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Informace z radnice
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s Dotačním pro-
gramem pro poskytování dotací z rozpočtu Jihomoravského 
kraje v oblasti kultury a památkové péče na rok 2011 schválilo 
poskytnutí dotace pro městys Svitávka ve výši 200 000 Kč na pro-
jekt „Oprava Löw-Beerovy vily“. Dotace bude použita na opravu 
velkého sálu úřadu městyse. Bude provedena oprava elektroin-
stalace, podlahy a vstupních dveří. 

Zastupitelstvo městyse Svitávka schválilo přijetí dotace z roz-
počtu JMK pro městys Svitávka na projekt „ Podpora pro-rodinné 
politiky na úrovni obcí – Podpora zdravého životního stylu“ ve 
výši 13 000 Kč za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu JMK.

Zastupitelstvo městyse schválilo cenovou nabídku na rekon-
strukci panelové cesty na ulici Na Záhonech od firmy STRABAG ve 
výši 599 178 Kč, vč. DPH.

Rada městyse schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dotačním 
poradenství a vypracování žádosti o dotaci č. 1007/068 ze dne 
8. července 2010 s firmou Eurovision, a. s. Brno. Z důvodu zrušení 
přidělování podpory z dotačního programu Zelená úsporám – 
akce „Zateplení MŠ Svitávka“ se strany dohodly na novém podání 
žádosti o spolufinancování tohoto projektu do výzvy Operačního 
programu životního prostředí. Předmětem dodatku je odměna za 
přepracování žádosti o dotaci, včetně požadovaných příloh, která 
se sjednává ve výši 35 000 Kč bez DPH. 

Kanalizace
Výstavba kanalizace kanalizace a ČOV pokračuje v ulici Školní, 
V Domkách, Fr. Řepky (po levé straně potoka Sebránek), část ulice 
Josefa Čejky (od ulice Na Záhonech směrem na Chrudichromy). 
Tato ulice bude v měsíci listopadu 2011 uzavřena, mimo autobu-
sovou dopravu.
V rámci stavby budou prováděny opravy místních komunikací  
a to ulice Na Záhonech, Františka Řepky, Krátká, V Domkách. Sta-
vební práce budou prováděny zhruba do začátku měsíce pro-
since 2011.

Občané, kteří nemají vybudované vodovodní, plynové přípojky 
žádáme, aby využily možnosti připojení při výstavbě kanalizace, 
kdy budou porušeny povrchy komunikací, po jejich úpravě již 
nebude možné vybudované chodníky i komunikace narušit.
Občané budou předem upozorněni na provádění výkopových 
prací v jednotlivých ulicích. Informace ohledně kanalizace jsou 
podávány na úřadě městyse. Z důvodu výstavby kanalizace a pro-
vádění výkopových prací žádáme občany o spolupráci a pocho-
pení.

Veřejné osvětlení
V současné době bylo provedeno očíslování sloupů veřejného 
osvětlení. Žádáme občany, aby nahlásili současně s poruchou 
osvětlení také číslo sloupu a ulici.

Matrika
Zákon na ochranu osobních údajů neumožňuje zveřejňování 
údajů o jubilan tech v rubrice „blahopřání“ v radničních listech. 
Jména narozených dětí nebo jména jubilantů můžeme uvést 
pouze na žádost rodiny nebo jubilanta. Pokud si zveřejnění 
budete přát, rádi blahopřání zveřejníme. Některým spoluobča-
nům tato rubrika chybí, jiní zruše ní uvítali. 
Pokud patříte k těm, kteří chtějí své jubileum zveřejnit, dostavte 
se na úřad městyse. Po předběžném souhlasu ke zveřejnění vám 
rádi vyhovíme. 
Věříme, že najdeme způsob, jak vyhovět všem a to i těm obča-
nům, kteří rubriku blahopřání rádi pročítali. 

Místní hřbitov
V současné době provádí městys, který je správcem hřbitova, 
opravu hřbitovní zdi, schodiště, terénní úpravy a údržbu zeleně. 
Dalším záměrem bude odstranění zrušených a vytýčení nově 
vzniklých hrobových míst. Žádáme nájemce, aby prováděli pra-
videlnou údržbu. Dále neskladovali kolem hrobů nepotřebné 
předměty, aby nedocházelo k úrazům při údržbových pracích. 
Pokud dojde ke změně nájemce, je nutné tuto skutečnost nahlá-
sil správci hřbitova. Hřbitovní kontejner slouží jen na odpad  
ze hřbitova. Vyzýváme občany, aby zde neukládali odpad 
z domácností.



Základní škola Svitávka
Zahájení školního roku
Ve čtvrtek 1. září 2011 byl slavnostně zahájen nový školní rok 
2011–2012. Ředitel školy letos přivítal do školních lavic celkem 
153 dětí – o 7 žáků více, než v předcházejícím roce. Poté se vydal
společně s panem starostou Ing. Martinem Cetkovským přivítat 
naše nejmenší, žáky 1. třídy a jejich
rodiče.

Peníze EU školám
Ve školním roce 2010–2011 se naše škola zapojila do projektu 
vyhlášeného MŠMT s názvem EU – peníze školám. Cílem našeho 
projektu je modernizace vzdělávání, která v praxi znamená ino-
vaci a rozšíření didaktické techniky, metodické vzdělávání peda-
gogů a tvorba učebních materiálů. V období hlavních prázdnin 
jsme v rámci I. etapy instalovali tuto techniku: interaktivní tabuli, 
2 dataprojektory a inovovali a rozšířili jsme počet PC v učebně 
informatiky.

Sběr papíru
V rámci ekologické výchovy provedli žáci naší školy ve spolu-
práci s občany Svitávky v září 2011 sběr starého papíru. Akce byla 
zaměřena na zvelebení životního prostředí našeho městyse a na 
posílení vědomí o nezastupitelné funkci dřeva v životě člověka. 
Celá akce proběhla ve spolupráci s firmou Sita Boskovice, se kte-
rou naše škola spolupracuje v oblasti odpadového hospodářství 
již čtvrtým rokem. Děkujeme občanům Svitávky a firmě Sita, 
zastoupené panem Milanem Chlupem a těšíme se na spolupráci 
při zlepšování životního prostředí v našem regionu.

Branné cvičení
Dne 30. září 2011 se na naší škole uskutečnilo branné cvičení 
formou branného závodu. Trasa cvičení v délce 6,5 km vedla 
severní částí Svitávky, aby žáci poznali i tuto část našeho regionu. 
Na jednotlivých stanovištích zadávaly paní učitelky s pomocníky 
z 9. třídy záludné úkoly z poznávání přírody, topografie, dopravní 
výchovy, zdravovědy, překonávání lana, hodu granátem na cíl a 
střelbě ze vzduchovky. Díky nádhernému babímu létu a nasazení 
všech byly úkoly branného cvičení splněny. Poděkování patří 
všem soutěžícím, pomocníkům z 9. třídy a paním kolegyním  
za přípravu a zdárný průběh celého branného cvičení.

Mgr. Aleš Antl – ředitel školy

Dýňová slavnost
V sobotu 8. října 2011 Ochotnické divadlo Svitávka ve spolupráci 
s Hasiči městyse Svitávka pořádalo Dýňovou slavnost spojenou 
s lampionovým pochodem Svitávkou. 
I přes nepřízeň počasí se sešlo v parku cca 50 dětí v maskách na 
téma „DÝNĚ“. Zahrály si různé hry a soutěže, zatancovaly si a když 
se setmělo, vyrazily masky za doprovodu svých rodičů na lampio-

Ferda v novém 
Jak jsme již v předcházejících vydáních radničních listů informo-
vali, mateřskému centru Ferda se podařilo prostřednictvím MAS 
Boskovicko PLUS, získat dotaci na nový nábytek do herny. A tak 
12. září přivítal Ferda děti a rodiče v novém kabátku, s krásným 
novým dětským nábytkem a molitanovou sestavou, kterou si 
všechny děti hned oblíbily. 

Programovou nabídku centra jsme rozšířili navázáním spolupráce 
s profesionály.
Od čtvrtka 13. 10. 2011 od 16.00 hod. pravidelně každý týden, 
zavádíme tzv. Zpíváníčko. Bude se jednat asi o 20 minut, ve kte-
rých si děti od 2 let po předškoláky, spolu s rodiči zazpívají, zatan-
cují, zahrají v učebně hudební školy pod vedením paní učitelky 
Hany Kroupové.

Oblíbená cvičení pod vedením Jany Streckové pokračují po prá-
zdninách každou středu v 19.00 hod. v budově městyse.

Novinkou pro tvůrčí „dospěláky“ jsou kurzy ze Všehodílny Blanky 
Matuškové, které se konají každý měsíc. 22. září proběhl první 
kurz ketlování (výroba šperků). Účast byla hojná a doufáme, že 
vás osloví i další připravované kurzy. 
Kurzovné je dotováno, takže si zájemci hradí jen materiál. Je nutné 
se vždy dopředu nahlásit, počet účastníků je omezený!

V případě příznivého počasí se každý pátek od 17.00 hod. hraje 
volejbal na hřišti u penzionu pro seniory. Nejde o to vyhrát, ale 
pobavit se!

nový pochod. Cestou na účastníky čekalo strašidelné překvapení 
v podobě duchů, oběšence nebo vodníka. První cenu za nejkrás-
nější masku získala trojice děvčat Nikol Randulová, Marie Bartoň-
ková a Kateřina Bartoňková (viz. foto).
Děkujeme za výbornou spolupráci hasičům a těšíme se opět na 
další společnou akci – Mikulášská nadílka s rozsvícením vánoč-
ního stromu, která se bude konat 5. prosince 2011.

Miroslava Holasová, Ochotnické divadlo Svitávka



Cyklovýtet
Dne 28. 9. 2011 se uskutečnil nultý ročník cyklovýletu „Tour de 
beer”. Trasa měla asi 55 km a vedla ze Svitávky přes Boskovice, 
dále lesem okolo Domanského rybníka do Veselice. Kdo chtěl, 
mohl si vyjít na rozhlednu. Poté jsme sjeli přes Suchdol do údolí 
Pustého žlebu, kterým jsme projeli okolo Punkevních jeskyní do 
Skalního mlýna, kde byla přestávka na oběd.
Po občersvení jsme pokračovali přes Blansko do Bořitova. Po 
krátké přestávce jsme se vydali lesní cestou na Malý Chlum, kde 
jsme se zastavili u husitského sousoší, které vysekal do pískov-
cové skály Stanislav Rolínek.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem účastníkům a zároveň 
pozvat všechny fandy cykloturistiky ve Svitávce a okolí na první 
jarní cyklovýlet. Přesné datum bude včas zveřejněno. 

Za účastníky cyklovýletu Roman Bihari

Kromě programů v herně jsme začátkem října uspořádali Draki-
ádu. Nadšených dětí a draků bylo spousta. Jeden drak byl hezčí 
než druhý. Porota opravdu neměla lehké vybrat toho nej… 
Všechny děti se moc snažily a tak si každý odnesl medaili, sladkou 
odměnu a hlavně krásnou vzpomínku. 

Tímto zveme všechny děti od nejmenších po školáky spolu s rodiči 
či prarodiči do příjemných prostor našeho centra.
Provozní doba MC: 
 pondělí 16.00–17.30 h Cvičeníčko
 úterý 9.30–11.00 h Tvořeníčko
 čtvrtek 9.30–11.00 h
  16.00–16.30 h Zpíváníčko
  16.30–17.30 h Pohádkov

Vše o našem programu a fotografie z akcí, najdete na www.
mcferda.cz. Svoje podněty, nápady a rezervaci na kurzy pište na 
mcferda@seznam.cz. 

Za MC Ferda Šárka Bartoňková, Marie Pavlů, Jana Strecková

Víte, že…
Původní pamětní deska z roku 1897 je ve škole opět na svém 
místě. Je známo, že stavba stávající, původně jednopatrové 
školní budovy, začala v roce 1896, do užívání měla být předána  
do 31. července 1897. O samotném průběhu výstavby nebyly 
nalezeny žádné hodno-
věrné zprávy. Víme však, 
že 20. dubna 1897 byla 
hotova hrubá stavba bez 
omítek a původní termín 
jejího dokončení byl posu-
nut. Ve středu 8. září novou 
školu za přítomnosti mnoha 
občanů a zástupců místních 
spolků slavnostně vysvětil 
svitávecký farář a kons. rada 
František Špidla. V kolau-
dačním zápisu ze dne 17. 
září je mimo jiné uvedeno: 
„…Jelikož se s vyučováním 
započne již tyto dny a nelze 
předpokládati, že zdivo úplně 
jest vyschlým, doporučuje 
se, by již v době podzimní a dále i v zimní v učírnách hojně se topilo  
a větracích zařízení vydatně upotřebilo.“ 
Každého, kdo vešel do vestibulu školy, upoutala bílá mramo-
rová deska s nápisem: „Vystavěno na památku padesátiletého 
panování Jeho Veličenstva, císaře a krále Františka Josefa I. 
nákladem školní obce Svitávky roku 1897.“ 
Ačkoliv byla dlouhé roky považována za ztracenou, přesto byla 
v rozlomeném stavu na tři díly nalezena při generálním úklidu 
školní půdy. Její renovaci se zachováním původního ručně seka-
ného a kolorovaného písma včetně upevnění na stěnu vestibulu 
zajistila místní firma Kamenosochařství Zdeněk Zelinka.

Pavel Krejcar
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VÍME, KAM 
S VYSLOUŽILÝMI 
SPOTŘEBIČI!

LZE JE ODEVZDAT...
... PRODEJCI PŘI KOUPI 
 NOVÉHO SPOTŘEBIČE

... DO SBĚRNÉHO DVORA

CHRAŇME SPOLEČNĚ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ!

www.elektrowin.cz
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