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Z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo městyse schválilo vydání změnyúzemního plánu č. 2 obce Svitávka.Zastupitelstvo městyse schválilo dodavateleprojektové dokumentace pro kanalizaci a ČOV Svitávkaa schválilo uzavření smlouvy s vítěznou firmou VHatelier. Zastupitelstvo městyse v této věci dále vzalo navědomí ustanovení kontrolního výboru, který budedohlížet na průběh zpracování projektové dokumentaceve složení: ing. Cetkovský, J. Zoubek, ing. Vašíček, ing.Mašek a Z. Zeman.Zastupitelstvo městyse schválilo dodavateledokončení úprava náměstí – I. etapa a to firmu Firesta

Fišer a. s., se kterou schválilo uzavření smlouvy.Zastupitelstvo městyse schválilo plán financováníobnovy kanalizace SvitávkaZastupitelstvo městyse schválilo koncepci bytovépolitiky pro nastávající období, doporučenou stavební abytovou komisí. Podle ní v majetku městyse budouponechány v bytovém fondu objekty Hybešova 40,Palackého 183 a služební byty. Ostatní byty budoupostupně odprodány stávajícím nájemníkům, případnětřetím osobám.
K. Dřevová, ÚM Svitávka

Informace z radnice
Oprava skleníku v parku
Městys Svitávka připravuje skleník v parku k chystané

rekonstrukci, odstranily se rozbité skleněné výplně a
vnitřní prostor se vyčistil. S dalšími úpravami se čeká na
schválení rozpočtu městyse pro rok 2009. Zastupitelstvo
městyse na rekonstrukci navrhlo do rozpočtu městyse
částku 400 000,. Byla podána žádost o dotaci na JMK.

Skleník v současné době chátrá, hyzdí okolí svým
vzhledem a ohrožuje kolemjdoucí občany. V minulosti
byl využíván jako zázemí při pořádání kulturních akcí v
místním parku. Naším cílem je znovu se vrátit k tomuto
využití a rozšířit o další aktivity. Jeho opravou i celkovou
rekonstrukcí celého parku se zlepší kvalita místního
prostředí. Občané i místní subjekty dostanou nové
prostory ke konání různých kulturních nebo sportovních
akcí.

Přes park povede jedna z cyklotras v okolí, ta se bude
napojovat na budoucí mezinárodní cyklistický koridor
Brno – Hradec Králové. Tím se zvýší návštěvnost
městyse, obyvatelé regionu Boskovicka, turisté i cyklisté
si budou moci prohlédnout i další kulturní památky v
podobě LöwBeerových vil, ke kterým dříve uvedený
skleník patřil.

Cesta pro pěší na Sasinu
Po společném setkání představitelů městyse a občanů

Sasiny byly vytyčeny priority občanů Sasiny.
Nejdůležitější z hlediska občanů se jeví cesta pro pěší
mezi Svitávkou a Sasinou, dalším bodem jednání byla
oprava cest .

Cesta Svitávka – Sasina je tématem mnoho let a
každé vedení obce slibovalo tuto otázku vyřešit a vždy
vše zůstalo jen u předvolebních slibů. Nyní jsme nechali
zpracovat vyhledávací studii: chodníku Sasina –
Svitávka, z které nám nejlépe vychází pokračovat na již
zbudovanou cestu končící u rodinného domu
Dyčkových. Studie dále doporučuje stavět chodník po

pravé straně směrem na Sasinu, protože po druhé
straně by byla finančně náročná a měla se již řešit při
stavbě železničního koridoru. Cesta by měla vést
částečně po pozemcích ŘSD, které nám slíbilo
převedení pozemků na městys zdarma, ale v některých
místech cesta zasáhne i do soukromých pozemků. Proto
jednáme s majiteli o jejich odkupu. Doufáme, že se k
této akci postaví kladně, protože pozemky jsou hlavně v
zanedbané části kolem státní silnice.

Kanalizace
Kanalizace je velice důležitá součást občanské

vybavenosti, bez které není možný další rozvoj našeho
městyse. Jen málokdo z lidí si uvědomuje, že základní
občanská vybavenost je velice důležitou složkou při
rozhodování investorů. Pokud nemá obec nebo město
vyřešenou ochranu přírody, pak nemůže počítat s dalším
rozvojem. Na tom záleží nejen výstavba rodinných domů
či bytovek, ale zvláště rozvoj podnikání a zajištění
zaměstnanosti obyvatel. Pokud nebude mít Městys
Svitávka vyřešeny odpady do dvou let, hrozí vysoké
peněžní sankce za znečišťování životního prostředí.

Vybudování kanalizace považuje vedení městyse za
prioritu už několik posledních let. Nyní dostal projekt
zelenou díky dotaci 105 milionů Kč ze Státního fondu
životního prostředí a o dalších 10 mil. žádá vedení
městyse Jihomoravský kraj. Celkový rozpočet na
výstavbu kanalizace činí 125 mil. Kč. Rozdíl bude
financován z rozpočtu městyse a případného úvěru.

V letošním roce začnou přípravné práce – zpracování
projektu, stavební povolení atd. Pravděpodobně na jaře
2010 se zahájí realizace projektu odkanalizování
výstavbou čistírny odpadních vod, což bude první etapa.
V návaznosti na zlepšení životního prostředí připravuje
vedení městyse vypracování nového územního plánu,
kde budou vyčleněny lokality určené pro podnikání i pro
další bytovou výstavbu.



Změna územního plánuZastupitelstvo městyse Svitávka plánuje vypracovattřetí změnu územního plánu. Z hlediska obce budouzařazeny následující požadavky:1) vybudovaní cesty pro pěší na Sasinu.2) vybudování poldru na potoku Sebránek3) výstavba sběrného dvora4) příjezdová cesta do lokality k plánovanévýstavbě v Domkách5) cyklostezkaPokud máte nějaké připomínky nebo žádosti,kontaktujte prosím písemně Úřad městyse Svitávka do31. 3. 2009.Dokončení úprav náměstíV současné době se rozjíždí první etapa výstavbyprůtahu ve směru z náměstí na Letovice, při které dojdek celkovému dokončení úpravy náměstí. Budouvybudované nové chodníky, rozšířen park, včetně

zeleně a veřejného osvětlení a upraveno prostranstvípřed restaurací U Zvonu.Práce by měly být zahájeny 1. 4. 2009. Demolici avýstavbu silnice bude provádět SÚS Jihomoravskéhokraje se sídlem v Blansku. V současné době bylypředány dokumenty k demolici domu č. p. 124.Městys Svitávka vypsal veřejnou zakázku maléhorozsahu na dokončovací stavební úpravy náměstí – 1.etapa. Zúčastnily se následující firmy:FIRESTA – Fišer, Rekonstrukce, stavby a. s.VAPIS Boskovice, spol s r. o.Dopravní stavby Brno, s. r. oZastupitelstvo městyse vybralo jako nejvýhodnějšínabídku firmu FIRESTAFišer, a. s.Na první etapu bude navazovat druhá etapa, kde budedokončen průtah po železniční most. V této fázi dojde kzačátku budování vodovodu směrem na Labuť.

Pořádek a ochrana majetku v obciMěstys Svitávka upozorňuje spoluobčany, že namístním hřbitově se množí případy vandalismu akrádeží. Na tuto skutečnost nás upozorňují jakpoškození, tak i občané Svitávky. Na základě těchtostížností, které se netýkají jen hřbitova, ale i jiných částínašeho městyse (autobusové zastávky atd.) jsme jednalis vedením Policie ČR, která bude provádět častějšíkontroly všech částí městyse. Kontroly budou zaměřenénejen na ochranu soukromého i obecního majetku, aletaké na řidiče dopravních prostředků, zda nedochází kporušování dopravních předpisů (rychlost jízdy, alkoholza volantem..), dále budou kontrolovány také místnípohostinství a kulturní akce, zda nedochází k naléváníalkoholu mladistvým.V součinnosti s policií použijeme veškerých právníchmožností k potrestání všech trestných činů a přestupků.Žádáme tímto naše spoluobčany, aby jakoukolivtrestnou činnost (vandalismus, krádeže, poškozováníobecního i soukromého majetku …) ohlásili na úřadměstyse nebo na Policii ČR.Novela zákona o dani z nemovitostíOd 1. 1. 2009 dochází k novelizaci zákona č.338/1992 Sb., o dani z nemovitostí.

Novela zákona – zrušuje osvobození od daně zestaveb, nových staveb a bytů v nových stavbách.Zrušuje osvobození od daně ze staveb, u kterých bylyprovedeny změny spočívající ve snížení tepelnénáročnosti stavebními úpravami, na které bylo vydánostavební povolení. Osvobození týkající se změnyvytápění přechodem z pevných paliv na obnovitelnouenergii solární, větrnou, geotermální a biomasy jezachováno, jde o ekologické vytápění šetrné k životnímuprostředí, jehož zavedení je finančně náročné.Dále dochází k těmto změnám: ke změně ceny pozemků u všech katastrálních území ruší se platné koeficienty 0,3 a 0,6 a jsou nahrazenykoeficientem 1,0.Z těchto důvodů žádá finanční úřad poplatníky daně znemovitostí, aby neplatili daň z nemovitostí pro rok 2009a vyčkali na daňovou poštovní poukázku, která budezaslána na adresu trvalého bydliště poplatníka dopoloviny května 2009.Změna daňové povinnosti pro rok 2009 budeoznámena poplatníkovi ještě vydáním „hromadnéhopředpisového seznamu“, který bude k nahlédnutí naúřadě městyse nebo poplatník obdrží „platební výměr“na adresu trvalého bydliště.
Hledáme dobrovolníky
Městys Doubravice nad Svitavou vyhlašuje každoročně pro členy svazku Svitava, kterého je členem také městys

Svitávka soutěž o „ nejlepší uvařený guláš“.
Při této příležitosti hledáme 3 dobrovolníky z řad našich občanů, kteří by se této soutěže zúčastnili. Guláš se bude

vařit přímo v Doubravici nad Svitavou a vše potřebné bude k dispozici přímo na místě konání. Podrobnější informace
dobrovolníkům budou podány na úřadě městyse. Pokud rádi soutěžíte, jste veselé povahy a máte svůj zaručený
recept, tak neváhejte a určitě se přihlaste.

Pohlednice  na úřadě městyse jsou k dispozici pohlednice Svitávky.
Zájemci si mohou tyto pohlednice zakoupit za cenu 3, Kč.

Zahájení provozu lékárny
Firma LEBO s.r.o. zahájila provoz lékárny v prostorách MS Svitávka, ul. Školní 457 a je otevřena denně.
Provozní doba: pondělí, úterý, středa a pátek od 7.00 – 12.30 hod.

čtvrtek od 12.30 – 17.30 hod.

Městys Svitávka vydává ke své propagaci plán našeho městečka a
blízkého okolí, kde se představí významná místa a jeho historie.
Zpracovatel bude oslovovat místní firmy a podnikatele, kteří mohou na
reklamní materiál umístit také svoji reklamu.

Plán městečka bude vydán ve 3 000 ks výtiscích a vydání se
předpokládá v měsíci dubnu letošního roku.



Jaromír Strbačka 6.1.
Oldřich Waldhans 10.1.
Vlasta Hudská 17.1.
Marie Kupsová 22.1.
Magda Řezníčková 29.1.
Taťjana Bránská 31.1.
Marie Říhová 8.1.
Marie Dražková 14.1.
Dana Krátká 28.1.

Augustin Grün 22.1.
Jiří Nezval 23.1.
Vlasta Horáková 4.1.
Irena Koháčková 12.1.
Leontina Horáková 13.1.
Helena Kubiszová 16.1.
Vlasta Nováková 16.1.
Alois Alexa 31.1.
Jarmila Novotná 26.1.

Marcela Rychetská 7.2.
Miloš Randula 3.2.
Jiří Beneš 15.2.
Libuše Prudilová 23.2.
Josef Novotný 27.2.
Zdeněk Tomášek 3.2.
Jarmila Paráková 18.2.
Jaroslav Horák 9.2.
Ludmila Mazalová 20.2.

Blahopřejeme rodičům, který se narodily tyto děti:
Matyáš Matějů 29.12. matrika

Společenská kronika

Tříkrálová sbírka 2009
Ve dnech 2. – 11. 1. 2009 probíhala v celé České republice, tak i v našem městečku „Tříkrálová sbírka“ pod

záštitou Charity ČR.
Koledníci Michaela Holasová, Aneta Haklová a Simona Kotková navštívili s koledou Vaše domy. Během pochůzky

navštívili také místní kostel sv. Jana Křtitele a zúčastnili se bohoslužby, při které byla posvěcena křída k nápisům
+K+M+B 2009.

Motto letošní Tříkrálové sbírky bylo: „Pro ty, kteří nemají tolik štěstí“.
Darovaná částka od našich občanů činila 3 922, Kč. Celkem na okrese Blansko bylo vybráno na dobrovolných

příspěvcích 1 112 097, Kč. Výnos Tříkrálové sbírky je určen na podporu služeb pro jednotlivce a rodiny v nouzi a k
podpoře charitativního díla.

Děkujeme všem občanům dobré vůle, kteří přispěli na dobrovolnou sbírku a pomohli tak svým příspěvkem
potřebným lidem v nouzi.

Děkujeme také koledníkům za pomocnou ruku, bez kterých by výnos určitě nedosahoval takové částky.
Jana Jurná

Informace pro řidiče

Policie ČR připravila pro motoristy návod, jak si počínat při dopravní nehodě, na co nezapomenout. Policisté budou
tyto letáčky také distribuovat na silnicích v rámci dohledu nad silničním provozem.

9. MAŠKARNÍ PLES OCHOTNICKÉHO DIVADLA
Ochotnické divadlo Svitávka vyhlašuje pokus o rekord největšího počtu princezen na

maškarním plese, který se bude konat 14. března 2009 v místní sokolovně.
V 22.00 hod. bude zástupcem Agentury Dobrý den z Pelhřimova tento rekord

zaevidován. V případě úspěšné realizace bude zapsán do Knihy rekordů ČR.
Tímto Vás žádáme o podpoření této akce svou účastí v masce princezny.
Za princeznu bude považována osoba, která bude mít na sobě šaty a korunku.
Součástí programu bude vyhlášení nejkrásnější a nejoriginálnější princezny.

Blahopřejeme občanům, kteří slaví svá životní jubilea:



Vydává zastupitelstvo městyse Svitávka, jako dvouměsíčník. Radniční listy jsou bezplaně doručovány do domácností ve Svitávce. Uzávěrka příštího čísla 10.
4. 2009. Nevyžádané příspěvky se nevrací. Za obsahovou správnost příspěvků ručí autoři. Názor přispěvatelů nemusí být totožný s oficiálním stanoviskem
zastupitelstva městyse Svitávka. Městys Svitávka, Hybešova 166, 67932 Svitávka. Telefon: +420 516 471 271, email: info@svitavka.com,
http://www.svitavka.com. Sazba Ing. Josef Zapletal

Informace z kultury
Turistická razítka LöwBeerových vil
Pokud se domníváte, že se turistická razítka objevila z důvodu

reklamy či propagace, tak jste pravdě nejblíže. Když se tak touláte
po naší zemi a po náročném výstupu otisknete v horské chatě do
svého sešitu, knížky, vandrbuchu, cancáku, turistického pasu nebo
jen na pohlednici razítko daného místa, zůstane vám památka a
současně potvrzení, že jste onen vrchol navštívili. Razítka se
postupně stále rozšiřují, dnes již i do městských informačních center,
pokladen hradů, zámků a na další turisticky zajímavá a atraktivní
místa.

A tak razítka dorazila i k nám. Nejenom turisté, ale i místní
sběratelé mohou na Úřadu městyse Svitávka získat otisk nově
zhotovených razítek obou našich slavných LöwBeerových vil.
Autorem jejich grafického návrhu je Marek Říha.

Pavel Krejcar
Mateřské centrum
Slavnostní zahájení provozu Mateřského centraV pondělí 9. 2. 2009 v 15:30 hod. se uskutečniloslavnostní otevření Mateřského centra Ferda Svitávka,o.s.Otevření zahájila předsedkyně sdružení JanaStrecková krátkým projevem. Úvodem přivítala všechnypřítomné. Následovalo objasnění důvodů, kterémotivovaly maminky k založení mateřského centra. Potépoděkovala všem, kteří se na zakládání mateřskéhocentra podíleli, především zastupitelům městyseSvitávka, neboť poskytli centru potřebné prostory azákladní vybavení, ale také maminkám a dětem, díkynimž centrum v lednové sbírce získalo hračky pro děti.Následovaly informace o provozu mateřského centra aplánech do budoucna. Závěrem pak předsedkyněsdružení požádala pana starostu, zda by se ujalpřestřižení pásky a tím slavnostně provoz mateřského

centra zahájil.Poté se ujal slova pan starosta a došlo i na přípitek amenší pohoštění. To bylo připravené pro dospělé i proděti, které si celou dobu spokojeně hrály. Velký úspěchsklidil obrovský plyšový medvěd, kterého pan starosta,pan místostarosta a paní Holasová dětem domateřského centra přinesli.Děkujeme všem, kteří se slavnostního otevřenízúčastnili za příjemné odpoledne.Zároveň zveme všechny děti, maminky a tatínky!Mateřské centrum Ferda je otevřeno v:Úterý 9:30  11:00 h (10 – 10:30 Hrátky s batolátky)Čtvrtek 15:30  17:30 h (od 15:30 Čtení pohádek aDílna pro děti)Zakladatelky občanského sdružení: Šárka Bartoňková,Renáta Gyšovová, Kristýna Matušková, Mgr. JanaSkřičková a Ing. Jana Strecková.

Ve čtvrtek 1. ledna 2009 to bylo přesně 160 let, kdy byl zahájen provoz na zatím v té době jednokolejné železniční
trati Brno – Česká Třebová. Z doby její výstavby (184349) pochází dnes již jediný původní most na této trati, který
sice není součástí železničního tělesa, překlenuje však nad tratí hluboký zářez (lidově nazývaný Hajšnit, něm. der
Einschnitt = zářez) do části obce zvané V Domkách. Všechny ostatní mosty byly rekonstruovány v letech 199698 v
rámci staveb I. železničního koridoru Břeclav – Brno – Česká Třebová – Praha – Děčín.

Pavel Krejcar

Víte, že . . .




