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Postupu prací na kanalizaci a ČOV 
Vážení spoluobčané, 
zastupitelstvo městyse projednalo na 
svém zasedání dne 18. 6. 2012 průběh 
budování kanalizace a schválilo smlouvu 
o poskytnutí dotace SFŽP, na základě 
které nám bude vydáno „Rozhodnutí  
o poskytnutí dotace MŽP“. Poté již může 
městys zasílat fondu žádosti o proplacení 
vydaných faktur. 
V současné době probíhají práce na 
výstavbě čistírny odpadních vod, dokon-
čují se takzvané protlaky pod dráhou  
a řekou, probíhá budování domovních 
přípojek a bude dokončena úprava povr-
chu komunikace v ulici Jos. Čejky. Práce na 
hlavních kanalizačních stokách, kterých je 
zbudováno cca 60 % byly pozastaveny,  
a to do doby, než bude fondem propla-
ceno cca 30 mil. Kč za dosud provedené 
práce. 
Dále se zastupitelstvo usneslo, že se 
městys bude podílet na zbudování kana-
lizačních přípojek k jednotlivým nemovi-
tostem, a to tím způsobem, že přípojka 
bude vždy vyvedena v obecních pozem-
cích za zpevněné plochy, tj. komunikace 
nebo chodník a za sítě, které vedou kolem 
vašich nemovitostí. O rozsahu provede-
ných prací na každé jednotlivé přípojce 
je zastupitelstvem pověřen a oprávněn 
jednat starosta, případně místostarosta 
městyse. 
Nadále vás všechny prosíme o trpělivost. 
Je zřejmé, že po dobu výstavby je každý 
z nás omezen nebo obtěžován, např. hlu-
kem, prašností nebo naopak nečistotou 
cest a podobně, ale děláme maximum pro 
to, aby se nás všech tyto průvodní faktory 
dotkly co nejméně. Celkový termín reali-
zace akce, který je stanoven na 30. června 
2012 je stále v platnosti, naopak jsme dle 
harmonogramu prací mnohem dále, než 
byl původní plán. 

Děkuji za pochopení 
Ing. Martin Cetkovský

starosta městyse 

Žádost mateřského centra Ferda 
o zřízení „hlídacího centra“
Zastupitelstvo městyse obdrželo dne 
14. 6. 2012 a na svém zasedání dne  
18. 6. 2012 projednalo žádost občanského 
sdružení Ferda o zřízení „hlídacího cen-
tra“.  Daná záležitost byla rozebrána asi  

v hodinové diskusi. Byly navrženy obecně 
tři možnosti, a to zřízení řádného dalšího 
oddělení MŠ, zřízení centra v prosto-
rách MŠ a provoz v již stávajících prosto-
rách mateřského centra v budově úřadu 
městyse. Maminky z mateřského centra 
prezentovaly potřebu umístění cca 10 
dětí, které z různých důvodů nebyly při-
jaty do MŠ. Dle jejich projektu činí před-
pokládané provozní náklady ročně cca 
300 tis. Kč, což zahrnuje náklady na mzdy, 
energie, nájemné a stravné. V případě, že 
by se nepodařilo zajistit tyto prostředky  
z dotací, počítají s podporou městyse. 
Navrhovaná částka školného za jedno 
dítě je 200 Kč měsíčně. Všichni zastupitelé 
vyjádřili svou vůlí se situací zabývat a hle-
dat uspokojivé řešení pro všechny strany 
a pověřilo radu městyse, aby na svém 
dalším jednání projednala všechny mož-
nosti i za účasti ředitelky mateřské školky 
a zástupkyň mateřského centra.

Místní poplatky pro rok 2012
Upozorňujeme občany – poplatníky, že 
termín úhrady za odvoz a uložení komu-
nálního odpadu pro rok 2012 dle Obecně 
závazné vyhlášky č. 2/2011 byl splatný 
dnem 31. 5. 2012.
Poplatek ze psů byl dle Obecně závazné 
vyhlášky č. 3/2011 splatný dnem 31. 5. 
2012. 

Místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů pro rok 2012 je stanoven 
částkou 460 Kč na osobu a rok. 
Vlastníci rekreačních objektů hradí 460 
Kč/rok.
Od poplatku jsou osvobozeny děti do 10 
let věku – hradí polovinu poplatku.
Odvoz je v sudý týden v pátek.
Odpad se ukládá do vlastních popelni-
cových nádob, tříděný odpad do ozna-
čených kontejnerů, dále odvoz PET lahví 
pytlovým sběrem se provádí ve čtvrtek od 
7.00 hod. v sudý týden. 

Místní poplatek ze psů na rok 2012 je 
stanoven částkou 150 Kč/rok. Poplatková 
povinnost vzniká, jste-li držitelem psa 
staršího 3 měsíců.

Úhradu  dosud neuhrazeného poplatku 
lze provést bankovním převodem, číslo 
účtu 2922631/0100, var. symbol 3722 
(odpad), var. symbol 1341 (poplatek 
ze psů), poštovní poukázkou, kterou je 
možno vyzvednout na úřadě městyse, 
nebo přímo na pokladně úřadu.
Pokud nebudou místní poplatky uhra-
zeny, bude poplatek navýšen. Toto navý-
šení je možné provést až na trojnásobek. 
Navýšení poplatku je jeho součástí.

Informace z radnice

Tak jako každý rok Ochotnické divadlo 
Svitávka uspořádalo oslavu „Dne dětí“. 
Letos se k nám přidal Myslivecký spolek  
a Mateřské centrum Ferda. Od 15 hodiny 
se scházely děti se svými rodiči či prarodiči  
v parku. Zde dostaly startovní lístek  
a mohly se vydat na cestu. Pochod začal 
střílením na fotbalovou branku – nevím, 
kolik bude ve Svitávce budoucích fotba-
listů, protože se trefil jen málo kdo. Na 
„Panelce“ čekala princezna koloběžka 
první a její úkol projet slalom na čem jiném, 
než na koloběžce. Dále u potoka chytali – 
tentokrát ne dušičky, ale rybičky zelení 
vodníci. Po cestě na „Skalka“ děti potkaly 
loupežníky s těžkým úkolem – chození 
po chůdách, potom se vydaly směrem 
na „Lubina“, kde na ně čekala princezna  
s princem se svými hádankami. O kousek 
dál mohly děti potkat ještě Zlatovlásku  

a další úsek patřil myslivcům. S nimi si děti 
vyzkoušely své znalosti z oblasti zvířátek  
a přírody, ale nejvíce se dětem líbila samo-
zřejmě střelba ze vzduchovky. Na náměstí 
už čekal Ferda a jeho práce všeho druhu. 
Na každém stanovišti děti dostaly sladkou 
odměnu a v cíli diplom za zdolání pohád-
kového pochodu. Po dlouhé cestě všem 
vyhládlo, tak páni myslivci dětem připra-
vili vynikající párek. 
Příjemně nás překvapil počet dětí. Letos 
přišlo rekordních 127 dětí. Tak doufáme, 
že i naše další akce se budou chlubit tako-
vým počtem dětí. 
Další plánovaná akce ve spolupráci s ran-
čem Oswego, Hasiči městyse Svitávka  
a Mysliveckým spolkem je: UKONČENÍ 
LETNÍCH PRÁZDNIN.  Akce se bude konat 
v sobotu 1. 9. 2012 na ranči Oswego  
a bude v duchu indiánském.

Ochotnické divadlo Svitávka – Den dětí



Mateřské centrum neslouží jen k setká-
vání rodin s malými dětmi, ale pomáhá 
řešit problémy běžného života. Určitě byla 
přínosem únorová beseda s místostaros-
tou panem Jaroslavem Zoubkem, díky 
níž se vedení městyse dozvědělo, co nás 
trápí. Výsledkem je nová pěšina z ulice  
V Domkách na ulici Krátká, třítýdenní pro-
voz mateřské školy o velkých prázdninách 
a velice pěkné webové stránky školky. 
Máme z toho velikou radost a všem, kteří 
se na tom podíleli, děkujeme.
Největším problémem, co trápí rodiny  
s malými dětmi, je nedostatek míst  
v mateřské škole. Ještě před zápisem do 
MŠ jsme upozornili na tento problém sta-
rostu a zastupitele městyse (dopis ze dne 
26. 4. 2012 je umístěn na www.mcferda.
cz). V současné době jednáme o mož-
nostech řešení tohoto problému. Veškeré 
informace a aktuálním dění najdete na 
našem webu.
V sobotu 19. května se konal náš 1. cyklo-
výlet a to ke kapličce Otylka u Sudického 
dvora.
Mateřské centrum bude přes prázdniny 
zavřeno.
Po prázdninách připravujeme: 
v měsíci září  
1. Mraveniště aneb Ferdova olympiáda
2. cyklovýlet – tentokrát na Hodišku
O všech akcích budeme informovat na 
našich letáčcích.
MC Ferda přeje všem krásné prázdniny  
a báječnou dovolenou!

Za MC Ferda Šárka Bartoňková, 
Jana Skřičková a Jana Strecková

Ferda je tu pro vás
Poslední dubnovou neděli bylo možno 
prožít v milém prostředí Löw-Beerovy 
vily, kde kulturní komise za pomoci paní 
Leontiny Koryčánkové, připravila hezké 
hudební odpoledne. Program byl skvěle 
sestaven z děl J. S. Bacha, G. Sammar-
tiniho, F. Chopina, A. Dvořáka, J. Brahmse, 
G. P. Telemanna, ale i variací pro zobcovou 
flétnu na téma Greensleeves a dánská 
lidová píseň.
Obecenstvo se potěšilo při poslechu něž-
ných tónů mladých hudebních umělců, 
jenž přijali pozvání paní Leontiny Kory-
čánkové. Milým zpěvem ozdobila koncert 
Mgr. Jana Chocholatá, jejíž kořeny vedou 

do Svitávky. Zobcové flétny naše srdce 
oblažily v podání Michaely Koudelkové,  
laureátky několika soutěží a hudebních 
festivalů. Klavírní skladby nám předvedla 
samostatně i s účastí dalších účinkujících 
Kristýna Sedláková z Boskovic. Též jsme 
uslyšeli vodopád úchvatných tónů linou-
cích se z houslí pana Michala Ševčíka, 
absolventa VŠMU v Bratislavě, nyní učitele 
ZUŠ v Blansku.
Všichni skvělí účinkující byli odměněni 
velkým potleskem a květinami.
Výtěžek 3 500 Kč byl věnován na opravu 
kostela svatého Jana Křitele ve Svitávce, za 
což pořadatelé obecenstvu srdečně děkují.

Benefiční koncert

O pohár krále Jiřího z Kunštátu
Kunštátská okresní soutěž v atletice 
pro žáky I. stupně ZŠ probíhá každý 
rok ve velmi soutěživé atmosféře. 
Letos se soutěže zúčastnilo šestnáct 
škol okresu Blansko.
Ze Svitávky přijelo soutěžit dvacet tři 
dětí druhé až páté třídy. Každý žák 
mohl soutěžit ve dvou atletických dis-
ciplínách, což je pro naši malou školu 
velkým handicapem.
I přesto jsme se neztratili a odvezli si 
po těžkých bojích krásnou zlatou, stří-
brnou i bronzovou medaili.
Získali jsme i bramborová čtvrtá 
místa, která hodně mrzela. Zvláště 
když medaile utekla dvěma setinami 
sekundy v běhu na 600 m či deseti 
centimetry v hodu míčkem. 
Ale tak už to bývá. Soutěž skončila. 
Myslím, že byla pro nás úspěšná jsme 
rádi, že jsme se jí zúčastnili. Příště poje-
deme zas.

Mgr. Miroslava Pořízková, učitelka ZŠ



V současné době se nacházíme v závěreč-
ném 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 pro-
hlášen za měsíc myslivosti a ochrany pří-
rody, 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 pří-
znivě 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 dodr-
žovat zásady klidného pohybu územím, 

V sobotu 2. června 2012 uspořádal Mys-
livecký spolek Svitávka ve spolupráci se 
členy Ochotnického spolku oslavu Dne 
dětí s názvem. Během programu děti 
a jejich rodiče absolvovali pohádkový 
pochod městysem, kde na ně čekaly 
stanoviště s různými úkoly. Na stanoviš-
tích myslivců děti poznávaly zástupce 
místní fauny a flory a vyzkoušely svoje 
střelecké umění ze vzduchovky. Tam, 
kde nestačily děti, je v plné míře a vět-
šinou i úspěšně zastoupili jejich rodiče. 
Za správné odpovědi dostali všichni 

Červen – měsíc myslivosti a ochrany přírody

účastníci malé občerstvení a na konci 
celé trasy opečené „trampské cigáro“.  
Počasí nám přálo a tak se soutěží na 
trase zúčastnilo na 120 soutěžících  
v doprovodu rodičů či prarodičů. Mys-
livci a ochotníci tak připravili zajímavé 
odpoledne, které dle hodnocení všech 
dopadlo na výbornou.
Děkuji touto cestou  všem členům Mysli-
veckého spolku Svitávka, kteří se podíleli 
na přípravě a organizaci akce a těšíme se 
na další spolupráci s  ochotnickým spol-
kem.   

Žáci 1.–5. ročníku se konečně dočkali  
1. června – SVÁTKU DĚTÍ. V areálu školního 
dvora a tělocvičny byly připraveny různé 
atrakce. Kuželky, kroužky, střelba míčem 
na koš, hod kometou na cíl, slalom na 
koloběžce, atletický žebřík, skákání v pytli 
nebo lovení rybiček. 
Při plnění jednotlivých úkolů děti sbíraly 
body, za které získaly sladkosti a drobné 
odměny. Kdo rád kreslí, mohl navštívit 
výtvarnou dílnu, kde kromě kreslení byly 
připraveny křížovky, malované úkoly  
a jiné hrátky s výtvarným materiálem. 
Vyvrcholením dne byly závody na kolo-
běžkách, kolečkových bruslích, soutěž ve 
skákání přes švihadlo a kroužení obručí.
Tři nejlepší z každého ročníku byli odmě-
něni medailí, diplomem a sladkostí. O zda-
řilé akci vypovídaly nejen rozzářené oči 
těch, kteří stanuli na stupních vítězů, ale  
i Poděkování patří Úřadu městyse Svi-
távka, který poskytl formou grantu pro-
středky na nákup odměn pro děti.

Mgr. Iva Paráková, učitelka ZŠ

Den dětí

Mezinárodní den dětí 
na prvním stupni ZŠ

V těchto dnech prožíváme ve školce neo-
pakovatelné a krásné  dny,obohacené  
o spoustu zážitků.

VÝLET... DĚTSKÝ DEN...LOUČENÍ S PŘED-
ŠKOLÁKY...
Výlet jsme prožili v arboretu Šmelcovna 
spolu s kytičkami, bylinkami, zvířátky  
a skřítky.
Vždyť v letošním roce jsme pracovali podle 
projektu „Chráníme naši zemi a objevu-
jeme svět s broučky”.
Jak název napovídá, zaměřovali jsme se 
na přírodu a vše co s ní souvisí. Je nád-
herné chodit do přírody jen tak, třeba se v 
parku zastavit a naslouchat zpěvu ptáčků 
a bzučení včel.

Další pěkný zážitek v nás zanechala cesta 
za pokladem u příležitosti svátku „Dne 

dětí“. Ty hledaly v přírodě modré mašličky, 
které je dovedly až k „pokladu” plného 
sladkostí.
Na školní zahradě jsme opekli párky, roz-
dali medaile a cukroví. Protože děti byly 
unavené a  nožičky uchozené, obohacené 
o poznané, usnuly na lehátku a spinkaly 
jako broučci. To se jim to spalo.

Poslední velkou událostí  bylo „šerpo-
vání”– pasování předškoláků na školáky.
Za dětmi přijely „Tetiny” – dvě báječné 
představitelky tohoto souboru, které 
dětem připravily nevšední zážitek a vzpo-
mínky u příležitosti rozloučení s mateř-
skou školou.
Ať se jim ve škole daří.
Přeji všem dětem a rodičům pěkné prázd-
niny, hodně sluníčka, radosti a zážitků.

Jitka Davidová, ředitelka MŠ

Zážitky z mateřské školy

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, aby-

chom mohli odcházet s poznáním její roz-
manitosti. Kdo toto dokáže, je v přírodě 
vítaným hostem.
Za ukázněnost a vstřícnost všem našim 
spoluobčanům děkují členové Myslivec-
kého spolku Svitávka.

Aleš Antl, jednatel MS Svitávka
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Vyhrát okresní kolo PREVENTAN CUPU 
byl náš velký sen. Trénovali jsme na něj 
vlastně od první třídy. Při nácviku správné 
techniky hodu jednoruč či chytání si děti 
ani neuvědomovaly, že vlastně plní i cíle 
ŠVP.
Okresní přebor ve vybíjené se nám poda-
řilo vyhrát v konkurenci třinácti škol 
okresu bez jediné prohry a hurá do kraje. 
Konkurence v kraji byla velká. Vždyť jen  
v Brně soutěžilo šedesát brněnských škol 
a do krajského kola se nominovaly dvě  
z nich.
S vítězi ostatních okresů jihomoravského 
kraje se nás utkalo celkem osm družstev. 
Málokteré družstvo soupeře mělo ve 
svém středu víc než jednu dívku. Nás bylo 
přesně napůl. Nemusím líčit, že boj 
se soupeři byly jedny velké nervy a vyčer-
pání na hranici sil. V napínavých a vyrov-
naných zápoleních většinou rozhodovalo 
štěstí.
Žáci ze Svitávky nakonec skončili čtvrtí, 
když v boji o bronzovou medaili prohráli se 
soupeřem z Vyškova o jeden jediný život. 
Vyrovnanost družstev je patrná i z toho, že 
i vítěz turnaje Znojmo nás porazil o jeden 
jediný život. Naši hráči hráli kolektivně, 
takticky velmi dobře a velmi obětavě.
I když nakonec přišlo zklamání, že se nám 
nepodařilo dosáhnout na medaili, při 
cestě zpět vlakem se na to už skoro zapo-
mnělo.
A co říci nakonec? Určitě to stálo zato. 
Na krásnou atmosféru soutěže budeme 
dlouho vzpomínat.

Třídní učitelka V. třídy
Mgr. Miroslava Pořízková

Koná se  v termínu od 27. 8. do 31. 8. 2012. 
Pro děti budou připraveny výlety po zají-
mavostech okolí, spojené s velkou táboro-
vou hrou:
Boskovice – hrad, zámek, radniční věž, 
Ranč „Na konci světa“
Olešnice – muzeum historických vozidel, 
muzeum strašidel
Doubravice nad Svitavou – Zahradnictví  
a pštrosí farma, Ranč „Kameňák“ 
Moravský kras – krasobusem do krasu
Kunštát – zámek, Jeskyně Blanických 
rytířů, Burianova rozhledna
Tábor bude zakončen napínavou stezkou 
odvahy s překvapením na jejím konci.

Každý den bude sraz v 8 hod. v parku, 
pro děti bude připraven oběd, konec dne 
v cca 16 hod. Zúčastnit se mohou děti 
od ukončené 1. třídy ZŠ, mladší pouze  
v doprovodu rodičů. 
S přihláškami či případnými dotazy se 
obracejte na: 
tel. č. 725 111 354, 
e-mail: divadlo.svitavka@seznam.cz, 
či na vedoucí tábora:  Miroslava Holasová, 
Marcela Dyčková, Darina Stloukalová, Vla-
dimíra Podsedníková, Alexandra Jurková, 
Jitka Matušková

Miroslava Holasová
Ochotnické divadlo Svitávka
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