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Zastupitelstvo městyse Svitávka dne 
24. 3. 2014 schválilo rozpočet pro rok 
2014. Městys bude hospodařit s  přebyt-
kovým rozpočtem, jehož příjmy a  výdaje 
činí cca 28  900  000 Kč, přičemž přebytek 
nebo-li plánovaná rezerva činí 6 666 000 
Kč. K nejvýznamnějším investičním akcím 
letošního roku, které plánujeme realizovat 
patří oprava fasády budovy Pošty, dokon-
čení vodovodního řádu do  části „Labuť“, 
dokončení úprav v  obecním parku. Dále 
je v  plánu pokračování budování kana-
lizačních přípojek a  v  neposlední řadě 
opravy vybraných místních komunikací 
a  podpora oprav krajských komunikací 
na příjezdu do obce ve směru od Letovic 
a od Boskovic. 
Z menších investic plánujeme opravu dět-
ských hřišť, zbudování parkoviště na ulici 
Školní, nového podia v  parku, výměna 
světel pouličního osvětlení, zřízení další 
třídy v  mateřské škole od  1. 9. 2014 
a mnoho dalších drobných akcí.

Jak jsme vás již informovali v  předešlých 
číslech radničních listů, v  současné době 
běží zkušební provoz čistírny odpad-
ních vod. Žádáme proto občany, kteří se 
dosud nepřipojili na kanalizační řád, aby 
tak neprodleně učinili v termínu do 30. 
6.2 014. Ze zákona o vodovodech a kana-
lizacích totiž vyplývá, že pokud je v  obci 
zbudována kanalizace, je povinnost se 
na tento kanalizační řád připojit. Důrazně 
proto vyzýváme občany ke zbudování 
kanalizační přípojky tam, kde je to tech-
nicky možné a to do výše uvedeného 
termínu. Vodárenská a.s. bude od druhé 
poloviny roku provádět kamerovým sys-
témem kontroly napojení a také kontroly 
nepovolených přípojek a při zjištění budou 
vyvozeny důsledky. Je v zájmu nás všech, 
aby na kanalizační řád byly připojeny 
všechny nemovitosti a to také z  důvodu 
kontrol odboru životního prostředí na 
vypouštění odpadních vod ze stávají-
cích   jímek a septiků. K přihlášení je třeba 
kontrola nápojného bodu a po předlo-
žení územního souhlasu vyplnit přihlášku 
k  odvádění odpadních vod do kanalizace 
pro veřejnou potřebu. 

Krádeže v obecních lesích
V poslední době se množí krádeže dřevní 
hmoty v obecních lesích. Žádáme občany, 
kteří zjistí neoprávněné kácení, aby infor-
movali úřad městyse. Upozorňujeme, že 
případy krádeží budou řešeny prostřed-
nictvím Policie ČR.

Z jednání rady a zastupitelstva 
městyse 
Zastupitelstvo městyse schválilo při-
stoupení  do  Sdružení obcí, vlastníků 
vodohospodářské infrastruktury (SOVVI) 
za  účelem zajištění možnosti provozo-
vání nově vybudované infrastruktury 
na základě vlastnického modelu.

Byla uzavřena  smlouva o poskytnutí pod-
pory ve  výši 33  908 Kč na  akci „Úprava 
parku městyse Svitávka“ ze Státního fondu 
životního prostředí ČR v  rámci Operač-
ního programu Životní prostředí. Dotace 
je určena na spolufi nancování akce a pří-
jemci podpory má být poskytnuta rovněž 
dotace ze státního rozpočtu na předfi nan-
cování výdajů, které mají být kryty pro-
středky Evropského fondu pro regionální 
rozvoj a bude činit maximálně 474 716 Kč. 

Zastupitelstvo městyse dále rozhodlo 
o poskytnutí podpory na provoz TJ Sokol 
ve  výši 100  000 Kč, SK Moravan ve  výši 
90 000 Kč a Cykloklub 10 000 Kč. 
Rovněž formou grantů jsme podpořili 
následující organizace:
Základní škola  5 000 Kč
Mateřská škola 15 000 Kč
Mateřské centrum Ferda 15 000 Kč
Ochotnické divadlo 20 000 Kč
Svatojánská pěvecký sbor 17 000 Kč
TJ Sokol 6 000 Kč
Cykloklub 40 000 Kč
SK Moravan 25 000 Kč
Myslivecký spolek 15 000 Kč
Sbor dobrovolných hasičů 5 000 Kč
Kynologický klub 7 000 Kč
Osadní výbor Sasina 10 000 Kč
  Finančně budou také 
podporovány příspěvkové organizace. 
MAS Boskovicku PLUS se podařilo získat 
podporu na projekt spolupráce „Technické 
školky“, do  kterého se zapojila Mateřská 

škola Svitávka. Městys se podílí na spolu-
fi nancování projektu částkou 18  500 Kč. 
Základní škola Svitávka se podílí na  pro-
jektu z  programu rozvoje venkova ČR 
„Přírodní učebna s herními prvky“ v areálu 
školy, který bude realizován v  červenci 
letošního roku. Celkové výdaje projektu 
jsou 296 715 Kč, příspěvek EU 186 057 Kč, 
příspěvek městyse činí 46  515 Kč. Sbor 
dobrovolných hasičů obdrží příspěvek 
na provoz ve výši 322 000 Kč.
V  neposlední řadě počítá rozpočet s  plá-
novanou výstavbou sběrného dvora 
v  blízkosti nové čistírny odpadních vod 
s tím, že v nejbližší době čekáme na roz-
hodnutí o přidělení dotace. V případě, že 
bude žádost úspěšná, plánuje se zahájení 
výstavby již v letošním roce.
Věřím, že všechny plánované akce se nám 
podaří zdárně realizovat.

Ing. Martin Cetkovský
starosta městyse

Začíná jaro a jsme tu opět 
s informacemi ohledně 

kanalizace a ČOV
Na  základě podané výzvy k  podání 
cenové nabídky k veřejné zakázce malého 
rozsahu s  názvem „Oprava chodníku – 
Sasina“ byla vybrána nabídka  Zednictví 
Dobeš, Světlá ve  výši 73  834 Kč, vč. DPH. 
Oprava bude probíhat během měsíce 
dubna a května 2014.

Rada městyse Svitávka  schválila podání 
žádosti na Úřad práce Blansko o příspěvek 
na  vytvoření 3 pracovních míst v  rámci 
veřejně prospěšných prací. Zájemci, kteří 
jsou vedeni jako uchazeči o  zaměstnání 
na úřadu práce se mohou hlásit na úřadě 
městyse. 

Na základě Výzvy k podání nabídky na pl-
nění zakázky malého rozsahu na  služby 
s  názvem „Zalesnění holin na  LHC měs-
tyse Svitávka“ byla vybrána nabídka pana 
Karla Dufka, Služby v lesnictví a myslivosti, 
Milonice s cenou 110 735 Kč bez DPH.
Rada městyse schválila uzavření smlouvy 
s tímto uchazečem dle nabídky.

Rada městyse schválila znění Výzvy 
k  podání nabídky na  zakázku s  názvem 
„Oprava bočního balkonu – Löw-Beerovy 
vily“ a „ Obnova I. podlaží – Löw-Beerovy 
vily “.



V  letošním roce budeme pokračovat 
s úpravou parku. Budou vysázeny vzrostlé 
stromy, keře i  pokryvné rostliny.  První 
etapa je revitalizace parku a  další eta-
pou budou pěší cesty a  umístění laviček 
k odpočinku. 
Úpravy se dočká také současné podium 
v parku. Bude vybudováno ve druhé etapě 
úprav.  Nově navrhované je ve stejné veli-
kosti a bude na stejném místě.  Základní 
zděná konstrukce na betonovém základu 
bude doplněna konstrukcí dřevěnou. 
Kompozicí i  ztvárněním navazuje svým 
charakterem na  blízký objekt skleníku. 
Přední část bude mírně vyklenutá, ze 
zděné podezdívky vybíhají dvě čtveřice 
zděných sloupů. Vlastní objekt modeluje 
obvodová a střešní dřevěná konstrukce.
Před zahradním průčelím vily je navrho-
ván jednoduchý dekorativní motiv, který 

je inspirován vitráží  okna v  hale vily.  
Mezi záhony budou plochy vysypané žlu-
tým pískem. Po obou stranách terasy vily 
bude dvojice pyramidních habrů. Stáva-
jící  dlážděná cesta je rozšířena pískovou 
plochou s  lavičkami. Celek parku a  jeho 
jednotlivé části jsou zpřístupněny trav-
natými pěšinami lemovanými obrubou  
z  kamenných kostek. Stávající dětské 
hřiště bude přemístěno k  fotbalovému 
hřišti.
Předpokládaný termín dokončení prací je 
první polovina letošního roku. 
Situace sadových úprav je vyvěšena 
k  nahlédnutí ve  vývěsce úřadu městyse 
na náměstí. 
Přikládáme fotodokumentaci  postupu 
prací při kácení nevhodně vysazených  
a  zdravotně narušených dřevin v  jedná 
z částí parku (na špici).

Dokončení úpravy parku městyse Svitávka

MC Ferda – vycházka ke krmelci
V sobotu 1. března 2014 uspořádalo 
MC Ferda Svitávka společně s myslivec-
kým spolkem Svitávka v pořadí již třetí 
vycházku ke krmelci. Počasí nám přálo, a 
tak jsme se opět v hojném počtu vydali 
tentokrát směr Chrudichromy, ke krmelci 
u řeky. Tam už nás za Myslivecký spolek 
Svitávka očekávali pan Marek Plevač a sl. 
Zábojová, kteří měli pro děti připraveny 
úkoly v podobě poznávání zvířátek podle 
obrázků a stromů podle větviček. Pro-
běhla i krátká běžecká soutěž, zakončená 
sladkou odměnou. Největší odměnou ale 
byla radost dětí, že mohly dát zvířátkům 
do krmítka spousty dobrot, které jim při-
nesly. Dalším úkolem pak bylo hledání 
zvířecích stop v okolí a jejich odlévání ze 
sádry. Kvůli suchu se nám ale nepodařilo 

v okolí žádné stopy zvířátek najít. Pan 
Plevač ale chytře zaimprovizoval a tak si 
mohly všechny děti odlít ze sádry otisk 
srnčího kopýtka a mít tak na tento den 
krásnou památku. Kdo měl chuť, mohl 
si opéct párek na připraveném ohništi. 
Všechny děti pak za účast dostaly malou 
odměnu a krásnou medaili. Velké podě-
kování za perfektní přípravu patří panu 
Plevačovi a sl. Zábojové z mysliveckého 
spolku, kterému děkujeme za sponzorský 
dar. Bylo to moc krásné odpoledne. Už teď 
se těšíme na další vycházku.
Více naleznete na: www.mcferda.cz
Nyní také vše o Naučné stezce na www.
naucna-stezka-svitavka.webnode.cz

Za MC Ferda Svitávka 
Matuškovi

Sobota 31. května: Dětský den
Divadelní představení „O Honzovi a Barušce“ 
v parku městyse + hry a soutěže pro děti.

Sobota 28. června – 
Zájezd do ZOO Olomouc
Příspěvek na autobus: děti 100 Kč, dospělí 
150 Kč 
Vstupné do ZOO: děti 70 Kč, dospělí 110 Kč
Přihlášky na tel. č. 724 790 660 do 16. 6. 2014

Dětský divadelní tábor –17. 8. do 22. 8. 
Rekreační zařízení 
VYHLÍDKA Blansko – Češkovice   
Pro děti budou připraveny různé výlety po 
okolí, hry, soutěže. Cena 2  200 Kč za dítě. 
Cena obsahuje ubytování, 5x denně stravu 
+ pitný režim. Cestovné, vstupné, výtvarný 
materiál, odměny pro děti, pojištění bude 
hrazeno z  grantu městyse Svitávka. Ubyto-
vání v 2–6 lůžkových pokojích s balkonem, 
nebo terasou. Pokoje nabízejí krásný výhled 
do okolní zalesněné krajiny a na rybník. Na 
každém pokoji je k dispozici koupelna se 
sprchovým koutem a toaleta. Prosíme o při-
hlášky vašich dětí na  tel. č. 724 790 660 do 
31. 5. 2014.

Ochotnické divadlo Svitávka
Z našich dalších akcí:

V úterý 21. 1. 2014 proběhl na naší škole 
zápis do první třídy. K zápisu přišlo celkem 
23 dětí. Děti přicházely plny očekávání 
a  nervozity z  toho, co je čeká. Doprová-
zeli je rodiče a dokonce někdy i prarodiče. 
Děti měly přesvědčit o své školní zralosti 
tím, že poznávaly barvy, porovnávaly veli-
kosti, počítaly, malovaly a  samozřejmě 
předvedly básničky a písničky, které si pro 
tento den připravily.
Vše se jim snažili zpříjemnit žáci 5. třídy, 
kteří je svými kostýmy zavedli do  světa 
známých pohádek. Plněním různých 
úkolů mohly předvést zejména svoji 
šikovnost. Za jejich snahu je čekala sladká 
odměna.
Přejeme všem přijatým žákům, aby se jim 
školní práce dařila a stali se tak úspěšnými 
školáky.

Mgr. Jana Koudelková 

TJ Sokol Svitávka pořádá v místní soko-
lovně dne 18. 5. 2014 v 15. 00 hodin 
Tělovýchovnou akademii, představí se 
zde všechny oddíly ukázkami ze své čin-
nosti (rodiče a děti, mladší žáci, stolní 
tenis, tenis, florbal, posilovna, jóga, tram-
polínky, břišní tance).
Jako hosté vystoupí: 
 Jana Strecková – pilates
 Martin Valla – zumba 
Všechny srdečně zveme nejen na akade-
mii, ale i k nám do tělocvičny na cvičení.

TJ Sokol Svitávka

Tělovýchovná 
akademie

Zápis



Od 15. 5. 2014 je plánovaná uzavírka křižovatky  I/43 a II/150 u Sebranic. Délka uzavírky bude 20 dnů, přičemž po 10 dnech se křižovatka 
II/150 a I/43 zprůjezdní a objízdná trasa povede jen přes Skalici nad Svitavou. 

Plánovaná uzavírka na křižovatce I/43

JABLOŇANY

I/43 SMĚR SVITAVY - BRNO 

I/43 - III/37428 - III/37429 - II/150 - III/37420 - I/43
(SMĚR BRNO - SVITAVY/BOSKOVICE/) PLATÍ I PRO BUS
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I/19 - I/43 - III/37428 - III/37429 - II/150 /PLATÍ PRO NÁKLADNÍ AUT./
(SMĚR SEBRANICE - BOSKOVICE)

I/19 - I/43 - III/37420 - II/150  /PLATÍ PRO OSOBNÍ AUT./
(SMĚR SEBRANICE - BOSKOVICE)

UZAVŘENÝ ÚSEK VE SMĚRU BRNO - SVITAVY

BUS LINKOVÉ OSOBNÍ DOPRAVY BUDE MÍT 
UMOŽNĚN PRŮJEZD KŘIŽOVATKY U SEBRANIC 
A TO VE SMĚRU: II/150 - I/43 SMĚR SVITAVY
I/43 - II/150 SMĚR BOSKOVICE

I/43 Voděrady - kř. II/150 + I/43 Sebranice, kř. I/43 se sil. II/150

MK

II/150 - III/37418 - III/3746 - III/3744 - I/43 - I/19 /PLATÍ PRO NÁKLADNÍ AUT./
(SMĚR BOSKOVICE - SEBRANICE, ŽĎÁR N. SÁZ.)  

BOSKOVICE

LETOVICE

22. dubna oslavují lidé na celém světě 
„Den Země“ – svátek naší modré planety. 
Tento mezinárodní svátek vznikl v roce 
1970 v USA. Oslavou Dne Země dokazují 
lidé na celém světě, že ochrana životního 
prostředí na Zemi jim není lhostejná. Na 
podporu způsobu života, který je pro naši 
planetu příznivější, jsou pořádány různé 
akce – koncerty, soutěže, pochody, vysa-
zují se stromy, čistí a uklízí se příroda.
Také Základní škola Svitávka připravuje 
na duben akce, zaměřené na ochranu 
přírody a krajiny v místním regionu. První 
akcí bude vyčištění a obnova studánky v 
lokalitě Leséky, na které se budou podílet 
členové Ekotýmu naší školy pod vedením 
p. uč. Rehové a Podloucké. Druhou akcí 
bude úklid okolí městyse od plastů a PET 
lahví, spojený s úklidem koryta Sebránku 
od Sebranic až po ústí Sebránku do Svi-
tavy. Na této akci se bude podílet celá 
škola ve spolupráci s Povodím Moravy, 
oblastní závod Blansko. Završením ekolo-
gických aktivit bude sběr starého papíru 

ve spolupráci s obyvateli městyse. Smys-
lem celé naší dubnové aktivity sledujeme 
zapojení žáků školy do praktických čin-
ností v rámci ekologické výchovy, vyčiš-
tění našeho regionu a vytvoření kladného 
vztahu k přírodnímu prostředí. 
Je důležité, aby děti poznaly krásu přírody 

Den Země

MASÁŽE A KOSMETIKA 
Bc. Lucie Borková, Dis. - diplomovaná zdravotní sestra NABÍZÍ:

● Kosmetické ošetření pro všechny typy pleti
● Depilace

 ● Barvení obočí a řas
● Galvanická žehlička

● Rekondiční masáže NOVĚ!

 - MAXIMÁLNÍ PÉČE - BEZKONKURENČNÍ CENY- PŘÍJEMNÉ  DOMÁCÍ PROSTŘEDÍ – 

Při předložení tohoto inzerátu získáte 50% slevu na masáž!
Platí do 30.5.2014

V Domkách 433, Svitávka, tel. 739410107, www.kosmetickalucie.wbs.cz, Po–Ne: 6-22hod

a zároveň si uvědomily, jak je křehká a jak 
je nutné ji chránit a zachovat pro další 
generace.
O výsledku školních ekologických aktivit 
budeme informovat v dalších radničních 
listech.

Aleš Antl – ředitel školy



Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do přírody nedostává 
velké množství nebezpečných látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy, plasty a jiné mate riály 
(sklo či beton), které se díky recyklaci dají znovu využít?

• Můžete je odevzdat prodejci 
 při koupi nového spotřebiče

• Odevzdejte je na sběrný dvůr

•  Využijte mobilních sběrných míst 
– informujte se na obecních úřadech

•  Další možnosti pro odevzdání 
naleznete na www.elektrowin.cz

Odkládejte 
vysloužilé elektrospotřebiče 
na místa zpětného odběru!

www.elektrowin.cz
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