obje-
mem nevejde do popelnicové nádoby. 
Jedná se tedy o nábytek (rozmontovaný 
– ne vcelku), matrace, velké plastové věci, 
větší nádoby, vaničky, plastové stoly, židle, 
podlahové krytiny, sanitární zařízení, 
keramiku a podobné věci z domácnosti 
občanů.
Nebezpečný odpad – občané zde mohou 
ukládat oleje, barvy, nádoby od olejů, 
maziv, barev, lepidel, brzdových kapalin, 
zářivky, akumulátory, agrochemické obaly, 
pesticidy, fotochemikálie, ředidla, pneu-
matiky (pouze bez disků), zábavná elek-
tronika, kalkulačky, telefony. 
Elektro zařízení musí být nerozebrané 
a tedy v úplném původním stavu, což má 
velký vliv na další odstraňování tohoto 
odpadu.

Na rok 2012 byl schválen rekordní rozpočet, jeho přípravu 
ovlivnila ekonomická krize
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Dne 17. 3. 2012 Ochotnické divadlo uspo-
řádalo 12. MAŠKARNÍ PLES. Letos bylo 
téma – Večerníček. Tak mohli návštěv-
níci plesu vidět Vílu Amálku, Krtečka a 
lízátko, Makovou panenku, Rychlou rotu, 
Hurvínka a mnoho dalších. Sešla se zde 
spousta krásných masek, tak bylo velmi 
těžké vybrat tu nejkrásnější. Porota nako-
nec vybrala 2x Boba a Bobka – v prv-
ním případě ztvárnily tyto večerníčkové 
postavy Jiří Wetter a Libor Jelínek a v dru-
hém případě to byla Radka Peterková a 
Libor Bartoněk. Členové Ochotnického 
divadla se předvedli jako třída 3.B v čele 
s Machem a Šebestovou. Nechyběly ani 
scénky, které byly z cyklu Krkonošské 
pohádky a pohádky o Červené Karkulce. 
Večerníčkem o Kanafáskovi se nechaly 
inspirovat děvčata z divadelního kroužku 
při svém tanečním vystoupení. Touto ces-
tou děkujeme všem sponzorům a těšíme 
se opět na další ročník maškarního plesu. 
Dvě neděle před velikonocemi je tzv. 
„Smrtná neděle“, je to den, kdy se vyná-
šela z obce smrtka – Morana , která před-
stavovala zimu a zároveň se vítalo jaro. 
Ochotnické divadlo se pokusilo tento 
starý zvyk znovu připomenout. Děti z dět-
ského divadelního kroužku vyprovodily za 
doprovodu básniček Moranu, která byla 
následně zapálena a vhozena do řeky Svi-

Už v časném předjaří jsme uskutečnili 
výpravu za zvířátky ke krmelci. Děti měly 
radost, že mohly přinést zvířátkům něco 
dobrého na zub. Kromě výšlapu ke krmelci 
zvládly děti ještě další úkoly, třeba pozná-
vání zvířat žijících v lese. Za to si vyslou-
žily horký čaj, sladkou odměnu i krásnou 
originální medaili. Tímto děkujeme míst-
nímu mysliveckému spolku, především 
panu Marku Plevačovi, za spolupráci.
V únoru proběhla beseda s místostarostou 
panem Jaroslavem Zoubkem. Dotazy a od-
povědi si můžete přečíst na našem webu.
Začátkem března jsme si vyšlápli z Velkých 
Opatovic do Letovic. A protože počasí bylo 
opravdu jarní, protáhla se trasa až do Svi-
távky. Tentokrát se k nám již přidaly i naše 
starší děti, z čehož máme velkou radost.
24. března jsme zorganizovali brigádu na 

tavy. Tato společná akce divadla a hasičů 
vznikla jako součást projektu „ Rekon-
strukce a vybavení klubovny Ochotnic-
kého divadla“, na který jsme získali dotaci 
ze SZIF prostřednictvím MAS Boskovicko 
plus. V tomto projektu jsme se zavázali 
uspořádat novou akci pro širokou veřej-
nost. Velký dík patří paní Miladě Sukové, 
která celou tuto akci vymyslela a připra-
vila. 
Z našich dalších akcí:
Jako každý rok dne 2. června 2012 pro-
běhne oslava Dětského dne a to odpo-
lednem plné her a soutěží. 
Ochotnické divadlo plánuje v termínu od 
27. do 31. srpna 2012 příměstský tábor. 

úklid větví v obecním lese. MC Ferda není 
jen o hraní si s dětmi. Záleží nám na tom, 
kde a jak žijeme a proto, pokud je to třeba, 
rádi přiložíme ruku k dílu.Koncem března 
proběhl „Kurz pedigu“ ve spolupráci se 
Všehodílnou Blanky Matuškové a v sobotu 

Pro děti budou připraveny různé výlety po 
okolí, hry, soutěže. Cena bude cca 200,-/
den za dítě. Cena obsahuje cestovné, 
vstupné, výtvarný materiál, odměny pro 
děti a oběd. Bližší informace a přesný pro-
gram bude upřesněn. Na tábor budou 
přijaty děti od ukončené 1. třídy ZŠ, 
mladší děti pouze za doprovodu rodičů. 
Prosíme o přihlášky vašich dětí na e-mail: 
divadlo.svitavka@seznam.cz nebo na tel. 
č. 725111354 do 31.5.2012. Nejen pro 
účastníky tohoto tábora, ale i pro ostatní 
děti a širokou veřejnost bude připravena 
akce: Ukončení letních prázdnin, která 
proběhne v sobotu 1. záři 2012 na ranči 
OSWEGO ve Svitávce.

Miroslava Holasová, 
Ochotnické divadlo Svitávka

31. března Ferdova velikonoční dílna pro 
děti i dospěláky.
Aktuální dění, fotogra�e akcí, pozvánky 
najdete na našich stránkách www.mc-
ferda.cz, dotazy zasílejte na mcferda@se-
znam.cz

Za MC Ferda 
Šárka Bartoňková a Jana Strecková

Ochotnické divadlo Svitávka

Ferdova janí sezóna



autor souhlasí. „Po několika letech jsem  
se konečně dopátral všech údajů kolem 
Oldřicha, který je uveden na pomníku pad-
lých v I. světové válce na hřbitově ve Svi-
távce. Josef Oldřich se narodil 31. 5. 1875 
ve Svitávce v domě č. 25 (po přečíslování  
č. 36) jako syn Josefa Oldřicha a Marie 
Oldřichové, rozené Dvořákové ze Skalice. 
Oženil se dne 12. 5. 1914 ve Skalici a za 
ženu si vzal Františku Alexovou, naroze-
nou 7. 2. 1886 ve Skalici v č. 4, dceru Josefa  
a Františky Alexových. Už jako ženich byl  
v haličské obci Grodek na okrese Wieliczka, 
30 km jihovýchodně od Krakova, c. k. titu-
lárním četnickým strážmist-
rem. Za dva měsíce po svatbě 
začala I. světová válka...  
Z manželství se jim dne 18. 
prosince 1914 narodila dcera 
Věra. Ohledně smrti Josefa 
Oldřicha mám k dispozici 
výpis z registru zemřelých, 
který byl vystavený v pol-
ním lazaretu v Bochnii v Pol-
sku. Podle zapsaných údajů 
Josef Oldřich, strážmistr II. 

třídy Zemského četnického velitelství  
č. 5 pro Halič, zemřel dne 31. března 
1915 na tyfus. Pohřben je na vojenském 
hřbitově v Bochnii. Tak se uzavřela jedna 
kapitola naší rodinné kroniky. Františka 
Oldřichová se pak po válce znovu pro-
vdala, dne 4. 2. 1919 si vzala Augustina 
Rause, vrchního četnického strážmistra  
v Olešnici. 
Závěrem ještě jedna zajímavost – termíny 
obou svateb připadají na úterý. V rodo-
kmenu OLDŘICH se svatební úterky opa-
kují ještě několikrát.“

Pavel Krejcar, kronikář

Jaro je období přílivu čerstvých sil, 
počátku nového života a dobou naděje 
na novou úrodu.S jarem přichází všechno 
to pěkné, na co v mrazivých dnech všichni 

Ve dnech 19. – 24. února 2012 uspořá-
dala naše škola pro žáky lyžařský výcvi-
kový kurz, tentokrát na svazích Ski areálu 

čekáme – sluníčko a probouzející se pří-
rodu, první trávu, květinky, přírodu vonící 
svěžím vzduchem.
Končící zima představuje „loutka” MORA- 
NA, MARENA, SMRTHOLKA, kterou jsme 
vytvořili z dřevěné konstrukce, obale-
nou slámou, senem, zdobenou pentlemi  
a vyfouknutými vejci. A aby se zima letos 
už nevrátila, hodili jsme ji do řeky Svitavy.
K jaru patří také jarní svátky – Velikonoce.
U této příležitosti jsme si s maminkami 
udělali pěkné tvořivé odpoledne. Některá 
maminka předvedla techniku drátkování, 
jiná techniku kresby s včelím voskem 
nebo jen vytváření zvířátek z vajíček.
Děti maminkám pomáhaly a radily, mladší 
sourozenci si pořádně ve školce pohráli.
Prožili jsme pěkné odpoledne a už se 
budeme těšit na další.

Jitka Davidová, ředitelka MŠ 

Hraběšice u Šumperka. Opět jsme zvo-
lili osvědčeného a spolehlivého sparing 
partnera – žáky a učitele ze Základní školy 
Knínice u Boskovic. Sněhové podmínky 
byly letos vynikající. Protože jsme na 
svahu byli jedinými lyžaři, všichni žáci se 
perfektně vyjezdili a tak zvládli dle svých 
možností nástrahy výcviku. Lyžovali jsme 
na modré a červené sjezdovce, kterou ke 
konci výcviku zvládli i ti, kteří stáli poprvé 
na lyžích. Celý výcvik se nesl v duchu 
vzájemné oboustranné spolupráce mezi 
žáky a instruktory, ke které výrazně při-
spěla dohoda s majitelem areálu a vlekaři.  

Jarní tvoření v mateřské škole

Lyžařský kurz

Moje první setkání s panem Lubomírem 
Oldřichem, potomkem svitávecké rodiny 
Oldřichů, který bydlí v Blansku, se usku-
tečnilo 15. června 2010. Do tohoto dne se 
svojí ženou neúspěšně hledali kamenný 
kříž pod Hodiškou, který povalený van-
daly nedlouho před jejich návštěvou 
znovu postavili a opravili místní myslivci. 
Na jeho spodním soklu je nápis: Věnovali 
ku cti a chvále Boží kříž tento FRANTIŠEK 
A FRANTŠKA OLDŘICHOVI ku památce 
zemřelé matky své MARIE OLDŘICHOVÉ 
v ROCE 1911. Jmenovaná byla v těchto 
místech usmrcena zásahem blesku. Ode 
dne této návštěvy má rodinné pietní místo 
opět majitele, kteří se věnují jeho úpravě.
S panem Lubomírem Oldřichem jsme  
i nadále zůstali především díky elektro-
nické komunikaci v kontaktu. Jeho další 
rodinný zájem se soustředil na rodové pří-
jmení uvedené na hřbitově na pomníku 
padlých v I. světové válce. Po delší odmlce 
jsem obdržel několik e-mailů, s jejichž 
zveřejněním v Radničních listech Svitávky 

Víte, že …

Dne 4. 4. 2012 se starší žákyně zúčast-
nily okresního turnaje ve vybíjené. Byly 
rozlosovány do dvou základních skupin. 
Protože postoupily ze základní skupiny  
z 1. místa, hrály �nále o první místo s dív-
kami ze ZŠ Letovice. I ty porazily a čekal 
na ně pohár za 1. místo, diplom a sladká 
odměna. Všem blahopřeji k vynikajícímu 
výkonu.              Jitka Sobotková, učitelka ZŠ

Vybíjená

A protože i kamarádi z Knínic byli vyni-
kající, hodnotím letošní kurz jako jeden  
z nejlepších. Velkou měrou k průběhu 
kurzu přispěla i osobnost pana MUDr. 
Petra Lukeše, který se stal okamžitě sou-
částí týmu a svým osobitým přístupem 
oživoval kurz jak na svahu, tak na chatě. 
Při celkovém hodnocení kurzu musím také 
vzpomenout domácí stravu, ubytování  
a péči personálu chaty. Děkuji všem žákům 
z naší i knínické školy za svědomitý přístup 
k plnění úkolů, reprezentativní chování na 
svahu i na chatě, kolegům z Knínic za bez-
chybnou spolupráci a MUDr. Petru Luke-
šovi za odborný lékařský dohled.

Aleš Antl – ředitel školy

Kulturní komise městyse Svitávka 
Vás srdečně zve na              

BENEFIČNÍ  KONCERT
neděle 29. dubna 2012 v 16.30 hodin 
Löw-Beerova vila 

Vstupné dobrovolné
Výtěžek bude věnován na opravu 
kostela sv. Jana Křtitele ve Svitávce. 
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V letošním roce bude dokončena stavba 
kanalizačních přípojek ve veřejné části 
a samotné čistírny odpadních vod (dále 
jen ČOV). ČOV bude spuštěna do zku-
šebního provozu v měsících říjen, lis-
topad 2012. Z tohoto důvodu se blíží 
doba pro samotné připojení jednotli-
vých nemovitostí. 
Tímto žádáme občany, aby si budovali 
„soukromou“ část kanalizační přípojky. 
O krocích pro samotné napojení vás 
budeme informovat.
Proč se realizuje výstavba nové kanali-
zace?
Každý vlastník nemovitosti produ-
kující odpadní vody, je povinen tyto 
vody likvidovat v souladu s plat-
nými právními předpisy, kterými jsou 
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a 
zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech  
a kanalizacích pro veřejnou potřebu. „Čiš-
tění“ vzniklých odpadních vod v prasta-
rém septiku nebo jejich jímání v netěsnící 
žumpě současným předpisům neodpo-
vídá.
Napojením svých nemovitostí na nově 
budovanou kanalizaci s odvedením odpad-
ních vod na ČOV se vyřeší problém kaž-
dého, kdo produkuje odpadní vody navždy 
a to tím nejlepším možným způsobem.
Proč bych měl svou nemovitost připojit 
na nově budovanou kanalizaci?
Mimo již výše uvedených legislativních 
důvodů a pozitivního dopadu na životní 
prostředí se jedná zejména o tyto důvody: 
zvýšení standardu bydlení, zhodnocení 
nemovitosti, snížení provozních nákladů 
na likvidaci odpadní vod.
Co nám nově vybudovaná kanalizace 
přinese?
Vybudování kanalizace bude mít dopad 
na zlepšení životního prostředí. Dojde  
k ochraně podzemních a povrcho-
vých vod před znečištěním. Jak všichni 
víme, v současnosti jsou odtoky ze 
septiků, přepady z jímek sváděny do 
toků. Což ze zákona č. 254/2001 Sb., 
o vodách a zákona č. 274/2001 Sb.,  
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu, nesmí být. 
Podzemní i povrchová voda jsou cenným 
přírodním zdrojem a měly by být chrá-
něny před znečištěním.
Jaké jsou postihy za vypouštění odpad-
ních vod?
Fyzická osoba vypouštějící odpadní vody 
do vod povrchových či podzemních, pří-
padně do stávající kanalizace, v rozporu s 
vodním zákonem se dopouští přestupku 
dle § 34 zák. č. 200/1990 Sb., o přestup-
cích. Takové protiprávní jednání může být 

pokutováno vodoprávním úřadem až do 
výše 50 000 Kč.
Vyžaduje umístění kanalizační přípojky 
povolení?
Kanalizační přípojky lze umisťovat na 
základě územního rozhodnutí nebo územ-
ního souhlasu, který vydává příslušný 
stavební úřad (Městský úřad Boskovice, 
odbor stavební). Provedení kanalizační 
přípojky delší než 50 m pak vyžaduje 
navíc i ohlášení.  
Kdo nese náklady na zbudování kanali-
zační přípojky?
Náklady na zbudování kanalizační pří-
pojky jsou na vlastníkovi připojované 
nemovitosti, protože dle zákona o vodo-
vodech a kanalizacích přípojku pořizuje 
na své náklady odběratel, není-li dohod-
nuto jinak.  
Mohu likvidovat odpadní vody bez 
připojení na kanalizaci, tzn. stávajícím 
způsobem?
Ano, ale je nezbytné mít k této likvidaci 
odpadních vod právní oporu. Uživatel 
musí mít povolený způsob jiný (např. 
žumpa, domácí čistírna odpadních vod)  
a tento musí být schopen doložit. Tzn. 
musí mít příslušné povolení stavebního 
nebo vodoprávního úřadu k takovéto likvi-
daci odpadních vod, musí mít příslušnou 
stavební dokumentaci a způsob likvidace 
odpadních vod musí provádět nezávad-
ným způsobem. Žumpa např. nesmí být 
opatřena odtokem nebo přelivem, musí 
být vodotěsná a musí být v pravidelných 
intervalech vyprazdňována s následným 
odvozem na čistírnu odpadních vod. Je 

nutné však upozornit, že Evropská legis-
lativa se neustále zpřísňuje se zaměřením 
na ochranu životního prostředí. Je tedy 
možné, že alternativní likvidace odpadních 
vod v místě dostupné veřejné kanalizační 
sítě již nebude do budoucna možná.
Budování kanalizace musí být v souladu 
s plánem rozvoje vodovodů a kanalizací 
vypracovaným a schváleným Jihomo-
ravským krajem. Je tedy nutné seznámit 
občany, kteří se nechtějí na kanalizaci 
připojit, že je třeba dobudovat kanalizaci  
v souladu s tímto plánem a v zájmu 
ochrany životního prostředí a zdraví oby-
vatelstva, bude nutné do budoucna zva-
žovat rozhodnutí o povinném připojení 
občanů na kanalizaci. K takovému kroku 
by městys byl nucen přistoupit tehdy, kdy 
vlastníci nemovitostí, na nichž vznikají 
nebo mohou vznikat odpadní vody, nebu-
dou dostatečně zajišťovat jejich odvádění  
a další nakládání s nimi v souladu s práv-
ními předpisy. 
Veškeré dotazy, informace vám budou 
poskytnuty na Úřadu městyse Svitávka.

Kanalizace ČOV
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Žáci Základní školy ve Svitávce provedou 
dne 2. 5. 2012 sběr starého papíru. Sběr se 
uskuteční od 14.00 do 16.00 hodin. V pří-
padě nepříznivého počasí se termín sběru 
překládá 
na 9. 5. 2012. Žádáme spoluobčany, aby 
sběr připravili ve svázané formě před své 
domy nebo dopravili přímo do školy.

Děkují a na spolupráci se těší 
žáci základní školy

Sběr starého papíru


