Zpráva o stavu
Svitávky 2015–2018
Vážení občané Svitávky,
považujeme za vhodné vás seznámit se stavem městyse a zmapovat Svitávku končícího volební období od roku
2015 (resp. konce 2014) do současnosti.
Shrnujeme zde zajímavým způsobem hlavní výsledky práce městyse, které odvedla samospráva, úřad, jeho management a zaměstnanci, a na kterých jste se často podíleli i vy svou podporou, kterou jste nám prokázali, za což
vám děkujeme.
Práci jsme se snažili odvádět čestně, kladli jsme důraz na rozkvět městyse, vizi prosperity, rozvoje majetku, nové
technologie a kvalitu života v obci. Nebylo to sice lehké, ale máme radost, že se toho hodně povedlo.
Přejeme Vám šťastné a dobré roky budoucí…
					„…a něco pro to dělejte.“

Jaroslav Zoubek
		
starosta městyse Svitávka			

Miroslava Holasová
místostarostka městyse Svitávka
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Jak je to s dluhem Svitávky?
Svitávka roste a zadarmo to rozhodně není, nejsme v pohádce. Svitávka má jasnou vizi a netají se snahou budovat
a obnovit slávu obce. Objevují se tu a tam výkřiky o předlužení, katastrofická až apokalyptická sdělení, většinou laické povahy. Jak to tedy je?
Svitávka čerpá investiční úvěrový rámec, který využila jednak na zlevnění stávajících úvěrů na kanalizaci a bytový dům,
dále ho využila na výstavbu sportovní haly. Na splátky dluhu půjde ročně cca 4,5 mil. Kč i s úroky (při raketovém růstu
úroků max. 6 mil. Kč) a obci zbývá z pravidelných příjmů po úhradě provozu 18 mil. Kč ročně. Celkem 13 mil. Kč ročně
by mělo obci nadále zbývat po zajištění provozu i splátek dluhu. Dokonce i při krizovém scénáři počítáme, že by mělo
zbývat alespoň 7 mil. Kč. Tedy kdyby se naráz propadla ekonomika, extrémně vzrostly úroky, ubyli Svitávce obyvatelé,
a ještě výrazně vzrostly provozní výdaje obce, což nepředpokládáme, byla by finanční situace nadále pohodová.
Aktuálně je situace hospodaření taková, že na každého obyvatele obci zbývalo v roce 2017 po úhradě provozu skoro
10 tis. Kč a na splátky půjde z této částky cca 2,5 tis. Kč na obyvatele. Svitávce by s přehledem mělo zbývat více než
7,5 tis. Kč na obyvatele ročně. Svitávka je tedy rodina, která je finančně v pohodě jako málokterá. Toho bylo docíleno
výborným hospodařením obce, ale také zde nahrál vývoj ekonomiky ČR, z kterého obec ze zákona profituje. Obec
vše důkladně analyzovala a nejednala zbrkle. Ve výhledu Svitávka raději počítá se širokým spektrem rizik, a i tak to
vychází skvěle, jak ukazují grafy. Svitávka je nadprůměrně finančně zdravou obcí.

Graf provozního hospodaření Svitávky v tis. Kč

(čárkovaná značí výsledky) roky 2011 až 2013 zkreslily dotace
Běžné příjmy, výdaje a provozní saldo v tis. Kč

Zdroj: MFČR, www.cityfinance.cz
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Vizi Svitávky naleznete do podrobností i s obrázky na webu městyse zde:
www.svitavka.cityupgrade.cz/vize.php
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Graf porovnání vývoje provozního salda Svitávky s průměrem v ČR
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Výsledný dluh Svitávky by měl být 38,5 mil. Kč s úrokem aktuálně 1,36 % p. a. Takto levný dluh je velmi výhodný
a úroky budou nízké. Na úrocích bude Svitávka platit 278 Kč na obyvatele za rok a dluh bude maximálně 21,4 tis. Kč
na obyvatele, což při splátkách 2,5 tis. Kč na obyvatele a rok není tolik v porovnání s přidanou hodnotou, které Svitávce přinese rozvoj jejího majetku. Jen inflace je vyšší než úroky, které obec zaplatí. To znamená, že investováním
peněz do svého majetku obec ještě vydělá. Protože znehodnocení peněz inflací bude zřejmě vyšší než úrok, který
obec zaplatí za zhodnocení svého majetku. Svitávka se zároveň stane atraktivnější, a to je přeci správné.

Hospodaření stát vs. Svitávka
Pro zajímavost dluh státu na každého občana vychází na 183 000 Kč a za dluhy stát platí jen na úrocích více než 6
tis. Kč na obyvatele ročně a co z dluhu státu mají obyvatelé Svitávky? Dluh Svitávky by měl být ve výsledku 21 400 Kč
na obyvatele a úroky 278 Kč na obyvatele za rok. Obyvatelé za to získali novou sportovní halu (stará byla zbourána),
mnohem lepší vybavení obce, lepší infrastrukturu a zvýší se atraktivita obce. To za tu cenu přeci stojí.

Jak je možné, že si Svitávka může dovolit to, co dříve nešlo?
Svitávka je v nejlepší finanční kondici, co kdy byla. Obec má dost peněz jak na to, aby se starala o dosud vybudovaný
majetek, tak na to, aby se postarala o novou výstavbu. Obec šetřila na provozních výdajích a ekonomika i příjmy
Svitávce rostly. Svitávce v roce 2014 zbývalo z běžných příjmů po úhradě provozu necelých 9 mil. Kč a v roce 2017 to
již bylo přes 18 mil. Kč, tedy cca 2× vyšší vlastní finanční kondice než v roce 2014. Pokud vezmeme v úvahu finance
na účtech obce byl dosavadní vývoj následující s tím, že v letech 2011 až 2013 Svitávce výrazně pomohly vysoké dotace ve výši cca 100 mil. Kč. viz Graf. Nyní se realizuje rozvoj z větší části bez cizí pomoci. Svitávka stojí finančně pevně
na svých nohou.
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Obec s přehledem finančně zajistila rozvoj Svitávky
i na následující volební období
Graf vývoje celkového finančního potenciálu Svitávky
včetně rezerv bez oprav
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Zadarmo není nic
Bylo a bohužel stále je populární lidem tvrdit, že některé služby jsou „zadarmo“. Faktem však je, že neexistuje žádná
služba „zadarmo“. Každá služba něco stojí. Např. zrušení poplatků u lékaře se promítne do zvýšení cen léků a daní.
Stejně to ve výsledku zaplatí občan, a tak to funguje i v městysu. Nic není zadarmo, věděli jste například, že:
• Náklady v základní a mateřské škole činí průměrně více než 70 tis. Kč ročně na žáka, z toho městys platí cca ¼,
tedy cca 17,5 tis. Kč na žáka a zbytek stát. Ve Svitávce je v současné době 242 dětí v jedné základní škole
a jedné mateřské školce.
• Při narození dětí získají rodiče při vítání občánků 3 tis. Kč finanční příspěvek.
• Děti do 10 let mají slevu 50 % z poplatku za odpad.
• Náklady na spolky v rámci grantového systému – cca 500 tis. Kč / rok (277 Kč na obyvatele Svitávky za rok)
• Náklady na provoz hasičské jednotky – cca 350 tis. Kč / rok (195 Kč na obyvatele Svitávky za rok)
• Náklady na kulturní akce – cca 390 tis. Kč / rok (216 Kč na obyvatele Svitávky za rok)
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TOP investice Svitávky 2014 až 2018
Na investice a opravy šlo ve Svitávce za uplynulé čtyři roky celkem více než 117 mil. Kč, tedy 65 tis. Kč na každého
obyvatele. Majetek se zlepšoval velkou rychlostí. Představme nejvýznamnější akce uplynulého období. Povedlo se
toho hodně.

1. Sportovní hala
Celkové náklady stavby vč. demolice původní tělocvičny, parkoviště, příjezdové cesty, inženýrské sítě, veřejné osvětlení: 34 mil. Kč (cca 19 tis. Kč na obyvatele). Zahájení realizace: září 2017 – Ukončení realizace: červen 2018.
Byli jsme postaveni před problém, kde budou cvičit naše děti ze základní školy, protože původní tělocvična, která
byla navíc obložena zdraví nebezpečným azbestem, se nacházela v havarijním stavu. A výsledek rozhodnutí?
Moderní, multifunkční sportovní hala, kterou budou využívat nejenom žáci základní školy, ale i místní spolky
a sportovci ze širokého okolí.

Původní tělocvična
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2. Prodloužení vodovodu do místní části „Labuť “
V roce 2015 byl prodloužen vodovod do místní části „Labuť “, tím byl vyřešen problém s dodávkou pitné vody do této
lokality. Do této doby občané využívali pouze vlastní studny.
3. Vodovod na Sasině a oprava a zbudování nových cest
V osadě Sasina byl vodovod zbudovaný svépomocí v 50. letech 20. století, který byl téměř v havarijním stavu. Byla
používána voda ze zdroje, který nevlastnila obec. V letních měsících docházelo k nedostatku vody. Po zbudování
vodovodu byly na Sasině zrekonstruovány cesty.

4. Sběrný dvůr
Díky dotaci byl zbudován nový sběrný dvůr, kde mají občané možnost bezplatně odložit svůj odpad a tím přispívají
k ochraně životního prostředí.

5. Oprava bytového domu s poštou
Dům byl téměř v havarijním stavu, došlo ke komplexní opravě střechy, statiky, odizolování, zateplení a nové fasády.
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Současný stav bytového domu s poštou
6. Výměna kotlů a nová kuchyň ve školce
V rámci zmodernizování a úspory energií došlo k výměně kotlů, rozvodů vodovodních a kanalizačních řadů v MŠ.
Z důvodu nevyhovujících hygienických požadavků a zastaralých technologií byla letos zrekonstruována kuchyň.
7. Výměna plynových kotlů, nové centrální šatny, nová třída družiny a modernizace učeben
Z důvodu úspory energií došlo k výměně kotlů v základní škole. Vybudovaná byla nová třída družiny. Postupně se
opravuje celá budova např. výměna podlah ve třídách, vybavení novým nábytkem vč. tabulí. V současné době probíhá projekt financovaný z dotace IROP – Infrastruktura ZŠ, díky kterému se škola stane bezbariérovou, zavedeny
budou nové IT technologie, nově vybaveny budou počítačové učebny a učebny pro přírodní vědy.
8. Postupná rekonstrukce hasičské zbrojnice a nákup nového hasičského vozu
Každoročně se investuje do rekonstrukce hasičské zbrojnice a vybavení JSDH. Z důvodu nevyhovujícího stavu původního vozidla AVIA A30, který již nesplňoval parametry technické kontroly a jeho opravy by byly ekonomicky
nevýhodné, byl zakoupen moderní, nový dopravní automobil, splňující požadavky jednotky sboru dobrovolných
hasičů.
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9. Výměna plynových kotlů a obnova kulturní památky Löw-Beerova vila
Bylo opraveno celé 1. patro vily, kde bylo zřízeno za finanční podpory Jihomoravské kraje malé muzeum rodu Löw-Beer. Díky dotaci byla provedena generální oprava střechy. Získali jsme dotaci na opravu terasy nad hlavním vchodem. Realizace je plánovaná na jaře 2019.

10. Parkovací zálivy na ulici Mezimostí a výměna veřejného osvětlení
Z důvodu bezpečnosti na ul. Mezimostí byly zbudovány parkovací zálivy vč. veřejného osvětlení. Probíhá jednání
s majitelem mostu na této ulici (Správa a údržba silnic) o možnosti rozšíření tohoto mostu z důvodu bezpečnosti.
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Foto ze slavnostního otevření Rodinného centra Svitávka
11. Zbudování nových prostor pro mateřské centrum
V roce 2016 dostalo Rodinné centrum Ferda nové prostory v bytovém domě Hybešova 40. V těchto prostorách byla
provedena celková rekonstrukce topení, elektroinstalace, podlah, omítek, vybudováno bylo sociální zařízení.

12. Vystavění a rekonstrukce 3 dětských hřišť a herní prvky u cyklostezky na Letovice
V roce 2016 bylo vybudováno nové dětské hřiště V Domkách, u bytovek a v parku. Každoročně se doplňují nové
herní prvky. Na přání rodičů byly loni pořízeny dva herní prvky u odpočívadla na cyklostezce na Letovice. Letos byly
osazeny nové prvky na hřišti u bytovek, objednána je skluzavka s dvojhoupačkou na hřiště V Domkách. Dodána
bude na podzim letošního roku.
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Původní stav podia

Současný stav podia
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Löw-Beerova garáž před opravou

Löw-Beerova garáž po opravě
13. Obnova zeleně v parku městyse a rekonstrukce Löw-Beerovy garáže
Průběžně probíhá obnova zeleně (bezpečnostní řezy, výměna starých dřevin za nové) nejen v parku, ale i v lesích ve
vlastnictví městyse. Došlo k vykácení stromů napadených kůrovcem a k zalesnění novými stromy.
V parku bylo opraveno podium a Löw-Beerovy garáže. Díky dotaci bylo zbudováno odpočinkové místo s chodníkem
„Na špici“, kde byly vysázeny nové stromy a keře. Zároveň byly vysázeny stromy kolem potoka Sebránek u pošty.
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Nové technologie a moderní přístup sloužící lidem,
to je základní politika Svitávky
• Nové technologie – obec zavádí inteligentní technologie do infrastruktury. Například do osvětlení, kde každé
místo může svítit různou intenzitou v čase kdy to bude
potřeba. Moderní přístup je základní politikou obce.
• Jenom výměna kotlů ve vile (v roce 2016) přinesla úsporu
o více než 30 % nákladů na energie. V roce 2016 byly vyměněny kotle ve školce a v roce 2018 ve škole. Nové technologie přináší mnohem vyšší účinnost, kvalitu i komfort.
• Veřejné osvětlení mění obec za ledkové, očekává se třetinová až poloviční úspora oproti současnému stavu.
• Elektřinu i plyn nakupuje obec na burze, cena je tak
vždy nejlepší a nejlevnější na trhu.
• Čistá Svitávka, co to obnáší? Ve Svitávce bylo sebráno
za rok 16 kilo elektrozařízení na obyvatele. Bylo zřízeno
9 sběrných míst (mimo sběrný dvůr), kde můžou obyvatelé Svitávky odložit papír, sklo, bioodpad. Obyvatelé Svitávky vyprodukují cca 650 tun odpadu ročně,
tedy více než 361 kilogramů na každého obyvatele.
Náklady na odvoz odpadu činí cca 730 Kč na obyvatele za rok. Poplatek za odvoz komunálního odpadu je
však 480 Kč. Svitávka doplácí na svoz a likvidaci odpadu 250 Kč za každého obyvatele.
• Svitávka vlastní svou kanalizaci a vodovod. Oboje
pronajímá Vodárenské a.s., která vodovod i kanalizaci
provozuje. Cena vodného ve Svitávce patří mezi jednu
z nejlevnějších z celé ČR. Kanalizace je 12 km dlouhá,
trvalo by 3 hodiny, než by člověk tuto vzdálenost ušel.
• Rozloha zeleně, o kterou se starají zaměstnanci, je cca
50 ha. Jednomu člověku by trvalo měsíc, než by trávu
klasickou sekačkou posekal. Údržba města disponuje
novou technikou, ta se postupně modernizuje. Svitávka zakoupila nové sekačky, vlečku, rozmetače na
odmetání sněhu. Dále také díky dotaci byly pořízeny
dvě elektrotříkolky, které znamenají úsporu nákladů
na pohonné hmoty a investici do životního prostředí.

Přesto se bohužel najdou i takoví lidé, kteří svůj odpad odkládají do okolí Svitávky. I proto se Svitávka
zapojila do celostátní akce: „Ukliďme Česko“. V rámci
této akce je odvezeno z uklízených míst několik tun
odpadu.
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Škola vzdělala 80 dětí a městys investoval do vzdělávání téměř
22 mil. Kč
Od roku 2014 do roku 2018 městys zajistil u 80 dětí povinnou školní docházku a mateřskou školu opustilo 96 dětí.
Školství je jednou z hlavních priorit.

Čas skládat účty aneb jak je to s plněním
slibů vedení Svitávky?
Je čas bilancovat i cíle vedení městyse. Už, když jsme šli do voleb v roce
2014, brali jsme jako samozřejmost opravu chodníků, veřejného osvětlení
apod. Dalšími konkrétními body programu byly:

• Zákaz podomního prodeje – SPLNĚNO
• Sportoviště u školy – SPLNĚNO (vyjma doskočiště a běžecké dráhy,
ale obec vykupuje pozemky a cíl drží. O to větší ambice naplnila obec
výstavbou multifunkční sportovní haly).
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• Více odpočinkových míst – SPLNĚNO
• Dětská hřiště – 2× rekonstrukce, 1× nové – SPLNĚNO
• Tradiční letní karneval – NESPLNĚNO, místo karnevalu byl zvolen jarmark. Svitávka sice chtěla sama
vrátit slávu a krásu karnevalu, ale místo toho nahradila akci jarmarkem a pořádání karnevalu přenechala
sportovcům. Obec obnovila masopust, zavedla besedy
a koncerty ve vile. Zmenšil se prostor pro úřad a z vily
vznikl kulturní stánek. Zavedla se návštěva turistů za
architektonickým dědictvím. Výborná je spolupráce
s vilami Tugendhat a Löw-Beer v Brně.
• Mobilní rozhlas – SPLNĚNO. Vedení městyse zavedlo službu Mobilní rozhlas, zatím ji však používá pouze
13 % obyvatelstva.
• Vodovod v části Sasina, dokončit kanalizaci v ulici Mezimostí a vybudovat parkoviště v ulici Školní
– SPLNĚNO
• Podpora místních spolků – SPLNĚNO. Obec navýšila částku, která se rozděluje spolkům formou grantů. Otevřené jednání, slušný přístup. Při velkém počtu
spolků a zájmů budou vždy rozdílné názory na splnění
tohoto cíle.
• Zákaz vjezdu kamionů – SPLNĚNO. Svitávce se
jako jedné z mála v ČR povedlo dostat kamiony mimo
obec – ostatní starostové se chodí inspirovat. Řeknete si jednoduchý cíl? Obec to napíše a dá dvě značky
a je to. Omyl! Znamenalo to zdolání mnoha úřadů od
majitelů silnic, správy a údržby silnic, ředitelství silnic
a dálnic, dopravní policie Blansko, odboru dopravy
Boskovice. V první fázi úřady vše zamítly, ale obec se
nevzdala. Přišla s nápadem využít možnosti Svitávku
objet. Znovu následovalo jednání se všemi úřady. Musela se využít i média, celostátní televize. Nakonec to po bojích
klaplo a ve Svitávce máme zákaz vjezdu kamionů.
• Muzeum v Löw-Beerově vile – SPLNĚNO
• Odpovědné hospodaření obce – provozní výsledek hospodaření byl nejlepší v historii. Obec posílila své vlastní
finanční možnosti a investovala. Cena dluhu, je velmi nízká, úrok je pod inflací. Obec zhodnocuje majetek a buduje
infrastrukturu. SPLNĚNO
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• Příspěvky dětem a seniorům – včetně osobních
návštěv. Přibližně 250 lidí navštívilo vedení obce, což
dříve nebývalo zvykem. Vyplácí se 3 000 Kč narozeným dětem při vítání občánků a 1 000 Kč jubilantům.
SPLNĚNO
• Diskuse probíhá – vedení obce prosazuje otevřený přístup – SPLNĚNO. Každý je přijat a vyslechnut.
Diskuse je otevřené a vedení se snaží komunikovat nejlépe jak umí.
• Veřejné prostředky se mají točit, směřovat do investic a přinášet užitek. SPLNĚNO
Nemůžeme zadlužovat budoucnost – obec si sice vzala úvěr, ale zase vytvořila na to finanční prostor, takže
sama zapracovala, aby mohly investice proběhnout
bez zásadního zatížení budoucnosti.

Povedlo se toho mnohem víc než jen splnit sliby
Podle externích nezávislých odborníků má Svitávka bezvadný přístup k majetku městyse a patří mezi špičku dobrých
hospodářů na úrovni obcí v rámci ČR. Vyberme další výsledky nad rámec programu vedení Svitávky.
• Sběrný dvůr (cca 10 mil. Kč, 8,4 mil. Kč dotace) – čistší životní prostředí díky tomu, že lidé mohou ukládat odpad
na sběrný dvůr.
• Budování dětských hřišť (v parku, V Domkách, u bytovek a u cyklostezky) – cca 0,8 mil. Kč (dotace 350 tis. Kč).
Herní prvky na hřištích se každý rok doplňují.

Zpráva o stavu Svitávky 2018

• Kompostéry a štěpkovač – 1,8 mil. Kč dotace. Díky dotaci dostali občané Svitávky vlastní kompostér. Byl pořízen
štěpkovač, který využívají zaměstnanci na údržbu zeleně. Průběžně tak doplňují štěpky na záhony v parku.
• Rekonstrukce vily a okolí – (cca 2 mil. Kč, z toho dotace cca 1 mil. Kč) kulturní památka, kterou obec zachránila,
vybudovala muzeum, využívá se na kulturní akce, kompletně a citlivě je opraveno první podlaží, zmenšení kanceláří, zvětšení prostor pro veřejné užití, opravena byla střecha vily. Zrekonstruovaly se elektroinstalace. Zavedly se
besedy se známými umělci (Ondřej Vetchý, Jan Čenský, Petr Nárožný ...). Ve vile se konají koncerty všech žánrů.

Besedy se známými umělci.

• Svitávka se výrazně zatraktivnila.
• Obec uvádí majetek do krásy a slávy secese. Opravila se část parku, zbudoval se chodník „Na špici“. Historické
Löw-Beerovy garáže byly opraveny.
• Nejkrásnější obecní úřad. V roce 2016 jsme získali titul Nejkrásnější obecní úřad z celé České republiky. Zvítězili
jsme ve 2 kategoriích.
• Nový vodovod do místní části Labuť (cca 2 mil. Kč) a do osady Sasina (12 mil. Kč, v tom 5 mil. Kč dotace) – včetně
cest.
• Nový chodník v nebezpečné zatáčce a parkoviště v ulici Školní (1,5 mil. Kč).
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Löw-Beerovu vilu navštěvuje ročně několik stovek zájemců o tuto památku.

V roce 2016 jsme získali titul Nejkrásnější obecní úřad z celé České republiky.
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• Parkovací zálivy včetně veřejného osvětlení Mezimostí (2,2 mil. Kč). Z důvodu bezpečnosti v této lokalitě
byly postaveny parkovací zálivy vč. veřejného osvětlení.
• Zahájení stavby víceúčelového domu na náměstí
– zajistí nové prostory ordinací a lékárny na vhodnějším místě v centru + 3 bytové jednotky. Obec chce náměstí obnovit, vrátit tam život, poštu, služby, parkování, vše bezbariérové. Získá tak nové prostory ve školce
a na DPS z uvolněných ordinací (obvodní lékař, dětská
lékařka, specializovaný lékař na DPS, lékárna).
Nová cesta a parkoviště na ulici Školní
• Oprava Pošty s bytovým domem (5 mil. Kč) – Celkem je v objektu 7 bytů. Byla provedena oprava střechy, odizolování, sanace a nová fasáda.
• Školka (investice cca 2,5 mil. Kč) – výměna kotlů, rekonstrukce odpadů, vodovodního řádu, oprava sociálního zařízení, nové oplocení, nová kuchyně.
• Škola (investice cca 8 mil. Kč) – vybudování nových šaten, další učebna družiny, vyměněny byly kotle, upraveno bylo okolí školního dvora, nové oplocení a další. Nyní
probíhá projekt – infrastruktura IT, budou zde nové učebny přírodních věd a IT učebny, škola bude bezbariérová.

V této nebezpečné zatáčce byl položen nový chodník

• Sportovní hala (celkem 34 mil. Kč, v tom demolice
staré tělocvičny, příjezdová cesta, parkoviště, inženýrské sítě, mobiliář) – vzniklo multifunkční zázemí pro
sporty, ale i kulturu, sport bar, šatny, posilovna, malý
sál např. na cvičení jógy, pilates, stolní tenis apod.
Projekt se připravoval tak, že vedení obce navštívilo
podobné projekty, snažilo se vychytat maximum nedostatků a nasměrovat projekt dle nejlepší praxe.
• Vodní zdroj je napojený na dispečink (1,5 mil. Kč)
– což znamená okamžitou reakci na poruchy vodovodního řádu v obci.
• Zbudování rodinného centra (0,7 mil. Kč). RC Ferda se přestěhovalo z 1. patra Löw-Beerovy vily do nově vzniklých prostor v bytovém domě Hybešova 40.
• Úspora 1 úřednice na úřadě, zato obec zaměstnala 1 strážníka do nově vzniklé městské policie.
• Úspora mzdových prostředků za zrušení funkce uvolněné funkce místostarosty na funkci neuvolněnou.

Zpráva o stavu Svitávky 2018

Kulturní akce – Svitávka žije vesele
•
•
•
•
•
•

Oprášení masopustu (naposledy v 50. letech)
Jarmark
Obecní ples
Letní kino – Kinematograf bratří Čadíků
Besedy se známými herci
Koncerty všech žánrů ve vile i v parku městyse

Jarmark

Koncerty všech žánrů

Co vedení nestihlo,
ze zamýšlených akcí
• Kompletní rekonstrukce cest v parku (10 mil. Kč)
– žulové kostky s veřejným osvětlením v dobovém
stylu. Stylové, působivé a krásné. V podané společné
žádosti o dotaci s partnerským městem Tomášikovo
ze Slovenska na opravu cest v parku jsme uspěli. Realizace projektu bude v příštím volebním období.
• Pěší lávka u mostu na ulici Mezimostí. Most je
v majetku Správy a údržby silnic Jihomoravského
kraje. Stále probíhá jednání s tímto majitelem o rozšíření stávajícího mostu, neboť samostatnou lávku
není možné postavit z důvodu nedostatku místa.

V plánu je oprava cest v parku.

Věděli jste, že ...
•
•
•
•
•
•

Starosta chytal psy? Do doby, než byla městská policie, bylo povinností starosty zajistit odchyt toulavých psů.
Kromě přípravy a realizace všech investic a uvedených akcí musí vedení obce mj. zajišťovat:
Svatby – v průběhu volebního období bylo oddáno 33 párů.
Vítání občánků – bylo přivítáno 61 nových občánků.
Svitávka má jednu z nejnižších cen za vodné v ČR.
Funkce starosty a místostarostky znamená také členství ve svazcích, komisích, účast na projektech DSO Svitava,
Svazku pro výstavbu dálnice D43, MAS Boskovicko plus, navštěvování valných hromad všech spolků, členství
v kulturní komisi Jihomoravského kraje, účast na setkání partnerských obcí (získávání dotací)

Závěr
Jsme rádi, že jste občany Svitávky a baví nás pro Vás pracovat. Motivací pro nás je především vaše spokojenost s obcí.
Rozkvět Svitávky by měl být i nadále dobrou vizitkou pro všechny z nás, kteří tu žijeme a také inspirací pro ostatní obce.
To, na čem nám záleží, jste vy, radost ze života a pozitivní vidění světa.

