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Informace z radnice
Zastupitelstvo městyse, příslušné podle § 6 odst. 5 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon)  schválilo vydání změny č. 3 územního plánu městyse Svitávka. 

Zastupitelstvo městyse Svitávka schválilo Obecně závaznou vyhlášku městyse Svitávka č. 1/2011 o ochraně veřejného pořádku, 
nočního klidu a dodržování čistoty na území městyse Svitávka. 

Zastupitelstvo městyse schválilo přijetí neinvestiční účelové finanční dotace ve výši 35 000 Kč. Uvedené prostředky jsou určeny 
na realizaci projektů z dotačního řízení VISK 3 – informační centra veřejných knihoven za rok 2011 na změnu knihovního systému 
Clavius. 

Rada městyse doporučuje zastupitelstvu městyse schválení přijetí dotace z rozpočtu JMK pro městys Svitávka na projekt   
„Oprava Low-Beerovy vily“ ve výši 200 000 Kč za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK.  

Zateplení Základní školy Svitávka
Zhotovitel  DIRS Brno, s.r.o.
Zahájení prací – 1. 11. 2010   •   Dokončení díla – 31. 7. 2011
Celkové náklady na akci byly vyčísleny na  7 319 716 Kč s DPH, 
z toho bylo 85 % uznatelných nákladů hrazeno z dotace EU,  
5 % ze SFŽP a 10 % z vlastních zdrojů.
Cílem prací byla úspora energie v objektu základní školy. Navrho-

vaná opatření spočívala v zateplení obvodových stěn, výměny 
výplní, zateplení podlahy pod venkovním prostorem, zateplení 
stříšky pod kabinety a zateplení stropů.
Během zateplování budovy byly provedeny nezbytné klempířské 
práce, impregnace střešních trámů. Po dohodě  byly instalovány 
venkovní žaluzie. Danými úpravami by mělo být docíleno snížení 
nákladů na energii o 20–25 %.

Dodržování veřejných vyhlášek
Žádáme držitele psů, aby dodržovali vyhlášku o zákazu volného 
pobíhání psů. 
V posledních měsících se stále více objevují také případy ukládání 
odpadu ze zahrad a z domácností v blízkosti vodních toků a na 
veřejných prostranstvích. Dochází k zanášení koryt, při zvýšených 
průtocích může dojít k ohrožení zdraví a majetku obyvatel.  
Z tohoto důvodu žádáme občany o dodržování pořádku a zákazu 

skládek nejen v blízkosti toků, ale i v okolí trati ČD a veřejných 
prostranství. V případě nedodržování zákazu budeme nuceni 
přistoupit k postihu dle zákona o obcích a obecně závazných 
vyhlášek.
Děkujeme vše občanům, kteří dodržují zákaz znečišťování 
veřejných prostranství a udržují pořádek v okolí svého bydliště. 
Upravená a udržovaná obec je vizitkou nás všech a všichni občané 
se podílí na tom, jak bude naše obec vypadat.



Městys Svitávka Vás srdečně zve na 

6. svitávecký 
JARMARK 
tradičních řemesel
v sobotu 10. září 2011 
V 13 hod. proběhne za účasti hejtmana Jihomoravského kraje  
JUDr. Michala Haška slavnostní otevření nového průtahu 
obcí směrem na Letovice 

Na náměstí bude hrát  Boskovická kapela  
pod vedením kapelníka Zdeňka Jindry
Program bude pokračovat v parku městyse Svitávka 

13.30 – 14.00    Boskovická kapela pod vedením kapelníka Z. Jindry 
14.00 – 14.30 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ JARMARKU 
14.30 – 15.00    Svatojánský chrámový sbor Svitávka
15.00 – 15.30 SHŠ Victorius Tišnov – šermířsko-divadelní vystoupení 
15.45 – 16.15    BODY ROCKERS – taneční vystoupení 
16.45 – 17.30    Vancoš – sokolnická show
17.30 – 18.30 ABBA Chiquita revival
19.00 – 20.00    Skupina VERONA 
20.30 – 02.00   Taneční zábava. K tanci i poslechu hraje 
 LOS – CABBANOS 
21. 30 hod.        Ohňová show – Tortus de ignis

Změna programu vyhrazena 
Vstup zdarma 

Rodinné domky v lokalitě V Domkách
V měsíci srpnu 2011byla započata stavba „RD V Domkách“ firmou 
KORA-Vodostaving, s.r.o. Cílem je vybudování 6 stavebních míst, 
včetně inženýrských sítí, příjezdové komunikace, odstavného  
a parkovacího stání. 
Velikost parcel je od 549 m2 do 659 m2,  cena 590 Kč/m2, včetně  
inženýrských sítí. 
Zájemci se mohou informovat na telefonním čísle 516 471 271, 
516 471 320.

Kanalizace
Byla započata výstavba kanalizace v ulicích 
Tovární, V Domkách, Na Záhonech, Fr. Řepky, 
Krátká. Výstavba navazuje na ulici Školní, 
Černovice, Jos. Čejky (od ulice Na Záhonech směr 
Míchov) a dále výstavbou budovy ČOV.
Občané budou předem upozorněni na provádění 
výkopových prací v jednotlivých ulicích. Infor-
mace ohledně kanalizace jsou podávány na úřadě 
městyse. Z důvodu výstavby kanalizace žádáme 
občany o spolupráci a pochopení z důvodu 
dočasného omezení.
Odpovídáme na časté dotazy občanů ohledně 
postupu při stavebních pracích kanalizace. 
Nejprve bude položen hlavní řád a provedeny 
tlakové zkoušky a zásyp výkopů. Po provedení 
těchto prací se budou provádět samostatné 
přípojky.

Hřbitov
V následujících měsících budou postupně pro-
bíhat opravy na místním hřbitově, jedná se  
o opravu obvodového zdiva, schodiště, úprava 
cest. 
Žádáme nájemce hrobových míst o jejich pravi-
delnou údržbu. Poplatky za hrobové místo mohou 
nájemci hradit poštovní poukázkou, převodem  
z účtu nebo přímo na pokladně úřadu městyse.P

TJ Sokol Svitávka
Od měsíce září opět začíná v místní sokolovně 
cvičení „Rodiče a děti“. Cvičení se bude konat  kaž-
dou středu od 16.00–17.00 hod. a bude zahájeno 
dne 7. 9. 2011. Jsou zvány děti od 2 let až po před-
školáky v doprovodu rodičů nebo prarodičů. 
Dne 17. 9. 2011 pořádá TJ Sokol od 14.00 hod. 
před místní sokolovnou „Sokolení“. Bude to odpo-
ledne plné her a zážitků nejen pro děti, ale i pro  
dospělé.                                Srdečně zvou pořadatelé

Svatojánský sbor zpíval v Hustopečích 
Za nepřetržitého, celou noc trvajícího deště se 

svitávecký  pěvecký sbor vydal o třetí květnové neděli zvané 
„Neděle Dobrého Pastýře‘‘ do Hustopečí. Sbor přijel na pozvání 
duchovního správce farnosti děkana P. Pavla Kafky, aby svými 
zpěvy zkrášlil nedělní liturgii mše svaté. 
Plně obsazený kostel věřícími v závěru mše svaté vzdal dlouhotr-
vajícím potleskem velké díky sboru za krásné zpěvy. Sbor na var-
hany doprovázela Lenka Fojtová a Tomáš Jeřábek. Všechny zpěvy 
nacvičila a sbor řídila Leontina Koryčánková. Poté se svatojánský 
sbor  přemístil do farnosti Přibické, kde zazpíval moravské lidové 
písně.               Miroslav Holík

Komunikace III/37420 Svitávka, napojení na I/43
Zhotovitel: Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Brno
Zahájení prací – 1. 4. 2011   •   Dokončení díla – 15. 7. 2011
Celkové náklady na akci byly vyčísleny na  1 277 208 Kč s DPH. 
Byly provedeny následující práce: 
• výstavba 281 m chodníků ze zámkové dlažby
• přeložka VO – nové VO podél chodníků, osazeno 5 nových 

lamp
• dešťové přípojky – napojení 6 ks přípojek, včetně osazení 

lapačů splavenin
• provedeno 239 metrů nových silničních obrub, včetně 

vjezdů
• prodloužení vodovodu

SÚS JMK využila dotace z EU prostřednictvím ÚRR NUTS Jiho-
východ ke zbudování nové komunikace v délce cca 700 m,  
v celkové částce cca 7 mil. Kč bez DPH.



 www.elektrowin.cz

Vysloužilý nemoderní spotřebič můžete 
zdarma odevzdat prodejci.

Starý spotřebič můžete odevzdat 
zdarma do sběrného dvora.

Nepouštějte se do demontáže spotřebiče, 
může obsahovat látky poškozující zdraví.

Za odložení spotřebiče do kontejneru 
či na černou skládku můžete dostat 

pokutu až do výše 20 000 Kč.

Kde je nejbližší sběrný dvůr, zjistíte 
na obecním úřadě nebo na webu: 
www.elektrowin.cz. Na obecním úřadě 
můžete zjistit i termín mobilního svozu.

GRATULUJEME! 
Pokud dodržujete tyto zásady, nemůžete se 

nikdy dopustit ekologického zločinu!

ZACHÁZENÍ S VYSLOUŽILÝMI 
ELEKTROSPOTŘEBIČI

P R A V I D L A



Vydává  zastupitelstvo městyse Svitávka, jako dvouměsíčník. Radniční listy jsou bezplatně doručovány do domácností ve Svitávce. Uzávěrka příštího čísla je 10. 10. 2011. Nevyžádané příspěvky se nevrací. Za obsahovou správnost příspěvků ručí autoři. Názor přispivatelů 
nemusí být totožný s oficiálním stanoviskem zastupitelstva městyse Svitávka. Městys Svitávka, Hybešova 166, 679 32 Svitávka. Telefon: +420 516 471 271, e-mail: info@svitavka.com, http://www.svitavka.com. Městys si vyhrazuje právo tyto příspěvky krátit vzhledem 
k limitovanému rozsahu RL. Sazba HRG Litomyšl. 

Víte, že…
Nakladatelství XYZ, s.r.o. vydalo loňského roku v Praze jedineč-
nou knihu vzpomínek nazvanou VĚRA CHYTILOVÁ zblízka, která 
vznikla na základě rozhovorů známé a slavné filmové režisérky 
s Tomášem Pilátem. Ve svém vyprávění se dotýká všech událostí, 
které ji provázely od dětství do dnešních dnů, hodnotí je a nešetří 
kritikou. Do té doby, než kniha vyšla, nikdo z nás netušil, že její 
životní cesta ji krátce s rodiči přivedla i do Svitávky. O jejím zdej-
ším krátkém pobytu vypráví autor publikace na straně 36:
Další zastávka Chytilů (po Olomouci) byla ve Svitávce u Brna. 
Maminčin švagr, pan Adam, toho času ředitel ve Škodovce, tu koupil 
usedlost, něco mezi statkem a zámečkem, a potřeboval šafáře. Nabídl 
se Věřin otec – a místo získal.  Vlastně to svému švagrovi všechno hlí-
dal. Do školy to odtud měla Věra daleko, hodinu cesty lesem a polem. 
Byla to psychicky, ale hlavně fyzicky náročná cesta. Podzimní počasí 
roku 1939 nebylo příliš vlídné, a tak se často brodila bahnem. „Když 
jsme se později ocitli v Prostějově a já tu šlapala po asfaltu, jako by 
mi nohy samy vyskakovaly, vůbec jsem to nechápala. Že jde chodit 
takhle lehce,“ dokresluje Chytilová. Současně ale dodává, že sepětí 
s krajinou bylo ve Svitávce ohromné a příroda fascinující. „Kolikrát 
jsem třeba cestou do školy potkávala v lese i srnky,“
Ve škole byla tehdy přespolní ještě s jedním spolužákem, spolu s ním 
pak trávila polední přestávky. Když ostatní šli domů na oběd, jim 
to nestálo za to; celé volno by padlo jen na cestu. Pěšího cestování 
si Věra během pobytu ve Svitávce užila i tak až dost. Poznala nejen 
půvaby přírody, ale také nepohodu a někdy i strach. Obzvláště za 
tmy se stávalo, že ji vylekalo nějaké zvíře, které nečekaně vstoupilo 
do cesty. Přesvědčila se, že před rozmary přírody není úniku. Strach 
z lesa sice občas zaplašila maminka, když ji vyprovázela nebo cho-

dila naproti, před deštěm a blátem ji ale ochránit nedokázala. Mezi 
lety 1938 a 1940 si Chytilovi užili stěhování víc než dost. Ve čtyřicá-
tém zakotvili v Prostějově. To už byla tíha okupace velmi citelná, 
všude Němci, zavíralo se a popravovalo za maličkosti.
Určitě jste poznali, že místem pobytu Věry Chytilové (* 2. 2. 1929) 
byla samota Hodiška, která obklopena lesem leží na přímce mezi 
Svitávkou a Bačovem a je od centra obce vzdálena vzdušnou 
čarou přibližně tři kilometry.                                               Pavel Krejcar

Klub českých turistů Boskovice ve spolupráci s dalšími partnery pořádá 

v sobotu 3. září 2011

Přijďte podpořit ře
šení  

komunikace R43

START: pro pěší i cyklo
SEVERNÍ VĚTEV
Moravská Třebová (Zámek) • 7–10 hod. • 35 km
Městečko Trnávka (U mech. střediska )• 7–10 hod. • 28 km
Jevíčko (U Zámečku) • 8–11 hod. • 18 km
Velké Opatovice (Hřiště u nádr. ČD)• 8–11 hod. • 17 km
Knínice-Vanovice-Šebetov • 10–12 hod. • 8 km
Boskovice (Sokolovna) • 10–12 hod. • 12 km 
Boskovice (Sokolovna) • 10–13 hod. • 4 km
JIŽNÍ VĚTEV
Brno-Bystrc (Parkoviště u přístaviště) • 6–9 hod. • 41 km
Kuřim (Před nádr. ČD)• 7–10 hod. • 32 km
Lipůvka (Parkoviště) • 8–11 hod. • 27 km
Lažany (U obecního úřadu) • 8–11 hod. • 25 km
Jižní Portál u Újezdu u Č.H. • 9–11 hod. • 19 km
Černá Hora (U úřadu městyse) • 9–11 hod. • 14 km

Startovací místo může být i v jiné obci ČR (registrace v cíli).

CÍL: výletiště u školy v MLADKOVĚ (místní část Boskovic).

KULTURNÍ PROGRAM od 13 do 17 hodin, občerstvení zajištěno.

Více na www.boskovice.cz/kct/index.htm nebo www.zrcadlo.net • info: tel. 776 101 004, j.oldrich@centrum.cz

2. ročník
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Tomáš Baťa o meziválečné hospodářské krizi
„To, čemu jsme si zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro 
mravní bídu. Mravní bída je příčina. Hospodářský úpadek je následek. 
V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek 
lze sanovat penězi. Hrozím se důsledků tohoto omylu. V postavení, 
v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů  
a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a k ve- 
řejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevy-
hazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat to, o nás pozvedlo 
z poválečné bídy. Pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, 
žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání.“ Slova, která neztra-
tila na významu ani v současnosti…

Převzato z měsíčníku 21. STOLETÍ, 8. srpen 2011, str. 69

Poděkování
Jezdí k ohni, zasahují při povodních, ale i v obci pomohou,  kde je 
třeba.  Nám pomohli při opravě rodinného domku.  Tímto bychom 
chtěli místním hasičům městyse Svitávka moc a moc poděkovat. 

Podsedníkovi


