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Postup prací na budování „Kanalizace 
a ČOV Svitávka“
Vážení spoluobčané, 
jistě jste zaznamenali, že v měsíci září byly 
opět zahájeny práce na budování kana-
lizačních přípojek pro vaše nemovitosti  
a od začátku měsíce října se opět naplno 
rozjely práce na dokončení celého díla.
Mohlo se tak stát díky tomu, že v měsíci 
září byly na SFŽP dodány všechny dosud 
vystavené faktury k předmětné akci. Pod-
statná část těchto faktur byla fondem již 
schválena a v měsíci říjnu proplacena. 
Městys tedy mohl uhradit zbývající část 
faktur dodavateli stavby a k dnešnímu dni 
jsou veškeré závazky po lhůtě splatnosti 
vůči dodavatelům uhrazeny. Od nynějška 
by měla stavba i platby již pokračovat  
v řádném režimu, tj. dle harmonogramu 
prací i finančního harmonogramu odsou-
hlaseného fondem.  

Na základě těchto skutečností by do 
konce roku měla být dokončena stavební 
část čistírny odpadních vod. Technolo-
gická část bude dodána až v jarních měsí-
cích, aby zbytečně neběžely záruční lhůty 
na jednotlivé části technologií. Spuštění 
čistírny do předčasného provozu, který 
musí ze zákona trvat minimálně po dobu 
jednoho roku se předpokládá v jarních 
měsících. Toto bude ještě upřesněno.  
V souvislosti s tím budete včas informo-
váni o termínu napojení vašich nemovi-
tostí na novou kanalizaci.  
Na kanalizačních stokách budou v měsíci 
říjnu a listopadu práce probíhat na ulicích 
Sedláčkova a Husova, tedy „na Skalkách“, 
dále v ulicích nám. Svobody a Mezimostí. 
Poté by se mělo pokračovat ulicí Tovární, 
Komenského a Palackého. Průběžně po 
zbudování hlavních kanalizačních stok 
bude v jednotlivých ulicích probíhat budo-

vání přípojek. Nadále platí, že městys se 
bude podílet na zbudování kanalizačních 
přípojek k 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 dosavadní trpělivost  
a omlouváme se za nutná omezení v okolí 
vašich nemovitostí po dobu výstavby.

Ing. Martin Cetkovský, starosta městyse

Informace z radnice

„Popel a pálenka“ (Divadelní spolek Rájec)
24. listopadu 2012 v 18.00 hodin v místní sokolovně 
černá komedie finského autora B. Ahlforse o manželství, vztahu rodičů a dospělých dětí a pečlivě utajených  
plánech, které stejně vyjdou najevo.

Místní poplatky
Upozorňujeme občany – poplatníky, 
kteří dosud neuhradili místní poplatek  
za komunální odpad a dále neuhradí ani 
v náhradním termínu, bude poplatek pře-
dán k vymáhání advokátní kanceláři. Tím 
vzniknou poplatníkům nemalé finanční 
náklady s tím spojené.

Hlášení místním rozhlasem
Pro občany, kteří neměli možnost 
vyslechnout hlášení místního rozhlasu 
byla zřízena telefonní linka. Je možné 
zavolat na telefonní číslo 733 745 337  
a poslechnout si poslední text hlášení.

Kalendář 2013
Městys Svitávka bude opět vydávat 
nástěnný kalendář tentokrát s názvem 
„Svitávecké mosty a mostky“. Auto-
rem je pan Josef Konůpka. Kalendář je 
možno zakoupit od měsíce listopadu  
v kanceláři úřadu městyse. 

Kulturní komise městyse Svitávka vás zve:

Den zdraví pro celou rodinu
10. listopadu 2012 od 15.00 hodin v prostorách Löw-Beerovy vily
V 15.00–18.00 hod. proběhne cvičení – nejdříve pro děti, následovat bude dvoulekce pro dospělé – Latino  
a Body and Mind. Po tuto dobu budou probíhat i masáže a měření na InBody. Od 18.00 hod. “Raut zdravé stravy” 
spojený s přednáškou o zdravé výživě.
Vstup: zdarma
Projekt je financován z dotace z rozpočtu JMK

Divadelní představení



V sobotu v podvečer dne 6. října se sešla asi stovka dětí 
společně s rodiči nebo prarodiči v parku městyse Svi-
távka. Ochotnické divadlo Svitávka společně s Hasiči 
městyse Svitávka zde totiž uspořádalo „Dýňovou slav- 
nost a lampionový pochod“ spojený se stezkou odvahy. 
Nejdříve si děti u dýněmi vyzdobeného pódia zahrály 
různé hry a soutěže, za které dostaly odměny. Až se se- 
tmělo a rozsvítily se lampióny, mohli se všichni vydat  
na pochod Svitávkou. Ve tmě na děti čekaly příšery  
a strašidla. Největší úspěch měl nebožtík v rakvi, kte-
rého nehybně hlídal přísný voják. Strašidelná cesta 
byla doprovázena zvukovými a světelnými efekty.  
Po návratu zpět do parku, děti dostaly diplom za odvahu 
a sladkou odměnu. 
V průběhu akce bylo možné shlédnout ve „skleníku“ 
výstavu Ochotnického divadla a MC Ferda Svitávka. 
Partnerem celé akce byla všeobecná zdravotní pojiš-
ťovna. 
Už teď vás zveme na další naše akce dne 5. 12. 2012 – 
Mikulášská nadílka s rozsvícením vánočního stromu ve 
Svitávce a dne 14. 12. 2012 vypustíme balónky s dět-
skými přáníčky k Ježíškovi. Tím se připojíme k pokusu  
o rekord ve vypouštění balónků v celé ČR.

Miroslava Holasová 
Ochotnické divadlo Svitávka

Dýňová slavnost a lampiónový pochod ve Svitávce  



Během hlavních prázdnin jsme provedli 
generální rekonstrukci sociálního zařízení 
v celé budově školy. Tato rekonstrukce 
spočívala ve výměně obkladů, dlažby, 
radiátorů, WC kabin, osvětlení, umyvadel 
a rozvodu teplé vody. Jak se dílo poda-
řilo, můžete posoudit z přiložených foto-
grafií, či při osobní návštěvě školy. Děkuji 

Modernizace školy

„Pobyt dítěte v mateřské škole je tou nej-
přirozenější cestou, jak se dítě může s pří-
pravou na základní školu vypořádat”.
Uběhlo to jako voda a už budeme chodit 
dva měsíce do školky. A že se nás tu sešlo. 
Slzičky uplavaly v Semiči, ranní mrazík nám 
maluje tvářičky a spěcháme do teplíčka za 
hračkami, které jsme předchozí den ulo-
žili spinkat. A nejen to. Do školky přijelo 
i divadlo s krtečkem, který také pomáhal 
dětem překonat chvíle bez maminky.
Pojedeme se podívat do kina na pohádky 
a přijedou za námi písničky s pořadem 
„Procházka hudbou“.
Do konce října si uděláme dýňovou slav-
nost a vyrobíme spoustu podzimáčků  
z pokladů, které nám poskytuje nejlepší 
malíř – podzim.
Podzimní vítr pomůže roztančit všechny 
dráčky vyrobené spolu s rodiči.
A to již známe mnoho písniček, říkanek, 
pohádek, učíme se malovat, modelovat  
a hlavně vytvářet novou partu. Vždyť 
jsme si vytvořili vzdělávací program  
s mottem „Ve školce se sejdeme, kama-
rády najdeme. Je dobré mít přátele, s nimi 
nám je vesele”.
Myslíte, že se dětem ve školce bude líbit? 
Přijďte se podívat, oni vám to řeknou.

Jitka Davidová
ředitelka MŠ

Jak jsme začali 
v mateřské škole

Před rekonstrukcí Po rekonstrukci

firmám, které se na modernizaci soci-
álního zařízení podílely: Vodoinstalace  
p. Hamerský, Zednictví p. Křepela, ADI inte-
riér Brno a p. Wetter. Touto rekonstrukcí se 
naše škola opět posunula vpřed v celkové 
modernizaci budovy. Poděkování patří 
především našemu zřizovateli za podporu 
při realizaci celé akce.

Aleš Antl – ředitel školy

Mateřské centrum Ferda Svitávka od září 
opět nabízí bohatý program pro celou 
rodinu, který si nově můžete přečíst na 
nástěnce na náměstí naproti schodům ke 
kostelu. 
V září jsme společně s místním Sokolem 
uspořádali „Mraveniště a sokolení, aneb 
Ferdova olympiáda“. Sokolům tímto děku-
jeme za bezvadnou spolupráci. 
V říjnu jsme zahájili tvoření s Blankou 
Matuškovou a to výrobou gelové svíčky. 
Sobota 13. října byla ve znamení cyklistiky. 
Uspořádali jsme výlet pro celou rodinu na 
Hodišku. Díky panu Krejcarovi, který nám 
věnoval článek o historii zámečku Hodiška, 
jsme si rozšířili vědomosti o jedné části 
katastru Svitávka. Nechybělo ani opékání 
uzenin.

Připravujeme:   
– Drakiádu
– Den zdraví 10. listopadu
– Kurz drátování
– Předvánoční tvoření pro rodiče s dětmi  
– Vyhodnocení kampaně Město pro děti

Aktuální program najdete 
na www.mcferda.cz

Ing. Jana Strecková

Ferda na podzim 
nezahálí



Vydává zastupitelstvo městyse Svitávka, jako dvouměsíčník. Radniční listy jsou bezplatně doručovány do domácností ve Svitávce. Uzávěrka příštího čísla je 10.12. 2012. 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. 

Kde a jak se mohou obyvatelé Svitávky 
zbavit vysloužilých elektrospotřebičů

Domácnosti se mohou vyřazených elektrospotřebičů zbavit zdarma na některém z míst zpětného odběru, která 
k tomuto účelu byla vytvořena. Je přitom ale nezbytné splnit jednu základní podmínku: spotřebiče musejí být 
kompletní, tedy nerozebrané. V takovém případě hradí další nakládání s nimi výrobci a dovozci prostřednictvím 
kolektivních systémů, které založili. Tato výhoda se ale nevztahuje na elektrozařízení, kterému již někdo odmon-
toval důležité části jako např. motor, kompresor, topné těleso, buben, plášť apod. Demontáž a zpracování elek-
trospotřebičů je činnost zákonem určená pouze osobám s příslušnými oprávněními. Takové výrobky je nutné 
považovat za odpad a náklady spojené s jejich odstraněním jdou k tíži obci. Promítají se tedy do poplatků, které 
platíme my všichni!

Vyřazené spotřebiče z vašich domácností můžete zdarma odevzdávat na těchto místech:
Označené místo na náměstí Svobody:  středa od 15.00–15.30 hod.

Staré spotřebiče žijí díky recyklaci dalšími životy
Vyřazená pračka váží – řekněme – padesát kilogramů. Mohlo by to znamenat padesát kilo odpadu. Smyslem 
recyklace vysloužilých spotřebičů je ale něco jiného - v co největší míře znovu využít veškeré materiály, které 
se z nich podaří při zpracování získat. Když se tedy na starou pračku podíváme z tohoto pohledu, vidíme ji jinak 
–  20 kilogramů železa, 10 kilo plastů, zbytek závaží v podobě betonu. Podobně je to u dalšího typického velkého 
spotřebiče, který nechybí prakticky v žádné české domácnosti, u chladničky. I její recyklací se dá získat kolem 
20 kil železa, plastů je průměrně 16 kilogramů. Zájem o takto získané materiály jako o druhotné suroviny se 
samozřejmě u různých zpracovatelů liší. Zejména pro hutě znamená železo přidané do tavby spolu se železnou 
rudou velmi významnou úsporu energie.  Když tuto úsporu převedeme do srozumitelnější řeči „domácího šet-
ření“, můžeme si ji představit například takto –  recyklace obyčejné žehličky ušetří tolik energie, kolik za celý měsíc  
spotřebuje průměrně velká lednička.

Staré plasty, nové výrobky
O něco složitější je to s plasty. Přesto se i ty dají velmi dobře znovu využít. Ze starých spotřebičů tak mohou 
vzniknout dejme tomu zatravňovací dlaždice. Dlažba má pevnost tradičních povrchů, jako je beton nebo živičné 
směsi, a zároveň umožňuje zachovat přirozený travnatý ráz krajiny. Hodí se pro parkoviště, příjezdy ke garážím, 
odstavné plochy, chodníky, cesty a kolejiště, ale i jízdárny, výběhy pro koně a další plochy. Zatravňovací dlažba se 
vyrábí z plastového recyklátu se zásadním podílem polyetylenu, který se získává z průmyslových i komunálních 
odpadů a obalů. Případná likvidace výrobků z recyklátu je také velmi šetrná – materiál je totiž znovu stoprocentně 
recyklovatelný. Ani další výrobce by se bez plastového recyklátu ze spotřebičů neobešel – lisuje se z něj poklice 
na kola automobilů. Každý nový výrobek obsahuje asi 30 % plastů ze starých spotřebičů. Většinu recyklátu zajiš-
ťují spolehliví dodavatelé ze zemí Evropské unie. Patří mezi ně i čeští zpracovatelé elektroodpadů, kteří recyklují 
velké spotřebiče vysbírané kolektivním systémem ELEKTROWIN.

PUR-pěnu používají nábytkáři i stavbaři
Patrně nejširší uplatnění mají plasty vytěžené ze starých spotřebičů při výrobě polyuretanu. Ten se ve formě 
PUR-pěny využívá v mnoha odvětvích od stavebnictví přes nábytkářskou výrobu až po automobilový průmysl. 
Stavbaři znají recyklované polyuretany zejména jako plnivo pro tepelně izolační omítkové směsi. Materiály s PUR-
pěnou jsou vhodné nejen jako finální omítky u novostaveb, ale i pro dodatečné zateplení a revitalizaci starších 
rodinných domů. PUR-pěna je dnes také základním materiálem při výrobě matrací pro spaní, kde nahradila moli-
tan. Tvoří pevnou a spolehlivou výztuž sedacího nábytku v domácnostech i sedaček v nově vyráběných auto-
mobilech. PUR-pěna ale splňuje nejpřísnější kritéria i z hlediska zdravotního, proto je její tvrdá varianta takřka 
výhradním tepelným izolantem v potravinářském průmyslu – v pivovarech či mlékárnách.  

Tak co, pořád si ještě někdo myslí, že vysloužilé spotřebiče nemá cenu odevzdávat na sběrná místa, aby se o ně 
mohli postarat odborníci?

Více na www.elektrowin.cz


