
Zimní údržba
Po schválení tzv.,, chodníkového zákona“ padla na obce

a města povinnost udržovat chodníky. Ale bohužel naši
zákonodárci už neřekli, kde se na tuto zvýšenou údržbu mají
vzít finanční prostředky. Zvlášť v dnešní době, kdy rozpočty
obcí a měst jsou poníženy díky sníženým daňovým příjmům.

Sněhová nadílka je v letošním roce bohatá, ale díky našim
pracovníkům a také nové technice se daří naše cesty
a chodníky v rámci možností udržovat.

Děkujeme všem zodpovědným občanům, kteří i když to není
jejich povinnost, se starají o chodník před svou nemovitostí.

Tím nejenom zajišťují bezpečnost kolemjdoucích, ale i šetří
finanční prostředky obce, které se mohou použít na další
zvelebování našeho městyse (např. oprava místních cest nebo
zbudování nových chodníků atd.).

Letošní zima nám přináší nejenom starosti, ale zároveň
i radosti ze zimních sportů. K tomu samozřejmě patří bruslení.
Můžeme plně využívat naše kluziště v parku městyse, o které
se stará skupina dobrovolníků za finanční účasti obce. Tímto
bychom chtěli poděkovat všem, kdo se o kluziště stará.

Jaroslav Zoubek, místostarosta
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Zastupitelstvo městyse schválilo smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace na výdaje zabezpečení
akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2009. Celková výše dotace je 14.076,Kč.

Zastupitelstvo městyse schválilo smlouvu o bezúplatném převodu drobného dlouhodobého hmotného majetku z majetku
Svazku obcí Svitava. Jedná se o majetek pořízený v rámci projektu Obecní mobiliář Svitava realizovaného v roce 2009 a pomoci
dotace z Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje. Městys Svitávka získává tímto bezúplatným převodem do vlastnictví
drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové výši 41.215,Kč.

Rada městyse schválila plánovací smlouvu – na základě smlouvy se strany dohodly na nutnosti vybudování nové účelové
komunikace ve vazbě na budoucí řešení rychlostní komunikace R 43 pro zpřístupnění průmyslové zóny vedle ul. Školní.

M. S. INVEST a. s. se zavazuje vybudovat v termínu do 30. 11. 2015 pozemní asfaltovou komunikaci o délce cca 54 m a šířce
9,5 m, vč. krajnice a povrchového odvodnění.

Rada městyse scválila záměr odprodat následující bytové domy:
 nemovitost č. p. 49 ul. Mezimostí, ležící na parcele st. 34 v k. ú. Svitávka, okres Blansko, vedeném na LV č. 10001 pro k. ú.

Svitávka, okres Blansko, vč. pozemku pod touto nemovitostí
 nemovitost č. p. 50 ul. Mezimostí, ležící na parcele st. 33/1 v k. ú. Svitávka, okres Blansko, vedeném na LV č. 10001 pro k. ú.

Svitávka, okres Blansko, vč. pozemku pod touto nemovitostí
 nemovitost č. p. 220 ul. Švancarova, ležící na parcele st. 33/3 v k. ú. Svitávka, okres Blansko, vedeném na LV č. 10001 pro

k. ú. Svitávka, okres Blansko, vč. pozemku pod touto nemovitostí
 nemovitost č. p. 204 ul. V Domkách, ležící na parcele st. 215 v k. ú. Svitávka, okres Blansko, vedeném na LV č. 10001 pro k.

ú. Svitávka, okres Blansko, vč. pozemku pod touto nemovitostí
 nemovitost č. p. 225 ul. V Domkách, ležící na parcele st. 237 v k. ú. Svitávka, okres Blansko, vedeném na LV č. 10001 pro k.

ú. Svitávka, okres Blansko, vč. pozemku pod touto nemovitostí.
Rada městyse na svém zasedání dne 28.1.2010 schválila odprodej pozemků v lokalitě V Domkách. Na prodej bude šest

stavebních parcel o rozloze od 456 m² do 683 m² s cenou 590, Kč/m². Dále budou na prodej předzahrádky od 50 m² do 93 m² s
cenou 300, Kč/m².
Bližší informace na Úřadě městyse Svitávka, kontaktní osoba: Petr Hasoň, petr.hason@svitávka.com, tel. +420 733 745 336.

Výběrové řízení – „Zástupce zadavatele pro VŘ akce Kanalizace a ČOV Svitávka“
Rada městyse na základě vyhlášené veřejné zakázky na činnost odborného poradce pro administraci veřejné zakázky

s názvem Zástupce zadavatele a zpracovatele zadávací dokumentace pro výběrové řízení na akci „Kanalizace a ČOV Svitávka“
vyhodnotila nabídky na tuto akci. Hodnotícím kritériem byla cena.

Výsledek hodnocení – pořadí nabídek:
1. RTS a. s. Lazaretní 13, Brno – nabídka 120.000,Kč, vč. DPH
2. AP INVESTING, s. r. o. Palackého 12, Brno – nabídka 142 800,Kč, vč. DPH
3. Eurotender s. r. o., Jiřího náměstí 4/1, Poděbrady – nabídka 158.400,Kč, vč. DPH

Rada městyse schválila – firmu RTS a. s. Brno a pověřila starostu uzavřením smlouvy.
Výběrové řízení – zpracovatel žádosti na zateplení

Rada městyse na základě vyhlášené veřejné zakázky na odborné grantové poradenství a zpracování žádosti o dotaci dle
platných podmínek dotačního programu na zateplení ZŠ a MŠ ve Svitávce vyhodnotila nabídky na tuto akci.

Výsledek hodnocení – pořadí nabídek:
Eurovision, a. s. Brno, Veveří 102 – celková cena 228.000,, vč. DPH
RPA s. r. o., Starobrněnská 20, Brno – celková cena 240.000,Kč, vč. DPH
Allowance s. r. o., Korunní 810/104, Praha 10 – celková cena 240.000,Kč, vč. DPH

Rada městyse schválila firmu Eurovision a. s. Brno s následným uzavřením smlouvy s touto firmou.
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Jana Kupsová 50 let
Jiřina Matoušková 55 let
Miloslava Matušková 60 let
Josefa Mazalová 60 let
Antonín Šaršon 65 let
Bohumila Pantůčková 65 let
Marie Malečková 65 let

Jiří Škrabal 65 let
Eva Janíková 70 let
Marie Miřijovská 70 let
Libuše Folerová 70 let
František Jokeš 75 let
Libuše Fojtová 80 let
Julianna Horáková 80 let

Leontina Horáková 82 let
Helena Kubiszová 82 let
Vlasta Nováková 85 let
Ludmila Mazalová 86 let
Alois Alexa 88 let
Jarmila Novotná 92 let

Blahopřejeme občanům, kteří slaví svá životní jubilea

Blahopřejeme rodičům, kterým se narodily tyto děti: Karolína Dvořáková

Informace občanům Svitávky,
kteří podpořili petici týkající se možné výstavby

v průmyslové zóně v blízkosti ulice Školní.
Petici, která obsahovala nesouhlas s plánovaným

umístěním průmyslové stavby v blízkosti ulice Školní
podpořilo svým podpisem celkem 432 občanů Svitávky.
Petice byla projednána dne 31. 8. 2009 na zastupitelstvu
Městyse Svitávka. Zastupitelé se shodli na tom, že bude
znovu posouzena plánovaná příjezdová komunikace do
průmyslové zóny z ulice Školní s ohledem na bezpečnost
provozu na této komunikaci a současně Městys prověří
i umístění uvažovaného průmyslového objektu.

Nezávisle na těchto jednáních, ale v souladu se
standartním postupem vydal MěÚ Boskovice souhlas
s umístěním stavby podle původního návrhu investora.
Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno prostřednictvím
jednoho z účastníků řízení a signatáře petice odvolání na
Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno. Toto odvolání
bylo v této fázi zamítnuto.

Není však vyloučeno, že investor sám zcela změní
svůj původní podnikatelský záměr a nový projekt v této
lokalitě bude pro občany bez problémů přijatelný.

Zastupitelstvo městyse

Výzva pro vlastníky křížů a sakrálních objektů
V katastru městyse je umístěno několik křížů a božích muk. Do současné doby nebyla vyřešena otázka vlastnictví.

Majitelé by měli o tyto objekty pečovat a udržovat je.
Žádáme tímto vlastníky uvedených parcel, na kterých jsou umístěny kříže, aby sdělili na úřad městyse, zda budou

tyto objekty udržovat a doložili vlastnictví těchto objektů. Jestliže se do šesti měsíců o některý objekt vlastník
nepřihlásí, budeme postupovat podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kdy
připadá věc do vlastnictví obce.

Jedná se o následující objekty:
– kříž u lípy ve směru k Míchovu, p. č. 669/1 – postaven na náklady Jana Jeřábka ze Svitávky r. 184l
– kříž pod Hodiškou, p. č. 854/1 – od konce r. 2009 o něj pečuje p. Lubomír Oldřich z Blanska
– kříž sv. Trojice v Podhradiští (dřevěný), mezi domy č. 253 – 254 – historie neznámá
– kříž na Skalkách (v roce 1839 na místě kříže měla stát boží muka), p. č. 2239 – postaven Ant. Hrubým,

posvěcen 1924
– kříž na náměstí, p. č. 2039/2 – věnovali r. 1894 manželé Jan a Josefa Bartošovi
– kříž před kostelem, p. č. 2039/3 – evidován v ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým

číslem 0607
– kříž u vchodu do kostela (dřevěný), p. č. 2039/30 – nechal postavit svitávecký rodák František Hrubý ze

Skalice nad Svitavou
– kříž u nadjezdu železniční trati V Domkách (dřevěný), p. č. 2083/2 – postaven rodinou Mazalovou z č. p. 5
– kříž na hranicích katastrů Svitávky a Sebranic (existuje pouze základ kříže v zemi a poblíž několik částí

zničených při budování brněnského vodovodu), p. č. 2033/11 – postaven rolníkem Kosičkou z č. p. 13 před
rokem 1876

– kříž u mostu přes Sebránek (naproti domu p. A. Antla, p. č. 1982/13 – historie neznámá
– kříž u železničního přejezdu (blízko vrakoviště), p. č. 1832/1 – historie neznámá
– kříž na hranicích katastrů Svitávky a Skalice nad Svit., p. č. 1894 – měl nechat postavit a věnovat r. 1934

rolník Koudelka ze Skalice nad Svitavou
– kříž v horní části hřbitova, p. č. 1956/3 – neznámá historie
– boží muka u školy, p. č. 2039/4 – podle strojopisu p. Hrubého: „Dle pověsti zde byli pochováni Prusové, kteří

zemřeli na choleru v roce 1866“
Seznam vypracoval pan Pavel Krejcar – kronikář městyse.



Charita
Tříkrálová sbírka 2010

Ve dnech 2. 1. – 14. 1. 2010 probíhala v celé České republice „Tříkrálová sbírka“ pod záštitou Charity ČR. Motto letošní
tříkrálové sbírky bylo: „Sami zvládneme tak málo, ale když se spojíme, zvládneme cokoli“. Koledníci Tereza Dřevová, Hana
Bočková a Ivana Stehlíková navštívili v těchto dnech s pokladničkou také Vaše domy.

Koledníci na okrese Blansko vybrali celkem částku 1 214 934, Kč. Darovaná částka od našich občanů činila 2 652, Kč.
Výtěžek z této sbírky bude použit na podporu humanitární činnosti, zakoupení rehabilitačních pomůcek, podporu krizových

služeb a pomoc potřebným.
Děkujeme tímto občanům, kteří vlídně přijali koledníky a přispěli do jejich pokladniček. Stejné díky patří i samotným

koledníkům, kteří věnovali nezištně svůj čas ve prospěch pomoci druhým.
Jana Jurná

9. února to byl právě jeden rok, kdy
jsme zahájili provoz mateřského centra ve
Svitávce. Tak jako v uplynulém roce,
budeme Vám i nadále poskytovat prostor
pro setkávání dětí a rodičů.

Letošní rok jsme zahájili několika
novinkami. Jednou z nich je rozšíření
provozní doby, takže nás kromě úterý
dopoledne a čtvrtka odpoledne můžete
navštívit i v pondělí, stejně jako ve čtvrtek
od 15.30 do 17.30 hod. Jako vždy je
připraven program pro děti. Jsou to různé
výtvarné aktivity, cvičení s říkankami
a písničkami, čtení pohádek a po setmění
promítání pohádek na dětském
diaprojektoru. Po celou dobu je k dispozici
herna, takže si děti mohou prostě „jen
hrát“.

Rády Vás přivítáme kdykoliv během
provozní doby. První vstup je zcela
zdarma. Další vstupy pouze za 10, Kč.
Pro děti jsou k dispozici hračky, výtvarné

potřeby, jídelní židličky a přebalovací pult
pro nejmenší.

Další novinkou je pořádání kurzů pro
tvořivé a to každé třetí pondělí v měsíci.
Jako první jsme pro Vás připravili kurz
pletení z papíru, který se bude konat 15.
února v prostorách MC od 19: 30 hod.
O dalších kurzech, ceně a potřebném
materiálu budeme informovat na
plakátcích.

Jak jsme dříve slibovali, přinášíme tip
na pěší rodinný výlet, který můžete
absolvovat s kočárkem, případně na
saních. Délka trasy je cca 5 km.

Start: Nám. Svobody
Dále pokračujeme na Mezimostí –

Sedláčkova – podjezd U Labutě – polní
cestou vpravo (kolem koz a pštrosů) –
dále do polí až k prvním domkům Sasiny –
odbočit vlevo cestou stoupající vzhůru
a stále po ní až na asfaltovou spojku mezi

Nýrovem a Sebranicemi – dále vlevo do Sebranic – podél potoka Sebránek návrat do Svitávky (žlutá turistická značka).
Cíl: cesta nás vyvede na konci ulice Fr. Řepky
Přejeme Vám šťastnou cestu!

Za členky MC Ferda Svitávka Ing. Jana Strecková

Mateřské centrum
MATEŘSKÉ CENTRUM OSLAVILO 1. NAROZENINY
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Kultura

Základní škola
Zápis do 1. třídy

Týden před samotným zápisem přišly děti
z MŠ na návštěvu do školy, aby se seznámily
s prostředím a pozdravily kamarády v 1. třídě.
Současní prvňáčci pod vedením p. uč.
Koudelkové

je přivítali dramatizací pohádky O veliké řepě
a předvedli, co vše se již naučili. Děti ze třídy
Včeliček i Berušek jim na oplátku předaly
vlastnoručně vyrobené záložky do slabikářů.
Předškoláci si vyzkoušeli, jak se sedí v lavici,
seznámili se s budoucí paní učitelkou 1. třídy
a všichni si společně zazpívali.

V samotný den zápisu 19. 1. 2010 děti
a jejich rodiče přivítaly na chodbách školy
pohádkové

bytosti (žákyně 5., 7. a 8. třídy), které jim
zpříjemnily chvíli čekání různými úkoly. Skoro to
vypadalo, že dokonce použily nějaké tajné
kouzlo, protože všichni budoucí školáci byli
velice šikovní a ukázali, že jsou připraveni v září
zasednout do školních lavic.

Zatím je zapsáno 19 dětí ze Svitávky
i okolních vesnic.

Mgr. D. Mašková

Dětský maškarní karneval
Princezny, čarodějnice, sněhulák, Červená

Karkulka, kovboj či Sněhurka a 7 trpaslíků a
mnoho dalších více či méně pohádkových nebo
filmových postav se sešlo na Dětském maškarním
karnevalu v sobotu 13. února 2010 v místní
sokolovně, který jak již je zvykem pořádalo
Ochotnické divadlo Svitávka. Karneval začal
tanečním vystoupením děvčat z Dětského
divadelního kroužku. Po té malí tanečníci skákali
zajímavé kreace podle vzoru Kašpárka Martinky
za doprovodu známé hudby z pohádek.
Následovala série klasických soutěží, které se na
takovouto akci sluší a patří. Vždy byla pro
účastníky připravena sladká odměna. Nakonec
došlo k vyhodnocení nejkrásnějších masek.
Děkujeme všem za účast a chválíme všechny
vaše nápady na výběr takto krásných převleků.

Miroslava Holasová, Ochotnické divadlo Svitávka




