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Rekonstrukce náměstí dokončena
K 30. červnu tohoto roku byla dokončena 1. etapa

rekonstrukce náměstí ve Svitávce. Ta započala již v roce 2005
a to prořezem stromů, zbudováním chodníků v obou částech
náměstí, parkoviště před restaurací a autobusových zastávek,
zbudováním veřejného osvětlení, kašny a kompletním
osázením zelení, včetně mobiliáře, byla sem vrácena
zrestaurovaná socha svatého Jana Nepomuckého. Náklady se
vyšplhaly na cca 1,5 mil. Kč, z čehož 300 tisíc bylo kryto
z dotace z Jihomoravského kraje. Zbytek byl vyčleněn
z rozpočtu městyse na rok 2005 a 2006.

V loňském roce byla provedena demolice domu č. 124,
nutná pro provedení přeložky komunikace ulicí Jiráskova. Dále
byla přeložena část Březovského vodovodu a v návaznosti na
to na počátku letošního roku byly dokončeny práce na
komunikacích, chodnících a nutné přeložky sítí na celém
náměstí. Z rozpočtu obce bylo hrazeno cca 2,3 mil a celkové
náklady hrazené Správou a údržbou silnic JMK se vyšplhaly na
12,5 mil. Kč.

Na tuto první etapu bude navazovat etapa druhá, což bude
samotný průtah obcí po železniční most směrem na Letovice,
který definitivně vyřeší problémový úsek na ulici Jiráskové
(„slepá ulice“). Tato akce bude také investována Správou

a údržbou silnic JMK. Měla by být zahájena během podzimu
letošního roku. Městys Svitávka v rámci této stavby zbuduje
chodníky, veřejné osvětlení a bude dokončeno nové osázení
rozšířeného parku.

Děkujeme za pochopení omezení, která byla způsobena
touto stavbou. Výsledkem bude bezpečnější průjezd obcí
a vzhledově krásnější celé náměstí.

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás touto cestou informovat o stavu hospodaření našeho městyse za poslední období.
Hospodaření městyse Svitávka bylo ukončeno k 31. 12. 2009 rezervou ve výši 8 750 004, Kč. Rozpočet na rok 2010 byl

naplánován s rezervou 6 981 004, Kč.
S rezervou v těchto relacích bylo počítáno doposud v každém rozpočtu a to především z důvodů kofinancování projektů

financovaných ze strukturálních fondů EU (kanalizace a ČOV, zateplení MŠ a ZŠ, dobudování průtahu na Letovice).
Příjmy r. 2010  rozpočet upravený: 20 010 700,

 skutečnost od 1. 1. do 30. 6. 2010 12 842 951,15 tj. 64,18%
Výdaje r. 2010  rozpočet upravený: 21 598 900,

 skutečnost od 1. 1. do 30. 6. 2010 12 111 272,10 tj. 56,07%
Stav na bankovních účtech k 30. 6. 2010: 9 419 648, Kč
Z výše uvedených bilancí vyplývá, že naše hospodaření je i v době recese hospodářství stabilizované a bezpečné pro další

plynulý rozvoj našeho městyse.
Ing. Martin Cetkovský, starosta městyse

Plánované investiční a stavební práce
 dokončeno předláždění náměstí Třebízského, jedná se o

prostranství před kostelem. Tento prostor neslouží jako
parkoviště.

 dokončuje se oprava hřbitovní zdi, která již neodpovídala
požadavkům vzhledu městyse.

 provádí se pravidelná údržba hřbitova. Tuto údržbu provádí
občané v rámci veřejné služby. Veřejná služba byla
umožněna nezaměstnaným, kteří jsou vedeni na odboru
sociálních věcí.

 provádí se dokončovací práce na rekonstrukci skleníku, který
bude slavnostně otevřen v den konání jarmarku.

 provádí se oprava fasády na domě č. 40 ul. Hybešova (stará
fabrika), včetně dokončení výměny oken.

 v rámci prováděné rekonstrukce parku vzniknou nové
chodníky a odpočinková místa.

 výstavba bytové domu na ul. Školní pokračuje podle
harmonogramu stavby.

 byl zpracován projekt na inženýrské sítě na výstavbu
rodinných domků v lokalitě V Domkách, je požádáno o
územní řízení a stavební povolení.

 je zpracována projektová dokumentace na parkoviště
v ul. Školní mezi bytovými domy , je požádáno o územní
řízení a stavební povolení.

 plánovaná stavba cyklostezky Svitávka – Letovice, Zboněk
započne v měsíci září letošního roku.

Jaroslav Zoubek, místostarosta



Společenská kronika
Petr Sedláček 55 let
Oldřich Kratochvíl 55 let
Milada Vašková 55 let
Jaroslava Bártová 55 let
Miroslav Dvořák 60 let
Otakar Horák 60 let
Miroslav Plevač 65 let
Eva Černíková 65 let
Milan Hruška 65 let
Františka Musilová 70 let

Růžena Zeráková 70 let
Jaroslav Chvátal 70 let
Milada Kovářová 75 let
Květoslava Čechlovská 80 let
Emilie Šmerdová 80 let
František Poláček 81 let
Milada Jeřábková 81 let
Miluška Hlaváčková 81 let
Žofie Kavanová 83 let
Miroslav Koháček 83 let

Zdeňka Nedomová 84 let
Olga Česálková 84 let
Vladimír Sedláček 85 let
Miloslav Sedlák 85 let
Anna Škrabalová 86 let
Růžena Chloupková 88 let
Marie Krejčí 89 let
Jarmila Lepková 89 let
Emilie Chloupková 89 let

Blahopřejeme občanům, kteří slaví svá životní jubilea

Blahopřejeme rodičům, kterým se narodily tyto děti:
Jan Látal Matyáš Mazal Vojtěch Dvořák

Z jednání Rady městyse Svitávka
Rada městyse schválila Povodňový plán stavby

„Cyklostezka Svitávka – Letovice, Zboněk“, předložený firmou
COLAS CZ, Ke Klíčovu 9, Praha, která bude provádět stavbu
cyklostezky.

Rada městyse na základě veřejné zakázky malého rozsahu
na akci „Technický dozor investora na stavbě Kanalizace a
ČOV Svitávka“ a zprávy hodnotící komise pro výběr
dodavatele doporučuje zastupitelstvu městyse schválení
smlouvy o dílo na tuto akci.

Výběrového řízení se zúčastnily firmy:
VRV a. s., Nábřežní 4, Praha 5 s nabídkou 1.860.400,Kč

bez DPH,

Sdružení EUDISAPI (vedoucí sdružení EUDIS, a. s.) s
nabídkou 1 750 456,Kč bez DPH.

Nabídka firmy Hydroprojekt byla vyloučena z řízení z
důvodů nesplnění podmínek stanovených v zadávací
dokumentaci.

Rada městyse schválila zadávací a obchodní podmínky pro
výběrové řízení „Kanalizace a ČOV Svitávka“ schválené SFŽP
a ukládá zahájit výběrové řízení na výběr dodavatele stavby.

Rada městyse schválila vypsání výběrového řízení na
zajištění úvěru na dofinancování akce „Kanalizace a ČOV
Svitávka“ v celkové výši 15 mil. Kč s lhůtou splatnosti 12 let.
Podmínkou bude možnost bezplatného nedočerpání úvěru a
hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena.

Kanalizační přípojky městys Svitávka
Na časté dotazy a v rámci přípravy stavby kanalizace bude nutné zpracovat projektovou dokumentaci na samostatné přípojky

ke všem objektům v obci. Předpokládá se, že městys Svitávka bude zastřešovat celou akci na stavebním úřadě (bude žadatelem
o územní souhlas, k tomu budou potřeba plné moci). Občané budou informováni, zda bude městys přispívat na projektovou
dokumentaci, případně o jakou částku se bude jednat. Rozeslání dopisů by mělo proběhnout během první poloviny měsíce září
tohoto roku.

V první fázi se zájmová lokalita městyse Svitávka rozdělí do 4 – 5 samostatných částí. Městys rozešle pozvánky na veřejné
jednání společně s plnou mocí pro zastupování občanů ve stavebním řízení. Na první jednání bude pozváno maximálně 100
občanů. Veřejné zasedání se bude konat v budově úřadu městyse. VH atelier (projekční firma) připraví prezentaci v POWER
POINTU v podání základních informací pro občany. Prezentace by se promítala na veřejných jednáních konaných během měsíce
září. VH atelier bude obcházet ve dvojicích jednotlivé nemovitosti (tato dvojice bude mít povolení městyse Svitávka, kterým se
bude prokazovat z důvodu ochrany před zneužitím), bude sjednávat místo napojení s technickým řešením do plánované veřejné
stoky. Po obchůzce terénem budou zpracována získaná data a v nejkratší době se připraví a rozešlou smlouvy o právu provést
stavbu mezi vlastníkem připojované nemovitosti a vlastníkem dotčeného pozemku (ve většině případů se bude jednat o vyřízení
vlastnických vztahů mezi vlastníkem nemovitosti a městysem Svitávka). Každá připojovaná nemovitost bude mít samostatný
projekt (4 x) se samostatným územním souhlasem. VH atelier poskytne seznam všech připojovaných nemovitosti, na které
připraví projektovou dokumentaci. Fakturace by měla proběhnout mezi městysem a společností VH atelier za vyřízení
kanalizační přípojky. Zpětně městys zašle složenky občanům za vyhotovení projektové dokumentace, kterou si bude možno
vyzvednout na úřadě městyse.

Veškeré případné dotazy je možno konzultovat nebo projednat s místostarostou městyse panem Jaroslavem Zoubkem. Co se
týká technických záležitostí a případných připomínek doporučujeme občanům připravit si tyto připomínky při návštěvě
projektantů.

Jaroslav Zoubek, místostarosta

Místní poplatky
Oznamujeme občanům, že úhrada druhé splátky místního

poplatku za odvoz a uložení komunálního odpadu je splatná
do 31. 8. 2010.

Humanitární sbírka
Diakonie Broumov ve spolupráci s Úřadem městyse Svitávka

pořádá 6. 10. 2010 humanitární sbírku od 14.00 – 16.00 hod.
v přízemí budovy úřadu městyse.

Je možno odevzdat:
 veškeré letní a zimní dámské, pánské a dětské oblečení
 lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony

 látky (minimálně 1m2)
 domácí potřeby – nádobí bílé i černé, sklenice
 peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře, deky
 obuv – veškerou nepoškozenou

Odevzdané věci by měly být čisté a nepoškozené.
Věci musí být zabalené do igelitových pytlů nebo krabic, aby

se nepoškodily transportem.

Oznámení
Dne 10. 9. 2010 bude na místním hřbitově probíhat filmové

natáčení. Z tohoto důvodu bude místní hřbitov po dobu
natáčení uzavřen.





Vydává zastupitelstvo městyse Svitávka, jako dvouměsíčník. Radniční listy jsou bezplaně doručovány do domácností ve Svitávce. Uzávěrka příštího čísla
10. 10. 2010. 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, 679 32 Svitávka. Telefon: +420 516 471 271, email: info@svitavka.com,
http://www.svitavka.com. Sazba Ing. Josef Zapletal

Základní škola

Mateřské centrum Ferda

Zahájení školního roku
Školní rok 2010/2011 bude slavnostně zahájen ve středu 1. září 2010 v 8,00 hodin v prostorách Základní školy ve Svitávce.

Žáci si s sebou přinesou přezůvky.
Vedení školy

Informace školní jídelny Základní školy ve Svitávce
Školní jídelna při Základní škole ve Svitávce nabízí od 1. září 2010 obědy i cizím strávníkům (širší veřejnosti) v ceně 55, Kč

za oběd. V případě zájmu se obraťte na vedoucí školní jídelny p. Alenu Kejíkovou, tel. 608 947 652. V případě potřeby zajistí
škola rozvoz obědů domů (pouze po Svitávce).

Alena Kejíková

V září k Ferdovi!
Mateřské centrum Ferda zve

všechnu drobotinu, maminky,
tatínky, babičky, dědečky
a všechny své příznivce na
Den otevřených dveří, který
se uskuteční ve čtvrtek
2. 9. 2010 od 15.30 v herně MC
ve 2. patře budovy městyse
Svitávka.

Maminky či tatínkové, pokud ještě váháte, zda je centrum
pro vás a vaše ratolesti to pravé, položte si tyto otázky:

 kolik básniček a písniček můžete své děti naučit?
 kolik výtvarných technik jim můžete předvést?
 jaké hudební a výtvarné pomůcky znáte a můžete pro ně

zakoupit?
 a kolik kamarádů má váš brouček, jak se chová v kolektivu
 co nemocnost s tím související?
A co vy mamky a taťkové, necítíte se někdy sami, mimo

společnost? A vy, kdo jste třeba právě přistěhovaní, chcete se
seznámit, podělit se o životní zkušenosti?

Právě pro vás všechny je zde opět od září MC Ferda a to v:
úterý 9.30 – 11.00 h
čtvrtek 15.30 – 17.30 h

Na pondělí 13. 9. 2010 v 19.30 hodin jsme
v rámci pondělků pro tvořivé připravili opět

Kurz pletení z papíru.
Od čtvrtka 23. 9. do soboty 25. 9. 2010 proběhne

Podzimní burza.
Kromě pokračování kurzů pro tvořivé, které již proběhly

(tvoření s korálky, malování na hedvábí, drátkování a další),
připravujeme další novinky. Povídání z cest do vzdálených
zemí a lekce cvičení Body and Mind nejen pro maminky.

O všech akcích vás budeme informovat na letáčcích.
Těšíme se na vás!

Za MC Ferda Šárka Bartoňková a Jana Strecková

Sokolgym Sokolské Brno 2010
Dne 6.6.2010 se TJ Sokol Svitávka zúčastnil sokolského cvičení "Sokolgym Sokolské Brno 2010" na stadionu VUT Brno.
Se skladbou "Koníci" se představili rodiče a děti a se skladbou "Půjdem do ZOO" mladší žactvo.
Možná i díky slunečnému počasí se zúčastnilo hodně cvičenců a děti byly velice spokojené. Velké díky za čas a trpělivost s

nácvikem skladeb patří paní Jarmile Maršálkové.
Za rodiče Markéta Bihari

TJ Sokol




