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Z jednání rady městyse

Blahopřejeme občanům, kteří slaví svá životní jubilea
Stanislav Kovář 3. 5.
Pavel Doskočil 29. 5.
Květoslava Chloupková 1. 5.
Ilona Krejstová 3. 5.
Leontina Koryčánková 9. 5.
Petr Prokop 16. 5.
Marie Plesková 23. 5.
Jaroslav Suk 21. 5.
Emilie Vitouchová 31. 5.
Ladislav Říha 14. 5.
Emile Kachlíková 21. 5.
Miroslav Vybíhal 3. 5.
Libuše Kohoutková 31. 5.

Marie Plesková 27. 5.
Eliška Matušková 21. 5.
Jiří Dobeš 6. 6.
Viléma Gažová 28. 6.
Josef Parák 29. 6.
Františka Chloupková 10. 6.
Milada Pučálková 1. 6.
Miloslav Wetter 8. 6.
Vladimír Dufek 17. 6.
Zdeňka Šustrová 24. 6.
Anna Matějů 2. 6.
Vlasta Šmerdová 1. 6.
Libuše Hanáková 9. 6.

Společenská kronika

Informace z radnice

Zastupitelstvo městyse schválilo výběr dodavatele a uzavření smlouvy na dodávku malotraktoru a pracovníhonářadí pro údržbu městyse. Hodnotícím kritériem byla cena. Vítěznou se stala firma Pavel Šálek Prostějov s cenou593 227 Kč a zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy s touto firmou, včetně technických podmínek.Zastupitelstvo městyse na základě veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Inženýrské sítě provýstavbu RD – vodovod a dešťová kanalizace ul. Krátká“ vyhodnotila nabídky na tuto akci. Hodnotícími kritérii bylanabídková cena (70 %), termín dokončení a předání díla (10 %), délka záruky za dílo (10 %) a sankce za nedodrženítermínu dokončení a předání (10 %). Vítěznou se stala firma KORA – VODOSTAVING s. r. o. s nabídkou 794 958 Kčbez DPH.Zastupitelstvo městyse schválilo přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 40 tisíc Kč na projekt„Oprava podlahové krytiny v budově Úřadu městyse Svitávka“.Zastupitelstvo městyse schválilo Dodatek č. 1/2009 ke Smlouvě o nájmu, provozu, správě a rozvoji vodovodus Vodárenskou akciovou společností, a. s. Boskovice. Předmětem dodatku je skutečnost, že veškeré náklady nanové připojení na vodovod nese ten, kdo o připojení žádá. U rekonstruovaných (obnovovaných) vodovodníchpřípojek se obec a VAS dohodli, že obec ponese materiálové náklady na odbočení, včetně navrtávacího pásua náklady na uzávěr.

Místní poplatky za rok 2009Upozorňujeme občany – poplatníky, kteří dosud neuhradili místní poplatek za sběr a odstraňování komunálníhoodpadu, že termín úhrady je stanoven dle Obecně závazné vyhlášky, která stanoví, že poplatník je povinen uhraditmístní poplatek buď jednorázově do 30. 4. kalendářního roku nebo ve dvou splátkách. První splátku je povinenpoplatník uhradit do 30. 4. a druhou do 31. 8. kalendářního roku. Úhradu lze také provést převodem na účet  KB,číslo účtu 2922631/0100, variabilní symbol 3722, poštovní poukázkou, nebo přímo na pokladně úřadu městyse.Poplatek je stanoven částkou 460, Kč na osobu a rok, děti do 10ti let věku 230, Kč. Vlastníci rekreačních objektů460, za rok.Místní poplatek ze psů na rok 2009 je stanoven částkou 120, Kč/rok. Držitel psa je povinen poplatkovou povinnostuhradit do 30. 6. kalendářního roku. Poplatková povinnost vzniká, jste‑li držitelem psa staršího 3 měsíců.
Nedoplatky poplatníků po termínu stanoveném vyhláškou budou vymáhány dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě
daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
RůznéMěstys Svitávka v současné době vypsal dvě výzvy na dodavatele následujících akcí: „Technická, ekonomická,organizační a projektová příprava pro zateplení budov Základní a Mateřské školy ve Svitávce“ a „Zkapacitnění mostua odvodnění komunikace u vlakové zastávky Svitávka“. Tato stavba bude vybudovaná pro zamezení zaplavenípodjezdu pod železniční tratí vodou z koryta Sebránku při zvýšených průtocích (v úseku podchodu je navrženaochranná zídka).Dne 15. 6. 2009 byly započaty výkopové práce spojené s budováním vodovodu u nově postavených bytovýchdomů na ulici Krátká. Tato investiční akce bude spolufinancována dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje.V současné době byly pozastaveny stavební práce související s výstavbou komunikace na náměstí. Důvodem jestatické zajištění sousedních budov před přeložkou březovského vodovodu.
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Den matekStejně jako v předchozích letech se o druhé květnové neděli uskutečnila v sokolovně oslava svátku všech maminek,nazývaná v kalendáři jako Den matek. Ve více než hodinovém pestrém programu vyplněném recitací, scénkami, tanci apohybovými cvičeními se před publikem představily děti z mateřské školy, základní školy, TJ Sokol a mažoretky ze ZUŠLetovice. Za zdárný průběh této akce patří poděkování nejen všem účinkujícím a jejich učitelům nebo cvičitelům, alepředevším členkám TJ Sokol Svitávka, které bohatou květinovou výzdobou sokolovny dodaly celé akci slavnostní ráz.Pavel Krejcar, předseda komise pro kulturu a sport

Akce spojené s poutí roku 2009
19. 6. 2009  Předpouťová taneční zábavaObecní park, hudba ARCUS. Začátek ve 21.00 hod. Pořádá SK Moravan Svitávka.
20. 6. 2009  Velký letní karnevalObecní park, hudba ARCUS. Začátek ve 21.00 hod. Pořádá SK Moravan Svitávka.
21. 6. 2009  Tradiční pouťSlavnostní pouťová mše v 11.00 hod., kostel sv. J. Křtitele, zpívá Svatojánský chrámový pěvecký sborSvitávka.Pouťové odpoledne s dechovkouZveme občany a návštěvníky na hudební pouťové odpoledne do obecního parku, začátek ve 14.30 hod. Připříležitosti tradiční poutě je připraven den otevřených dveří velké Löw‑Beerovy vily, dále v přízemí budovybudou vystaveny práce žáků základní školy, fotografie činnost mysliveckého spolku, TJ Sokola ahasičského sboru.

Setkání pěveckých sborů v BoskovicíchJiž po dvanácté se setkaly o uplynulém víkenduv boskovickém chrámu sv. Jakuba chrámové pěveckésbory brněnské diecéze. Uspořádala je diecézní MUSICASACRA Brno. Na této nesoutěžní přehlídce vystoupilocelkem devět sborů. Byly to pěvecké sbory:SVATOMARTINSKÝ sbor z Třebíče, pod vedenímJaroslava Paika, ekumenické sdružení chrámových sborůJimramov‑Borová se sbormistrem Antonínem Bradáčem.Z Letovic zde vystoupil chrámový sbor sv. Prokopa a sv.Václava pod vedením Karla Pecháčka. Dále se zdepředstavil ekumenický komorní sbor "RAKOS"z Radiměře, který řídil Pavel Janák. Na přehlídce sborůse dále představil SVATOJÁNSKÝ CHRÁMOVÝ SBORze Svitávky, který řídil Tomáš Pléha, kterého na klávesydoprovázela Lenka Fojtová. Hostující sbory representovalsmíšený pěvecký chrámový sbor od sv. Jakuba podvedením Jiřího Pohla. Druhým vystupujícím sboremz Jimramova byl mužský komorní sbor "VOCATUSECUMENTUS" se sbormistryní Petrou Budigovou. MěstoBoskovice representoval smíšený pěvecký sbor"JANÁČEK" se sbormistrem Tomášem Pléhou.

Vystoupení sborů uzavřel chrámový pěvecký sbor zeStarého Lískovce pod vedením Petra Jandy. Každý zesborů předvedl své nacvičené skladby od různých autorů.Po skončení jednotlivých sborů byl každý sbormistrodměněn kytičkou květů. Společným obědem bylzakončen dopolední program. Poté se pak všichniúčastníci "SBOROVÁNÍ" rozešli po pamětihodnostechměsta. Vedoucí jednotlivých sborů a sbormistři se sešlive 14. hodin na semináři, který pro ně připravila MUSICASACRA. V 15. hodin začal nácvik společné skladby "EJAGENTES" od Josefa Haydna. Vyvrcholením setkánísborů byla v 16. hodin slavná mše svatá, kteroucelebroval P. Karel Cikrle. Po skončení mše následovalaspolečná skladba, kterou u oltáře zazpívalo všech devětzúčastněných chrámových sborů. Následoval mohutnýaplaus všech přítomných v kostele, poděkování OtceCikrleho za velkolepou přehlídku, ale zvláště Otci děkanuŠudomovi za spoustu práce s přípravou a všem, kteří sena přípravě "SBOROVÁNÍ" podíleli. Závěrem byli všichnipřítomní pozváni na třináctý ročník "SBOROVÁNÍMUSICY SACRA". Miroslav Holík

Pozor pes?!
Chtěl bych touto cestou vyjádřit svůj názor na jeden nešvar,

se kterým se často ve Svitávce setkávám, a to je vodění psů na
volno bez náhubku.

Jistě jste si všimli, že obliba psů v naší obci je dost vysoká a
určitě každodenně nějaké majitele se svými psy potkáváte. Ne
všichni z nich si však uvědomují, jak může být jejich psí miláček
vnímán ostatními lidmi. Hodně lidí se totiž psů bojí. Zkuste se
vžít do situace maminky, která jde s kočárkem a druhé dítě
jede vedle ní na tříkolce a na rohu ulice se proti němu objeví,
takřka tváří v tvář, velký pes bez vodítka a bez náhubku. Jak
takové mamince je, jistě chápete o to víc, pokud nemáte psy
moc v lásce. Nejedná se pouze o děti, i když u nich to vnímáme
citlivěji, ale i o dospělé, kteří se psů bojí. Přitom by stačilo tak
málo: nasadit psovi náhubek.

Z vlastní zkušenosti vím, že když jdu se psem (a je to spíš
středně velký pes), vidím na některých lidech, že znejistí, třeba

se i zastaví, ale když si všimnou náhubku, klidně pokračují dál.
Pevně věřím, že nikdo z vás, kdo vlastníte psa, jste si ho
nepořídili na zastrašování ostatních lidí, samozřejmě vyjma
hlídání domu. Je proto pochopitelné, že takové chování
omezuje právo ostatních lidí na klidný a bezpečný pohyb po
veřejných prostranstvích obce.

Na podobné téma existuje mnoho diskusí a je v nich slyšet
mnoho argumentů.

Jistě někdo namítne, že pokud jeho pes bude mít náhubek a
setká se s jiným bez náhubku, bude jeho pes v nevýhodě při
případném napadení. To by byla pravda, ale sundat psovi
náhubek trvá asi 2 vteřiny, uvidímli tedy psa na volno bez
náhubku, mám dostatek času sundat náhubek svému psovi.
Samozřejmě, pokud bude nosit náhubek většina psů, k
podobným situacím nebude téměř docházet. Častým
argumentem je, že psovi náhubek vadí. Pes, který si na
náhubek nezvykl jako štěně, bude mít s náhubkem zpočátku



„O pohár krále Jiřího“
Ve středu, 27. května, se žáci 2. – 5. ročníku zúčastnili

atletických závodů „Pohár krále Jiřího“ v Kunštátě. Soupeřili
s žáky z 12 základních škol okresu Blansko. Přihlížející diváci
vytvořili výbornou atmosféru. Prožívali soupeření spolu
se závodníky své školy a nadšeně jim fandili.

Zástupci naší školy soupeřili spolu s ostatními v hodu
kriketovým míčkem, běhu na 50 m, skoku do dálky
a vytrvalostním běhu na 400 a 600 m podle kategorií.

Po vyčerpávajících soubojích získali:
2 bramborové medaile Richtr Michal – běh na 400 m

Randulová Nicol – běh na 50 m
2 bronzové medaile Bednář Vít – běh na 50 m

Maršálek Tomáš – běh na 50 m
1 stříbrnou medaili Jeřábková Nella – běh na 50 m
4 zlaté medaile Maršálek Tomáš – běh na 50 m

Staněk Jaroslav – běh na 600 m
Staňková Žaneta – běh na 50 m

– běh na 600 m
Zvláštní ocenění zaslouží Vítek Bednář, který dokázal

po atakování soupeřem na startu postoupit z poslední pozice
na 4. místo v rozběhu.

Děkujeme všem závodníkům za plné nasazení v závodech
a skvělé výkony.

Mgr. Miroslava Pořízková

Základní škola

DEN DĚTÍ
I když zpočátku počasí dětem nepřálo, přece

se vyčasilo a mohla se uskutečnit 4. června na dvoře
Základní školy ve Svitávce oslava Dne dětí.

O zábavu bylo postaráno, neboť byly pozvány mimo
jiné i složky integrovaného záchranného systému. Na
čtyřech stanovištích ukazovaly dětem známé či méně
známé věci ze svého oboru a spoustu dalších
zajímavostí. Kromě toho museli pozvaní čelit salvě
otázek, kterými je zahrnovali zvídaví žáci a učitelé.

Přijeli strážci pořádku z Letovic a dovezli pro zpestření

výzbroj a výstroj policejního těžkooděnce. Část
chlapeckého publika využila příležitosti vyzkoušet si
výstroj „na vlastní kůži“. K dispozici bylo také policejní
auto, v němž bylo možno zhlédnout veškeré vybavení.

Na školní dvůr dorazili i místní dobrovolní hasiči
s renaultem zvaným „Jareček“ a představili přihlížejícím
zařízení vozu. Dokonce na chvíli svěřili kabinu „do péče“
některých motoristicky zaměřených žáků. Samozřejmě
pod dohledem.

Záchranář a lékařka, kteří přijeli sanitkou RZP
z Boskovic, ukázali základy první pomoci

problémy, ale po několika procházkách si na něho zvykne a v
podstatě o něm nebude vědět. Nakonec do něho bude sám
dávat hlavu, když uvidí, že se jde ven. Dalším argumentem je,
že pes může zranit dítě i náhubkem. Ke zranění náhubkem
může dojít, ale tohle zranění bude jistě podstatně menší, než
kdyby pes náhubek neměl. Také se dají používat kožené nebo
plastové náhubky, které tuhle věc řeší. Další námitkou je, že
když pes někomu uteče, také nemá náhubek a může omezovat
a ohrožovat lidi. Taková věc se samozřejmě stát může. I mně
můj první pes několikrát utekl. Je však nutné se z chyb poučit a
minimalizovat možnost útěku vhodnými opatřeními. Pokud vám
pes uteče, jistě to není váš úmysl, na rozdíl od procházky, kde
ho pouštíte bez náhubku úmyslně.

Mít psa neznamená jenom radost, ale i hodně starostí a
odpovědnosti. Každý by měl pořízení psa dobře zvážit a
promluvit si o tom nejlépe s někým, kdo má zkušenosti s
chovem psů.

Ještě bych rád připojil dva zážitky, které se mi v poslední
době přihodily. Šel jsem po ulici, kde bydlíme, a vidím paní s
rotvajlerem bez vodítka a bez náhubku. Zeptal jsem se jí, proč
nemá pes náhubek a ona mi jednoduše odpověděla: „My ho
máme“ a ukázala na kočár, na kterém náhubek visel. Chápu,
že majitelka svou fenu zná jako milé zvíře, ale ostatní lidi ne.
Myslím, že tím, že psovi náhubek nasadíme, neukazujeme, že
je zlý a že hned každého pokouše, ale spíš dáváme najevo, že
jsme udělali všechno pro bezpečnost a klid ostatních lidí.

Další příhoda je aspoň pro mě osobně dost neuvěřitelná.
Moje dcera jela na kole k babičce a v ulici vedle továrny venčil
majitel rotvajlera na volno bez náhubku. Když se dcera blížila,
řekl jí: „Je tam pes. Bojíš se psů?“ Dcera odpověděla, že cizích

ano. Majitel řekl: „Tak to objeď kolem školy!“ Majiteli psa jsem
okamžitě volal, ale bohužel mi svoje chování nijak nevysvětlil a
telefon mi po chvilce položil. Doufám, že se alespoň zamyslel a
pochopil, že ulice nejsou jeho.

Proto bych také chtěl apelovat na všechny, kterým psi na
volno bez náhubku vadí. Řekněte to jejich majitelům! Třeba ani
neví, že se vám to nelíbí. Když si budete stěžovat jenom
sousedce, problém se nevyřeší. Nechci nikoho navádět ke
zbytečných hádkám, ale pouze rozpoutat diskusi. Vždyť
diskuse je základ řešení každého problému. Pokud máte na
celou věc jiný názor, nebo se chcete jakkoli vyjádřit k mému
článku, pište na nahubky@seznam.cz

Takový článek jsem zvažoval již delší dobu a hlavně druhá
příhoda se stala impulsem pro uskutečnění myšlenky. Možná je
naivní si myslet, že jeden článek něco změní, ale jde spíš o
započetí diskuse a pokud se alespoň jeden majitel psa zamyslí
a náhubek svému psovi začne dávat, má to jistě smysl.

Závěrem bych chtěl říct: „Buďme k sobě více ohleduplní, ale
nenechme se omezovat ve svých právech. Vnímejme náhubek
u psa jako projev ohleduplnosti a inteligence majitele“.

Libor Wetter
Městys Svitávka pořádá na hřišti v obecním parku jako jeden
z členů Mikroregionu Svitava dne 11. 7. 2009 turnaj v malé
kopané „Svitava Cup 2009“.
Turnaje se zúčastní zástupci všech obcí mikroregionu
(Doubravice nad Svitavou, Svitávka, Chrudichromy,
Jabloňany, Kuničky, Lhota Rapotina, Obora, Skalice nad
Svitavou, Újezd u Boskovic).
Začátek turnaje v 8.30 hod. Občerstvení zajištěno.



Spolek českých bibliofilů v Praze vydal roku 1931půvabnou vzpomínkovou publikaci „Ze starých časů“ skresbami Maxe Švabinského a Karla Svolinského, jejížautorkou je spisovatelka Josefa Vejrychová (roz.Dapeciová), narozená 19. 2. 1851 ve Svitávce. V tomtoměstečku prožila celé své dětství a v devatenácti letechse provdala za Josefa Vejrycha, vozmistra tehdejšíSpolečnosti rakousko‑uherské státní dráhy, bydlícího v tédobě ve Skalici nad Svitavou. Krátce po svatbě se mladímanželé přestěhovali do Kolína, později do Podmokel,Olomouce, České Třebové a Prahy. V Kolíně se jimnarodil syn Karel, v Podmoklech dcera Eliška (budoucížena malíře Maxe Švabinského a autorka knihy„Vzpomínky z mládí“) a syn Rudolf. Josefa Vejrychovábyla skromná, romantická a citlivá žena, která začala psátve svém volném čase pro svoje potěšení. Nedostatkytehdejší školní výuky, které vnitřně pociťovala, soustavnědoplňovala četbou. Ve své literární činnosti začalabásněmi, prózu tvořila později až v Kozlově u ČeskéTřebové, kam se nakonec přestěhovali. Soustřeďovala sena drobné črty, které podávala tak, jak je slyšela nebosama zažila. Zajímal ji svéráz kraje a jeho obyvatel,nářečí, mravy a obyčeje. Její práce byly publikovány vLidových novinách, Ženských novinách, Moravských

novinách, Východočeském republikánu a Úsvitu. Napsalataké dvě knížky – „Jak bývalo v Kozlově“ (1924) a „Zestarých časů“, kde se ve svých vzpomínkách vrací dorodné Svitávky a v krátkých črtech popisuje život audálosti z doby jejího mládí, tak jak si je pamatovala.Josefa Vejrychová zemřela 9. 5. 1937 v Kozlově a jepohřbena na tamním hřbitůvku.V souvislosti s blížícím se koncem školního roku ještěkrátká ukázka z uvedené knihy popisující, jak takováudálost v naší obci probíhala před sto padesáti lety:Přišel den vizitace. Všechno se opakovalo jako jindy.Zvony zněly, kočár přijel s děkanem, zastávka na faře amnoho lidí čekajících u školy.Také přišly kamarádky Apolenčiny, která nemohla vesvé hlavě srovnat, proč je taková nespravedlnost kJeníkovi, a nemohla se plně radovati ze svéhovyznamenání.Byla v zlaté knize zapsána jen sama první.Pan děkan jí řekl: „Tak tys všechny převýšila.“Zůstala bezradně státi, až jí pan děkan podal ruku kpolíbení a pan učitel jí šel naproti a Apolenka začalaodříkávati vinš. Pavel Krejcar
Vydává zastupitelstvo městyse Svitávka, jako dvouměsíčník. Radniční listy jsou bezplaně doručovány do domácností ve Svitávce. Uzávěrka příštího čísla

10. 8 2009. 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

Víte, že . . .

Mezinárodní den dětí v mateřské škole„Dobrá zpráva světem letí, první ČERVEN svátek dětí.Tenhle den, ten patří dětem, jednou budou hýbatsvětem.“Děti v mateřské škole slavily jejich svátek. Od ránapanovala sváteční nálada, vždyť měly svátek.“ My‑dospěláci“ jsme připravili různé hry a soutěže. Počasínám zpočátku nepřálo, takže některé úkoly děti plnily vetřídě. Později se ukázalo sluníčko, a tak jsme mohlizávodit venku: koloběžky, běhání, hod do dálky, na cíl ajiné soutěže. Svoje pocity a zážitky vyjádřily děti kresboubarevnými křídami před školkou. Všechny byly za snahu

odměněny diplomem a sladkostmi.Ve středu 3. 6. pokračovalo slavení výletem do zámkuv Lysicích, kde na nás čekaly pohádkové bytosti. Dětiměly za úkol poznat postavy z pohádek – setkaly se sprinceznou, královnou, vílou a jinými postavičkami. Nazávěr na nás čekala paní průvodkyně v zahradě. Dětipoznávaly kytičky, bylinky a stromy a obdivovaly fontánu,před kterou jsme se vyfotili. Na děti čekalo ve školcepřekvapení v podobě velkého nanuka. Mňam – ten bylale dobrý…. Unavené, ale spokojené děti.

na dobrovolnících z řad žáků a řádně okomentovali
výbavu vozu. Umožnili nahlédnout do zadní části sanitky
a vyzkoušet si nosítka.

Pozván byl i pan Vladimír Příhoda, zkušený potápěč
provozující potápěčskou školu. Přivezl s sebou
neoprenové obleky, dýchací přístroje, …, zkrátka celou
potápěčskou výstroj. Aby to nebylo povídání o potápění
„na sucho“, promítl prostřednictvím dataprojektoru fotky a
video z vlastních cest do českých a zahraničních vod.
I u tohoto stanoviště se našli siláci, kteří si chtěli
vyzkoušet dvacetikilový dýchací přístroj na vlastních
bedrech.

Kromě těchto prezentací, které nejdříve procházeli žáci
prvního stupně a postupně je vystřídal druhý stupeň, byl
uspořádán turnaj v přehazované pro žáky 6. 9. třídy.
Devět družstev postupně sehrálo mezi sebou napínavé
zápasy a vítězný team nakonec změřil své síly
v závěrečném souboji s učiteli. Takové fandění v průběhu
celého dopoledne snad školní tělocvična ještě nezažila.

Všechny aktivity tohoto dne byly velice zajímavé a
poučné. Děti se tu nenásilnou formou dozvěděly spoustu

informací o ne zrovna jednoduché práci policistů, hasičů
a záchranářů. Také je jim už bližší svět potápěčů, kteří by
se také mohli stát specializovanou složkou IZS. Starší
žáci si pořádně protáhli tělo v tělocvičně a udělali tak
něco pro své zdraví.




