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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
v minulém vydání Radničních listů jsem se 
snažil zrekapitulovat plány a cíle, které si 
vedení obce vytýčilo pro rok 2014. Nyní, 
kdy za  sebou máme komunální volby, 
ve kterých jste si vy, občané vybrali své 
zástupce pro další 4 roky, je čas na reka-
pitulaci celého funkčního období, neboť 
jak je již obecně známo, rozhodl jsem se 
po 9 letech ukončit moji činnost ve vedení 
městyse Svitávka. 
Když jsem v září 2005 nastupoval po třech 
letech v  opozičních lavicích na  post 
starosty, měl jsem jasnou vizi a  před-
stavu o tom, jak by měla vypadat obec, 
ve které bych chtěl žít jako řádný občan. 
Na počátku jsme si s dalšími členy vedení 
sepsali body, řádově 30, ve kterých jsme 
pojmenovali věci, co Svitávce chybí. 
Na  vrchol této pomyslné pyramidy se 
jednoznačně dostala potřeba zbudování 
kanalizace a ČOV.
Když nezahrneme působení rodiny Löw-
-Beer, kteří se v podstatě zasloužili o to,že 
Svitávka existuje v takové podobě, jak ji 
dnes známe, byla tato akce v rozsahu přes 
100 mil. korun největší v dějinách obce. 
Doufám, že jednou všichni občané ocení 
to, že se zbudování kanalizace podařilo, 
protože bez ní by nebyl možný další rozvoj 

našeho městečka. Logicky tedy považuji 
toto za největší úspěch naší obce. Kromě 
toho bych rád vyjmenoval další akce, které 
považuji za úspěchy, neboť byly dlouho-
době opomíjené nebo zanedbané. Mezi 
ně patří především opravy a  zbudování 
komunikací. Jako nejdůležitější vidím 
to, že se podařilo zbudovat průtah obcí, 
dále pak oprava příjezdové komunikace 
směr od Boskovic a na výjezdu na Chru-
dichromy a téměř všechny místní komu-
nikace. Zbývá oprava úseku na Letovice, 
na čemž se intenzivně pracuje a první část 
by mohla proběhnout ještě do konce roku. 
Dále bych chtěl zmínit opravu a moderni-
zaci základní a  mateřské školy, ve  které 
se přes všechny obtíže podařilo otevřít 
novou třídu. Z dalších akcí pak výstavbu 
bytového domu s  13 bytovými jednot-
kami, příspěvek na opravu kostela, soko-
lovny, fotbalového hřiště a mnoho dalších 
akcí. 
Domnívám se, že z  výše uvedeného 
vyplývá, že se vedení obce, míněno 
všichni členové zastupitelstva, aktivně 
zasloužili o rozvoj naší obce. Jak zmíněné 
investice, tak podpora spolkového života 
v  obci dle mého názoru naplňují to, co 
je úkolem samosprávy, trvalé zvyšování 

kvality života občanů. Nemohu pomi-
nout ani fi nanční záležitosti. Na začátku 
tohoto období, tj. v  roce 2005 bylo 
na  účtech obce cca 7 mil. korun. Nyní, 
kdy končí toto období, je na účtech cca 
14 mil. korun. Přitom investice za  toto 
období se pohybují řádově v  rozsahu 
200 mil. korun. Tímto se Svitávka v určitém 
období dostala do první desítky z asi 640 
obcí Jihomoravského kraje v  investicích 
na jednoho obyvatele. 
Při této výši investic se podařilo udržet 
zadluženost obce na  velmi přijatelné 
úrovni. Úvěry, které obec čerpá činí cca 
22 mil. korun. Z čehož vyplývá, že pokud 
bychom použili našetřené prostředky, 
reálný dluh činí 8 mil. korun, což je možné 
do dvou let uhradit, pokud by byl takový 
záměr nového vedení.
Závěrem bych chtěl poděkovat nejen 
všem zastupitelům, kteří za toto období 
působili ve  vedení obce, zaměstnan-
cům úřadu a také všem, kteří se aktivně 
jakýmkoliv způsobem zapojili do veřejné 
činnosti pro dobro našeho krásného měs-
tečka.
S poděkováním za vaši důvěru a s přáním 
dalších úspěchů vám všem

Ing. Martin Cetkovský



Ministr kultury v naší obci

Vítání občánků

Dne 5. září tohoto roku navštívil naši obec 
ministr kultury pan Mgr. Daniel Herman. 
Přivítal jej starosta městyse pan Ing. Mar-
tin Cetkovský, místostarosta pan Jaroslav 
Zoubek. Setkání se zúčastnila také mís-
tostarostka města Boskovice paní Ing. Jaro-

Spi děťátko spi, 
zavři očka svý…
touto písní začalo slavnostní vítání 
občánků, které připadlo na den 4. 10. 2014. 
Na úřadě městyse starosta pan Ing. Martin 
Cetkovský přivítal rodiče a tři nejmladší 
občánky do naší obce. Kulturním progra-
mem nás provázela Hana Kroupová a Nikol 
Wetterová. 
Přejeme všem hodně zdraví, rodinné 
pohody a radosti. A vám děti, abyste 

míra Vítková a ředitelka Muzea boskovicka 
paní Mgr. Dagmar Hamalová dále pak paní 
Marie Kupsová a Pavla Šméralová, členky 
místní organizace KDU-ČSL.
Ministr kultury projevil velký zájem o pro-
hlídku velké Löw-Beerovy vily. Zaujala jej 

šťastně vykročily do života, který na vás 
teprve čeká. 

celková architektura této krásné stavby, 
zajímal se o její historii, interiér a zhlédl 
také malou vilu a skleník.
Na závěr tohoto příjemného setkání 
ministr připomněl , jaké kulturní dědic-
tví nám rodina Löw-Beerova zanechala  
a poděkoval za péči o dědictví předešlých 
generací.

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 vyslechnout 

si poslední text hlášení. 

Přírodní učebna s herními prvky
Škola se zapojila do projektu, který vyhlá-
sila MAS Boskovicko plus: Přírodní učebna 
s herními prvky. Naše škola podala žádost 
o dotaci z Programu rozvoje venkova o 
podporu projektu přírodní učebny. Valná 
hromada MAS Boskovicko plus náš projekt 
schválila a předala ho na SZIF k registraci. 

Vlastní realizace projektu probíhala v jar-
ních měsících roku 2014 a spočívala ve 
výstavbě přírodní učebny a instalaci her-
ních prvků v prostorách školního dvora. 
Přírodní učebna s herními prvky stála cel-
kem 290 715 Kč, z toho Státní zeměděl-
ský intervenční fond uhradil 232 572 Kč  

a městys Svitávka zbývající část 58 143 Kč. 
Učebna je využívána ke zdokonalení výuky 
našich žáků, k realizaci vzdělávacího pro-
gramu školní družiny a slouží jako zázemí 
pro volnočasové aktivity.
Děkujeme našemu zřizovateli za možnost 
realizace tohoto projektu, kterým se rozšíří 
vzdělávací možnosti naší školy.

Mgr. Aleš Antl, ředitel školy



Letní prázdniny uplynuly jako voda. 
Během této doby mateřská škola pro-
šla rozsáhlou rekonstrukcí. V  prosto-
rách uvolněného bytu v budově školy 
byly dle projektu provedeny stavební 
úpravy z  důvodu rozšíření mateřské 
školy o novou třídu. Ve prospěch větších 
prostor pro tuto novou třídu mateřská 
škola uvolnila 3 sklady, úklidovou míst-
nost, menší chodbu a  část kanceláře. 
Tím se prostory pro novou třídu zvětšily 
a místo pro původních 10 dětí nyní nová 
třída prostorem odpovídá počtu 13 dětí 
s celodenní docházkou. Byly provedeny 
nové rozvody elektřiny, vody, odpady, 
instalovány nové radiátory, dveře, okna. 
Na míru byly vyrobeny úložné prostory 
– skříně pod schodištěm, kuchyňská 
linka a výdejní okénko. Rozsáhlé práce 
probíhaly až do konce měsíce září.
Všem těm, kteří se na  budování nové 
třídy podíleli, patří upřímné poděkování.
Vřelé díky patří také zaměstnancům 
mateřské školy za  několikanásobný 
úklid velkého rozsahu.
Bylo zakoupeno vybavení do nové třídy 
– zejména nový funkční dětský nábytek 
přizpůsobený k použití v předškolních 
zařízení, vybavení dětských koutků pro 
hry dětí, atd.
Teprve po  dokončení rekonstrukce 
a po kolaudačním souhlasu s užíváním 
stavby byly vydány stanoviska k navý-
šení kapacity mateřské školy a  navý-
šení kapacity školní jídelny příslušnými 
orgány ochrany veřejného zdraví – kraj-
ské hygienické stanice a  stavebního 
úřadu. Jen díky ochotě a  vstřícnému 
přístupu pracovnic Krajské hygienické 
stanice, územní pracoviště Blansko, 
pracovníků odboru výstavby a  územ-
ního plánování Městského úřadu 
v Boskovicích (stavebního úřadu), kteří 
obratem vydali svá stanoviska k navý-
šení kapacity, díky velmi dobré spolu-
práci s  městysem Svitávka – zejména 
s panem starostou Ing. M. Cetkovským 
a  s  panem místostarostou J. Zoub-
kem a  díky odboru školství Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje, který 
obratem vyřídil žádost mateřské školy 
o  zápis změny v  údajích školy a  škol-
ských zařízení vedených v rejstříku škol 
a školských zařízení – změnu kapacity 
mateřské školy a školní jídelny v mimo-
řádném termínu, mohl být provoz nové 
třídy – třídy „MOTÝLKŮ“ zahájen už od  
14. 10. 2014. To, že se vše zvládlo 
do poloviny října, zajistilo státní finanční 
prostředky na platy a zákonné odvody 
nových zaměstnanců. Jsem ráda, že se 
podařilo otevřít tuto třídu co nejdříve 
a tím uspokojit převážnou část žádostí 

Zprávy z mateřské školy
o  přijetí dětí do  naší mateřské školy. 
Mateřskou školu Svitávka nyní navště-
vuje celkem 69 dětí s trvalým pobytem 

ve  Svitávce. Všem dětem, které chodí 
do mateřské školy přeji, aby se jim zde 
moc líbilo.

Margit Čížková, ředitelka MŠ

Výsledky voleb do Zastupitelstva obce 
10.–11. října 2014

Z celkového počtu 1 448 se zúčastnilo voleb 850 voličů 
tj. 58,7 %

Zvolení členové zastupitelstva:

Strana zelených
Hana Loskotová 104 hlasů

Česká strana sociálně demokratická
Petr Prokop 83 hlasů

Komunistická strana Čech a Moravy 
Radoslav Hruda 113 hlasů

Občané Svitávky, sdružení nezávislých kandidátů
Jaroslav Zoubek 432 hlasů
Miroslava Holasová 380 hlasů
Radek Jokeš 373 hlasů
Jana Strecková 358 hlasů
Miloslav Hamerský 369 hlasů
Miluše Dyčková 386 hlasů
Ondřej Matějů 377 hlasů
Tomáš Suk 375 hlasů

Občanská iniciativa, sdružení nezávislých kandidátů
Miloš Randula 242 hlasů
Zdeněk Zeman 221 hlasů
Josef Vašíček 209 hlasů
Blanka Richterová 189 hlasů
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Svatojánský pěvecký sbor zpíval na jižní Moravě
Od posledního vystoupení sboru uply-
nulo již mnoho dnů. Tehdy spolu s pěvec-
kým chrámovým sborem, svatojánským 
sborem a hudebním orchestrem a sólisty 
vystupoval na poutním místě KALVARIE 
u  Jaroměřic. Nyní o  poslední srpnové 
neděli zavítal samostatně na jižní Moravu. 
Zde zpíval o hlavní poutní mši v Dolních 
Dubňanech na  Mikulovsku. Důvodem 
byla oslava svátku sv. Jiljí, jemuž je kos-
tel zasvěcen. Mši sv. celebroval P. Josef 
Kohoutek. Začátek a konec mše zazpí-
vali věřící píseň „Pane žní a nepožatých 
polí“. Při jednotlivých částech mše svaté 
svatojánský sbor ze Svitávky zpíval písně 
„Ubi Caritas“. Před evangeliem to bylo 
„Aleluja“ (z papežské mše z Tuřan). Dále 

sbor zazpíval „Vodo života“ (z žalmu 42). 
Jako další v pořadí bylo sborem zpívané 
„Sanctus“ a  „Agnus“, které napsal Jiří 
Pavlica. Jako poslední skladbou zaznělo 
z  úst svitáveckých „Magnifikat“ z  pera 
Adama Michny z Otradovic. Po skončení 
slavné poutní mše P. Kohoutek poděko-
val všem přítomným poutníkům za účast 
na bohoslužbě, svitáveckým zpěvákům 
za krásné zpěvy a modlitbou Anděl Páně 
poutní mši svatou zakončil. Potom se 
sbor přemístil do nedalekých Bavor, kde 
nás již očekával sám majitel vinařství. Ten 
všechny zpěváky provedl svým velmi roz-
sáhlým provozem na zpracování hroznů, 
nabídl nám ochutnávku domácích pro-
duktů, vzorků vypěstovaných odrůd vín. 

Po  krásně rozvinuté besedě v  nádher-
ném prostředí bylo nutné návštěvu vzor-
ného rodinného vinařství ukončit a odjet 
do sousední vesnice na krojované hody. 
Jaké však bylo naše překvapení, když se 
mezitím venku přihnala bouře s b1esky. 
Všemi přítomnými bylo rozhodnuto, že 
se jede předčasně domů. Nastalo podě-
kování majiteli vinařství, Otci Kohout-
kovi za pozvání a starost o nás. Díky si 
v prvé řadě zaslouží paní Koryčánková 
za  nácviky písní a  celou organizaci, 
díky varhaníku Maňouškovi, sólistům 
Vávrové, Klosové, Františku Plačkovi 
a v nemalé míře všem zpěvákům!

Miroslav Holík

Upozornění
Při protipovodňové kontrole zaměst-
nanců Povodí Moravy a odboru tvorby a 
ochrany životního prostředí  Městského 
úřadu Boskovice byly zjištěny nepovolené 
skládky zeminy a různých druhů odpadů, 
včetně odpadu ze zahrad na březích 

vodních toků. Při zvýšeném průtoku vod 
mohou být tyto odpady příčinou k zane-
šení a následnému vylití vody z koryta.
Upozorňujeme občany, že nepovoleným 
ukládáním porušují zákon o odpadech a 
zákon o vodách. Dále upozorňujeme, že 

nelze ukládat zeminu ani z důvodu navy-
šování břehů toků.
Při zjištění  neoprávněného ukládání 
budou jednotlivé případy řešeny ve 
správním řízení. Žádáme občany, aby 
tomuto jednání předcházeli. 


