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Z jednání rady městyse
Rada městyse schválila nabídku firmy Promatour s. r. o. na

opravu bytového domu Hybešova 40 – dozdění 6 ks oken a
oprava střechy – ve výši 17.261,Kč

Rada městyse schválila nabídku na provedení dodatečné
hydroizolace zdiva na objektu skledníku od firmy Stanostav
s. r. o. Cena strojního podřezání, vč. DPH je 68.246,50 Kč.

Rada městyse schválila smlouvu o provedení překládky
podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě
s Telefónikou O2 Czech Republic, a. s., jejíž předmětem je
provedení překládky veřejné komunikační sítě vedený pod
označením VPI Bytové domy Svitávka – přeložka MK

Rada městyse vzala na vědomí studii na výstavbu naučné
stezky a kapličky na Hradisku.

Policie ČR informuje
Policie České republiky v posledních týdnech na Blanensku

zaznamenala zvýšený počet okradených seniorů. Nejčastější
příčinou je vpouštění cizích osob do bytu nebo rodinného
domku a důvěřivost k neznámým osobám. Vyzývá proto
zejména starší lidi, aby neotvírali dveře neznámým osobám,
protože i na první pohled sympatický člověk nemusí mít vždy
dobré úmysly. Pokud někoho takového v obci uvidíte, je dobré
informovat přímo Policii ČR. Velkou pomocí pro policisty je i to,
pokud si zapamatujete, jak osoba vypadala, jakým typem
vozidla přijela nebo jakou mělo registrační značku.
Rady Policie ČR seniorům

1. Důležité je zejména nikdy automaticky neotvírat dveře,
pokud nevíte, kdo je za nimi. Do bytu vpouštějte pouze ty,
které dobře znáte nebo se vám důvěryhodně prokáží a sdělí
proč přichází. Pokud Vás někdo oslovuje jménem, ještě to
neznamená, že vás zná. Mohl si to přečíst například na štítku
na dveřích.

2. Na dveřích je vhodné uvádět jmenovku v množném čísle
(Novákovi) nebo v mužském rodu, zvláště pokud v bytě
žije sama žena.

3. Buďte opatrní, nevěřte každému, kdo vás za

dveřmi požádá o pomoc. Například pokud někdo tvrdí, že je
mu nevolno, přivolejte mu telefonem sanitku. Když někdo chce
předat zásilku pro souseda, pomoc zprostředkujte, souseda
přivolejte telefonem.

4. Mějte důležitá telefonní čísla vždy poblíž vašeho telefonu
nebo na dobře viditelném místě.

5. Zamykejte hlavní vchodové dveře. Pokud bydlíte v
přízemním bytě nebo rodinném domku nezapomínejte zavřít
okna a to i v případě, že jdete jen nakoupit.

6. Byt zavírejte a zamykejte i když jdete jen k sousedům, do
sklepa nebo vynést odpadky.

7. Udržujte dobré přátelské vztahy s vašimi sousedy,
vezměte si na ně telefonní číslo, protože v případě potřeby
může být jejich pomoc nejrychlejší.

8. Nebuďte důvěřiví k různým prodejcům, kteří nabízejí
zdánlivě levné zboží.

9. Peníze ukládejte do banky nebo do spořitelny. Nemějte
doma více peněz, pokud nemáte dobře ukrytý nebo
zabudovaný trezor.

10. Pořiďte si dveřní panoramatické kukátko, které vám
umožní vidět široký prostor za vašimi dveřmi. Pojistný řetízek
je velkou výhodou. Díky němu můžete vyřídit spoustu věcí v
relativním bezpečí.

Okresní správa sociálního zabezpečení Blansko
sděluje veřejnosti, že od 1. 7. 2009 bude agenda lékařské

posudkové služby (LPS) úřadu práce převedena z úřadu práce
na Okresní správu sociálního zabezpečení Blansko.

Kontakty na pracoviště LPS:
Seifertova 5, 678 01 Blansko, tel. 516 483 211215.

Lékaři OSSZ budou vykonávat posudkové činnosti jak pro
účely invalidity, tak pro další systémy sociálního zabezpečení,
které do té doby posuzovali lékaři úřadů práce. Více ke
změnám v organizaci a působnosti LPS lze nalézt na
webových stránkách ČSSZ nebo na OSSZ Blansko.

Karel Daněk 9. 7.
Jan Troják 25. 7.
Zdeněk Alexa 26. 7.
Marcela Svobodová 29. 7.
Helena Bednářová 26. 7.
Karel Šmída 31. 7.
Karel Pospíšil 3. 7.
Dana Svobodová 25. 7.
Libuše Karásková 29. 7.
František Poláček 10. 7.
Milada Jeřábková 19. 7.

Stanislav Loukota 28. 7.
Žofie Kavanová 1. 7.
Miroslav Koháček 25. 7.
Zdeňka Nedomová 3. 7.
Vladimír Sedláček 10. 7.
Miloslav Sedlák 12. 7.
Anna Škrabalová 19. 7.
Růžena Chloupková 31. 7.
Jiří Wetter 17. 8.
Irena Šalovská 20. 8.
Irena Němečková 12. 8.

Jiří Staněk 17. 8.
Jiří Vitouch 2. 8.
Jitka Lukešová 1. 8.
Magdalena Slavíčková 27. 8.
Miloš Lepka 15. 8.
Miluška Hlaváčková 27. 8.
Olga Česálková 25. 8.
Milada Studená 14. 8.
Marie Krejčí 5. 8.
Jarmila Lepková 9. 8.
Emilie Chloupková 18. 8.

Blahopřejeme občanům, kteří slaví svá životní jubilea

Blahopřejeme rodičům, kterým se narodily tyto děti:
Šimon Bárta 4. 5.
Dominik Vorba 2. 6.
Briana Němcová 9. 6.

Eliška Učňová 10. 6.
Jáchym Pleska 25. 6.
Petr Včelík 30. 6

Tereza Dostálová 12. 7.



Léto s angličtinouKoncem července proběhl v naší obci už po třetíinteraktivní kurz anglického jazyka. Místní park opět na14 dnů ožil jásotem a smíchem dětí.Zahraniční dobrovolníci, tentokrát z Maďarska,Slovenska, Skotska, Turecka, Jižní Koreje a Švýcarska,hráli s dětmi nejrůznější hry, vyprávěli o svých rodnýchzemích, sem tam se i něco přiučili z češtiny a nutnopodotknout, že i za tak krátkou dobu se utvořilo nejednomezinárodní přátelství.Poslední den proběhlo ve Skalici nad Svitavou tradičnísoutěživé dopoledne, během kterého se svitávečtí utkali

s dětmi z okolních obcí. A naše děti si vedly opravduskvěle. Z celkového počtu pěti družstev se umístily naprvním a třetím místě.Podle ohlasů dětí věřím, že tato akce byla příjemnýmzpestřením letních prázdnin a užitečnou motivací projejich další studium cizích jazyků.Na závěr bych chtěla poděkovat Úřadu městyseSvitávka, za jehož finanční pomoci jsme tento kurz mohliuskutečnit. Andrea NěmcováZŠ Svitávka

TJ Sokol Svitávka
oznamuje veřejnosti, že dne 29.8.2009 v rámci ČOS – akce
získávání dětí a mládeže pro zdravý životní styl pořádá
„sokolení“.

TJ Sokol Svitávka srdečně zve širokou veřejnost.

Program akce:
 soutěže a hry
 sportovní ukázka
 předvedení požární techniky
 opékání uzenin

Kultura
Kalendář Svitávky 2010Jak již bylo informováno v předešlých radničních listech, připravuje se opět vydání kalendáře. Téma je obdobné –důvěrně známá místa našich ulic, zákoutí, budov, památek, stromů, případně dalších zajímavostí z okolní přírody.Úspěšní fotografové budou odměněni. Nejpozdější termín odevzdání snímků v digitální podobě vypálených na CD naúřad městyse Svitávka je 22. 9. 2009.

JARMARK 2009
Srdečně Vás zveme na 4. ročník SVITÁVECKÉHO JARMARKU, který se bude konat v sobotu 12. září od

13.30 hodin v parku městyse Svitávka.
Těšit se můžete na vystoupení dětské hudební skupiny Kaštánci z Horní Lhoty, country skupiny Corral

z Blanska, chrámového pěveckého sboru ze Svitávky, Kynologického klubu ze Svitávky, skupiny Horkou jehlou
z Letovic. Svou činnost ukáže také nově vzniklý dětský hasičský kroužek ze Svitávky. Nebude chybět večerní
taneční zábava, na které nám bude hrát skupina KARAT – KABÁT revival. Po setmění rozzáří oblohu ohňostroj.
Při této příležitosti bude slavnostně otevřeno nově zrekonstruované fotbalové hřiště.

Miroslava Holasová
„Doubravický guláš“Svitávka se letos poprvé zúčastnila soutěže„Doubravický guláš“, která se konala 18. července 2009na sokolském hřišti v Doubravici nad Svitavou.Celkem se zúčastnilo 17 soutěžících týmů – 1 polníkuchyně, 1 pojízdný sporák a 15 kotlů.Svitávku reprezentovalo Ochotnické divadlo. Sehranédružstvo ve složení Mirka Podsedníková, HelenaVavříčková, Hana Macků pod vedením „šéfkuchaře“Martina Dvořáka vařilo divadelní kančí guláš s jalovcemdochucený červeným vínem. Konkurence byla veliká,a tak guláš ze Svitávky získal 9. místo.Celou akci moderoval Pavel Kašpar z rádia Petrov.Velký obdiv všech zúčastněných získal Železný Zekon,který ukázal svou nepřekonatelnou sílu. Ke spokojenostivšech chybělo jen pěkné počasí, celé odpoledne totiždoprovázel silný déšť. Miroslava Holasová

Základní škola

Sport
Turnaj v malé kopané

Městys Svitávka pořádal dne 11. 7. 2009 turnaj v malé kapané „Svitava CUP 2009“ o putovní pohár Svazku obcí
Svitava. Turnaje se zúčastnili zástupci všech obcí mikroregionu. Z desíti družstev se vítězem turnaje stalo družstvo
z Doubravice nad Svitavou.



Lehkoatletické závody v Jedovnicích
Dne 14. 6. 2009 se po roce opět zúčastnilo žactvo

tělovýchovné jednoty župních lehkoatletických závodů
v Jedovnicích.

Soutěžilo se v těchto disciplínách:
 sprint 40 metrů, 50 metrů a 60 metrů
 skok daleký
 hod míčkem
 vytrvalostní běh

Umístění jednotlivých sportovců:
Nikol Randulová 1. místo
Barbora Šacherová 3. místo
Štěpán Pinkava 3. místo
Klára Burgerová 2. místo
Žaneta Staňková 1. místo
Tomáš Maršálek 1. místo

Výsledky turnaje
1. místo: Leona Trávníčková
2. místo: Magda Trávníčková
3. místo: Aneta Maršálková
4.8. místo: Lucie Sychrová Kateřina Janderová

Alexandr Klimeš Simona Kohoutková
Julie Cetkovská

Turistický výlet do ŠtramberkaŠtramberk – malebné horské městečko v předhůříBeskyd, jemuž vévodí zřícenina hradu Strallenberks válcovou věží zvanou Trúba – se stal v pátek 7. srpnacílem devatenáctičlenné skupiny nezávislýchsvitáveckých turistů s věkovým rozmezím od pěti dosedmdesáti let. Předpovídané slunečné a teplé počasí sevyplnilo a bylo zárukou pohodového dne. Vlastníprohlídka začala v Národním sadu na svazích horyKotouč, který byl založen krátce po vzniku samostatnéhoČeskoslovenska a kde lze vidět řadu památníkůvýznamných osobností, jako jsou např. Leoš Janáček,Svatý Václav, Alois Jirásek, František Palacký a další.Úchvatný a zároveň mrazivý byl pohled do hlubinprovozovaného vápencového lomu z jeho horního patra.Nejvýznamnějším a zároveň světově proslulým místemna Kotouči je jeskyně Šipka, která sloužila jako obydlípravěkých lidí. Zde nalezl blanenský rodák Karel JaroslavMaška roku 1880 část čelisti neandrtálského dítěte. Připohledu od jeskyně směrem na město rozloženého nasvazích Zámeckého kopce lze snadno pochopit, proč seŠtramberku říká „Moravský Betlém“. Dalším místem našínávštěvy se stal opuštěný vápencový lom na protějšímúpatí Bílé hory se vznikající botanickou zahradous arboretem s mokřadní a suchomilnou vegetací, kterýpřipomínal přírodní kulisy známé z filmových mayovek.Jen Vinnetou se svojí stříbrnou ručnicí se tu neobjevil.Poněkud strmější byl další výstup kolem Kamenárky naBílou horu, kde nádherný panoramatický výhledz rozhledny na vzdálené vrcholky Beskyd a Jeseníků byldostatečnou odměnou za vynaloženou námahu.Jaroňkova ulička – štramberská „Zlatá ulička“s roubenými domy a středověkou roubenou studnou násna další cestě přivedla k pozůstatkům bývalého hradu

s Trúbou, věží upravenou na rozhlednu. Potomnásledoval poněkud opožděnější oběd v hotelu Šipkastojícím na náměstí přímo pod hradem a nákupvoňavého cukrářského výrobku nazývaného„Štramberské uší“, které se zde pečou již dlouhá staletív upomínku legendárního vítězství štramberskýchkřesťanů nad mongolským vojskem. A co jsme ještě dálestačili po obědě shlédnout? Nejprve to byl kostel sv. JanaNepomuckého na náměstí, po té Horní Bašta, ulička nakteré se po obou stranách dochovalo mnoho původníchroubených stavení z 18. a 19. století na kamennýchpodezdívkách, typických pro lašskou oblast. Maloutřešničkou na dortu se stala návštěva Muzea ZdeňkaBuriana, světoznámého malíře pravěku a dobrodružstvís letošní výstavní expozicí nazvanou „S paletoua štětcem III.“. Zde nás již očekával pracovník MZB pan

Turistika

Dne 23. 7. 2009 uspořádal TJ Sokol Svitávka na místních
kurtech turnaj v minitenisu.

Pro vysvětlení  minitenis je "zmenšený tenis" umožňující
dětem hrát tenis podobně jako hrají dospělí na normálním kurtu.
Hraje se na polovině tenisového kurtu přes nižší síť. Míče jsou
měkčí a lehčí. Minitenis mohou hrát děti ve věku do sedmi let,
resp. ročník 2002 a mladší.

Pokud by měl někdo zájem o bližší informace, rozpis
tréninkových hodin nebo případně soukromé tréninky, může se
informovat na email: marsalkovajana@seznam.cz.

Turnaj v minitenisu



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

Svitávečtí hasiči pomáhali zatopeným
Přívalové deště zaměstnaly také místní

hasiče. Přiložili ruce k dílu a pomáhali s likvidací
následků přívalových dešťů ve Svitávce a okolí,
ale také s povodněmi v Černé Vodě na
Jesenicku. Místní starousedlící v Černé Vodě
takovou průtrž mračen nezažili.

Záhy se zjistilo, že vybavení domácí jednotky
je nedostačující, volali proto okamžitě do
Svitávky a povolali posily, včetně naší nové
techniky, kterou jsme nedávno získali díky
dotaci z krajského úřadu. Když opadla nejhorší
voda neváhali a začali pomáhat jak jen to bylo
možné. Pomoc potřebovali i sousední vesnice,
teprve až dorazili vojáci, tak mohli dobrovolnou
pomoc ukončit. Na zpáteční cestu se vydali až
vyčerpali i zbývající vodu z domů v Černé Vodě.
Byly to cenné zkušenosti, jak následně dodali
hasiči.

Naše poděkování si tedy zaslouží dobrovolní hasiči Libor Bartoněk, Zdeněk Vavříček a Petr Svoboda, kteří po
celou dobu pomáhali postiženým povodněmi.

Mimořádné ocenění také získali od občanů a vedení obce Černá Voda za okamžitou technickou výpomoc při
katastrofálních záplavách a náročné likvidaci škod na majetku obce i občanů od 26. 6. do 1. 7. 2009.

Hasiči

Na hřbitově se stále kradeO napsání následujících pár řádků mne během krátkédoby požádalo několik spoluobčanů, kteří byli postiženikrádežemi na hrobech svých zemřelých příbuznýcha rodinných příslušníků.Krádeže na hřbitovech patří všeobecně k negativnímfenoménům současné doby. Setkáváme se s ním častoi v mnohem větším měřítku než u nás ve Svitávce a toprakticky na všech místech, kam doprovázíme svénejbližší na jejich poslední cestě. Ani tato pietní místaposledního odpočinku našich zesnulých nezůstávajíuchráněna. Podle policejních statistik se kromě květinovévýzdoby z váziček či z výsadby ve stále větší mířeztrácejí sošky, svíce, urny, části náhrobků a dokoncei celé kamenné hrobky. V případě drobných zlodějů sejedná o pouhý přestupek, u většiny případů se pachatelétěchto krádeží nebo vandalismu vůbec nezjistí a pokudano, tak tresty za tyto činy nejsou odstrašující.Po nočním řádění v závěru roku 1994 zůstalo ráno naSilvestra v blízkosti vstupní brány našeho hřbitova desetpovalených a poškozených pomníků a náhrobků.Tehdejší škoda dosáhla několika desítek tisíc korun. Nenívšak všeobecně známo, že by byl pachatel vypátrána potrestán (i když po sobě zanechal stopy, přivolanýpolicista udělal pouze zápis s odhadem škody na

jednotlivých hrobech).Městys Svitávka, který je provozovatelem hřbitovavydal Řád veřejného pohřebiště. V něm je uvedenaprovozní doba se zpřístupněním pohřebiště veřejnosti.Uvedený řád stanovuje další řadu povinností, které musívšichni návštěvníci nebo nájemci hrobových místdodržovat.Zabezpečit dokonale celý prostor hřbitova protikrádežím by bylo velice nákladné, částečně by snad mohlpomoci kamerový systém s nočním viděním. Ale i tennení zrovna levnou záležitostí. Je proto třeba, aby siobčané více všímali, kdo se na hřbitově pohybujea hlavně co tam dělá.Hřbitov není místo určené mládeži k vytváření hlučícíchkuřáckých kroužků kolem lavečky pod lípou, nelzetolerovat jejich neúctu k posvátnosti tohoto místa. Zcelanedávno se na této lípě objevil výstižný plakáteko lidských hyenách. Hyena skvrnitá je psovitá šelma, nasvůj zákeřný lov se chystá většinou v noci a zanecháváza sebou často velké škody. Pokud má lidskou podobu,neváhá zaútočit i ve dne – a co je nejsmutnější – i namístech nejposvátnějších. Pavel Krejcar

Zamyšlení . . .

Aleš Durčák (díky jeho neúnavné iniciativě toto muzeumvzniklo), který návštěvníky ze Svitávky krátce a poutavěseznámil s osobností malíře Zdeňka Burianai jednotlivými tématickými oblastmi, které tvoří jádro jehonespočetných prací. Z důvodu dodržení pitného režimunásledovala ještě krátká občerstvovací zastávka

„U Mámy“, v restauraci na dohled od vlakového nádraží.Cestou domů a opět ještě na zastávce ve Svitávce znělamezi účastníky turistického výletu stále stejná otázka:„Kam pojedeme příště?“ Pavel Krejcar




