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Informace z radnice

Přejeme všem občanům příjemné prožití vánočních svátků a do
nového roku hodně zdraví, štěstí, pohody a osobních i

pracovních úspěchů.
Ing. Martin Cetkovský, starosta městyse

Jaroslav Zoubek, místostarosta
zastupitelstvo městyse a zaměstnanci Úřadu městyse Svitávka

Poskytování grantů na rok 2011
Městys Svitávka bude v roce 2011 opět poskytovat finanční

příspěvky z rozpočtu městyse.
O finanční příspěvek mohou požádat zájmové sdružení,

neziskové organizace, různé oddíly a kroužky i fyzické osoby.
Cílem grantového programu je podpora širokých aktivit,

rozvoj občanské společnosti, propagace městyse a jeho trvalý

rozvoj.
Žádost o grant předkládá žadatel pouze na formuláři „Žádost

o grant městyse“, který je k dispozici na Úřadě městyse
Svitávka nebo na internetových stránkách městyse na
www.svitavka.com.

Termín předložení žádosti na úřad městyse je 31. 1. 2011.
Informace ke stavbě kanalizace a ČOV

V současné době probíhá jednání se zhotovitelem,
technickým dozorem, projekční kanceláří a vedením městyse
o plánu a organizaci výstavby, který bude znám do konce ledna
příštího roku (zde se dozvíme, kdy se započne se samotnými

stavebními pracemi a ve kterých částech). S tímto plánem
výstavby vás seznámíme v dalším vydání radničních listů.
Případné další informace zodpoví místostarosta městyse pan
Jaroslav Zoubek.

Úřad městyse vlastní 2 ks odvlhčovače zdí. Zájemci, si mohou dohodnout zapůjčení těchto odvlhčovačů v kanceláři úřadu.
Místní poplatky pro rok 2011

Místní poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů pro rok 2011 je stanoven částkou 460,
Kč na osobu a rok. Vlastníci rekreačních objektů hradí 460, za
rok.

Od poplatku jsou částečně osvobozeni děti do 10 let věku –
hradí 50 % poplatku.

Odvoz odpadu je v pátek, v příštím roce bude navazovat na
čtrnáctidenní odvoz.

Odpad se ukládá do vlastních popelnicových nádob, tříděný
odpad do označených kontejnerů. Odvoz PET lahví je
zajišťován pytlovým sběrem a provádí se ve čtvrtek ve stejném
týdnu jako odvoz popelnicových nádob.

Poplatník je povinen uhradit místní poplatek jednorázově do
31. 5. kalendářního roku.

Místní poplatek ze psů na rok 2011 je stanoven částkou
120, Kč/rok. Držitel psa je povinen poplatkovou povinnost
uhradit do 31. 5. kalendářního roku.

Poplatková povinnost vzniká, jsteli držitelem psa staršího 3
měsíců.

Úhradu lze provést u KB, číslo účtu 2922631/0100, var.
symbol 3722 (odpad), var. symbol 1341 (poplatek ze psů),
poštovní poukázkou, nebo přímo na pokladně úřadu městyse.

Cena vodného v roce 2011 je pro domácnosti a ostatní
spotřebitele jednotná 22, Kč/m3.

Ing. Martin Cetkovský
Jaroslav Zoubek
MUDr. Pavel Loskot
Ing. Josef Vašíček
Miroslava Holasová
Pavel Krejcar
Mgr. Miloš Randula
Zdeněk Zeman

Milada Vašková
Petr Prokop
Ing. Jan Vašíček
Miroslav Dvořák
Radoslav Hruda
Milan Matějů
Kamil Kupsa

Komunální volby 2010
V říjnových komunálních volbách pro volební období 2010 –

2014 bylo zvoleno 15 následujících zastupitelů:
Na ustavujícím zasedání dne 9.11.2010 byli zvoleni:

Ing. Martin Cetkovský, starosta
Jaroslav Zoubek, místostarosta

Rada městyse:
Ing. Martin Cetkovský
Jaroslav Zoubek
Mgr. Miloš Randula

Zdeněk Zeman
Pavel Krejcar

Finanční výbor:
Ing. Josef Vašíček – předseda

Kontrolní výbor:
Miroslav Dvořák – předseda

Vážení spoluobčané,
členové Občanské iniciativy, sdružení nezávislých kandidátů

Vám všem děkují za Vaše hlasy v letošních říjnových
komunálních volbách. Na rozdíl od mnoha jiných měst a obcí
potvrdila Vaše vysoká volební účast 64,07 % zájem o věci

společné a Vaše hlasy jsou pro nás závazkem do budoucna.
Současně Vám přejeme příjemné prožití vánoc, osobní
spokojenost a pevné zdraví v roce 2011.

Pavel Krejcar, Miloš Randula, Zdeněk Zeman.
Děkujeme voličům za důvěru

Všem voličům bych chtěl za ODS i za svoji osobu a za
preferenční hlasy, které mně přidělili poděkovat. Je to pro nás
závazkem a všechny voliče, kteří volili ODS a přímo mě, nechci

svou prací zklamat.
Jaroslav Zoubek, předseda MS ODS Svitávka

Ing. Martin Cetkovský, MUDr. Pavel Loskot
ing. Josef Vašíček, Miroslava Holasová



Společenská kronika

Miroslav Foler 50 let
Karel Mach 55 let
Brigita Matějů 55 let
Zdeněk Hudský 55 let
Hana Benešová 55 let
Milada Konečná 55 let
Milan Hájek 55 let
Eva Kuběnová 55 let
Jana Marie Kratochvílová 55 let
Zdeněk Juřek 60 let

Jaroslav Pánek 60 let
Miluška Jakubcová 60 let
Bohuslav Věžník 60 let
Irena Chvátalová 65 let
Jan Vašíček 65 let
Miroslav Boucník 65 let
Marie Maršálková 70 let
Drahomíra Dvořáková 75 let
Josef Lžičař 75 let
Drahomíra Tichá 80 let

Marie Hrubá 81 let
Josef Špidla 82 let
Libuše Bašná 82 let
Jarmila Juřeková 84 let
Marie Dufková 85 let
Františka Puklová 87 let
Božena Nedomová 88 let
Olga Horáková 90 let

Blahopřejeme občanům, kteří slaví svá životní jubilea

Blahopřejeme rodičům, kterým se narodily tyto děti:
Jitka Skřičková Sofie Raušová Veronika Brodecká Tomáš Odehnal

Mateřská školka

Tříkrálová sbírka
Blíží se termín již tradiční „Tříkrálové sbírky“, která bude probíhat v celé České republice v termínu od 1. 1. do 14. 1. 2011 ve

spolupráci s Oblastní charitou Blansko.
Výtěžek sbírky bude použit na pomoc rodinám a lidem v nouzi.
Věříme, že začátkem ledna 2011 přijmete tříkrálové koledníky stejně přívětivě a vstřícně, jako v letošním roce. Děkujeme.

Zimní údržba
V rámci zimní údržby úklidu sněhu žádáme spoluobčany, aby

využívali parkování osobních vozidel, pokud je to možné, na
vlastních pozemcích, aby bylo umožněno odklizení sněhu na
obecních komunikacích, popřípadě přeparkovali osobní vozidla

na již odklizená místa.
Týká se to zaparkovaných vozidel na chodnících a nebo

těsně u chodníků, kde není možno provést údržbu technikou
odstraňující sníh.

Přivítali jsme nové občánky
Stalo se již tradicí, že každoročně vítáme na úřadě městyse nové občánky do života. Letos připadl termín na 4. prosince.

S radostí jsme proto slavnostně přivítali 16 nových občánků společně s jejich rodiči, prarodiči a přáteli.

Nejstarší občankou městyse Svitávka je paní Jarmila Novotná. Srdečně blahopřejeme.

Ferda má vymalováno
Vánoce se blíží a i v mateřském centru je to vidět. Nejen

u vás doma, ale i u Ferdy je čisto a nazdobeno. Začátkem
měsíce prosince jsme totiž naše prostory nechali vymalovat
a místo původní fialové malby s válečkem máme veselé
pastelové barvy. Provedli jsme generální úklid, vytřídili
opotřebované hračky a vyzdobili okna. V pondělí 13. 12.
v 15.30h se již sejdeme v naší útulné místnůstce a oslavíme
příchod vánoc. Všechny malé děti s doprovodem jsou srdečně
zvány.

Těšíme se na vás!
Přes vánoční svátky bude centrum uzavřeno. Provoz bude

zahájen 3. 1. 2011.
Veselé vánoce a šťastný nový rok přeje Mateřské centrum

Ferda.

Už se zase těšíme na Ježíška…..
Je to jako včera, když začal Advent a my jsme v mateřské škole prožili s rodiči pěkné odpoledne při výrobě adventních

věnečků a různé vánoční dekorace. Ve školce nás také navštívil Mikuláš se svými andílky a čertíky. Děti jim zpívaly, recitovaly,
některé se i trochu bály, ale protože byly celý rok „hodní“ dostaly pěkné balíčky.

Největší radostí budou však vánoce, které si v mateřské škole zpříjemňujeme výrobou různých ozdůbek, dekorací a pečením
cukroví. Rádi se také scházíme s rodiči a prarodiči u stromečku, kde děti předvádí to, čemu se od září ve školce naučily. I tento
rok nebyl Ježíšek lakomý, přivezl pod stromeček dětem spoustu dárečků. Domů jsme se všichni rozešli dobře vánočně naladěni.

Přejeme Vám šťastné prožití vánočních svátků a hodně zdraví v novém roce.
kolektiv zaměstnanců mateřské školy

Mateřské centrum Ferda



Svitávku navštívil Mikuláš
V mrazivou neděli 5. prosince 2010 v 17 hod. navštívil

Svitávku Mikuláš se svou družinou. Za doprovodu ohňostroje
přišel společně s andělem od kostela ke zvědavým i trošku
ustrašeným dětem. Mávnutím svou kouzelnou berlí rozsvítil
vánoční strom. Pak se vydal s dětmi, jejich rodiči, prarodiči
a všemi ostatními hledat čerty do parku. Ze „skleníku“, který se
na tento mikulášský večer proměnil v peklo, se ozývalo
burácení. Odtud vyběhli strašidelní čerti, aby si odnesli zlobivé
děti do pekla. A ty hodnější vyvolával Mikuláš postupně k sobě.
Po odříkání básničky nebo zazpívání písničky dostaly děti
mikulášskou nadílku.

Děkujeme Hasičům městyse Svitávka za jejich spolupráci při
této akci.

Miroslava Holasová, Ochotnické divadlo Svitávka

Bylo nás pět
Název tohoto příspěvku nemá nic společného se známým

románem Karla Poláčka, je pouze informací o jednom z dalších
poznávacích výletů svitáveckých turistů. Jejich cílem se 17.
listopadu stala Olomouc, která patří mezi největší a historicky
nejvýznamnější královská města v naší zemi.

První kroky od vlakového nádraží vedly tuto pětici
k bývalému (na Moravě druhému nejstaršímu) benediktinskému
klášteru Hradisko, kterému měla být roku 1169 Svitávka
darována. Od roku 1802 až do současnosti je objekt kláštera
využíván jako vojenská nemocnice, proto bylo i možné si část
restaurovaného interiéru prohlédnout. Zdejší kostel sv. Štěpána
(postava tohoto světce je vyobrazena na obecním znaku
Svitávky), byl toho dne bohužel uzavřen.

Další cesta přes Lazce (zde je doposud na fasádách
některých domů viditelná stopa po výšce hladiny vody, která
tuto oblast těžce postihla při povodních roku 1997) vedla
k nejvýznamnějšímu biskupskému sídelnímu chrámu sv.
Václava. Jeho stavba byla započata před rokem 1107,
definitivní a současnou podobu získal zásadním přetvořením
průčelí, jehož inspirací byl pařížský chrám St. Clotilde.

Nejsilnější zážitek ve výletnících zanechala návštěva
univerzitního kostela P. Marie Sněžné spojená s prohlídkou
běžně nepřístupné sakristie vybavené souborem zásuvných
skříní zdobených bohatou intarzií a řezbou nevšední úrovně, se
štukovou a malířskou ornamentální výzdobou stropu. Tuto

návštěvu s krátkým výkladem umožnil celkem nenápadný
starší pán pohybující se v kostele, který se později představil
jako zdejší varhaník. Díky němu bylo možno navštívit i hudební
kruchtu a vyslechnout v jeho podání ukázku hry na varhany
z roku 1729 s unikátně čistým barokním zvukem, který byl
umocněn dokonalým akustickým prostředím kostela. Unikátní
je i celková výzdoba této kruchty s figurálními motivy, z nichž
26 představuje nebeský orchestr s dobovými nástroji.

K dalšímu místu zasluhujícímu pozornost patřil 35 m vysoký
barokní sloup Nejsvětější Trojice s bohatou figurální výzdobou
vytvořený v letech 171654, který se nachází na Horním
náměstí a je zapsaný v seznamu památek světového
kulturního dědictví UNESCO. Poledne pak připomněl hodinový
stroj blízkého pověstného olomouckého orloje na severní
fasádě radnice, jehož kuriózní dnešní podoba z doby reálného
socialismu v ničem nepřipomíná jeho dávnou historii.

Procházka centrem města byla ukončena výstupem na
pozdně gotickou vížku kostela sv. Mořice, odkud je nádherný
výhled na celou Olomouc. Po posledním zastavení
v pravoslavném kostele sv. Gorazda nedaleko vlakového
nádraží, následovala cesta domů.

Pavel Krejcar

Ochotnické divadlo

Turistika
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Základní škola

Poděkování
Děti, které tráví čas po vyučování v naší školní družině si

kromě her a kreslení vyzkouší různé výtvarné techniky, vyrábí
dekorace z keramiky, korálků a různých dalších materiálů.

Díky aktivní podpoře některých rodičů – zejména pana
Martina Hrušky a Davida Šachera se mohou proměnit třeba

i v piráty, mít vlastní pirátskou vlajku a užít si „Pirátský den“ –
jak tomu bylo 15. 11. 2010.

Tímto děkujeme panu Hruškovi a Šacherovi za jejich snahu,
čas, práci i podporu při dalších aktivitách, které věnují dětem.

Jana Koumalová a děti ze školní družiny základní školy

Sběr papíru
V rámci ekologické výchovy provedli žáci naší školy v úzké

spolupráci s občany Svitávky v říjnu 2010 sběr starého papíru.
Akce byla zaměřena na zvelebení životního prostředí našeho
městyse a na posílení vědomí o nezastupitelné funkci dřeva
v životě člověka. Odměnou za vynaložené úsilí byl finanční dar
od firmy Sita Boskovice, se kterou spolupracuje naše škola již

druhým rokem. Za sponzorský dar od této firmy jsme pořídili
sportovní náčiní a pomůcky pro naše žáky.

Děkuji firmě Sita zastoupené panem Milanem Chlupem
a občanům Svitávky a těšíme se na další spolupráci při
zlepšování životního prostředí v našem regionu.

Mgr. Aleš Antl

Plesová sezóna v roce 2011
22. 1. 2011 Myslivecký ples Sokolovna hudba ARCUS Myslivecký spolek Svitávka

5. 2. 2011 Reprezentační ples Sokolovna hudba ARCUS SK Moravan Svitávka – oddíl kopané
19. 2. 2011 Sokolský ples Sokolovna hudba MAGNUM TJ Sokol Svitávka
19. 3. 2011 Maškarní bál Sokolovna hudba ARCUS Ochotnické divadlo Svitávka
29. 1. 2011 Dětský maškarní karneval Sokolovna Ochotnické divadlo Svitávka

! Přijďte s námi společně přivítat nový rok !
Městys Svitávka zve všechny občany na oslavy příchodu nového roku 2011

Na nový rok 1. 1. 2011 od 17 hod. bude v prostorách parku hrát
reprodukovaná hudba – DJ SWEET
V 18 hod. bude odpálen

novoroční ohňostroj
Pro zahřátí bude teplý punč, grog a čaj!




