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Informace z radnIce
Sběrný dvůr
V  souhlasu s  dlouhodobým záměrem 
městyse na  zbudování sběrného dvora, 
resp. jeho přemístění z náměstí do lokality 
u  nově zbudované ČOV, městys požádal 
o  poskytnutí dotace na  jeho výstavbu. 
Počátkem červena tohoto roku bylo 
potvrzeno ze strany SFŽP úspěšné při-
jetí žádosti a  zařazení našeho projektu 
na  seznam podporovaných projektů. 
Předpokládaný termín zahájení prací bude 
v září 2014 a dokončení jaro 2015. Předpo-
kládané náklady dle žádosti o poskytnutí 
dotace činí celkem cca 9,3 mil. Kč. O dal-
ším průběhu realizace výstavby budete  
průběžně informováni. 

oprava komunikací 
Rada městyse schválila Smlouvu o  po- 
skytnutí příspěvku od  Správy a  údržby 
silnic Jihomoravského kraje Brno ve  výši  
200  000 Kč. Příspěvek je poskytován 
za  účelem provedení opravy části komu-
nikace na ulici Školní a části komunikace 
na  ulici Jiráskové. Oprava bude realizo-
vána v  letošním roce. V  ulici Jiráskové 
bude oprava probíhat pouze po  Auto-
bazar Ševčík z  důvodu plánované pře-
ložky, zbývající část silnice až po napojení 
na komunikaci I/43. O případných omeze-
ních budete včas informováni.

oprava chodníku před autobusovou 
zastávkou na Sasině
V  termínu od  14. 4. 2014 do  22. 4. 2014 
proběhla rekonstrukce chodníku před 
autobusovou zastávkou na  Sasině 
ve směru na Letovice. Výzvou na předlo-
žení cenové nabídky bylo osloveno cel-
kem 6 firem. Kritériem hodnocení nabídky 
byla nejnižší nabídková cena. Rada měs-
tyse Svitávka vybrala jako nejvhodnější 
nabídku firmu Zednictví Dobeš, Světlá.  
Oprava chodníku spočívala v  odstranění 
původního podkladu, oprava opěrné 
zídky, výměna obrubníků a položení nové 
zámkové dlažby. Celkové náklady na tuto 
akci byly ve výši 113 683 Kč, včetně DPH.

obnova I. podlaží Löw-Beerovy vily
Městys Svitávka podal žádost o  dotaci 
z  rozpočtu Jihomoravského kraje na  akci 
„Obnova kulturní památky Löw-Beerova 
vila“. Ve  výběrovém řízení bylo osloveno 
celkem 10 firem. Kritériem hodnocení 

nabídky byla nejnižší nabídková cena.
Rada městyse Svitávka jako nejvhodněj-
šího uchazeče vyhodnotila firmu Stavby 
Jordán s.r.o., Mladkov. Oprava spočívá 
v odstranění malby, nátěru obložek, dveří, 
výměna elektroinstalace.
Cena za  realizaci akce je stanovena na  
91 113 Kč, včetně DPH. 

Lesní hospodářství
V měsíci dubnu letošního roku firma Karel 
Dufek, Milonice provedla výsadbu dře-
vin v  obecních lesích v  lokalitách „Cyklo-
stezka, U koupaliště, Hradisko a Hodiška“. 
U cyklostezky bylo vysázeno 625 ks saze-
nic smrku, 2 400 ks sazenic buku. Na Hra-
disku 700 ks sazenic lípy a 1 500 ks smrku. 
U koupaliště a na Hodišce se vysázelo cel-
kem 950 ks smrku. Dále byly nově vznika-
jící smrkové porosty ošetřeny postřikem 
proti klikoroku borovému. 
Firma Dufek bude nově vysázené plochy 
ošetřovat po dobu dvou let. 

zateplení budovy Pošty, Palackého 183
Rada městyse Svitávka schválila znění 
výzvy na  zhotovitele na  akci “ Oprava 
fasády objektu Pošty, ulice Palackého, 
Svitávka“. Předmětem veřejné zakázky je 
oprava stávající historické fasády, oprava 
a zateplení zadní části fasády, oprava říms 
a hromosvodů. Termín oprav je stanoven 
od 1. 7. 2014 do 31. 8. 2014. 

Hřbitov
Rozhodnutím rady městyse byla na míst-
ním hřbitově zřízena vsypová loučka. 
K  tomuto rozhodnutí došlo z  podnětu 
občanů i  nových požadavků na  pohřbí-
vání zesnulých. Pietní místo bylo vysvě-
ceno na podzim roku 2013.
Co je to vsypová loučka? Jedná se o oddě-
lenou plochu v  dolní části místního 
hřbitova. Je to nový způsob pohřbívání, 
jednoduchý a  nenákladný, ale po  všech 
stránkách důstojný. Plocha vsypové 
loučky je oddělena obrubníkem, upro-
střed je plocha sloužící na  odkládání 
květin, svíček a  jiných vzpomínkových 
předmětů. Na  travnatou plochu je vstup 
zakázán. Jednotlivé vsypy jsou zazname-
nány do  evidence správy hřbitova. Ulo-
žení zpopelněných lidských ostatků se 
provádí formou vsypu do předem připra-
veného vrtu. 

Jedná se o  důstojné, pietní místo, proto 
žádáme občany, aby dodržovali zákaz 
vstupu na travnatou plochu. 
Vsyp je povolen pouze po souhlasu Měs-
tyse Svitávka. Provoz vsypové loučky se 
řídí Řádem veřejného pohřebiště. 
Uložení zpopelněných ostatků je bez-
platné. Veškeré informace o  této nové 
službě získáte na  tel.čísle 733  745  336 
nebo přímo na Úřadě městyse Svitávka. 
V  rámci obnovy zeleně na  místním hřbi-
tově bylo vysázeno 17 ks dřevin a  to 
okrasné třešně, javory a  topoly, zhruba 
60 ks keřů a  pokryvných rostlin. Jak 
jste si již jistě všimli, byla zprovozněna 
původní studna s  pumpou. V  předešlém 
období byla voda odebírána z  veřej-
ného vodovodního řádu, což navyšovalo 
náklady na vodném. Obnova pumpy byla 
nezbytná proto, aby nedocházelo k navy-
šování ceny služeb spojených s  nájmem 
hrobových míst. Věříme, že tento krok 
nebude brán občany negativně. Pokud 
však by pro některé občany bylo toto 
fyzicky náročné, je možné obrátit se 
s  požadavkem na  úřad městyse. Děku-
jeme za pochopení.
  Ing. Lenka Hamplová

místní poplatky 
Obecně závaznou vyhláškou městyse 
Svitávka byl stanoven místní poplatek 
za  sběr a  odstraňování komunálních 
odpadů a  dále místní poplatek ze psů 
na  rok 2014. Úhrada poplatkové povin-
nosti je stanovena jednorázově do  31. 5. 
kalendářního roku.
Upozorňujeme poplatníky, kteří dosud 
neuhradili místní poplatky, aby provedli 
úhradu v nejbližším termínu. 
Poplatek za  sběr a  odstranění komunál-
ních odpadů je stanoven částkou 460 Kč 
na osobu a rok a poplatek ze psů ve výši 
150 Kč za rok. Od poplatku za odpad jsou 
osvobozeny děti do 10 let, hradí  polovinu 
poplatku. 
Úhradu lze provést bankovním převodem 
na účet č. 2922631/0100 u KB, var.symbol 
3722 (odpad), var. symbol 1341 (popla-
tek ze psů) s  uvedením jména poplat-
níka. Dále poštovní poukázkou, kterou 
lze vyzvednout na  úřadě městyse nebo 
přímo na pokladně úřadu městyse. 
Nedoplatky budou vymáhány podle 
zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. 



Italové ve Svitávce během 1. světové války

Studánka

Během 1. světové války našlo ve Svitávce 
a okolí přechodný domov asi  111 říšských 
Italů z oblasti jižního Tyrolska. Přijeli k nám 
v  roce 1915 po  vypuknutí války Itálie 
s  Rakouskem. Našli zde dočasný domov, 
obživu a  děti zde chodily do  školy. Vět-
šině se tady podařilo přežít období, kdy 
jejich vlastní domovy se ocitly uprostřed 
válečné vřavy. Potomci těchto vysídlenců 
i v dnešní době s úctou udržují vzpomínky 
na jejich pobyt u nás. 
V letošním roce uplyne 100 let od vypuk-
nutí  1. světové války. Rozhodli jsme se 
tuto nelehkou dobu připomenout vydá-

Už od  pradávna lidé uctívali zdroje vody 
vyvěrající v  přírodě, pečlivě je opatrovali 
a  vážili si jich. Také proto jsme obnovu 
a  vyčištění nedaleké studánky zahrnuli 
do našeho Plánu činností a zároveň jsme 
této akce využili ke  stmelení  Ekotýmu. 
Když jsme dorazili na  ono místo, viděli 
jsme jen jámu v  zemi zavalenou hlínou 
a zasypanou roštím. Tohle že má být stu-
dánka?! A  kde je voda? I  přes počáteční 
pochybnosti a nepřízeň počasí se všichni 
pustili s  chutí do  práce. Kopali, hrabali, 
vytrhávali trávu, nosili kameny. A  najed-
nou se objevil … malý zázrak přírody – 
pramínek čisté vody vytékající ze země. 
Dokázali jsme to! Děti s  nadšením sle-

ním knihy a  uspořádáním výstavy „Italští 
uprchlíci na  Moravě“. Rádi bychom vás 
poprosili, abyste nahlédli do  rodinných 
archivů a pokud máte nějaké fotografické 
nebo písemné památky o  Italech z  této 
doby, abyste nám je zapůjčili. Materi-
ály, které byste nám zapůjčili, přineste 
na Úřad městyse ve Svitávce.  Dokumenty, 
které nám svěříte, po  zkopírování nebo 
naskenování okamžitě vrátíme. 
Děkujeme za  vaši ochotu a  spolupráci 
s námi. 
    

Ivana Bojdová, Karel a Eva Šebkovi

dovaly plnící se studánku a  všichni jsme 
společně sdíleli ten úžasný pocit. Ještě 
poslední úpravy a  je hotovo.  Odpočinek 
po  práci jsme si zpříjemnili opékaním 
buřtů a  nechyběla ani sladká odměna. 
Pro nás pro všechny to však nebyla jen 
práce či plnění dalšího úkolu. Bylo to pří-
jemně strávené odpoledne se společným 
cílem – nemyslet jen na  sebe a  udělat 
něco pro naše životní prostředí.  A  snad 
se i v dnešní době, kdy je tak snadné jen 
otočit vodovodním kohoutkem, podařilo 
u  dětí posílit vztah k  přírodě, naučit je 
vnímat čistotu vody a vyvolat u nich úctu 
k tradicím a regionu.

Mgr. Andrea Rehová

Červen – měsíc myslivosti 
a ochrany přírody

V  koloběhu života v  přírodě má červen 
nezastupitelnou roli. V  tento čas přichá-
zejí totiž na  svět noví tvorové, kteří si 
zaslouží plnou ochranu. Již 54 let je červen 
vyhlášen měsícem myslivosti a  ochrany 
přírody. Spatřit můžeme srnčata, mladé 

zajíčky, bažantí či koroptví kuřata a  mlá-
ďata většiny našich pěvců. Právě mlá-
ďata jsou nejvíce vystavena predačnímu 
tlaku a  negativnímu působení člověka. 
Myslivci jsou hrdí na  to, že jsou prvními 
ochránci zvěře, že péče o ni a její ochrana, 
stejně tak ochrana přírody vůbec, je jejich 
základní povinností. Toto chránění však 
nelze důsledně zajistit bez pochopení 
vás – spoluobčanů. Důsledně dodržujme 
ohleduplný přístup k přírodě, mějme své 
čtyřnohé kamarády na vodítku, na kole či 
na  koni se pohybujme pouze po  vyzna-
čených lesních a polních cestách a maxi-
málně dodržujme zákaz vjezdu do  lesa 
na  čtyřkolkách a  terénních motocyklech.  
Červnová příroda si to určitě zaslouží 
a odměnou nám bude zachování její roz-
manitosti pro budoucí generace. Všichni, 
kteří toto dokážou, jsou v  přírodě víta-
nými hosty.
Za  ohleduplné chování a  ukázněnost 
v přírodě děkují našim spoluobčanům čle-
nové Mysliveckého
spolku Svitávka.

Aleš Antl – jednatel MS Svitávka

Pozvánka
pro rodiče

Zveme rodiče na slavnostní 
vyhlášení oceněných žáků 

Základní školy Svitávka 
za školní rok 2013/2014, 
které se koná ve středu 

25. června 2014 v 15.00 hodin 
v sále Úřadu městyse Svitávka.

Aleš Antl – ředitel školy 

Kulturní akce spojené s poutí 2014
20. 6. 2014 – Předpouťová taneční zábava
Obecní park, hudba  EMINENCE ROCK, začátek ve 21.00 hod. Pořádá SK Moravan 
Svitávka.

21. 6. 2014 – Velký letní karneval
Obecní park, hudba SKELET, začátek ve 21.00 hod. Pořádá SK Moravan Svitávka.

22. 6. 2014 Pouťové odpoledne s hudbou
Zveme vás na hudební pouťové odpoledne do obecního parku, začátek ve 14.00 
hod. K tanci a k poslechu hraje hudební skupina TRNÍ.



V úterý 8. dubna proběhla v rámci projektu 
„My pro vodu – voda pro nás“ na naší škole 
jedna ze tří akcí věnovaná ke Dni Země. 
Všichni žáci a učitelé vybaveni plastovými 
pytli se podle přidělených lokalit vydali 
do okolí našeho městyse, aby ho vyčistili 
od plastových odpadků. Jedním z úseků 
byly také břehy a okolí potoka Sebránku, 
který Svitávkou protéká. Začali jsme u 
obce Sebranice a pokračovali dále po 
proudu až k soutoku se Svitavou. Byli jsme 
překvapeni a znechuceni tím, co všechno 
je možné na březích, ale i přímo ve vodě, 
najít. Plastové láhve, nejrůznější igelity, 
kelímky, plechovky, skleněné a keramické 

V tomto školním  roce je naše MŠ zapojena 
do projektu „TECHNICKÉ  ŠKOLKY“ s pro-
gramem  „Na čem  a v čem se rádi vozíme“, 
ve kterém je úkolem dětí výroba modelů   
nákladních autíček. Cílem tohoto pro-
gramu je získat děti k zájmu o technické 
myšlení a manuální zručnost. Do projektu 
je zapojeno 11 dětí ve věku  5–6 let, ty 
vedou dvě proškolené paní učitelky. 
Než děti začaly vyrábět autíčka, musely se 
dozvědět, proč nespadnou z kola, která 
vozidla jsou jednostopá, která dvoustopá 
a co všechno jezdí po silnici. Demontovaly 
a montovaly odrážedlo a učily se pracovat 
s opravdovými nástroji. Dále se seznámily 
s prací s pravítkem a tužkou, naučily se 
obkreslovat  různé tvary pomocí šablony.
Součástí projektu byl i společný výlet s MŠ 
Benešov a MŠ Boskovice (Bílkova) do Tech-
nického muzea v Brně  dne 22. 5. 2014. 
Děti byly nadšené „Uličkou řemesel“,  stroji 
času i  historickými vozidly. Nejvíce se jim 
líbilo v „Technické herně“, kde si mohly 
pohrát  a experimentovat.

Margit Čížková, ředitelka MŠ

A Sebránek je čistý… na jak dlouho? Mateřská škola Svitávka 
se zapojila do projektu 

„Technické školky”

V  sobotu 31. května bylo v  parku kolem 
vily živo. Jak by taky ne, když všichni ti 
ještě ne dospělí lidé slavili svůj svátek – 
den dětí.  
Nejdřív zahráli malí divadelníci pod vede-
ním Dariny Stloukalové pohádku O Hon-
zovi a Barušce, za kterou sklidili obrovský 
potlesk. Divadelní kritik by určitě napsal: 
„všichni herci se v  uváděné hře zhostili 
svých rolí dokonale a  odvedli naprosto 
skvělé výkony hodné profesionálů.“
Ochotnický spolek ve spolupráci se spol-
kem mysliveckým připravil devět stano-
višť s úkoly pro malé i větší soutěžící. Hod 
na terč, poznávání zvířat, stromů i rostlin, 
skládání puzzle, slalom na  koloběžce či 
procházku na  chůdách, skákání v  pyt-
lích, lov lahví pomocí kroužku na udičce, 
nebo závody plyšových sportovců, to vše 
si mohli zúčastnění  vyzkoušet, za  což 
dostali po  splnění dané soutěže razítko 
na kartičku a malou sladkou odměnu. 
Po  zcela vyčerpávajícím dovednostním 
klání dostaly děti párek pro rychlé dopl-

nění energie a  diplom, aby se mohly 
pochlubit účastí a  splněním nelehkých 
úkolů, které pro ně dospěláci připravili. 
A pak už jsme  netrpělivě čekali na  loso-
vání tomboly, kde hlavní výhrou byl 
krásný a určitě moc dobrý dort. 
I  když nás počasí trošku zkoušelo, jestli 

Den dětí
nám nebude vadit vítr, nebo malá dešťová 
přeháňka, tak celou akci zvládli dospělí 
i  děti na  jedničku a  s  úsměvem, takže 
věříme, že se za rok na DEN DĚTÍ zase uvi-
díme.

Jana Tomešová, 
Ochotnické divadlo Svitávka

předměty, to vše jsou někteří lidé schopni 
vyhodit do přírody. Děti se velmi snažily a 
na březích Sebránku posbíraly čtyři pytle 
odpadků. Celkem se na školním dvoře 
sešlo 30 pytlů plastového odpadu, který 
žáci naší školy nasbírali v okolí městyse. 
Děkujeme Povodí Moravy, pracovišti Blan-
sko, za pomoc a spolupráci při zajištění 
sběrných pytlů a občerstvení pro naše 
žáky a těšíme se na další spolupráci. Jedině 
cestou takovýchto smysluplných projektů 
lze vychovat u mladé generace kladný 
vztah k životnímu prostředí

Mgr. Andrea Rehová, 
Ing. Hana Podloucká,  ZŠ Svitávka
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Prodejci jsou připraveni 
od vás odebírat malé elektrospotřebiče přímo 
na prodejnách bez nutnosti nákupu 
nových spotřebičů.

ELEKTROWIN a.s. 

Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, tel.: 241 091 835
e-mail: info@elektrowin.cz, www.elektrowin.cz

U všech 
zodpovědných 
prodejců!
Platí zejména pro velké obchodní řetězce.




