
Radniční listy
Městys svitávka pRosinec 2012★  ★  ★

Myslivecký spolek Svitávka
Myslivecký ples 19. 1. 2013, Soko-
lovna Svitávka, začátek ve 20.00 
hod., hraje ARCUS

Ochotnické divadlo Svitávka
Dětský maškarní karneval 2. 2. 2013, 
Sokolovna Svitávka

TJ Sokol Svitávka
Sokolský ples 23. 2. 2013, Sokolovna 
Svitávka, začátek ve 20.00 hod., 
hraje ABC ROCK

Ochotnické divadlo Svitávka 
Maškarní ples 16. 3. 2013, Sokolovna 
Svitávka, začátek ve 20.00 hod.

Informace z radnice
Přejeme všem občanům krásné prožití vánočních svátků a v novém roce 2013 

hodně radosti, klidu a pohody.
Ing. Martin Cetkovský, starosta   •   Zastupitelstvo městyse a zaměstnanci úřadu městyse

Přivítání nového roku
Městys Svitávka vás zve na slavnostní při-
vítání nového roku a to 1. 1. 2013 v prosto-
rách obecního parku. V 18.00 hod. bude 
odpálen ohňostroj. Pro novoroční dobrou 
náladu bude hrát reprodukovaná hudba, 
občerstvení zajištěno.

Tříkrálová sbírka
V termínu od 1. 1.–14. 1. 2013 bude opět 
probíhat tradiční „Tříkrálová sbírka“.
Tato dobročinná akce, kterou pořádá Cha-
rita České republiky je největší dobrovol-
nickou akcí u nás v celostátním měřítku. 
Výtěžek sbírky je určen především na 
pomoc nemocným, handicapovaným, 
seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším 
jinak sociálně potřebným skupinám lidí.
Pokladnička po ty, kteří chtějí přispět na 
dobrou věc bude uložena v kanceláři 
úřadu městyse. 
Děkujeme všem, kteří přispějí.

Rozptylová loučka
V poslední době se stále častěji můžeme 
setkat se zakončením pohřebního obřadu 
na rozptylové loučce. Městys Svitávka se 
rozhodl o rozšíření této služby na místním 
hřbitově. Jako nejvhodnější bylo vybráno 
místo ve spodní části hřbitova.
Na jaře 2013 jsou plánovány konečné sta-
vební úpravy, výsadba dřevin a trávníku. 
Od léta 2013 bude tedy možnost tuto 
službu využívat i na místním hřbitově.

Oprava malého sálu 
Löw-Beerovy vily

V současné době probíhá rekonstrukce 
malého sálu Löw-Beerovy vily. Oprava ma- 
lého sálu navazuje na rekonstrukci velkého 
sálu, která proběhla v roce 2011. Jedná 
se o výměnu elektroinstalace, výmalbu  
a nátěr dřevěných obložek.
Na tuto akci městys Svitávka získal finanční 
příspěvek z ministerstva kultury ČR ve výši 
51 000 Kč. 

Přivítali jsme nové občánky
V měsíci říjnu tak, jako každý rok, proběhlo 
vítání nových občánků ve velkém sále 
Löw-Beerovy vily. Spolu s rodiči a praro-
diči jsme přivítali 22 dětí do života. Po kul-
turním pásmu byli noví občánci zapsáni 
do pamětní knihy městyse. Rodiče nových 

občánků obdrželi od úřadu městyse 
finanční příspěvek ve výši 3 000 Kč. Dále 
městys přispívá dětem do 10 let úhra-
dou jedné poloviny místního poplatku za 
komunální odpad. 
Přejeme dětem šťastný a radostný život.

Kulturní akce



Chodník Svitávka – Sasina Nastal adventní čas
Podzimní kalendář je krásný náhrdelník 
seskládaný z různých zážitků. Některé 
jsou drobné a nenápadné, jiné takové,k-
teré zanechají v srdíčku citový zážitek.
Jako třeba období ADVENTU. Období 
čtyř týdnů před Štědrým dnem.
Také ve školce jsme se sešli, abychom si 
vyrobili symbol tohoto období – adventní 
věnec.
Sušené pomeranče, hvězdičky, mašličky, 
ořechové skořápky – to vše se hemžilo 
drobnými dětskými prstíčky.
Maminky většinou obalily věneček vět-
vičkami a děti dotvářely svojí fantazií 
krásné výrobky. V dalších dnech jsme 
pekli perníčky, kterými jsme obdarovali 
příchozího Mikuláše, čerty a andílky. Oni 
na oplátku přinesli dětem balíčky plné 
dobrot.
Myslíte, že se děti bály? Ani ne, vždyť ve 
školce je vždy někdo, kdo zastoupí mámu 
a tátu.
A už jsou tu opět po roce chvíle, kdy 
kolem vládne ruch, všude se uklízí a peče, 
vzduch voní vanilkou, purpurou a jehli-
čím. Je to čas, kdy máme k sobě mnohem 
blíž a děláme si čas na obdarování svých 
blízkých. Také i my v mateřské škole pře-
mýšlíme, čím se potěšíme.
Zpěvem, vyprávěním, poslechem koled  
a u toho vyráběním dárečků pro své 
blízké.
Společně se pak setkáme u rozzářeného 
vánočního stromečku ve školce, kdy rodi-
čům předvedeme to, co jsme se od září 
naučili – verše, písně, tanečky a koledy.
Ježíšek přinesl také dárečky, na které se 
budeme těšit po vánočních prázdninách.
Dobře naladěni odcházíme do svých 
domovů.
Přejeme všem krásné prožití vánočních 
svátků a hodně zdraví, pohody a splnění 
všech přání v nastávajícím roce.

Kolektiv MŠ Svitávka
Do projektu s tímto názvem, organizova-
ného Střední odbornou školou a Středním 
odborným učilištěm v Blansku, se zapojili 
i žáci naší školy. Je určen pro žáky 7., 8.  
a 9.třídy. Jedná se o projekt, který bude pro-
bíhat od školního roku 2012/2013 a bude 
ukončen ve školního roce 2013/2014.
Cílem projektu je seznámit žáky základních 
škol s technickým vzděláváním na střední  
škole a odborném učilišti a motivovat  je 
ke studiu technických oborů, konkrétně  
v oboru Strojírenství a strojírenská výroba 
a Elektrotechnika. Po ukončení studia 
najdou absolventi uplatnění v některých  
firmách, které mají sídlo v našem okrese 
nebo blízkém okolí.
Projektový záměr reaguje na dlouhodobý 
nedostatek kvalifikovaných pracovníků  
v technických profesí na trhu práce, způ-
sobený také nízkým zájmem žáků ZŠ  
o studium technických oborů.
Mezi hlavní aktivity projektu patří exkurze 

V Brně v Uměleckoprůmyslovém muzeu 
na ul. Husova 14 právě probíhá výstava 
významného výtvarníka Huberta Kova-
říka, který tvořil ve Svitávce v 1. pol. 
20.stol. a byl zde rovněž aktivní v ama-
térském divadelním souboru. Těžiště 
celé výstavy tvoří dekorativní keramika 
a drobná užitná keramika dokumentu-
jící návrhy pro Kunštátskou keramiku  
a výrobu vlastní umělecko-řemeslné dílny 
Huberta Kovaříka. Velká většina svitávec-
kých domácností má ve vlastnictví něco  
z Kovaříkovy tvorby. Výstava potrvá  
do 23. 3. 2013. Ve dnech 23. 12., 26. 12. 
2012 a 2. 1. 2013 je na tuto expozici volný 
vstup.

V říjnu a listopadu se uskutečnily stavební 
práce na akci „Chodník Svitávka – Sasina“. 
Na tuto spojnici mezi obcemi všichni oby-
vatelé Sasiny netrpělivě čekali. 
Stavební práce trvaly necelých 50 dní.
Samotné realizaci akce předcházelo vy- 
koupení pozemků od soukromých vlast-
níků. Tímto bychom chtěli poděkovat 
občanům, kteří bezúplatně věnovali po-
zemky Úřadu městyse Svitávka.

Dalším krokem bylo získání potřebných 
povolení od dotčených orgánů. 
V říjnu proběhlo výběrové řízení, kterého 
se zúčastnilo 5 firem. S nejnižší cenovou 
nabídkou byla vybrána firma HOLAS CZ, 
s.r.o. Lazinov s cenou 420 016 Kč, včetně 
DPH. Stavba byla předána do užívání  
5. 12. 2012. Chtěli bychom tímto upozor-
nit, že cesta slouží pouze pro pěší!!!

žáků ze základních škol do SOŠ a SOU 
Blansko, kde se žáci seznámí s prostředím 
školy, průběhem výuky a mohou si pro-
hlédnout  zajímavé výrobky z oblasti strojí-
renství a elektroniky, exkurzí ve vybraných 
firmách. Další aktivitou jsou soutěže pro 
žáky ZŠ, které probíhají na SOŠ a SOU  
v Blansku.  Soutěž se skládá ze dvou části: 
teoretické – znalosti učiva fyziky a mate-
matiky,  praktické – dovednosti z elektro-
techniky a strojírenství ( základní nářadí, 
pomůcky a materiál).
Žáci 9. třídy se již soutěže v elektronické 
oblasti zúčastnili a v porovnávání znalostí 
a dovedností z této oblasti se žáky dva-
nácti škol okresu Blansku si vedli velmi 
dobře, skončili v první polovině startov-
ního pole. Ve čtvrtek 13.12. pojedou na 
soutěž žáci 8. třídy, kde budou  porovnávat 
síly v oblasti strojírenství. Věřím, že obstojí 
stejně dobře, jako jejich starší spolužáci.

Marcela Langrová

Perspektiva technického vzdělávaní

Pozvánka 
pro milovníky umění



Oprava hrobu
Návštěvníci místního hřbitova si jistě 
všimli, že proběhla celková rekonstrukce 
hrobu umučených vojáků z 2. světové 
války, který je umístěný v horní části hřbi-
tova. Došlo ke zmenšení rozměrů hrobu, 

osazení obrub a zakrytí hrobu deskou. 
Dominantou je kříž s nápisem – „Na věč-
nou památku hrdinům umučeným za naši 
svobodu 12. 5. 1945“. 
Text byl vyryt i na původním dřevěném 

kříži, který byl z důvodu stáří odstra-
něn. Opravu hrobu provedlo Kamenictví 
Zelinka ze Svitávky. Celkové náklady se 
vyšplhaly na 28 000 Kč.

Mateřské centrum Ferda  
=  rodinné centrum

Konec roku je často spojován s bilancová-
ním toho, co se podařilo, co už méně a co 
se nezdařilo vůbec. Je tomu i u nás. Naše 
centrum během tohoto roku nabízelo 
program téměř všem vrstvám obyvatel-
stva. Navázali jsme spolupráci s myslivci, 
sokoli a divadelním spolkem. Pokračovali 
jsme ve spolupráci se Všehodílnou Blanky 
Matuškové. Nebyla nám cizí pomoc s  úkli-
dem obecního lesa.  Prosadili jsme vznik 
kroužku Broučci, vyhotovení posezení 
na cyklostezce. Oboje za podpory úřadu 
městyse. Zapojili jsme se do kampaně 
Město pro děti (vyhodnocení najdete na 
našem webu).
Akce pro celou rodinu si získávají vaši 
oblibu, takže bychom je rádi pravidelně 
zařadili do našeho programu. V prosinci 
jsme se vydali ,, Po stopách lovců mamutů“ .  
V roce 2013 bychom chtěli nabídnout:
Leden – společné plavání v lázních Bos-

kovice
Únor – návštěva planetária v Brně
Březen – výprava ke krmelci
Duben – otvírání studánek
Květen – pěší nebo cyklovýlet
Červen – výlet na parník na Brněnskou 

přehradu
 
Stálý program zůstává nezměněn:
PO  9.30 – 11.00 hod. – program 
pro nejmenší
ST  19.00 hod. – cvičení Body and Mind 
a Pilates s Janou Streckovou 
ČT  16.00 – 17.30 hod. – Zpívání 
v hudebce
Promítání pohádek na promítačce

Ferdova dílna :
 3. 1. – loutka z vařečk
 10. 1. – výroba sněžítka
 17. 1. – výroba lampičky
 4. 1. – vitamínová bomba

ČT 16.30 hod. – volejbal v sokolovně
Veškeré informace najdete na www.
mcferda.cz

Chtěli bychom vám poděkovat za vaši 
přízeň a podporu v tomto roce. Těm, co 
stále  otálejí s návštěvou našeho MC vzka-
zujeme: ,,Neseďte doma a přijďte za námi 
za nevšedními zážitky“.
Všem lidem dobré vůle, přejeme krásné 
vánoce a šťastný nový rok.

Za MC Ferda 
Šárka Bartoňková a Jana Strecková
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Vážení občané, 
další rok je opět za námi a proto mi dovolte, abych vám popřál příjemné prožití vánočních svátků 

a do nového roku 2013 hodně štěstí a zdraví, optimismus a chuť do života. 
Děkuji vám za vaši spolupráci a přízeň. Pevně věřím, že společně s vámi splníme nelehké úkoly, 

které před námi stojí.

Jaroslav Zoubek, místostarosta městyse


