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Kanalizace a ČOV
V současné době má městys vybudovanou dešťovou

kanalizaci s vyústěním do koryta Svitavy a jej ich přítoků,
splaškové vody jsou odváděny do jímek na vyvážení a
septiků, v některých případech přímo do stávající
kanalizace. Nová kanalizace je navržena jako oddílná,
pro odvedení splaškových odpadních vod ze zastavěné
části městyse Svitávka na ČOV Svitávka. Stávající
kanalizace budou dále využívány pro odvod srážkových
vod.
Rozhodnutím odboru tvorby a ochrany životního

prostředí má městys prodlouženou platnost povolení

vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace do
31 .1 2.201 0.
Zastupitelstvo městyse rozhodlo o podání žádosti na

dotace na výstavbu kanalizace a ČOV. Žádost bude
podána k 30.4.2008. Cena výstavby je odhadována na
90 mil . Kč. Jedná se o rozsáhlou akci, která se bude
dotýkat každého občana. Vybudování kanalizace je
nezbytné nejen z důvodu požadavků EU, ale i z důvodu
výstavby a rozvoje městyse, kdy jsou na obce kladeny
stále vyšší požadavky na vypouštění odpadních vod z
domácností.

Rada městyse

Modernizace učebny informatiky
V souvislosti s generální opravou podlahy v učebně

PC jsme se rozhodli pro celkovou modernizaci celé
učebny tak, aby odpovídala trendům moderního
vyučování. Aby se naši žáci mohli zdokonalovat v práci s
počítači, rozšíři l i jsme počet PC z 11 na 1 6 kusů. Kromě
opravy podlahy, kterou jsme pojal i netradičně, jsme ještě
navíc vyměnil i osvětlení ve třídě, zrealizovali zajímavou
výzdobu učebny, kterou pomohla vtipnou a motivující
malbou vylepšit p. uč. M. Houdková. Dále jsme vyšli
vstříc žákům alergikům a místo klasické křídové tabule
jsme do této učebny instalovali keramickou tabuli pro
práci s popisovači. Učebna nyní působí jako moderní
výukové pracoviště, které j istě zpestří a zefektivní výuku
našich žáků. Lze si jen přát, abychom ve spolupráci se
zřizovatelem měli takovéto učebny co nejdříve po celé
škole.

Aleš Antl
ředitel školy

Informace z radnice
Výměna občanských průkazů:
V roce 2008 je nutné provést výměnu občanských

průkazů bez strojově čitelných údajů, které jsou vydané
do 31 . 1 2. 2003. Výměnu je nutné provést nejpozději do
31 .1 2.2008.
Pro občany narozené před 1 . 1 . 1 936 platí výj imka –

občanské průkazy, ve kterých je vyznačena doba
platnosti „bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez
omezení“ zůstávají nadále platné, pokud jsou v
občanském průkazu uvedeny správné údaje.

Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji , které
jsou vydávány od druhé poloviny roku 2000 , jej ich
platnost platí po dobu v nich uvedenou.Další informace:
Cestovní doklady – vydává Městský úřad Boskovice,
nám. 9. května 2.
Od 1 . 4. 2008 lze na Městském úřadě Boskovice za
poplatek 50,- dopisovat děti do 1 0 let věku do cestovních
dokladů rodičů. Rodiče předloží oddací l ist a rodný list
dítěte.

Matrika

Sběr a třídění plastových obalů
Z důvodu toho, že se stále množí případy, že občané

ukládají tříděný odpad v jiné termíny odvozu a tento odpad
pak zůstává na chodnících a tím je narušen vzhled městyse
sdělujeme opakovaně občanům následující informace:
Plastové obaly občané ukládají do igel itových pytlů, které

jsou 1 x za 1 4 dnů, tj . v l ichý týden ve čtvrtek pracovníky úřadu
městyse sváženy na sběrné místo.
Igel itové pytle lze zakoupit v kanceláři Úřadu městyse

Svitávka za cenu 3,- Kč/kus nebo použít vlastní pevné pytle.
Žádáme občany, aby si připravil i pytle k odvozu již večer,

den předem nebo ve čtvrtek do 7.00 hod. , aby ve stanovený
den byly odvezeny veškeré obaly a nezůstaly na chodnících.

Dále je nutné pytle odložit ke sběru na viditelné místo před
domy tak, aby nenarušily provoz na chodnících, popřípadě
komunikacích.
Je nutné dodržovat tyto pokyny:
1 . Než vhodíte PET láhve do plastového pytle, zmenšete jej ich
objem

2. Plný plastový pytel zaj istěte tak, aby při manipulaci s ním
nemohlo docházet k roztržení nebo vypadání odpadu

3. Do pytle ukládejte pouze odpady, které sem patří, pokud
vhodíte odpady nevhodné, znehodnotíte celý jeho obsah.
Jiný plastový odpad ukládejte do popelnicových nádob.

4. PET láhve ukládejte do pytlů většího objemu, ne do
igel itových tašek v malém množství.
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Kultura a sport

Sběr starého papíru
Dne 2.května 2008 bude Základní škola pořádat sběr

starého papíru v obci. Žádáme naše spoluobčany, aby
starý papír ve svázané formě nachystal i před své domy,
svoz papíru do školy se uskuteční v době od 9,00 do

1 2,30 hodin. V případě nepříznivého počasí bude sběr
papíru přesunut na 1 5.5.2008 v době od 1 4,00 do 1 6,30
hodin.

Děkujeme a těšíme se na spolupráci
žáci a zaměstnanci školy

Víte, že …
Název Svitávka nepřísluší v České republice pouze

našemu městysu, ale i říčce, která pramení v Německu v
nadmořské výšce 505 m mezi kótami Sonnenberg (626
m n. m.), Buchberg (651 m n. m.) a Mühlsteinbrüche
(536 m n. m.). Na naše území se Svitávka dostává
Lužickými horami, protéká lesy a nehlubokými údolími,
mimo jiné i obcí Svitava, která byla v roce 1 960 sloučena
s vedlejší Lindavou a patří do katastru města Cvikov. Na
své cestě často meandruje a má celou řadu přítoků.
Jižně od Zákup se mezi Heřmanicemi a Brennou vlévá
do Ploučnice (235 m n. m.). Je částečně sjízdná i pro
vodáky, koryto je občas kamenité, ve středním toku mezi
pískovcovými skalami místy zarostlé a nepřehledné.
Jistou zajímavostí je, že na turistické mapě je její název
ve střední a dolní části toku uváděn zkráceně – Svitavka.

Pavel Krejcar

Výzva fotografům amatérům
Na závěr letošního roku se uvažuje s vydáním

historicky prvního nástěnného kalendáře městysu
Svitávka na rok 2009 (formát A4 na šířku). Vyzýváme
proto místní fotografy amatéry ke spolupráci na
obrazovém doprovodu k jednotl ivým měsícům tohoto
kalendáře. Vydejte se se svými fotopřístroj i na putování
rokem a prostřednictvím objektivů zachycujte a objevujte
novými pohledy důvěrně známá místa našich ul ic a
zákoutí, budov, památek, stromů, případně dalších
zajímavostí z okolní svitávecké přírody. Určitě bude ctí a
chloubou každého fotografa, když bude do kalendáře
zařazena reprodukce právě jeho zdaři lého snímku i s
jeho jménem. Nejpozdější termín odevzdání snímků na
Úřad městyse Svitávka v digitální podobě vypálených na
disku CD je 22. září 2008.

Pavel Krejcar

Sportovec roku 2007
Dne 11 .4.2008 se v budově Úřadu městyse Svitávka konalo vyhlášení „Sportovec roku 2007“. Vyhlášení se

zúčastni l ing. J iří Crha, ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno, starosta ing. Martin Cetkovský,
místostarosta Jaroslav Zoubek, hosté ze základní školy a sportovních klubů a další příznivci sportu.

Vyhodnoceni jako „Sportovec roku 2007“ za městys
Svitávka byli :
za Cykloklub Svitávka:
kategorie muži – Robert Loskot a Pavel Vitula
dále Jiří Hrdl ička a Radim Hasoň
kategorie junioři - Lukáš Richter a Ladislav Dvořák
kategorie žáci – Fil ip Zahálka a Patrik Kamenický

za Základní školu Svitávka:
Pavla Alexová

za Sportovní klub Moravan Svitávka – oddíl kopané:
Jaroslav Chloupek
Tomáš Novák
Václav Záboj
Jan Kubín
Jmenovaní sportovci převzali ocení za sportovní

výkony.
Dne 3. 3. 2008 na zastupitelstvu městyse ocenil

starosta ing. Martin Cetkovský pana Lukáše Šachera za
vzornou reprezentaci a získání titulu mistra světa v
benchpressu v Českých Budějovicích.

Pozvánka na besedu
Komise pro kulturu a sport při Úřadu městyse Svitávka Vás srdečně zve do sálu Velké vily na adrese Svitávka,

Hybešova 1 66 na besedu Vila Tugendhat a LöwBeerovy vily ve Svitávce, která se koná ve středu 30.4.2008 v
1 7.30 hod.
Besedy se zúčastní pracovnice brněnské vily Tugendhat – Ing. arch. Iveta Černá a PhDr. Dagmar Černoušková.

Pavel Krejcar

Blahopřejeme rodičům, kterým se narodily tyto děti:
Lukešová Anna
Rauš David
Kupsa Oliver David
Bílek Vojtěch

Fiala Lukáš
Fiala Mikuláš
Burděj Roman
Strecková Viktorie




