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kde se budete moci seznámit nejen s pro-
vozem, ale s celou stavbou a odpovědní 
pracovníci VaS a STRABAG vám ochotně 
zodpoví všechny vaše dotazy. 
Budova ČOV bude pro veřejnost otevřena 
v sobotu 7. září 2013 a to od 13.00 hod. 
do 17.00 hod. a její návštěvu tedy můžete 

spojit s návštěvou již tradič-
ního jarmarku řemesel ve 
Svitávce, který bude pro-
bíhat v parku městyse a na 
který bych vás tímto chtěl 
všechny rovněž srdečně 
pozvat.
Na závěr mi dovolte, abych 
ještě jednou vám všem 
upřímně poděkoval za vaši  
součinnost a trpělivost 
při omezeních, které vám 
vznikly při budování kanali-
zace.
Věřím, že toto naše společné 
dílo bude mnoho let dobře 
sloužit nám všem. 
S přáním hezkého zbytku 
léta vám i vašim dětem  

Ing. Martin Cetkovský, 
starosta městyse

Vážení spoluobčané, 
v měsíci srpnu byla dokončena nejvý-
znamnější stavba v naší obci za několik 
posledních desetiletí. Vodoprávním úřa-
dem v Boskovicích bylo povoleno spuštění 
zkušebního provozu nové čistírny odpad-
ních vod a přes 12 km kanalizačních stok.  

V měsíci září by pak měly být zapraveny 
zbývající komunikace, chodníky a zelené 
plochy, která byly při budování kanalizace 
zasaženy. Do 20. září by měly být defini-
tivně ukončeny veškeré stavební práce. 
Dovolte mi, abych vás všechny tímto 
pozval k prohlídce nové moderní ČOV, 

Slavnostní otevření ČOV ve Svitávce

Informace z radnIce
Rada městyse doporučila zastupitelstvu 
městyse schválení návrhu zadání změny 
č. IV územního plánu. Důvodem pro poří-
zení požadované změny č. IV je zejména 
vyřešení bezkolizního dopravního napo-
jení silnice III/37420 Mladkov – Svitávka 
na silnici I/43 Brno – Svitavy – Králíky – 
státní hranice. 

Rada městyse doporučila zastupitelstvu 
městyse přijetí dotace z rozpočtu Jiho-
moravského kraje pro městys Svitávka ve 
výši 50 000 Kč v rámci projektu „Obnova 
kulturní památky Löw-Beerova vila“ za 
podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí 
dotace. 

Rada městyse posoudila nabídky k ve- 
řejné zakázce malého rozsahu na „Zpra-
cování projektové dokumentace – sběrný 
dvůr Svitávka“.
Nejvýhodnější nabídku předložil uchazeč 
ATL projekt s. r. o., Letovice, jehož nabídka 

byla podána v souladu s výzvou a podle 
hodnotícího kritéria, kterým byla nejnižší 
cenová nabídka ve výši 114 950 Kč, vč. 
DPH.
V měsíci září letošního roku je pláno-
vána komplexní rekonstrukce místní 
komunikace v ulici Husova a Sedláčkova.  
O přesném termínu budeme předem 
informovat. Při stavebních úpravách 
dojde k dopravnímu omezení, proto 
žádáme občany o pochopení a trpělivost. 

Napojení 
na kanalizační řad

Dne 6.8.2013 byla uvedena do zkušebního 
provozu čistírna odpadních vod. V návaz-
nosti na zkušební provoz oznamujeme 
občanům, že je možné provést napojení 
vlastních nemovitostí na kanalizační řád.  
Po napojení je nutné kontaktovat pra-
covníka VaS pana Luboše Nováka, tel. č. 
720 279 135, který zkontroluje nápojný 
bod a po předložení územního souhlasu 
vyplní s vlastníkem přihlášku k odvádění 
odpadních vod do kanalizace pro veřej-
nou potřebu. 
Případné další informace budou podány 
na úřadě městyse.

Již pravidelně připravujeme setkání 
s rodiči a dětmi na vítání občánků.
Tentokrát připadl termín na  22. června. 
Slavnostně jsme přivítali do života třináct 
nových občánků. V  kulturním programu 
se představily děti z  ochotnického diva-
dla s  pásmem básní. Další  hudební pro-
gram připravila Hana Kroupová s žáky ze 
základní umělecké školy, jejich písně nás 

Vítání občánků

provázely po  celou dobu společného 
setkání. Děkujeme všem účinkujícím 
i těm, kteří vše připravili.
Přejeme rodičům i  dětem, aby příští dny 
prožívali v pohodě v kruhu rodiny. 



jednak výsadbami magnólii a sakur, které 
byly dle historických záznamů v  parku 
vysázeny, stejně jako ovocné stromy, které 
jsou připomenuty formou okrasných kul-
tivarů jabloní a třešní.
Samozřejmě jsme si vědomi, že tento pro-
jekt bude do budoucna vyžadovat kromě 

údržby i finanční prostředky , ale věříme, 
že po plánovaných úpravách se vám bude 
park líbit a že rádi tyto prostory využijete 
k  příjemnému posezení nebo k  odpo-
činku. 

ÚpraVa parku
Z důvodu častých dotazů občanů bychom 
chtěli informovat o celkové úpravě parku. 
Cílem této úpravy je revitalizace stáva-
jící zeleně, odstranění neperspektivních, 
zdravotně problematických, nepůvodních 
a  kompozičně nevhodných dřevin. Tyto 
úpravy budou provedeny v době vegetač-
ního klidu od  října do  března. Vzhledem 
k  rozsahu, charakteru a  významu řeše-
ného území byly provedeny následující 
průzkumy stávající zeleně.
Podrobná inventarizace dřevin byla pro-
vedena firmou Projekce zahradní, krajinná 
a GIS s.r.o., Brno v červenci 2010.
Metodika hodnocení zeleně – jedná se 
o  nezbytný podklady přesného vyhod-
nocení stávajícího stavu dřevin, jejich 
následné nápravné opatření, např. bez-
pečnostní řez, vazba koruny, konzer-
vace stromů atd.  V  terénu byly zjištěny 
základní dendrometrické veličiny, tva-
rové, estetické a  stanovištní charakteris-
tiky.
Odstranění stromů je zde z důvodů zdra-
votních a  z  nevhodného kompozičního 
umístění. Celkem bude vysázeno 282 ks 
keřů, 415 ks pokryvných rostlin, 72 ks 
vzrostlých stromů jako je lípa, buk, javor, 
jasan, okrasná třešeň a  višeň, okrasná 
jabloň, olše, střemcha.
Parkový trávník bude založen na plochách 
a  v  okolí cest narušených předcházející 
stavební činností. Budou založeny nové 
parkové trávníky v  ploše mezi skleníkem 
a  Malou vilou, stejně jako na  ploše před 
restaurací.
Komunikace mezi mostem a Velkou vilou 
je lemován nepravidelným živým plotem, 
kde je navrženo ho dosadit tak, aby vznikl 
souvislý a pravidelný lem příjezdové cesty 
k Velké vile. Odpočinkové plochy s  lavič-
kami budou v  pozadí doplněny trvalko-
vým záhonem.
Dětské hřiště situované za  Velkou vilou 
bude po  svém obvodu doplněno nesou-
vislou výsadbou nízkých až středně vyso-
kých keřů s  cílem lepšího začlenění hřiště 
do svého okolí. V zadní části jsou stávající 
velmi hodnotné dřeviny, ty budou dopl-
něny výsadbou malých dřevin a  pone-
chán tak volný pohled na  vilu. Stávající 
výsadbu živé stěny ze smrků za spódiem 
je navrženo odstranit a  nahradit výsad-
bou  živého plotu vhodnější dřeviny jako 
je habr. Okraje pódia budou doplněny pro 
zatraktivnění středně vysokými kvetou-
cími keři. 
Okolí stávající restaurace a  venkovního 
posezení bude doplněno kvetoucími 
stromy a nízkým kvetoucím živým plotem.  
V prostoru mezi skleníkem a Malou vilou 
je navržena výsadba okrasných kultivarů 
ovocných stromů jako připomínka „užit-
kové zahrady s  ovocnými stromy“, která 
se v  parku původně nacházela. Podél 

oplocení Malé vily je navržena nepravi-
delná výsadba keřů s  okrasným květen-
stvím. Okraje parku tvoří zároveň břehové 
porosty, tyto budou doplněny o  domácí 
dřeviny.
Ve východní části mezi Malou vilou a sou-
tokem Svitavy a  Semiče 
(ve  špici) navazuje na  park 
přírodní část, která je v  sou-
časné době tvořena pře-
vážně zapojeným porostem 
s dominancí smrku. Břehový 
porost je tvořen přirozeným 
porostem. U  části dřevin se 
vyskytují rozsáhlá poško-
zení. Cílem úpravy této části 
je odstranění nevhodné 
výsadby smrků, zdravotně 
problematických  a  neper-
spektivních dřevin a  jejich 
náhrada za  domácí dře-
viny, které tvoří přirozený porost vhodný 
do daného prostředí. V podrostu je navr-
žena výsadba několika skupin keřů, tvoří-
cích přirozenou podúroveň biocentra. 
Záměrem parku je připomenout historii 

Městys Svitávka Vás srdečně zve na

Program

14.00 / Tempus Renaissance folk – renesanční folk  
obohacený rockovými prvky

15.00 / Kynologický kroužek SViTáVKa
15.30 / Svatojánský pěvecký sbor SViTáVKa

16.00 / Břišní tanečnice KaiRa SaBaH – vystoupení s živým hadem
16.30 / Dramatický kroužek SněženKy a MacHři SViTáVKa

– pozvánka na pohádku „Princové jsou na draka“
16.45 / Mužský sbor Dolní DunajoVice

17.00 / Dětský divadelní kroužek Svitávka – vystoupení „Psí princezna“
17.15 / opticko-klamný tanec

17.30 / Mužský sbor Dolní DunajoVice
17.45 / Kouzelník „Magic-R“

18.30 / Mužský sbor Dolní DunajoVice

20.00 / MaReK ZTRacenÝ
22.00 / Taneční zábava – hraje loS caBBanoS

Vstupné zdarma / Změna programu vyhrazena

      

  8. svitávecký 

jaRMaRK 
   tradičních    
     řemesel

v parku městyse 7. září 2013



prOJEkT LÖW-BEErOVY VILY
Dne 13. srpna 2013 se zúčastnila koor-
dinační skupina partnerského projektu 
MAS Boskovicko a MAS Svitava Löw-Bee-
rovy vily návštěvy brněnské vily Tugend-
hat, která je úzce spojená se Svitávkou.
Vilu Tugendhat totiž vlastnila Greta 
Tugendhatová rozená Löw-Beerová – 
dcera Alfreda Löw-Beera, který pochází 
z Malé vily ze Svitávky. Rodina Löw-Beer 
byla velmi bohatá německá židovská 
rodina podnikatelů a  stavbu celé vily 
Tugendhat v  Brně financovala. Rodina 
vlastnila a  provozovala řadu textilních 
továren. Zbyly po nich nejen tyto tovární 
haly, ale i unikátní vily, které se nachází 
ve  Svitávce, v  Chrastavci, v  Brně.  Náš 
projekt by měl zmapovat pozoruhodný 
život této rozvětvené rodiny, jejich 
vily i  historii textilního průmyslu, který 
napomohl rozvoji regionů Boskovicka 
a Svitavska. 
Cílem projektu je tedy komplexní infor-
movanost občanů obou regionů i jejich 
návštěvníků o významu rodiny Lőw-Beer 
na život a zaměstnanost území v 19. a 20. 
století, která zde vybudovala po  vzoru 
Baťova systému pro své zaměstnance 
nejen továrnu pro zaměstnání a obživu, 
ale i  domy k  bydlení, obchody, služby 
a dokonce i třeba kasína.
Cílem projektu je také snaha venkov-
ského regionu vyrovnat se s  propagací 
a  publicitou ostatních významných 
objektů v  ČR, které jsou postaveny 
v sídlech větších měst a mají tak snazší 
dostupnost finančních zdrojů ke  svým 
rekonstrukcím, formě využití i  své pub-
licitě.

Jsme přesvědčeni, že i  venkov má své 
„unikáty”, které by měl ukázat světu. 
Výstupem projektu bude unikátní 
kniha o  historii rodu Lőw-Beerů, pro-
pagační materiály, které budou sloužit 
k publicitě kulturních památek vil Lőw-
-Beer v  Chrastavci a  Svitávce. Vznikne 
putovní výstava o  Lőw-Beerových 
vilách (cca 10 panelů s  historickými 
informacemi, které bude možné půj-
čovat na  různé akce v obcích a celých 
regionech obou MAS). Po  ukončení 
doby udržitelnosti projektu se výstava 
stane trvalou prezentací a  publicitou 
kulturních památek ve  Svitávce. Bude 
vytvořen krátký (cca 10–15 min.) film 
na  DVD. Celý projekt bude zakončen 
v  srpnu 2014 celodenní konferencí 
na téma Lőw-Beerovy vily a jejich histo-
rický význam. Konference bude pojata 
jako „odborná”, ale zároveň bude pří-
stupná pro všechny občany a  laickou 
veřejnost. Zde bude představeno velké 
množství informací k  projektu, bude 
zde prezentace a  vyhodnocení sbírek 
obou regionů a  také promítání před-
běžné verze filmu.
Všechny výstupy projektu jsou připra-
vovány společně, za  spolupráce celého 
týmu, zástupců obou MAS i  partnerů. 
Do  výstupů bude zapojena i  veřejnost 
(zejména občané obou obcí), bez jejíž 
pomoci by nebylo možné „sesbírat nové 
materiály”. 
Děkujeme všem občanům, kteří budou 
nápomocni při získávání informací 
a  aktivně se tak zúčastní našeho pro-
jektu. Věříme, že tak Svitávka získá 

Místní dobrovolní hasiči a hasičky připra-
vili pro občany Svitávky a nejen pro ně  
10. 8. 2013 „Oldies párty“, pro pobavení 
všech generací. Zazněly zde hity od dva-
cátých let až po současnost. Připravili 
jsme i malý program. Podle ohlasů se 
všichni dobře bavili. Chtěli bychom podě-
kovat všem, kteří se zúčastnili, že nás přišli 
podpořit. Poděkování patří i Pohostinství  
Pohoda i Dj. Kučkovým, kteří hráli jeden 
hit za druhým. Tak tedy za rok  se opět těší

SDH Svitávka

Oldies párty ve Svitávce

svou popularitu a  že zanecháme odkaz 
budoucím generacím. 

Miroslava Holasová, manažerka projektu 
  Jaroslav Zoubek, 

předseda koordinační skupiny 
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Víme, kam s vysloužilými 
elektrospotřebiči!

Lze je odevzdat:

» do sběrného dvora

» prodejci při koupi 
 nového elektrospotřebiče

www.elektrowin.cz
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