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Nové informace k budování 
Kanalizace a ČOV Svitávka

Vážení spoluobčané, 
úvodem bychom chtěli upozornit na 
chybu, ke které došlo v minulém vydání 
Radničních listů, kde byl nesprávně uve-
den termín dokončení díla. Správný ter-
mín je samozřejmě 30. 6. 2013. Tento 
je i přes dočasné přerušení prací stále  
v platnosti. 
V měsíci srpnu jsme obdrželi kompletní 
dokumentaci ze Státního fondu životního 
prostředí ČR k předmětné akci. Po jejím 
schválení zastupitelstvem městyse a po 
zapsání zástavních práv pro fond k posky-
tované půjčce budou neprodleně všechny 

podepsané a schválené dokumenty doru-
čeny zpět na fond. Poté můžeme žádat  
o proplacení všech dosud vystavených 
faktur ze strany zhotovitelů stavby. 
Na základě těchto informací bylo vedení 
městyse sděleno, že zhotovitel, tj. společ-
nost STRABAG a.s., je připraven v průběhu 
měsíce září obnovit stavební práce dle 
schváleného harmonogramu. Do konce 
roku by tedy měly být dokončeny práce na 
hlavních kanalizačních stokách a dokon-
čena stavební část čistírny odpadních vod. 
Průběžně budou rovněž probíhat práce na 
kanalizačních přípojkách vašich nemovi-
tostí. O postupu prací budete informováni 
obvyklým způsobem.
Nadále platí, že městys se bude podí-

let na zbudování kanalizačních přípojek  
k jednotlivým nemovitostem a to tím způ-
sobem, že přípojka bude vždy vyvedena  
v obecních pozemcích za zpevněné plo-
chy, tj. komunikace nebo chodník a za sítě, 
které vedou kolem vašich nemovitostí.  
O rozsahu provedených prací na každé 
jednotlivé přípojce je zastupitelstvem 
pověřen a oprávněn jednat starosta, pří-
padně místostarosta městyse. 
Vedení městyse bude i nadále vynakládat 
veškeré úsilí, aby se vás omezení spojená 
s budováním dotkla co možná nejméně 
a aby celá akce byla řádně a včas dokon-
čena. 
Děkujeme za vaši trpělivost

Ing. Martin Cetkovský, starosta městyse 

Informace z radnice

V příštím roce si připomeneme 160. výročí 
od založení textilní továrny ve Svitávce. 
Základy textilní výroby položil už v roce 
1841 Moos Löw-Beer. Začínal sběrem 
hader, jejich trháním, předením přízí a tka-
ním na ručních stavech ve spodním mlýně, 
později ve staré továrně (dnes obecní 
bytový dům). 
Textilní výroba v místní továrně patří  
k historii Svitávky tak, jako Löw-Beerovy 
vily a přilehlý park. Proto si myslím, že by 
bylo dobré, na tuto historii nezapomenout 
a připomenout ji stálou expozicí nebo 
výstavou, aby nám tuto významnou dobu, 
která ovlivnila ne jednu rodinu ve Svitávce, 
připomněla. Tímto bych chtěl také popro-
sit všechny pamětníky a občany o zapůj-
čení případných materiálů nebo fotogra+í 
z této doby.
V poslední době zaznamenáváme zvý-
šený zájem turistů a návštěvníků Svitávky 
o historii vil a parku. Částečné úpravy vily 
jsou důkazem toho, že bychom postupně 
chtěli uvést stav této kulturní památky do 
původního stavu. To se týká i parku, kde 
nás čeká celková rekonstrukce. Současně 
prostoru parku dominuje budova velké 
vily a v severní části malá vila. Z docho-
vaných staveb se v parku nachází skleník 
a garáž. Ve středu se nachází neestetická 
budova – restaurace, která v prostředí 
parku působí nevhodně. Před touto budo-
vou je betonová taneční plocha s pódiem. 
Plechová stavba podia je také velmi nees-
tetická a narušuje celkový pohled v parku. 
V jihozápadní části (na špici) navazuje na 

park lokální biocentrum Svitávka, které je 
tvořeno zapojeným porostem převážně 
nepůvodních dřevin. Ve středu této části 
se nachází volná plocha (původně zde 
byl bazén, patřící k vilám), která zarůstá 
náletovými keři. V parku je několik dřevin  
z původní výsadby: červenolisté buky, 
lípa, javory, jasany či borovice vejmutovky. 
Vlivem absence údržby v minulých letech 
jsou v parku zastoupeny náletové a nárůs-
tové dřeviny, které konkurují a prostorově 
omezuji solitérní dřeviny, nemají vhodně 
zapěstovanou korunu a často jsou v cel-
kově špatném zdravotním stavu. V zadní 
části parku se nachází přehoustlý porost 
s dominací nepůvodních a nevhodně 
působících smrků. Cílem úpravy parku 
je revitalizace stávající zeleně, zahrnující 
odstranění neperspektivních, zdravotně 
problematických, nepůvodních a kom-
pozičně nevhodných dřevin a dosad-
bou mladých dřevin. Kostra kompozice 
výsadby bude tvořena domácími druhy 
dřevin, které pro zatraktivnění a zvýraz-
nění budou doplněny kvetoucími dřevi-
nami. Tyto dřeviny jsou v parku navrženy 
také z důvodu historických, jelikož Fritz 
Löw-Beer byl jedním z prvních sběratelů 
východoasijského umění na západě a tato 
jeho záliba se patrně promítla i v úpravě 
okrasné zahrady kolem velké vily, kde byly 
vysázeny magnólie a sakury, pocházející  
z Číny. Záměrem úpravy parku je připome-
nutí historie, jednak výsadbou magnólií  
a sakur, které byly dle historických záznamů 
vysazeny, stejně jako ovocné stromy, které 

budou připomenuty formou okrasných 
kultivarů jabloní a třešní. Vysázeny budou 
vzrostlé stromy – 72 kusů, keře – 282 kusů 
a pokryvné rostliny – 415 kusů. Dále budou 
založeny trávníky, vysázeny trvalky a pro-
řezány a zpevněny stávající stromy. 
O tyto památky je třeba pečovat a udržo-
vat v původním stavu tak, aby byly zacho-
vány i pro další generace. 

Jaroslav Zoubek, místostarosta městyse

Historie textilní továrny ve Svitávce, Löw-Beerovy vily, park

Zveme všecny malé i velké 
odvážlivce…

V rámci ukončení 

příměstského tábora pořádá 

Ochotnické divadlo 

s Hasiči městyse 

pro všechny děti 

i jejich rodiče 

STEZKU ODVAHY 
na Hradisko

Start v pátek 31. 8. 2012 

ve 20 hodin v parku městyse



Po úspěšném loňském „nultém“ ročníku 
se dne 21. 7. 2012 uskutečnil 1.ročník cyk-
lovýletu „Tour de beer“. Bylo před námi 
necelých 70 km, počasí nám přálo a tak 
jsme mohli vyrazit. Trasa vedla ze Svitávky 
přes Letovice na Křetínskou přehradu, 
kde byla krátká přestávka. Dále jsme jeli 
proti toku říčky Křetínky, kde jsme v nád-
herném údolí míjeli Bohuňovské skály. Po 
krátkém občersvení ve Svojanově jsme 
absolvovali HC (horskou prémii) na Svo-
janovský hrad. Vítězem se stal každý, kdo 
kopec zdolal.
Po této prémii jsme se vydali přes Hamry 

do Bystrého. Po nabrání sil jsme pokra-
čovali na Trpín a Ústup, kde jsme si udě-
lali přestávku s výstupem na dřevěnou 
rozhlednu na Zelenkově kopci (666 m).  
Za slunečného počasí je z ní krásný výhled 
na Žďárské vrchy a Jeseníky. Poté už násle-
doval sjezd přes Sulíkov, Vřesice do Letovic  
a zpět do Svitávky.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem 
účastníkům a zároveň pozvat všechny 
fandy a fanynky cyklistiky na 2. ročník 
„Tour de beer“, který se uskuteční dne  
28. 9. 2012. Trasa bude včas zveřejněna.

Za účastníky Roman Bihari 

Cyklovýlet

Svitávka objevovala �lozofa

„Lidé ve Svitávce 
jsou zlí!“

Tato věta si mi vůbec nelíbí, ale bohužel  
v tomto případě je na místě…
Pro vysvětlení  – řekla ji jedna naše hendi-
kepovaná spoluobčanka, která vozí v ko- 
čárku pro miminka panenky. 26. 6. 2012 
měla na kočárku položenou i autose-
dačku s panenkou. Autosedačku měla 
novou, dostala ji jako dárek a měla z ní 
obrovskou radost. Než si s maminkou 
vyřídily potřebné věci na poště, byla auto-
sedačka pryč i s panenkou. Někomu se 
„moc hodila“, proto věta „Lidé ve Svitávce 
jsou zlí“ je na místě. Maminka jí vysvětlo-
vala, že to není pravda, že jsou tady hodní 
lidé…   Jaká mně, jako rodačce byla hanba, 
vám nemusím vysvětlovat. Ostatní drahé 
panenky ani mobil se neztratily, někomu 
šlo „jen o autosedačku“.
Ten samý den jsem se hřbitově dozvěděla 
o opakovaných krádežích vysázených 
květin. Dokonce na jeden hrob dali pozůs-
talí rodiče nápis – neokrádej mě! Ale i přes 
to se kytka někomu hodila…, že mu neu-
padla ruka!
Dost mně to všechno mrzí, ale doufám, že 
tady žije víc dobrých lidí, co rádi pomo-
hou a poradí, když je potřeba. Tímto bych 
chtěla poděkovat p. A. Šacherové, která 
neváhala a věnovala jinou autosedačku. 
To zahřeje u srdíčka. 

Vladimíra Podsedníková 

První letošní výstava v galerii skleník byla 
věnována významné osobnosti Doc. PhDr. 
Vítězslavu Gardavskému, CSc. V šedesá-
tých letech byl známý jako přední #losof a 
pedagog, ale také jako dramaturg, tvůrce 
prózy a poezie. Jeho kresby zejména  
z přednáškových cest v Německu, ve Velké 
Británii a v Americe často zachycovaly 
zajímavou realitu doby. Tuto všestrannou 
tvorbu za posledních 15 let života (zemřel 
v 54 letech v roce 1978) připravil jeho 

bratr a náš spoluobčan Vladimír Gardav-
ský.
Pro mnohé to bylo vůbec první setkání 
s tímto autorem. Vernisáž za účasti pří-
buzných a přátel autora se uskutečnila v 
Löw-Beerově vile. Po velmi pěkném kul-
turním programu připravil pan starosta 
pro přítomné prohlídku. Ve druhé části 
ve skleníku se pak 45 účastníků vernisáže 
seznámilo na dvaceti panelech a pěti vit-
rínách se životem a tvorbou autora.  

Jejich dojmy a připomínky z knihy návštěv 
svědčí o zájmu a ocenění autora této 
mnohostranné tvorby. Pro mnohé to bylo 
přínosem a povzbuzením v často nelehké 
době. 
Výstavu shlédlo 190 návštěvníků a pod-
pořilo ji vedení městyse. Prokázala, že i  
v menší obci je možné připravit náročnější 
program. A o to nám se Svitávce šlo.

Vladimír Gardavský

Ochotnické divadlo Svitávka společně s rančem OSWEGO, hasiči městyse a mysliveckým spolkem

pořádá v sobotu 1. září 2012 

UKONČENÍ PRÁZDNIN v indiánském stylu 
na ranči OSWEGO ve Svitávce 
Start od 14.30 hod. do 15.00 hod. v parku městyse, následovat bude indiánská stezka 

na ranč Oswegoo, kde bude připraven program: 

– ukázka jízdy na koních, projížďky na koních, prohlídka ranče, lukostřelba

Hasiči městyse – ukázka hasičské techniky a požárního útoku

Myslivecký spolek – fauna a &óra našeho okolí

Ochotnické divadlo – indiánská stezka, slosovatelný startovní lístek, trampolína, skákací hrad, fotbalová branka



Mateřské centrum Ferda Svitávka

Všesokolský slet

Rekonstrukce 

sociálního zařízeníVážení spoluobčané,
dovolujeme si vás pozvat na cyklostezku 
Zboněk-Svitávka, kde jsme nechali vybu-
dovat posezení pro maminky s dětmi, 
turisty a seniory, zkrátka pro nás všechny. 
Chtěli bychom tímto poděkovat vedení 
Městyse Svitávka za pochopení, podporu 
a �nanční pomoc.
Panu Jaroslavu Tajovskému z Mladkova, 
majiteli �rmy TTJ Dřevostavby a obchodu 
Dřevník, který nám posezení vyhotovil 
a panu Marku Matuškovi za provedení 
nátěru. 
Přejeme příjemné chvilky při odpočinku.
Dále informujeme, že provoz nově zříze-
ného dětského kroužku Broučci bude 

zahájen od 4. 9. 2012. Kroužek je určen 
dětem, které se z kapacitních důvodů 
neumístily v MŠ, dále pak všem dětem, 
které už zvládnou strávit nějaký čas bez 

rodičů ve skupince vrstevníků. Jedná se  
o děti ve věku 2,5 až 6 let. Setkávání  
s dětmi bude každé úterý a středu, v době 
od 8.00 do 12.00 hod. Pro děti je připraven 
pestrý program, v rámci kterého získají 
nové dovednosti, zkušenosti a přivyk-
nou životu v dětském kolektivu. Dětem 
se budou věnovat vždy dvě lektorky,  
z nichž alespoň jedna je zdravotní sestra. 
Přijďte se podívat mezi nás. Další infor-
mace můžete nalézt na www.mcferda.cz, 
nebo své případné dotazy je možné psát 
na diphtherie@seznam.cz.
Provoz dětského kroužku Broučci je pod-
porován a dotován městysem, za což 
všem patří veliký dík.
Činnost MC bude obnovena 22. 9. 2012  
akcí Mraveniště, konanou v parku městyse. 
Srdečně zveme všechny rodiče a jejich 
děti.

V rámci spolupráce se zřizovatelem Městy-
sem Svitávka a díky jeho pochopení jsme 
se 2. 7. 2012 pustili do generální rekon-
strukce již nevyhovujícího sociálního zaří-
zení na naší škole. Cílem rekonstrukce je 
vybudování moderního zařízení, vyhovu-
jící všem požadavkům na tyto prostory 
kladené.  Proto budou vyměněny veškeré 
obklady, dlažby, osvětlení a radiátory. 
Dále budou ve všech prostorách vymě-
něny umyvadla a zavedena teplá voda. 
Harmonogram všech prací je nastaven 
tak, aby veškeré stavební, malířské a úkli-
dové práce byly splněny do začátku škol-
ního roku. Na realizaci akce se podílejí tyto 
�rmy: Vodoinstalace p. Miloslav Hamerský, 
Zednictví p. Lubomír Křepela, ADI inte-
riér Brno a p. Jiří Wetter. Na nejnáročnější 
práce jsme přivítali pomoc pracovníků 
městyse, kteří nám pomohli s bouracími 
pracemi. Děkuji L. Dvořákovi a P. Dyčkovi 
za výpomoc a dále J. Kuběnovi, koordiná-
torovi celé akce.

Aleš Antl, ředitel školy

Ve dnech 5.–6. července 2012 se naši malí 
i velcí sokolíci zúčastnili XV. Všesokolského 
sletu v Praze. Byly nacvičeny skladby 
rodičů a dětí s názvem „ Muzikantova pís-
nička “ pod vedením Jarmily Maršálkové 
a skladbu pro ženy „Česká suita“ nacvičila 
Věra Vašíčková. Za všechno úsilí, obětavou 
práci a hlavně velikou trpělivost s malými 
sokolíky při nácviku skladeb jim výbor TJ 
Sokol upřímně děkuje. Těšíme se na další 
cvičení s velkými i malými. 
Přijďte mezi nás.

Markéta Bihari, členka TJ Sokol

Zahájení 
školního roku

Školní rok 2012/2013 bude 
slavnostně zahájen v pondělí  
3. září 2012 v 8.00 hodin v bu- 
dově školy. 

 Aleš Antl, ředitel školy
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