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Vážení spoluobčané, 
vyhrazeny prostředky na  opravu obec-
ního bytového fondu a  mnoho dalších 
drobnějších akcí, o  kterých vás budeme 
dále informovat. V  neposlední řadě bych 
chtěl uvést, že zastupitelstvo městyse 
schválilo finanční příspěvek na  opravu 
vstupního portálu kostela ve výši 200 tis. 
Kč. V případě jakýchkoliv dotazů k pláno-
vaným akcím, které se týkají lokalit, kde se 
nachází vaše bydliště či nemovitost, nevá-
hejte a  kontaktujte kteréhokoliv pracov-
níka úřadu nebo přímo starosty městyse.
S přáním úspěšného roku 2013

Ing. Martin Cetkovský
starosta

kových vod a připojení kanalizační přípojky 
na veřejnou část.
Likvidaci obsahu septiků a  jímek provede 
na  objednávku VAS nebo jiná oprávněná 
firma. Pro objednávku likvidace obsahu 
septiku u VAS se nahlásíte na úřadě městyse 
a v rámci svozového plánu Vám bude septik 
vyvezen. Při vyčerpání obsahu septiku Vám 
bude vystaven doklad o  likvidaci obsahu 
jímek (bude předán na úřad městyse). 
Paušální dotovaná cena za likvidaci obsahu 
jednoho septiku včetně kontroly napo-
jení a  zajištění veškerých administrativních 
úkonů (Přihláška k odvádění odpadních vod 
do  kanalizace pro veřejnou potřebu, nová 
smlouva na  odvádění odpadních vod, atd.) 
od VAS je 1  800 Kč vč. DPH. Částku budete 
hradit při objednávce vývozu na úřadě měs-
tyse. Pokud si likvidaci septiku budete zajiš-
ťovat jinou firmou než VAS, poplatek spojený 
s  napojením na  novou kanalizaci (kontrola 
a  zmíněné administrativní úkony) budou 
činit 500 Kč vč. DPH za jedno odběrné místo.
– Pokud nemáte uzavřenu smlouvu o odvá-
dění odpadních vod, obdržíte následně 
poštou návrh nové smlouvy, který po pode-
psání odevzdejte na úřad městyse. 
Dodržení uvedeného postupu má zajis-
tit kvalitní provedení napojení všech 
nemovitostí a minimalizuje škody, 
ke kterým by docházelo při nedůsledně 
provedených pracích. Akce je dotovaná 
z prostředků EU, je nutné důsledně 
dodržovat uvedené postupy. 
Tyto podmínky a  ceny jsou platné pouze 
do konce září 2013.
Vodárenská akciová společnost, a.s. Boskovice

zastupitelstvo městyse na  svém břez-
novém zasedání schválilo rozpočet, dle 
kterého  bude městys hospodařit v letoš-
ním roce. Výdaje rozpočtu byly schváleny 
v celkové výši  66 342 100 Kč. Rezerva pro 
budoucí období činí 5 525 089 Kč. Hlavní 
a  podstatnou část výdajů tvoří  náklady 
spojené s dokončením vybudování kana-
lizace a  ČOV.  Tyto činí celkem  41,5 mil. 
korun, včetně cca 1,5 mil. korun, které 
městys investoval do zbudování přípojek 
k  nemovitostem ve  vlastnictví  občanů 
městyse. 
Dalšími významnými akcemi, které budou 
realizovány v  letošním roce bude úprava 
obecního parku a  zateplení budovy 

V  průběhu měsíce července 2013, kaž-
dopádně po předchozí výzvě úřadu 
městyse, bude zahájeno přepojování 
splaškových kanalizačních přípojek na no- 
vě budovanou splaškovou kanalizaci. 
V  rámci projektu „Kanalizace a  ČOV Svi-
távka“ byla pro každou nemovitost 
vybudována samostatná („veřejná“) část 
kanalizační přípojky vyvedená za okraj pří-
slušné komunikace.
 Tento dokument – po krocích – stanovuje 
postup a způsob přepojování kanalizačních 
přípojek: 
1. Vlastník nemovitosti si zajistí položení 

potrubí kanalizační přípojky, včetně 
kontrolní šachty – dle projektové doku-
mentace. Potrubí v žádném případě před 
kontrolou ze strany VODÁRENSKÉ AKCI-
OVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., divize Boskovice 
dále jen „VAS“)  v  celé délce NEZASYPÁ-
VAT!!!, nedopojovat na  vlastní nemovi-
tost ani na  zaslepenou „veřejnou“ část 
kanalizační přípojky. 

2. Kritéria pro napojení nemovitostí: 
 a. napojovaná splašková voda je odpa-

dem pouze z  WC, koupelen, prádelen 
a kuchyní 

 b. po  napojení na  splaškovou kanalizaci 
je dána povinnost ze zákona jímky a sep-
tiky vyřadit z provozu 

c. do  kanalizační přípojky splaškové kana-
lizace nesmí být zaústěny vody dešťové 
(ze střech, dvorků, atd.), povrchové ani 
podzemní (různé drenáže). Podzemní, 
dešťové a povrchové vody: 

•	 lze	ponechat	napojeny	na stávající	dešťo-
vou kanalizaci 

mateřské školy.  Na tyto akce v současné 
době probíhají výběrová řízení a předpo-
kládáme, že se podaří dosáhnout význam-
ných úspor, proti předpokládaným 
nákladům  na tyto akce. 
Dále připravujeme položení části vodo-
vodu v  lokalitě U  labutě, opravy někte-
rých  místních komunikací a připravujeme 
na příští rok projekty na zbudování sběr-
ného dvora v  lokalitě u  ČOV, kde měs-
tys vlastní rozsáhlé pozemky, které byly 
vykoupeny v  souvislosti s  vybudováním 
ČOV a dále připravujeme projekt na zbu-
dování vodovodního přivaděče do místní 
části Sasina. Tyto by měly být realizovány 
v letech  2014 až 2015. V rozpočtu jsou dále 

•	 odvádět	 je	 vsakem	 na  přilehlý	 terén	
u nemovitosti 

•	 k jejich	jímání	na vlastním	pozemku	vyu-
žít vyřazené septiky a jímky 

d. do  přípojky nesmí být zaústěny vody 
z chlévů a hnojišť 

3. Nahlásíte v  předstihu (alespoň 2 dny) 
připravenost ke  KONTROLE na  tel. 
516  452  344, Vlastimír Šmerda, mistr  
provozu ČOV a kanalizací VAS. U kontroly 
prokazujete správné provedení kanali-
zační přípojky dle projektu (před zásy-
pem). Kontrolu provádí zaměstnanec 
VAS, který Vám, v případě že není zjištěna 
závada, vystaví doklad o správnosti pro-
vedení uložení potrubí a  zaměří polohu 
kanalizační přípojky. Pokud dosud 
nemáte uzavřenu smlouvu o  odvádění 
odpadních vod, vyplní s  Vámi formulář 
- „Přihláška k  odvádění odpadních vod 
do kanalizace pro veřejnou potřebu“. 

- U  kontroly bude dohodnut TERMÍN 
VLASTNÍHO DOPOJENÍ kanalizační pří-
pojky na veřejnou část kanalizační přípojky, 
u paty nemovitosti a zrušení septiku. 
– Po  provedené kontrole kanalizační pří-
pojky můžete potrubí zasypat. 
– Jakmile nastane termín vlastního přepo-
jování, dopojíte soukromou část kanali-
zační přípojky na  část veřejnou. Současně 
dopojíte u  paty domu výusť odpadních 
vod na  novou kanalizační přípojku a  pro-
vedete zrušení stávajících septiků a  jímek. 
Tyto přepojíte (uvnitř septiku), popř. odpo-
jíte (před septikem). Do provedení kontroly 
zaměstnancem VAS ponecháte otvor pro 
ověření odpojení septiku od nátoku splaš-

Postup připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci



InformAcE z rADnIcE
Rada městyse se na svých zasedáních mimo jiné schválila

•	 Navýšení	 nájemného	 nebytových	 pro-
stor pro rok 2013 o míru inflace

•	 Podání	 žádosti	 o  poskytnutí	 dotace	
z  rozpočtu Odboru umění, litera-
tury a  knihoven Ministerstva kultury, 
na  podprogram Informační centra 
veřejných knihoven v  rámci programu 
Veřejné informační služby knihoven 
pro rok 2013. Požadovaná výše dotace  
12 000 Kč

•	 Schválila	 podání	 žádosti	 o  finanční	
podporu z  rozpočtu Podpora rozvoje 

v  oblasti kultury a  památkové péče 
v  roce 2013. Celkové předpokládané 
uznatelné výdaje akce jsou 300 000 Kč, 
požadované výše podpory je 150 000 Kč, 
tj. 50 %. Z  případné získané dotace by 
se financovala oprava reprezentační 
části chodby Löw-Beerovy vily, opra-
vení štuků, oprava poškozených a zate-
čených míst stropní konstrukce, oprava 
dveří a zárubní ve druhém podlaží.

•	 Schválila	 uzavření	 smlouvy	 o  poskyt-
nutí dotace s realizátorem a příjemcem 

Autor návrhu velké vily není doposud 
znám. Téměř zámecký charakter secesní 
stavby s barokními a klasicistními prvky se 
promítá i v uspořádání rozlehlého parku, 
kde byla v roce 1906 postavena ještě tzv. 
malá vila. Součástí areálu byl skleník, vče-
lín, kuželna, garáže a  později i  tenisový 
kurt a  koupaliště. Od  okrasného parku 
byla oddělena užitková zahrada s  ovoc-
nými stromy a  zeleninovými záhony. 
Před vilou stál dřevěný altán a  za  ní sla-
měný japonský domeček. Ve  skleníku se 
pěstovaly výhradně květiny, hlavně růže 
a primule. Fritz Löw-Beer (1906–1976) byl 
jedním z  prvních sběratelů východoasij-
ského umění na Západě. Tato jeho záliba 
se patrně promítla i  v  úpravě okrasné 
zahrady kolem velké vily, kde byly vysa-
zeny magnolie a sakury pocházející z Činy.

cíl projektu
Cílem úpravy parku je revitalizace stá-
vající zeleně dosadbou mladých dřevin. 
Kompozice výsadby je tvořena domácími 
druhy dřevin, která je pro zatraktivnění 
a  zvýraznění doplněna  výrazně kvetou-

cími dřevinami. Tyto dřeviny jsou v parku 
navrženy také z důvodů historických.
Komunikace mezi mostem v  JZ časti 
a  velkou Löw-Beerovou vilou je lemo-
vaná pravidelným živým plotem, který je 
navržen dosadit tak, aby vznikl souvislý 
a pravidelný lem příjezdové cesty k velké 
vile. Odpočinkové plochy s lavičkami jsou 
v pozadí doplněny trvalkovým záhonem.
Okolí stávající restaurace a  venkovního 
posezení je doplněno menšími kvetou-
cími stromy a  vzniklým kvetoucím živým 
plotem. Okraje parku, tvořící zároveň bře-
hové porosty řeky a  náhonu byly dopl-
něny o domácí druhy dřevin.
Záměrem úpravy je připomenutí historie 
parku jednak výsadbami magnolií a sakur, 
které byly dle historických záznamů 
v  parku vysazeny stejně jako ovocné 
stromy, které jsou připomenuty formou 
okrasných kultivarů jabloní a třešní.
Ve  východní části mezi malou Löw-Bee-
rovou vilou a soutokem Svitavy a Semíče 
navazuje na  park přírodní část , která je 
v současné době tvořena převážně zapo-
jeným porostem s  dominancí smrku. 

Břehový porost je tvořen přirozeným 
porostem. U části dřevin se vyskytují roz-
sáhlá poškozeni. Cílem úpravy této části 
je odstranění nevhodné výsadby smrků, 
zdravotně problematických dřevin a jejich 
náhrada za domácí dřeviny, které vytvoří 
přirozený porost vhodný do daného pro-
středí. V  podrostu je navržena výsadba 
několika skupin keřů, tvořících přirozenou 
podúroveň biocentra. 

Kácení dřevin
Po  uzavření smlouvy s  vítěznou firmou 
budou odstraněny dřeviny ze zdravot-
ních a  kompozičních důvodů. Navrženo 
je odstranění dřevin dlouhodobě neper-
spektivních, poškozených a  dále dřevin, 
které jsou do daného prostředí nevhodné 
z kompozičních důvodů.
Dřeviny v parku budou odstraněny včetně 
pařezů. U dřevin, které jsou součásti bře-
hového porostu Svitavy a  Semiče bude 
provedeno pouze odfrézování pařezů 
tak, aby nedošlo k  narušení břehových 
častí toků. Poté bude park osázen novou 
výsadbou.

Z historie velké Löw-Beerovy vily a přilehlého parku

dotace MAS Boskovice Plus, o. s. – spo-
lufinancování projektu „Hřbitovy – naše 
kamenná historie“

•	 Schválila	 uzavření	 smlouvy	 o  zřízení	
místa zpětného odběru EKOLAMP  
s r. o. o umístění sběrné nádoby na sběr 
osvětlovacího zařízení

•	 Schválila	nabídku	firmy	Revenge	–	pro-
vozovna Boskovice na umístění kontej-
neru na textil  

•		 Vyhlásila konkurzní řízení na funkci ředi-
telky/ředitele Mateřské školy Svitávka

Rada městyse schválila přidělení grantů z rozpočtu městyse pro občanská sdružení a příspěvkové organizace 
na rozvoj občanské společnosti a aktivity orientované pro širokou veřejnost:

Základní škola Svitávka 9 000 Kč

Mateřská škola Svitávka 5 000 Kč

Mateřské centrum Ferda Svitávka 20 000 Kč

Ochotnické divadlo Svitávka  20 000 Kč

Svatojánský pěvecký sbor Svitávka 17 000 Kč

TJ Sokol Svitávka 13 000 Kč

Cykloklub Svitávka 40 000 Kč

SK Moravan Svitávka 38 000 Kč

Myslivecký spolek Svitávka 15 000 Kč

Sbor dobrovolných hasičů Svitávka 3 000 Kč

Kynologický klub Svitávka 10 000 Kč

Osadní výbor Sasina 10 000 Kč 

Přidělení grantů



Dětský koutek 
ve školní družině

Ochotnické divadlo 
má další rekord 

Projekt Ekoškola
Zdraví vás Ekotým Základní školy Svitávka. 
Máme 15 členů: Vítka, Šimona, Honzu, 
Vojtu, Martina, Kačku, Míšu, Michala, 
Elišku, Míšu, Terezku, Patrika, Lucku, Míšu, 
Jakuba a paní učitelky Andreu Němcovou 
a Hanu Podlouckou.
Snažíme se, abychom ve  škole třídili 
odpad, šetřili energií a  vodou. Vyplnili 
jsme dotazníky, ve kterých jsme měli zjis-
tit, co bychom chtěli ve škole změnit nebo 
kolik jsme zaplatili za  vytápění, spotřebu 
vody, plynu za školní rok aj. Vyráběli jsme 
informační tabulky, aby se neplýtvalo 
vodou a  zhasínala se světla. Dále jsme 

Základní  škola Svitávka  v  loňském roce 
podala žádost o dotaci z Programu rozvoje 
venkova, který vyhlásila MAS Boskovicko 
plus. Cílem projektu byla modernizace 
vybavení školní družiny a  rozšíření her-
ních možností dětí. Na  realizaci projektu 
se v  součinnosti se školou podíleli také 
rodiče, Mateřská škola Svitávka, Úřad měs-
tyse Svitávka a zájmové spolky. 
27. června 2012 MAS Boskovicko plus náš 
projekt schválila. Celkové náklady na pro-
jekt činily 83 390 Kč, z toho 80 % financo-
val SZIF a  20 % jsme pokryli z  vlastních 
zdrojů. Realizace projektu proběhla 
v únoru letošního roku.
Děkuji pracovníkům MAS Boskovicko plus 
za spolupráci s administrací a přeji našim 
žákům hodně hezkých chvil ve školní dru-
žině.

Mgr. Aleš Antl – ředitel školy

V pořadí druhý rekord získalo Ochotnické 
divadlo Svitávka za  největší počet lidí 
oblečených v  nočním úboru na  13. Maš- 
karním plese dne 16. 3. 2013. Takto obleče-
ných lidí se zde sešlo 134. Akce je zapsaná 
Agenturou Dobrý den Pelhřimov v  Knize 
rekordů ČR. První zápis má divadlo z roku 
2009 s největším počtem princezen.
Děkujeme všem, kteří se této akce zúčast-
nili a přispěli tak tím k získání rekordu.

vyráběli myšky, papírožrouty na  třídění 
papíru, cedulky se jmény rostlin, které 
máme ve  škole, abychom věděli, jak se 
která kytka jmenuje. Další akce budou 
následovat.

Zpravodaj Ekotýmu – Vít Bednář

Jaro
Ptáčci prozpěvují slunci vítací fanfáru, 
myšky zdraví z  děr, krtci z  kopečků hlíny 
mávají dětem na  pozdrav, včelky jsou 
na  první pastvě jívy a  čmeláčci bzučí 
na dobré ráno. Také špaček z bidýlka své 
budky vykřikuje, že už je ze zimního van-
dru doma a volá „ŠPAČÍČEK  PÁN”. Takové 
to bývalo.
Letos se nám jaro nějak zatoulalo. A  aby 
už konečně přišlo a zima byla za horami, 
tak ji děti z mateřské školy vyháněly. Kon-
čící zima představuje „loutku”- MORANU, 
SMRTHOLKU, MAŘENU…, kterou vytvo-
řily z dřevěné konstrukce, obalily slámou, 
senem, ozdobily pentlemi a  vyfouknu-
tými vejci.
A  aby se letos již nevrátila, hodily ji děti 
do řeky Svitavy.

Jitka Davidová, ředitelka MŠ

Velikonoční tvoření
V rámci projektu Dětský koutek ve školní 
družině jsme realizovali první akci – 
výrobu velikonočních perníčků. Ke  spo-
lupráci jsme přizvali p.  Věru  Vařekovou, 
která se zdobením perníků zabývá a  je 
ochotna své zkušenosti předat našim 
dětem a  jejich rodičům. V  určený den 
dorazily do  školy také děti z  mateřské 
školy v  doprovodu rodičů a  zkoušely si 
pod vedením p.  Vařekové zdobit per-
níky. O  tom, jak se velikonoční ozdoby 

Připravujeme:
1. 6. 2013 Dětský den v  indiánském 
duchu.
29. 6. 2013 Jednodenní zájezd do zoo 
Jihlava – ZOO pěti kontinentů. Jsou zde 
vybudovány nové pavilony a výběhy pro 
žirafy, expozice afrických primátů, expo-
zice hyen a mnoho dalšího. 

povedly, se mohla veřejnost přesvědčit 
na výstavce, kterou jsme uspořádali v pro-
storách úřadu městyse. Věřím, že celá akce 
byla inspirací pro žáky i  jejich rodiče a že 
zkušenosti získané při velikonočním tvo-
ření uplatní i ve svých domovech při pří-
pravě Velikonoc.
Děkuji všem subjektům za  spolupráci 
při projektu – p. Věře Vařekové, Mateřské 
škole Svitávka a Úřadu městyse Svitávka.

Mgr. Aleš Antl – ředitel školy 



Víte, že díky recyklaci elektroodpadu  
se do přírody nedostává velké množství  
nebezpečných látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy,  
plasty a jiné mate riály (sklo či beton),  
které se díky recyklaci dají znovu využít?

•	 Můžete	je	odevzdat	prodejci		
	 při	koupi	nového	spotřebiče

•	 Odevzdejte	je	na	sběrný dvůr

•	 	Využijte	mobilních sběrných míst		
–	informujte	se	na	obecních	úřadech

•	 	Další	možnosti	pro	odevzdání		
naleznete	na	www.elektrowin.cz

Odkládejte		
vysloužilé elektrospotřebiče  
na místa zpětného odběru!

www.elektrowin.cz
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Sběr starého papíru
Žáci Základní školy ve Svitávce provedou 
dne 30. 4. 2013 sběr starého papíru. Sběr 
se uskuteční od  14.00 do  16.00 hodin. 
V případě nepříznivého počasí se termín 
sběru překládá na  7. 5. 2013. Žádáme 
spoluobčany, aby sběr dopravili do školy 
nebo ho ve  svázané formě nachystali 
před své domy a  tak podpořili školu 
a životní prostředí našeho regionu.
Děkují a  na  spolupráci se těší žáci 
základní školy.

Mateřské centrum 
Ferda a jeho projekty
V  loňském roce jsme započali pracovat 
na  našem projektu „Odpočinkové místo 
na  cyklostezce“. Výsledek jistě všichni 
znáte. Letos chceme tento projekt 
dokončit a  to tak, že k  posezení poří-
díme informační panel a  stojan na  kola. 
Část potřebných financí jsme získali 
prodejem našich výrobků na  jarmarku.  
Jakoukoliv pomoc a  podporu od  všech, 
kteří podporují tento projekt, uvítáme.   
Nový projekt pro rok 2013 je zřízení Fer-
dovy naučné stezky. Bližší informace o ní 
naleznete na našem webu. 

Srdečně vás zveme na následující akce:

3. 5. od 16.00 hod. u hasičské zbrojnice 
– Den sv. floriána patrona hasičů – 
místní hasičský sbor nás seznámí se svojí 
činností a  technikou, kterou si budete 
moci osahat.

6. 5. v 15.30 hod. v herně MC- Beseda 
pro maminky – Dětská infekční one-
mocnění přenášená v  kolektivech. 
Přijďte i s dětmi, zázemí je zajištěno.

9. 5.  herna uzavřena

16. 5. v 15.30 hod. – míčové hry

16. 5. v 19.00 hod. v  suterénu budovy 
městyse – Všehodílna – Tvoření letního 
bohatého náramku a náušnic (z barev-
ných skleněných korálků si vyrobíte 
bohatý letní náramek a náušnice). Nára-
mek lze v  létě nosit i  na  kotníku. Cena 
soupravy je 80 Kč. 

18. 5. – DEn zEmĚ – ve spolupráci s míst-
ním mysliveckým spolkem a  honebním 
společenstvem
Tato akce bude upřesněna na letáčcích!

Těšíme se na vás! www.mcferda.cz, 
email: mcferda@seznam.cz 

Šárka Bartoňková a Jana Strecková

•	 Plovoucí	podlahy,	PVC,	Koberce,	Vinylové	podlahy,	Parkety…
•	 Vyrovnání,	stěrkování	podkladů
•	 Renovace	dřevěných	podlah
•	 Poradenství	a zaměření	zdarma

Pavel Jedlička, Nová 396, Ráječko
Tel:	776 154 480		•		E-mail:	pavel.jed@seznam.cz

PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE
PRODEJ A POKLÁDKA PODLAHOVÝCH KRYTIN


