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Tříkrálová sbírka
Ve dnech 2. – 1 3. 1 . 2008 se konala ve Svitávce „Tříkrálová sbírka“. Při této dobrovolné sbírce byla vybrána částka
1 380,- Kč.
Děkujeme občanům, kteří přispěli na charitativní činnost.

Svoz komunálního odpadu rok 2008
Úhrada místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů je stanovena
Obecně závaznou vyhláškou obce č. 7/2004 a následně
dodatkem č. 3/2007. Tato vyhláška stanoví úhradu
za odvoz komunálního odpadu na osobu a rok. To
znamená, že každý občan, který je v obci hlášen
k trvalému pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti v obci
je povinen úřadu městyse uhradit stanovený místní
poplatek za odvoz, uložení a třídění komunálního
odpadu. Odpad se ukládá do vlastních popelnicových
nádob občanů a tříděný odpad do označených
kontejnerů.
Svoz a uložení provádí firma:
SITA CZ a. s. , K Lipníkům 3l, Boskovice
tel. 5l6 452 324.

Poplatník je povinen uhradit místní poplatek buď
jednorázově do 30. 4. kalendářního roku nebo ve dvou
splátkách. První splátku je povinen poplatník uhradit
do 30. 4. a druhou do 31 . 8. kalendářního roku.
Úhradu lze také provést u KB, číslo účtu
2922631 /01 00, var. symbol 3722
nebo přímo na pokladně úřadu městyse nebo poštovní
poukázkou.
Poplatek je stanoven částkou 450,- Kč na osobu a rok.
Vlastníci rekreačních objektů 450,- za rok.
Od poplatku jsou osvobozeni:
děti do 1 0 let věku hradí 50 % poplatku
Nedoplatky poplatníků po termínu stanoveném
vyhláškou budou vymáhány dle zákona č. 337/1 992 Sb. ,
o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Odvoz je 1 x za 1 4 dnů, každý lichý týden v pátek.

Úprava parku
Vážení spoluobčané, touto cestou bychom Vás rádi
informovali o plánovaných úpravách parku za vilou.
V roce 2007 byl proveden průzkum terénu, výsledkem
zjištění byly nemocné a neudržované stromy, zarostlý
půdní pokryv. Bylo nutné vyčistit plochy parku od
náletového rostl inného materiálu a odstranění
nemocných stromů. Následná rekultivace půdy a
ošetření stávajících stromů prosvětlí místa a otevře
prostor pro vznik navrhovaných odpočinkových ploch.
Cesta pro pěší bude spojovat čtyři odpočinkové plochy.
Tyto plochy budou z části zatravněny a z části vyplněny
zhutněným štěrkopískem jemné frakce. Jako doplňkový
materiál bude použitý lomový kámen, který bude
vyplňovat vypískované a zatravněné plochy barevnými
motivy dle návrhu projektanta. Každá odpočinková
plocha bude nabízet alternativní návrh dřevěného
posezení v kombinaci s kamennou dlažbou. Doplňkem
budou světelné lampy, které lemují cestu a osvětlují
posezení na odpočinkových plochách.

Celý návrh obnovy parku je koncipován tak, aby
případné výhledy z posezení v kterékoliv části parku se
staly relaxací a balzámem nejen pro oko, ale i pro duši.
Celý park svým pojetím navazuje na již provedené
úpravy v přední části parkové plochy před vilou a
doplněním o upravené odpočinkové plochy získá nádech
provzdušněného parku s bohatým sortimentem
listnatých stromů, keřů a barevných květinových partií.
Úprava parku je plánována do dvou etap.
První etapa, která bude probíhat v letošním roce se
zabývá vykácením nevyhovujících dřevin a úpravou
povrchu.
Osázení parku bude probíhat v druhé etapě v příštím
roce.
Městys Svitávka bude žádat fond regionálního
operačního programu o dotaci na celkovou úpravu parku.
Věříme, že po plánovaných úpravách se Vám všem
bude park líbit a že rádi využijete tohoto prostředí
k příjemnému posezení nebo k odpočinku.

Rekonstrukce podlahy
Naše škola si v tomto roce připomíná již 111 let od
svého založení a to je pravděpodobně jeden z důvodů,
kdy se začínají projevovat provozní závady na budově
školy. Prostě některé věci dosluhují. Tou nejaktuálnější
závadou bylo narušení podlahové konstrukce v učebně
informatiky. Po dohodě se zřizovatelem jsme přistoupil i
k okamžité nápravě věci a po vypracování projektové

dokumentace využil i období jarních prázdnin a provedli
rekonstrukci podlahy. Celkové náklady na opravu
podlahy si vyžádají cca 1 00 000,-Kč, o které má
zřizovatel zažádáno na Krajském úřadě v Brně.
Děkuji touto cestou zřizovatel i , v tomto případě
zastoupeném p.místostarostou Jaroslavem Zoubkem, za
vstřícný přístup a spolupráci při zvelebování naší školy.

Aleš Antl – ředitel školy
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Plán kulturních, sportovních a společenských akcí v roce 2008

Masopustní rej v Mateřské škole Svitávka
Masopust – následně 40-ti denní „půst“, končící
o Velikonocích. Vyvrcholením masopustu bývá průvod
„maškar“. I my v MŠ jsme se rozhodli , že si takový
uspořádáme. Již ráno přišly děti v maskách a začalo
pohádkové dopoledne. Karkulka s vlkem, černokněžník,
víly, princezny. Také paní učitelky i ostatní personál
se proměnil i v šaška, vodníka, bílou paní, červenou
Karkulku a další …… tanec, zpěv, posilněni tradičními

koblížky a průvod Svitávkou mohl začít. Veselo bylo
i v supermarketu a v obchodě se smíšeným zbožím, zde
děti předvedly krátký program pro prodávající i kupující.
Odměnou jim bylo pexeso, čokoládky a cukrovinky pro
každého. Při chůzi obcí jsme poutal i pozornost
projíždějících aut i ostatních občanů, kteří obdivovali , jak
jsou děti vystrojeny. Slíbi l i jsme si, že se v naší MŠ
stanou masopustní zvyky tradicí.
Již nyní se těšíme na příští rok

Kolektiv MŠ Svitávka

Mateřská škola

Březen
březen Zájezd do dětského divadla Polárka v Brně. Komise

kulturně-sportovní.

1 5. 3. Maškarní bál. Hudba ARCUS. Ochotnické divadlo

Svitávka.

23. 3. Velikonoční bohoslužba. Zpívá Svatojánský chrámový

sbor Svitávka.

Duben
Duben Beseda s Ing. arch. Ivetou Černou a PhDr. Dagmar

Černouškovou na téma „Vila Tugendhat a Löw-Beerovy vily ve

Svitávce“. Komise kulturně sportovní.

30. 4. Tradiční pálení čarodějnic.

Květen
květen Poznávací výlet – „ Do Kozlova po stopách Ely

Švabinské“. Komise kulturně sportovní.

1 1 . 5. Den matek – v programu vystoupí děti a žáci MŠ, ZŠ,

ZUŠ, divadelní představení dětského divadelního kroužku.

Sokolovna. Komise kulturně sportovní.

31 . 5. JUNIOR CUP 2008 – V. ročník turnaje přípravek v

kopané. SK Moravan, oddíl kopané.

31 . 5. Dětský den na Sasině.

Červen
7. 6. Pohádkový pochod přírodou v rámci MDD.

Ochotnické divadlo Svitávka.

7. 6. „SBOROVÁNÍ“ – nesoutěžní přehlídka chrámových

sborů za účasti Svatojánského chrámového sboru Svitávka.

Boskovice.

20. 6. Předpouťová taneční zábava. SK Moravan, oddíl

kopané.

21 . 6. „O pohár starosty obce“ – V. ročník turnaje žáků v

kopané. SK Moravan, oddíl kopané.

21 . 6. Velký letní karneval. SK Moravan, oddíl kopané.

21 . 6. Sálová cyklistika. Finále U 23. Tělocvična ZŠ Svitávka.

22. 6. Slavnostní pouťová bohoslužba. Zpívá Svatojánský

chrámový sbor Svitávka.

22. 6. Hudební odpoledne _parku. Komise kulturně-

sportovní.

28. 6. I . ročník turnaje dorostu v kopané. SK Moravan, oddíl

kopané.

Červenec
26. 7. Memoriál Zdeňka Jakubce st. – turnaj mužů v kopané.

SK Moravan, oddíl kopané.

Srpen
srpen Dětský divadelní tábor. Ochotnické divadlo Svitávka.

30. 8. Ukončení prázdnin. Ochotnické divadlo Svitávka.

30. 8. Rozloučení s létem. Sasina.

Září
září Turistický výlet „Po Semíči“. TJ Sokol Svitávka,

6. 9. Svitávecký jarmark tradičních řemesel. Komise

kulturně sportovní.

Říjen
říjen Slavnost dýní s lampiónovým průvodem. Ochotnické

divadlo Svitávka.

4. 1 0. Mistrovství ČR v sálové cyklistice. Městská hala

Kunštát.

1 1 .1 0. „Slavnost sborů čtyř zemí“ v katedrále Petra a Pavla

na Petrově za účasti Svatojánského chrámového sboru

Svitávka. Brno.

1 8. 1 0. Sálová cyklistika. I . l iga Elite, 3. kolo.

28. 1 0. Položení věnce na hřbitově u památníku padlých v

rámci 90. výročí vzniku ČSR. TJ Sokol, komise kulturně

sportovní, Svatojánský chrámový sbor Svitávka.

Listopad
l istopad 1 0. výročí Ochotnického divadla Svitávka. Divadelní

představení pro děti.

8. 1 1 . Sálová cyklistika. Nominační turnaj dorostu, 4. kolo.

Tělocvična ZŠ Svitávka.

1 5. 1 1 . Sálová cyklistika. Český pohár žáků, 3. kolo.

Tělocvična ZŠ Svitávka.

1 6. 1 1 . Sálová cyklistika. Český pohár žáků, 4. kolo.

Tělocvična ZŠ Svitávka.

Prosinec
Prosinec Mikulášská a vánoční oslava. Sasina.

Prosinec Vánoční besídka žáků ZUŠ.

5. 1 2. Mikulášská nadílka s rozsvícením vánočního stromu.

Ochotnické divadlo Svitávka.

7. 1 2. Adventní koncert. Sál Velké Löw-Beerovy vily, začátek

1 430 hodin. Svatojánský chrámový sbor Svitávka.

24. 1 2. Štědrovečerní mše. Zpívá Svatojánský chrámový

sbor Svitávka.
Změna programu vyhrazena




