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Z jednání rady městyse
Výběr dodavatele „Projektová dokumentace – vodovod U Labutě“

Na základě výzvy k podání nabídky byla doručena jedna nabídka na
projekční a inženýrskou činnost na přípravě stavby „Vodovod a dešťová
kanalizace Svitávka, lokalita U Labutě“ a to od firmy VH atelier, spol. s r. o.
Brno – cenová nabídka je 143.100, Kč bez DPH.

Termín plnění: zahájení prací ihned po podepsání smlouvy o dílo 05/2010,
dokončení prací 31. 8. 2010.
Výběr dodavatele „Projektová dokumentace – oprava zámeckého parku“

Na základě výzvy k podání nabídky byla doručena jedna nabídka na
vypracování projektové dokumentace – úprava zámeckého parku a to od firmy
Projekce zahradní, krajinná a GIS s. r. o. Brno. Nabídková cena celkem činí
142.500, Kč, rozsah prací bude projednán v návaznosti na uzavřenou
smlouvu.
Přijetí občanů na výkon veřejné služby

Rada městyse schvaluje přijetí občanů na výkon veřejné služby. Výběr
občanů bude proveden ze seznamu občanů Svitávky, kteří jsou vedeni na
odboru sociálních věcí. Občané budou vykonávat veřejnou službu bezplatně.
Smlouva o spolupráci při tvorbě, správě a využití geodetických dat a technické
mapy obce

Mezi městysem Svitávka a správcem geodetických dat společností ZK
BRNO s. r. o. Společnost ZK Brno s. r. o – správce dat se zavazuje bezplatně
archivovat data zaměřená i získaná od městyse nebo jejím prostřednictvím,
provádět údržbu a poskytovat se souhlasem obce data občanům. Smlouva se
uzavírá na dobu neurčitou.
Výběr dodavatele „Vypracování projektové dokumentace“

Rada městyse na základě vyhlášené veřejné zakázky na vypracování
projektové dokumentace – Svitávka V Domkách“ vyhodnotila nabídky na tuto
akci. Hodnotícím kritériem byla cena.

Výsledek hodnocení – pořadí nabídek:
BESTA – ing. Brázda s. r. o Blansko – nabídková cena 92.000, Kč bez DPH
ATL projekt s. r. o. – Letovice – nabídková cena 150.000, Kč bez DPH
Ing. Radek Gregor – Žďár nad Sázavou – nabídková cena 192.000, Kč
Rada městyse vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku firmy BESTA.

Nabídka na rekonstrukci skleníku
Rada městyse schválila nabídku firmy Promatour s. r. o. na rekonstrukci

skleníku ve výši 159.000, Kč, vč. DPH
Nabídka na vypracování projektové dokumentace parkoviště Svitávka

Rada městyse vzala na vědomí a schválila nabídku na vypracování
projektové dokumentace parkoviště mezi bytovkami ve Svitávce. Dle
předběžného propočtu vycházejí náklady na stavbu cca 1,2 mil. Kč. Nabídková
cena za vypracování PD je 31 600, Kč bez DPH.
Nabídka na opravu podlah – malý sál úřadu

Rada městyse bere na vědomí přijetí dotace z rozpočtu JMK ve výši 60 tis.
Kč na projekt „Oprava LöwBeerovy vily“ za podmínek návrhu smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu JMK“.

Rada městyse posoudila podané nabídky na provedení opravy parketové
podlahy v malém sále úřadu městyse:

STODAPO, s. r. o., Brno 103 680, Kč
Truhlářství JelinekKallas Brno 105 120, Kč
ELICO, s. r. o., Brno 100 752, Kč
Rada městyse jako nejvýhodnější vybrala nabídku firmy ELICO.

Oprava povrchu prostranství – nám. Třebízského
Rada městyse bere na vědomí přijetí dotace z rozpočtu JMK ve výši

200 000, Kč na rekonstrukci náměstí Třebízského.
Rada městyse schvaluje nabídku p. Liďáka Jiřího – Bílkova 50, Boskovice

na opravu prostranství před kostelem – nám. Třebízského za 199.700, Kč,
vč. DPH.

Rozpočet městyse Svitávka na rok 2010
Příjmy: Celkové rozpočtové příjmy činí 19 805 400, Kč. Hlavní položkou příjmů jsou daňové příjmy, které jsou letos rozpočtovány ve výši skutečného plnění roku
2009. Mezi další příjmy patří poplatek za svoz komunálního odpadu, poplatky za užívání veřejného prostranství, poplatky ze psů, vstupného, za výherní hrací
přístroje, správní poplatky a samozřejmě dotace. Nemalou částku tvoří také příjmy z nájemného a služeb za bytové i nebytové prostory.
Výdaje: Celkové rozpočtové výdaje tvoří 21 574 400, Kč. Z toho mandatorní výdaje – 12 066 500, Kč a investiční výdaje 9 507 900, Kč. Mezi mandatorní
výdaje patří neinvestiční provozní příspěvek ZŠ – 1 767 500, a MŠ – 597 500,, výdaje na silnice a pozemní komunikace, knihovnu, kulturu, tělovýchovu a sport,
bytové a nebytové hospodářství, veřejné osvětlení, sběr a svoz odpadů, péče o vzhled obce a veřejnou zeleň, DPS, zastupitelstvo a místní správu.
V rámci schváleného rozpočtu městyse na rok 2010 byly schváleny tyto
investiční výdaje:
1 920 500, Dokončení rekonstrukce náměstí

500 000, Zbudování parkovací plochy u bytovek
550 000, Zbudování cesty na Sasinu + zhotovení projektu
153400, Náklady na cyklostezku (vynětí z půdního fondu, výkup

pozemků)
122 000, Zhotovení projektu na vodovod „U Labutě“
750 000, Dofinancování projektu na kanalizaci a ČOV
200 000, Výběrové řízení na kanalizaci a ČOV

300 000, Rekonstrukce skleníku (dofinancování dotace)
150 000, Výstavba nového bytového domu, (náklady na stavební dozor

+ výkup pozemků a garáží)
3 100 000, Zhotovení inženýrských sítí "Domky"+ zhotovení projektu

50 000, Výběrové řízení na provozovatele svozu komunálních odpadů
150 000, Oprava zdi na hřbitově
200 000, Úprava prostoru před kostelem
600 000, Rekonstrukce parku (1. etapa)
600 000, Oprava fasády bytového domu Hybešova 40 a Palackého 183

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je pokryt z rezervy z minulých let. Rezerva pro příští období je ve výši 6 981 004,73 Kč.
Miroslava Holasová, účetní městyse

Svitávka vyhlásila nejlepší sportovce roku 2009
Dne 24. 5. 2010 předal starosta městyse pan ing. Martin Cetkovský ocenění

nejlepším sportovcům roku 2009.
Vyhodnoceni jako sportovec roku 2009 byli:

Sálová cyklistika – oddíl kolové
Kategorie muži – Jiří Hrdlička a Radim Hasoň
Kategorie junioři – Pavel Richter, David Richtr a Jan Stibor
Kategorie žáci – Jiří Hrdlička ml., a Roman Staněk

Základní škola Svitávka
Žaneta Staňková

Sportovní klub Moravan – oddíl kopané
Václav Záboj
Žaneta Staňková
Ladislav Dvořák

Tělovýchovná jednota Sokol
David Peterka

Český svaz zrakově postižených sportovců
Lukáš Šacher

Sport



Společenská kronika
Marie Horáková 50 let
Hana Lepková 50 let
Bedřich Vejtasa 50 let
Aleš Antl 50 let
Miluše Navrátilová 50 let
Zdeněk Prchal 50 let
Naděžda Kroupová 55 let
Milan Valenta 55 let
Lenka Šalovská 55 let
Marie Oujeská 55 let
Marie Oldřichová 60 let

Alena Chloupková 60 let
Marcela Kunková 60 let
Miloš Musil 60 let
Emil Žižka 60 let
Eva Blahová 70 let
Libuše Loukotová 75 let
Marie Grulichová 75 let
Milada Hrubá 75 let
Vlasta Moráňová 75 let
Drahomíra Šimperská 80 let
Emil Richter 80 let

Jarmila Zapletalová 80 let
Květoslava Hrubá 80 let
Anna Jokešová 80 let
Libuše Kohoutková 81 let
Miloslav Wetter 81 let
Vladimír Dufek 82 let
Zdeňka Šustrová 82 let
Anna Matějů 84 let
Eliška Matušková 86 let

Blahopřejeme občanům, kteří slaví svá životní jubilea

Blahopřejeme rodičům, kterým se narodily tyto děti:
Jakub Pernica Monika Novotná Markéta Kubínová Pavel Podsedník

Mateřské centrum Ferda
Počasí Ferdy nezaskočilo

Poslední týdny byly sice ve znamení deštivého
počasí, ale činnost v mateřském centru Ferda nebyla
omezena. Květnové večerní tvoření bylo tentokrát
určeno korálkům. Přes počáteční obavy se nakonec
všem podařilo s těmito mrňavými potvůrkami
vypořádat. Odměnou byli vlastnoručně vyrobení
motýlci a stromečky. Na pondělí 21. 6. v 19:30
připravujeme Malování na hedvábí. Více informací
najdete na našich stránkách mcferda.sweb.cz

V pondělí 31. května jsme pro naše nejmenší
připravily Den dětí. Déšť nás sice omezil na prostor
herny mateřského centra, ale i tak se soutěžilo, zpívalo
a cvičilo. Děti si odnesly sladkou odměnu a šátek
Ferdy mravence.

K dalším činnostem mateřského centra patří
získávání peněz na jeho provoz a vybavení. Během
května jsme vypracovali a podali žádost o dotaci
z MAS Boskovicko PLUS.

Provoz MC bude přes prázdniny přerušen. Herna
zahájí provoz začátkem září.

A jako vždy přinášíme další tip na výlet:
Dnešní výlet zahájíme na Vískách, kam se dostaneme nejen autem, ale i autobusem. Po zelené značce se vydáme mírně členitým terénem

(dá se projet i s kočárkem) do Bačova. Odtud potom po silnici zpět na Vísky, kde nechybí možnost se po „túře“ občerstvit.
Mateřské centrum Ferda přeje všem příjemné prázdniny a dovolenou.

Za členky Šárka Bartoňková a Jana Strecková

Historie kynologického klubu Svitávka
začíná někde v roce 19992000, kdy se „Na
Lubinách“ začala scházet parta nadšenců se
psy. Věnovali se výcviku a rozhodli se založit
oficiální kynologický klub, který byl v roce 2002
zaregistrován u Moravskoslezského
kynologického svazu…no, a tím to začalo.

Již o rok dříve byla postavena dřevěná klubovna, překážky
a odkládací kotce pro psy.

Později byl postaven i plot podél cesty a zakoupeny sekačky na
každoroční úporný boj s rychle rostoucí trávou.

V současné době má klub 20 členů a to nejen ze Svitávky, ale
i z celého okresu Blansko a například i z Vyškova a Brna. Trénovat
k nám jezdí psovodi v podstatě z celé Moravy.

Svitávecký svatojánský sbor na cestách
Na pozvání duchovního správce P. Kohoutka zavítal tentokráte

svatojánský sbor na Mikulovsko. Zde při dopolední mši
v Pasohlávkách jsme zazpívali skladby Steyera, Freibura, Nešvery,
Mozarta, Dykese. Po jejím skončení jsme si prohlédli unikátní interiér
kostela. Poté se sbor přepravil do Brodu nad Dyjí. A právě zde byl cíl
naší cesty. Zdejší kostel je zasvěcen sv. Janu Nepomuckému. Poutní
mši zde celebroval P. Klíma, kaplan z kostela v Mikulově. Sbor zde
také zazpíval několik písní. Poutní mše se vydařila a v podvečerních
hodinách jsme všichni odjížděli spokojení.

Další cesta svitáveckého sboru byla do Moravské Třebové na
festival duchovní hudby.

Vystoupil zde také boskovický sbor, dále sbory z Prahy, Bašky,
Hradce Králové, Brna, Nechanic.

Všechny sbory byly obecenstvem hodnoceny bohatými,
dlouhotrvajícími potlesky.

Odpolední festivalový program se konal na nádvoří zámku, zde
vystoupilo během odpoledne 16 pěveckých sborů z celé republiky.

Sbory měly ve svém repertoáru širokou škálu různých žánrů a na
pódiu se vystřídaly všechny věkové kategorie.

Chrámový sbor

Kynologický klub



Základní škola
Atletická soutěž na I. stupni ZŠ „O pohár krále Jiřího z Kunštátu“

I přes nepřízeň počasí se žáci I. stupně ZŠ ve Svitávce zúčastnili
soutěže „O pohár krále Jiřího z Kunštátu“.

Autobus nás přivezl do Kunštátu, kde nás u vstupu do budovy školy
přivítal ředitel školy a popřál nám hodně úspěchů při závodění.
Zatímco se děti utábořily v tělocvičně školy, vedoucí jednotlivých
výprav na schůzce s organizátory soutěže sjednávali podmínky,
týkající se soutěží.

Okruh soutěží se zúžil pro špatné počasí na běh na 50 m, běh na
400 m, běh na 600 m a štafety v jednotlivých kategoriích. Soutěže
zahajovaly běhy na 50 m. Soutěžící žáci odcházeli za doprovodu
organizátorů a vedoucích výprav na sportoviště.

Na ostatní, kteří právě nezávodili, čekalo vyžití na skákacím hradu,
umístěném v tělocvičně. Ti mlsní a hladoví si mohli koupit různé
lákavé lahůdky, připravené v místnosti s občerstvením.

A jak jsme se umístili v jednotlivých soutěžních disciplínách? Čtyři
bronzové medaile, tři stříbrné a jedna zlatá mluví sami za sebe.
I umístění na dalších příčkách mimo medailová místa bylo úspěšné.
Vyhlašování výsledků v tělocvičně školy bylo slavnostní. Diplomy
a medaile předával ředitel školy a organizátoři akce.

Žáci odjížděli unaveni, ale nadšeni. Velký dík patří pořadatelům
akce za perfektní přípravu soutěží, ale také velmi vstřícný a přátelský
přístup.

Mgr. Miroslava Pořízková (vedoucí výpravy)

Mateřská školka
Dobrá zpráva světem letí 1. červen svátek dětí

Počasí ten týden dětem nepřálo, umoudřilo se až ve čtvrtek 3. června a natěšené děti mohly společně prožít svůj den. Nachystali jsme
spoustu soutěží a her. Děti házely míčkem na cíl, závodily na koloběžkách, skákaly panáka, běhaly, kreslily křídou, srážely kuželky. Při
společných závodech a soutěžích spolupracovaly, podporovaly se navzájem a fandily. Za velkou snahu byly odměněny pochvalou, sladkostmi a
svítícím náramkem.

Dovršením svátečního týdne byl výlet do Rájce – Jestřebí na zámek. Tady nás vítala pohádka O Otesánkovi, čekala nás prohlídka zámku a
možnost vyzkoušení kostýmů postaviček z pohádek, které si děti v krátkosti zahrály. Unaveni, ale spokojeni jsme se vrátili do MŠ.

Příští týden děti ještě čeká slavnostní zakončení školního roku, kde se rozloučíme s budoucími prvňáčky a „pasujeme“ je na školáky.
……. A PRÁZDNINY MOHOU POMALU ZAČÍT. MYSLÍTE, ŽE SE NA NĚ TĚŠÍME?

I když máme školku rádi, prázdniny jsou lepší …….
MŠ Svitávka

MDD na prvním stupni ZŠ
Konečně se žáci 1. – 5. ročníku dočkali 1.června – SVÁTKU DĚTÍ.

V areálu školního dvora a tělocvičny byly připraveny různé atrakce.
Kuželky, kroužky, střelba míčem na koš, hod do šmoulí tenisové
rakety, slalom na koloběžce, chůze na chůdách či dřevěných
kostkách, skládání geometrických tvarů nebo lovení rybiček.

Za splnění úkolů byly děti odměněny žetony, za které si mohly
nakoupit sladkosti v „cukrárně“. Kdo rád kreslí, mohl navštívit
výtvarnou dílnu p.uč. Maškové, kde kromě kreslení byly připraveny
křížovky, malované úkoly a jiné hrátky s výtvarným materiálem.

Navštívili nás také kamarádi z okolních škol z Vísek a Sebranic.
Poděkování patří OÚ Svitávka, který poskytl formou grantu

prostředky na nákup odměn a sladkostí pro děti.
Mgr. Iva Paráková

Věnujeme se sportovní kynologii, každý rok pořádáme zkoušky
z výkonu psů a to na jaře a na podzim.

Letos se bude konat již 9 ročník podzimního závodu o „Svitávecký
obojek – memoriál Standy Tesaře“, při kterém každoročně
vzpomínáme na jednoho ze zakladatelů klubu a našeho dlouholetého
předsedu p. Stanislava Tesaře. Tento závod se stal už tradicí a je
u kynologů oblíbený. Pravidelně tu vítáme závodníky, kteří k nám jezdí
zdaleka. Svoji roli tu hraje i množství krásných cen pro všechny
účastníky – za tyto bych chtěla poděkovat všem sponzorům, kteří nám
při pořádání závodů pomáhají. Bez nich by to určitě nebyl tak bezva
závod!!!

V našem klubu ale nevítáme jen „profíky“ – pořádáme tu i kurzy
základní ovladatelnosti psa, které může navštěvovat kdokoli a může
sem pes každého plemene i s kříženci. Snažíme se tu ne vycvičit
Vašeho psa, ale Vás naučit, jak si ho vychováte a vycvičíte sami. Tyto
kurzy jsou velice oblíbené a za cca 4 roky jejich trvání se tu vystřídalo
několik desítek pejsků a jejich majitelů.

Náš kynologický klub má i svoje internetové stránky
(www.zkosvitavka.ic.cz), kde najdete vše o naší činnosti, akcích
i o výcvikových kurzech a kontakt na nás.

Na „cvičáku“ se ale nejen cvičí, ale i pracuje. V sezoně se každý
týden seká tráva, pravidelně probíhá úklid i údržba vybavení, které si
pořizujeme sami a „za své“. Proto nás velice mrzí, když zjistíme, že
občas dochází k ničení majetku klubu a vandalismu /protržená střecha
od dětí, které na ni lezou, zničené překážky a už 2 ukradené stoly…
Proto bych chtěla upozornit všechny občany, že na pozemek, který má
KK pronajatý je zákaz vstupu a zákaz venčení a pobíhání psů!
Děkujeme.

Závěrem bych chtěla poděkovat místnímu mysliveckému sdružení
za skvělou spolupráci při pořádání našich akcí, starostovi Martinu
Cetkovskému a Úřadu městyse Svitávka za velkou podporu a pomoc
při naší činnosti.

Za KK Svitávka – Andrea Nymburská



Vydává zastupitelstvo městyse Svitávka, jako dvouměsíčník. Radniční listy jsou bezplaně doručovány do domácností ve Svitávce. Uzávěrka příštího čísla
10. 8. 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

Před sto lety se narodil v Mastníku u Třebíče básník, esejista,
překladatel a katolický kněz P. Jan Dokulil (13. 7. 1910 – 1. 2. 1974),
který posledních šest let svého života prožil ve Svitávce. Patřil
k okruhu autorů kolem katolické revue Akord. Účastnil se odboje za 2.
světové války, od r. 1950 se skrýval, v letech 195765 byl vězněn.
U rehabilitačního soudu v jeho prospěch svědčila i manželka generála
a pozdějšího prezidenta Ludvíka Svobody. Do roku 1948 vydal čtyři
básnické sbírky a řadu překladů, od téhož roku až do své smrti
nesměl publikovat. Na svitávecké faře napsal první část svých
nedokončených memoárů, které zachycují roky 19101930. Vydány
byly v roce 1995 pod názvem Loučení – Vzpomínky na mládí.
Pohřben je na místním hřbitově.

Před třiceti lety zemřel akademický malíř Jaroslav Dvořáček
(18. 12. 1908 – 20. 8. 1980), rodák ze Sasiny, žijící a tvořící později

v Brně. Absolvoval Školu uměleckých řemesel v Brně a Akademii
výtvarných umění v Praze. Jeho umělecká tvorba byla zaměřena na
grafiku, lepty, dřevořezy, hlubotisk a litografii. Motivy svých prací
čerpal z venkovské krajiny a práce venkovských lidí. Byl nejen
vynikající figuralista, portrétista, ale i krajinář a knižní ilustrátor. Nikdy
nechtěl tvořit podle dobových hesel, nikdy mu nešlo o veřejné pocty.
Maloval vždy jen to, čemu věřil, v souladu se smyslem vlastního
uměleckého snažení. Výtvarný kritik o něm kdysi napsal, že umí
pohlédnout do duše člověka i přírody. Tvořil a maloval pro potěšení
své, i pro radost nás všech.
Podrobněji k oběma osobnostem najdete ve čtvrtletníku Vlastivědné
listy Boskovicka č. 3/2010.

Pavel Krejcar

Sbor dobrovolných hasičů Vás zve na
Oslavy 125. výročí od založení sboru
které se uskuteční 24. 7. 2010 v místním
parku s následujícím progamem:

13.00 hodin – příjezd jednotek
14.00 hodin – ukázky hasicí techniky a hašení
16.00 hodin – posezení s hudbou a občerstvením

Od 13.00 do 16.00 bude v budově úřadu městyse
otevřena výstava z činnosti sboru.

všechny občany zvou hasiči Svitávka

Pouť 2010
18. 6. 2010 Předpouťová taneční zábava. Obecní park, hudba PROROCK. Začátek ve 21.00

hod. Pořádá SK Moravan Svitávka.
19. 6. 2010 Velký letní karneval. Obecní park, hudba MEDIUM. Začátek ve 21.00 hod. Pořádá SK

Moravan Svitávka.
20. 6. 2010 Slavnostní pouťová mše. Kostel sv. J. Křtitele  v 11 hod.  zpívá Svatojánský

chrámový pěvecký sbor Svitávka
Pouťové odpoledne – od 14 hod. – v prostorách parku k tanci i poslechu hraje
skupina MAGNUM

Víte, že…

Myslivci
Červen – měsíc myslivosti a ochrany přírody

V současné době se nacházíme v závěrečném měsíci poloviny
kalendářního roku. Vzhled okolní přírody, charakteristický širokou
paletou barev, nám připomíná, že je červen, který den po dni směřuje
k ukončení letošního studeného jara a počátku oblíbeného léta.

Již 51 let je měsíc červen oprávněně prohlášen za měsíc myslivosti
a ochrany přírody, neboť v průběhu tohoto měsíce dochází
k pokračování reprodukčního cyklu živé přírody, zrození nového
života. Některé druhy zvěře se již starají o nové potomstvo, jiné zase
starosti s narozením potomků teprve čekají. Ať je tomu jakkoliv,
v každém případě má člověk možnost příznivě nastávající období
ovlivnit. Přitom se nemusí jednat pouze o zájmové skupiny občanů,
kterým se ochrana přírody stala koníčkem a posláním, ale pomoci
přírodě může každý a to zejména ohleduplným přístupem k přírodě.
Při její návštěvě dodržovat zásady klidného pohybu územím, vést své
čtyřnohé kamarády na vodítku a při objevení zdánlivě opuštěných
mláďat je ponechat na původním místě a vzdálit se od místa nálezu.

Červnová příroda štědře nabízí možnosti pro pozorování jejích
krás. Vstupujme proto do přírody tiše a s pokorou, abychom mohli
odcházet
s poznáním její
rozmanitosti. Kdo
toto dokáže, je
v přírodě vítaným
hostem.

Za ukázněnost
a vstřícnost všem
našim
spoluobčanům
děkují členové
Mysliveckého
spolku Svitávka.

Aleš Antl –
jednatel MS

Svitávka




