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Vážení občané,  
v roce 2011 byl zastupitelstvem městyse Svitávka schválen historicky nejvyšší rozpočet: v oblasti příjmů – 85 698 500 Kč  
a v části výdajů – 84 417 100 Kč. Tudíž vznikla rezerva ve výši 1 281 400 Kč. Spolu s rezervou, která byla utvořena v minulých letech 
je výše rezervy 10 471 315,99 Kč. Takto vysoká rezerva byla ponechána na případné pokrytí nepředpokládaných výdajů spojených  
s výstavbou kanalizace, případně ostatních investičních akcí.
V roce 2011–2013 čeká Svitávku největší investiční akce „kanalizace a ČOV“. Celkové výdaje na projekt jsou 119 161 714 Kč. 85 %  
ze způsobilých výdajů bude uhrazeno z investiční dotace z Fondu soudržnosti EU, 5 % dotace z SFŽP ČR, 10 % budou činit vlastní 
zdroje, k doplnění vlastních zdrojů bude poskytnuta půjčka z SFŽP ve výši 5 % uznatelných výdajů. Z rozpočtu Jihomoravského 
kraje jsme získali dotaci na úhradu vlastních zdrojů ve výši 3 940 484 Kč. Zbývající část vlastních zdrojů dokryje městys z dlouho-
dobého úvěru ve výši 15 mil. Kč.
V současné době započala výstavba kanalizace na ulici Na Záhonech, Fr. Řepky, Krátká směrem do Domků. Na ulici Jiráskova 
byla kanalizace zbudována současně s průtahem III/37420 – napojení na I/43. Občané budou předem upozorněni na provádění 
výkopových prací v jednotlivých ulicích. Výstavbou „kanalizace a ČOV“ mohou být občané dočasně omezeni, z tohoto důvodu 
žádáme o spolupráci a pochopení.
V roce 2010 započala výstavba nového bytového domu na ulici Školní. V dubnu 2011 byl bytový dům se 13 byty zkolaudován. Sou-
časně bylo zbudováno 26 parkovacích míst, což vyřešilo parkování také pro mateřskou školu i zdravotní středisko. Celkové náklady  
na výstavbu bytové jednotky činily 21 307 073 Kč. Z toho 8 190 000 Kč byla dotace ze SFŽP, na 8 500 000 Kč jsme využili úvěr z ČS 
a zbytek, tj. 4 617 073 Kč byla spoluúčast z vlastních zdrojů. 
Další významnou investiční akcí městyse je zateplení budovy základní školy. Celkové náklady byly vyčísleny na 7 319 716 Kč.  
85 % z uznatelných výdajů bude hrazeno z dotace z EU, 5 % ze SFŽP a 10 % z vlastních zdrojů. Plánovaný termín dokončení 
celého projektu je 31. července 2011. Zateplením budovy dojde k úsporám nákladů na energie. 
Poslední z velkých investičních akcí je dokončení 2. etapy průtahu obcí směrem na Letovice. SÚS JMK zde s využitím dotací  
z EU prostřednictvím ÚRR NUTS Jihovýchod zbuduje novou komunikaci v délce cca 700 m, v částce cca 7 mil. Kč bez DPH.  
Městys Svitávka zbuduje nový vodovod na ul. Jiráskova směrem do lokality U Labutě. Podél přeložky průtahu bude zbudován 
chodník, stávající veřejné osvětlení na ul. Jiráskova bude nutné přeložit. Budou zbudovány nové dešťové přípojky. Celková cena 
je 1 158 310 Kč. Celá akce by měla být dokončena 31. července 2011.

Ing. Martin Cetkovský, starosta městyse

každá koruna dobrá
Ceny energií stále stoupají. A tak se každá domácnost snaží ušet-
řit, kde se dá. Nárůst spotřeby elektrické energie v České republice 
za období let 1989–2005 činil osm procent, v oblasti domácností 
však až 53 %. Málokdo si však uvědomí, že velkých úspor může 
dosáhnout i koupí nových, energeticky úsporných elektrospotře-
bičů. 

dnešní lednice pracuje za čtvrtinu
Je známo, že dnešní průměrná pračka spotřebovává o 44 % méně 
elektrické energie a o 62 % méně vody než průměrný model roku 
1985. Špičkové lednice si dnes vystačí s pouhou čtvrtinou energie 
ve srovnání s typickým modelem roku 1990.
O nákupu velkých domácích spotřebičů, jako jsou lednice nebo 
pračky, rozhoduje ze 43 procent případů celá rodina. O způsobu 
likvidace „vysloužilců“ se ale tento „kolektivní orgán“ radí jen ve 
28 % případů. Většinou se o ni tedy musí postarat jeden konkrétní 
člen domácnosti, podle zjištění výzkumníků nejčastěji ten, kdo 
domů přináší nejvíce peněz. 
A musíme si přiznat, že právě během posledních dvou let se čes-
kým domácnostem peníze nevydělávaly právě snadno, což uka-
zuje prodlužování doby, po kterou dnes musejí spotřebiče sloužit 
bez ohledu na to, že na trhu jsou v bohaté nabídce jiné, výkon-
nější a úspornější. Možná tak ubylo i času, který mohou ekono-
micky aktivní lidé věnovat čemukoli mimo výdělečné činnosti.
Možná by stálo za to, sednout si a spočítat, kolik bychom v domác-

nosti ušetřili, kdybychom si koupili spotřebič nový, energeticky 
úsporný. I když jde jednorázově o nezanedbatelný výdaj, návrat-
nost se kvůli rostoucím cenám energií výrazně zrychluje. 
Orientaci, který spotřebič je úsporný a který ne, by nám měl 
poskytnout energetický štítek. Základní vodítko je označení 
energetické třídy, jež se značí písmeny od A pro ty nejúspornější 
až po G. Štítek zařazuje spotřebič do konkrétní energetické třídy 
a přináší i další užitečné informace (spotřeba vody, hlučnost 
apod.).

kam odložit vysloužilý elektrospotřebič
V každém případě při nákupu nového výrobku vyvstává otázka: 
Kam s tím starým? S tím, jak roste informovanost o celém sys-
tému zpětného odběru vysloužilých spotřebičů, ale také stoupají 
nároky Čechů na jeho komfortní fungování. Opakované průzkumy 
například ukazují, že o celé desítky procent klesá deklarovaná 
vzdálenost, kterou jsou lidé ochotni ujít nebo ujet s nefunkčním 
elektrospotřebičem na sběrné místo. Malé spotřebiče, jako třeba 
fény, jsou obyvatelé ochotni dopravit průměrně na vzdálenost 
1417 metrů, velké na 1475 metrů. Společnost ELEKTROWIN a.s. 
vybudovala v České republice pro občany síť míst, kde je možné 
vysloužilé elektrozařízení odložit s průměrnou dostupností 3 900 
obyvatel. Dnes jejím prostřednictvím pokrývá města a obce, ve 
kterých žije přes 93 % obyvatel ČR. Sběrná místa jsou vytvořena 
především ve sběrných dvorech měst a obcí a u prodejců elek-
trozařízení. 



kulturní komise městyse svitávka
vás srdečně zve dne 26. června 2011na pouťové odpoledne. V parku 
městyse bude od 15.00 hod. k tanci i k poslechu hrát Boskovická 
kapela pod vedením kapelníka Zdeňka Jindry. V 17.00 hod. vystou-
pení taneční školy BODY ROCKERS Boskovice pod vedením Patrika 
Oujezského. Ve skleníku bude probíhat výstava „Výtvarný svět očima 
dětí“, která je součástí projektu „Už jsem čtenář“, ve spolupráci se 
základní školou a knihovnou. 

Celé česko čte dětem
Den dětí mimo jiné zahájil i týden věnovaný čtení v rámci celostátního 
projektu Celé Česko čte dětem. Přestože hlasité předčítání je ve škole 
běžnou součástí výuky, žáci 1. a 3. třídy měli vyučování zpestřené 
díky milé návštěvě. Školáky navštívila paní Grulichová, která přečetla 
úryvky z knih a společně se třeťáky si o své oblíbené četbě povídali. 
Řady rodičů v obou třídách zastoupil pan T. Šacher a přečetl pověst 
O Hradisku. Prvňáčci předvedli paní ředitelce MŠ Davidové, jací se  
z nich během prvního školního roku stali šikovní čtenáři a obdivo-
vali nejmladší svitáveckou čtenářku Simonku Peškovou, která půjde  
do školy teprve po prázdninách.
Děkujeme všem jmenovaným za podporu v prohlubování zájmu 
dětí o čtení. Jejich návštěva byla milým zakončením celého týdne  
a těšíme se na další spolupráci.

Mgr. D. Mašková, Mgr. I. Paráková

den dětí
V sobotu 4. června 2011 uspořádal Myslivecký spolek Svitávka ve 
spolupráci se členy Ochotnického spolku oslavu Dne dětí s názvem „ 
Pohádkové odpoledne“. Během programu děti a jejich rodiče absol-
vovali pohádkový pochod přírodou, kde na ně čekaly postavičky  
z pohádek S čerty nejsou žerty a Červená Karkulka. Na stanovištích 
myslivců děti poznávaly zástupce místní fauny a flory a vyzkoušely 
svoje střelecké umění ze vzduchovky. Tam, kde nestačily děti, je  
v plné míře a většinou i úspěšně zastoupili jejich rodiče. Za správné 
odpovědi dostali všichni účastníci malé občerstvení. Počasí nám 
přálo a tak se soutěží na trase zúčastnilo na 92 soutěžících v dopro-
vodu rodičů či prarodičů. Myslivci a ochotníci tak připravili zajímavé 
odpoledne, které dle hodnocení všech dopadlo na výbornou.
Děkuji touto cestou všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci 
akce a spolu se členy Ochotnického spolku se těšíme na další spolu-
práci.             Aleš Antl – jednatel MS Svitávka

Mraveniště ve svitávce
V sobotu 21. května se prostory parku u vily Úřadu městyse Svitávka 
proměnily v jedno velké mraveniště. Maminky dětí z mateřského cen-
tra Ferda se proměnily v opravdivé živé mravence a provázely děti 
různými úkoly. Děti si tak postupně zasoutěžily a zároveň vyrobily 
vlastní „Ferdovský“ šátek i masku. Plnily i další úkoly, soutěžily v jízdě 
na motorkách, skákaly v pytlích, skládaly puzzle a křídami namalo-
valy na zem louku podle svých představ. Nakonec jsme si všichni na 
této „louce“ zatancovali. 
Všechny děti dostaly za odměnu dárečky a ještě vylosovaly deset dal-
ších dětí, které se zúčastnily naší korespondenční soutěže a posílaly 
obrázky na téma „Ferda Mravenec, aneb co se děje v trávě“. 
Všechny obrázky byly vystaveny ve skleníku. Nakonec se nám jich 
sešlo přes sto a byla to opravdu krásná podívaná. Do soutěže se zapo-
jily také děti z Mateřské školky a ze Základní školy ve Svitávce, ale také 
děti z Rájce, Lysic a dalších mateřských center. Všem tímto zároveň 
děkujeme za účast a pěkné obrázky.
Akce proběhla jako součást partnerského projektu „Našim nejmen-
ším“, díky němuž se nám podařilo získat dotaci na nový nábytek  
do herny mateřského centra. 
Nadále se scházíme v našem centru v druhém patře Úřadu městyse 
Svitávka a to v pondělí odpoledne a v úterý a ve čtvrtek dopoledne.
V minulých týdnech proběhly další dvě přednášky na téma Lepek  
a lepkové kaše a Očkování.
Podrobnější a aktuální informace o akcích našeho MC najdete  
na www.mcferda.cz a na stránkách městyse Svitávka.

Za MC Ferda, o.s. Jana Strecková

Mraveniště
Jeden Ferda mravenec, druhý, třetí… celé mraveniště. U prvních 
dvou mravenečků jsme si namalovali šátek – jako má správný Ferda. 
U dalších jsme závodili, skládali a kreslili. Počasí nám přálo, nechybělo 
ani občerstvení. „Tety“ z mateřského centra to parádně vymyslely!! 
Odměny byly senza, celé odpoledne mělo jen jednu chybu. Nepři-
šli téměř žádní rodiče s dětmi. Přitom plakátky byly rozvěšeny, takže 
pokud uslyším stížnost na to, že se ve Svitávce nic neděje, budu mít 
na jazyku velmi peprnou odpověď. Mám strach, aby holky z MC Ferda 
svou činnost nevzdaly, tak jako burzu dětského oblečení a hraček,  
o kterou byl velmi malý zájem. Za sebe všem členkám MC Ferda 
děkuji za pěkně strávené odpoledne. 

Vladimíra Podsedníková 

den dětí 
Zavedení svátku dětí doporučila v roce 1952 světová konference 
více než 50 zemí. Myšlenka se rychle ujala a svátek se slaví dodnes.  
I u nás v MŠ ve Svitávce má svátek dlouholetou tradici. Přichází  
v čase,kdy nám počasí umožňuje pobývat dostatečně venku, užívat  
k hrám různé materiály, podnikat výlety a plně vychutnávat sluníčko. 
Celý 1. červen byl v tomto duchu od rána, hry, soutěže, pohybové 
aktivity dětí, ve kterých převažovala obratnost, legrace, pobavení nad 
soutěživostí vyhrát. Pokračování bylo 8. 6. výletem-návštěvou zámku 
v Boskovicích. A že bylo Medarda? Měli jsme strach, jaké bude počasí. 
Vyšlo nám. Při vstupu do zámku nás čekaly pohádkové bytosti, 
zámecký pán,komorná, lokaj i princezna. Děti si i zašermovaly, zastří-
lely z kuše a luku na zámeckém nádvoří. Na boskovickém náměstí 
byl připravený ekologický stánek. Děti třídily odpad do barevných 
plastových nádob , stavěly domino podle materiálů a na koloběžkách 
projížděly slalom. Tříděním se zabýváme i v mateřské škole, takže děti 
prokázaly velké znalosti. K výletu patřil i velký kopeček zmrzliny. Spo-
kojeni a naplněni krásnými zážitky jsme se vrátili do MŠ. A už mohlo 
začít pršet. A také začalo...                                                       Jitka Davidová



Šli jste s námi do pohádky…
V sobotu 4. června 2011 Ochotnické divadlo Svitávka uspořádalo 
u příležitosti oslav Dětského dne pohádkové odpoledne s názvem 
„Pojďte s námi do pohádky: S Čerty nejsou žerty“. Na startu, který 
byl v parku, se zaregistrovalo 92 dětí. Poté se šlo směrem ke kou-
pališti a zpět do parku. Cestou na děti čekaly postavy z pohádek „  
S čerty nejsou žerty“ a „Červená Karkulka“ se svými nelehkými úkoly.  
Po návratu z pochodu dostaly děti sladkou odměnu, opečený párek 
a limonádu. Mohly si také zaskákat na trampolíně nebo na skákacím 
hradě. Ve skleníku probíhala výstava: Dětská tvorba na téma Ferda 
mravenec.
Děkujeme za spolupráci Mysliveckému spolku, Mateřskému centru 
Ferda a restauraci Pohoda. 

Miroslava Holasová, Ochotnické divadlo 

Olympiáda 1. ročníků
Letos se již tradičně zúčastnili naši prvňáčci sportovní olympiády 
1. ročníků ve Velkých Opatovicích. Každou třídu reprezentovalo  
5 děvčat a chlapců. Celkem se zúčastnilo 226 dětí z 26 škol z Blanen-
ska, Svitavska a Prostějovska. Naše výprava (Tereza Petrů, Simona 

Kohoutková, Kateřina Janderová, Justýna Šacherová , Vanesa Kato-
lická, Adam Hanák, Martin Hanák, Martin Kotek, Marek Dvořáček  
a Gabriel Hruška) se tomto počtu neztratila. V celkovém hodnocení se 
umístila na krásném 4. místě.
Závodilo se v běhu na 400 a na 50m. Další disciplínou byl skok  
z místa, ve kterém se na 3. místě umístila Tereza Petrů. Následoval 
hod kriketovým míčkem. Za svůj výkon si šel pro stříbrnou medaili 
Adam Hanák a pro bronzovou opět Terezka, která stanula na stupni 
vítězů i do třetice, jako 2. nejlepší závodnice v atletickém čtyřboji.  
O vlásek unikla cena Martinu Hanákovi, ten se umístil ve čtyřboji  
na 4. místě.
Závodníkům fandil i zbytek třídy. Sportovní zápolení bylo zpestřeno 
,,pohádkovým lesem “, ve kterém se děti setkaly s pohádkovými 
postavičkami a plnily různé úkoly.

Mgr. D. Mašková

dvoudenní dobrodružství žáků 2. stupně ZŠ
Letos jsme se rozhodli zakončit školní rok vodácko-cyklistickým 
výletem na jih Moravy. Napůl s očekáváním a napůl s obavami jsme 
vyrazili posledního května v 7 hodin ráno. Za Ivančicemi jsme chvilku 
hledali vhodné vysečené místo k nafouknutí raftů a kompletaci posá-
dek. Na řeku Jihlavu jsme pohlíželi s nedůvěrou, ba i voda se nám 
zdála studená. 
Následoval opatrný nástup do lodí, nesmělé první zanoření pádel.  
A první vyčnívající kámen, první kmen přes cestu, první nešťastník 
přes palubu – nejdřív nechtěně, pak už i dobrovolně. Loďky nás 
pomalu začínaly poslouchat. Podařilo se nám všem dokonce zastavit 
u břehu na chvíli odpočinku. Posilnili jsme se a začali si plavbu 
užívat. Někteří vsadili na rychlost plavby, souhru pádlujících, jiní se 
předháněli v eleganci skoků do vody. Všichni vymýšleli více či méně 
použitelné způsoby zdolávání překážek a řešení nenadálých situací. 
Moc nás mrzelo, že všechny tři jezy po trase byly nesjízdné a museli 
jsme přenášet.
Pak začalo docházet jídlo, naskakovaly puchýře na dlaních, pálila 
spálená kolena. S úlevou jsme vítali u Pohořelic přistavený auto-
bus. Asi 22 km plavby byl slušný výkon. Ještě vysušit a sbalit rafty  
a spěchat do kempu v Pasohlávkách na zaslouženou večeři.
V nových chatkách se nám dobře spalo. Druhý den osvěženi ranní 
bouřkou jsme vyrazili na kola kolem Věstonické nádrže. Pozorovali 
jsme tentokrát ze břehu dění a život okolo vody – rybáře, rostliny, ale 
třeba i ledňáčka. Na poledním slunci nás rychle opouštěly síly. Vrátili 
jsme kola a už jsme se začali těšit domů. Nezbytnou hodinku v Brně  
v nákupním centru jsme využili k útratě posledních peněz a k nákupu 
drobných dárků. Po třetí hodině jsme dorazili před školu. Navzdory 
únavě všichni ještě pomohli s vyložením loděk. Už víme, že každý 
vodák se musí o sebe postarat a nemá nic zadarmo.
Výlet byl vydařený po všech stránkách, naladil nás prázdninově 
a závěrečné ahoj na vodě zase příští rok bylo odměnou všem 
zúčastněným. Na budoucí zážitky se těší 7.–9. třída.
Na závěr ještě dlužíme poděkování rodičům za důvěru, žákům za 
zodpovědnost a odvahu, panu řidiči autobusu firmy Dopaz Jiřímu 
Bauerovi za nadstandardní obětavou službu a pomoc a Vodác-
kému sportovnímu oddílu Rájec-Jestřebí za zapůjčení vodáckého 
vybavení.                                                          Třídní učitelka L. Šebková



Místní knihovna
Městys Svitávka získal dotaci z Ministerstva kultury z programu VISK 3 
ve výši 35 000 Kč. Z této dotace byl pořízen knihovní systém CLAVIUS. 
V současné době probíhá tzv. „katalogizace“. Znamená to, že všechny 
svazky, které se v místní knihovně nachází, se postupně vkládají do 
počítače. O každé knize je vedena podrobná evidence: autor, ilustrá-
tor, obsah knihy, ročník vydání, počet listů... Online katalog CLAVIUS 
bude obsahovat nejen všechny tituly, které si můžete v naší knihovně 
vypůjčit, ale v databázi budou uvedeny i CD nosiče a periodika.  
V katalogu bude možno vyhledávat podle několika kritérií. Po dokon-
čení katalogizace se bude do počítače vkládat seznam čtenářů. Každý 
čtenář dostane svou čipovou kartu, se kterou se bude v knihovně při-
hlašovat. Registrovaným čtenářům bude umožněno nalezený titul si 
rezervovat z kteréhokoliv počítače. Již nyní je zpracován projekt na 
celkovou rekonstrukci knihovny – viz. obrázek. Počítáme s pořízením 
nového nábytku, položením nové podlahové krytiny a vymalováním 
veškerých prostor knihovny. Nyní čekáme na vhodný dotační titul, 
aby náklady spojené s touto rekonstrukcí co nejméně zatížily rozpo-
čet městyse.                    Miroslava Holasová 

informace z radnice
Připravili jsme pro vás nové zpracování radničních listů. Zde mohou 
také místní podnikatelé uveřejnit reklamní inzerci. 
Radniční listy se vydávají jako dvouměsíčník a jsou bezplatně doru-
čovány do domácností ve Svitávce a části Sasina. Uzávěrka dalšího 
čísla je 10. 8. 2011, příspěvky lze zasílat na e-mail: info@svitavka.com. 
Za obsahovou stránku příspěvků ručí autoři. 

Ochrana veřejného pořádku a dodržování čistoty 
na území městyse
Na úřad městyse přichází stále častěji stížnosti od občanů na rušení 
nočního klidu a občanského soužití. Snahou našeho úřadu a věříme, 
že i nás všech je ochrana veřejného pořádku a dodržování čistoty na 
území městyse.
Na základě těchto stížností Rada městyse doporučila zastupitelstvu 
schválit Obecně závaznou vyhlášku o ochraně veřejného pořádku, 
nočního klidu a dodržování čistoty na území městyse Svitávka. 
Vyhláška vyjde v platnost po schválení zastupitelstvem. Dodržování 
ustanovení obecně závazné vyhlášky bude pravidelně kontrolováno. 

Úhrada místních poplatků pro rok 2011
Místní poplatek za odvoz a uložení komunálního odpadu byl sta-
noven částkou 460,-/rok, poplatek ze psů částkou 120,-/rok. Termín 
úhrady poplatků 31. 5. 2011. Poplatníci, kteří dosud poplatek neu-
hradili, mohou úhradu provést převodem na účet č. 2922631/0100 
u KB, var. symbol 3722 (odpad), var. symbol 1341 (poplatek ze psů), 
poštovní poukázkou, nebo přímo na pokladně úřadu městyse. Nedo-
platky poplatníků budu vymáhány dle příslušných ustanovení daňo-
vého řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Odběr elektrozařízení
Městys Svitávka uzavřel smlouvu s firmou ELEKTROWIN a.s. Praha  
o zajištění zpětného odběru elektrozařízení a firmou EKOLAMP s.r.o. 
Praha o spolupráci a zřízení místa zpětného odběru použitých světel-
ných zdrojů pocházejících z domácností. 
Občané mohou na sběrné místo ukládat elektrozařízení skupiny 5, tj. 
zářivky, výbojky, použité světelné zdroje, dále elektrozařízení skupiny 
1, 2, a 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, tj. velké a malé domácí 
spotřebiče, nářadí a nástroje. 
Použité elektozařízení zle ukládat na označené sběrné místo na 
náměstí Svobody vždy ve středu od 15.00–15.30 hod. 

červen – měsíc myslivosti a ochrany přírody
V koloběhu života v přírodě má červen nezastupitelnou roli. V tento 
čas přicházejí totiž na svět noví tvorové, kteří si zaslouží plnou 
ochranu. Již 52 let je červen vyhlášen měsícem myslivosti a ochrany 
přírody. Spatřit můžeme srnčata, mladé zajíčky, bažantí či koroptví 
kuřata a mláďata většiny našich pěvců. Právě mláďata jsou nejvíce 
vystavena predačnímu tlaku a negativnímu působení člověka. Mys-
livci jsou hrdí na to, že jsou prvními ochránci zvěře, že péče o ni a její

významné osobnosti svitávky v kalendáři roku 2012 
Čas každého z nás je stále vzácnější, vše se přizpůsobuje dyna-
mičtějšímu způsobu života. Jsme obklopeni celou řadou různých 
médií, které nás nepřetržitě zahlcují tokem krátkých a povrchních 
informací. Ty v našich myslích a paměti zmizí stejně rychle, jako se 
k nám dostaly. K nim patří například i zpráva, že naše planeta bude 
již brzy domovem pro 7 miliard lidí, přitom odhadovaný počet všech 
obyvatel, kteří na Zemi kdy žili je ohromujících 108 miliard. Gener-
ace přicházejí a odcházejí, jedna za druhou. Co víme o jejich životech 
a skutcích? Řadu informací jsme vstřebávali již na základní škole  
v hodinách dějepisu, později četbou historické či odborné litera-
tury. Co však víme o našich předchůdcích v naší obci, kteří se tu buď 
narodili, nebo k nám přišli odjinud a zanechali po sobě nesmaza-
telné životní stopy? O dvanácti z nich budete mít možnost se více 
dovědět v připravovaném nástěnném kalendáři na rok 2012, jehož 
ústředním tématem jsou významné osobnosti Svitávky. Věříme, že 
vás tento kalendář zaujme svým obsahem i grafickým zpracováním, 
bude příjemným osvěžením paměti, pro mnohé překvapením, ale  
i poučením a určitě si jej k těm předchozím na památku přiložíte.

Pavel Krejcar

ochrana, stejně tak ochrana přírody vůbec, je jejich základní povin-
ností. Toto chránění však nelze důsledně zajistit bez pochopení vás 
– spoluobčanů. Důsledně dodržujme ohleduplný přístup k přírodě, 
mějme své čtyřnohé kamarády na vodítku, na kole či na koni se pohy-
bujme pouze po vyznačených lesních a polních cestách. Červnová 
příroda si to určitě zaslouží a odměnou nám bude zachování její roz-
manitosti pro budoucí generace. Všichni, kteří toto dokáží, jsou v pří-
rodě vítanými hosty.
Za ohleduplné chování a ukázněnost v přírodě děkují našim spoluob-
čanům členové Mysliveckého spolku Svitávka.

Aleš Antl – jednatel MS Svitávka
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