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Z jednání rady městyse

Informace z radnice

Rada městyse Svitávka na svém mimořádném jednání
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění, rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce „Výstavba
bytového domu Svitávka“, SKANSKA CZ a. s., se sídlem
Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4Chodov, závod
pověřený realizací – Skanska CZ a. s. závod 03 Brno,
Bohunická 133/50 s nabídkovou cenou 19 494 958, Kč
včetně DPH.

Rada městyse Svitávka na svém mimořádném jednání
rozhodla v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, o výběru
nabídky ve veřejné zakázce „Poskytnutí investičního

úvěru“, Česká spořitelna, a. s. Praha 4, Olbrachtova
1929/62 s nabídkovou cenou úvěru 5 463 768, Kč.

O schválení návrhu smluv na tyto akce rozhodne na
svém mimořádném jednání Zastupitelstvo městyse
Svitávka.

Rada městyse Svitávka vyhlásila výběrové řízení na
opravu místní komunikace na Sasině.

Rada městyse schválila nabídkovou cenu na sanační
práce, opravu trhliny ve štítu, sepnutí objektu pod římsou
a vyztužení komínového tělesa objektu skleníku v parku
firmy Saronka s.r.o. Brno. Nabídková cena je 48 285, Kč
bez DPH.

Kanalizace a ČOVJak již jsme informovali, plánovaná výstavbakanalizace a ČOV se uskuteční v letech 2010 – 2012.Na tuto stavbu je již vydané platné územní rozhodnutí.V současné době se žádá o stavební povolení. V rámciúzemního řízení se trasy kanalizace umisťovaly dokatastrální mapy tak, aby bylo možné s vlastníkypozemků podepsat souhlas s územním řízením.Trasy kanalizace jsme se snažili umisťovat veveřejných plochách, tedy po místních i krajských silnicích,ale bohužel ne vždy se nám to povedlo. Někdy je nutnézasáhnout i do části soukromých pozemků, aby bylomožné řešit tuto kanalizaci gravitačně.Nyní pro stavební povolení bylo třeba vytvořit podrobnýprojekt kanalizačních stok a čistírny odpadních vod. Tytonávrhy jsme již napasovali do geodetického zaměření,tedy do skutečného stavu tak, jak bude postaveno. Každástoka, každá kanalizační šachta má již své specifickémísto, které je z hydrotechnického hlediska nejlepšía nejvýhodnější. Městys Svitávka je vzhledem k terénuvelmi pestrá lokalita, je zde několik menších a velkýchtoků, které není možné překonat přímo gravitačně, nebořešení je velmi neekonomické. Z těchto důvodů bylnavržen systém gravitačních stok s čerpacími stanicemina síti, jejich zákres můžete vidět v situačním výkresu naúřadě městyse. Tyto překonají výškové rozdíly v tétolokalitě. Čistírna je situována v severovýchodní částiměstyse. Je navržena jako mechanicko‑biologickás nízkozátěžovou aktivací.Kanalizační stoky jsou uloženy v hloubce 1,8 až 4metry tak, aby bylo možné stáhnout splaškové odpadnívody z nemovitostí. Chtěl bych podotknout, že se jednápouze o splaškovou kanalizaci. To znamená, že do těchtostok můžete vypustit pouze vody z koupelny, sociálníhozařízení a kuchyně. Nesmí do této stoky přijít dešťovávoda ze střech, dvorů atd., protože kanalizace není na todimenzovaná. Čistírna nedokáže také pojmout dešťovévody a projekt EU se vztahuje pouze na kanalizacesplaškové. Stávající jednotná kanalizace, do které jstev současnosti napojeni buď přímo, nebo přepadem zeseptiku zůstane zachována a do této stoky můžete zaústitvody ze střech a dvorů. Chtěl bych ještě podotknout, že

vypouštění do stávající dešťové kanalizace, toku nebo nazahradu je v rozporu s vodním zákonem. Z těchto důvodůse bude budovat nová splašková kanalizace a čistírna.Náš projekt řeší veřejnou část stavby. Kanalizačnípřípojky každé jednotlivé nemovitosti nejsou součástíprojektu a nejsou vodním dílem dle zákona o vodách.Každý vlastník nemovitosti si musí na vlastní nákladyzřídit tuto přípojku.Můžete si položit také otázku: „Proč se nám teď starato kanál, když je ještě nikdo nekontroluje“.Odpověď na tuto otázku je jednoduchá: „V současnédobě běží tituly na dotace v rámci Evropské unie nastavby kanalizace a ČOV pro 2000 obyvatel. Tyto dotacedosahují až 80% celkových nákladů. Zatím nikdonekontroluje stav likvidace odpadních vod jednotlivýchnemovitostí, ale až to přijde, tak to nebudou malé pokutyza porušování již platného vodního zákona“.Druhý argument zní: „Když ne teď, tak kdy jindy?Musíme si uvědomit, že ty dotace nebudou napořád.Musí se využít tato příležitost.Jak jsem již řekl v úvodu, bohužel jsme museliv některých trasách jít do soukromých parcel pozemků.Z tohoto důvodu požaduje vodovodní řád, aby se sepsalasmlouva o smlouvě budoucí s vlastníky dotčenýchpozemků na věcné břemeno. Jedná se o uloženíkanalizační stoky, případně kanalizační šachty dodotčeného pozemku tak, jak je to zakresleno v situacistavby našeho projektu. Celý projekt je uložen na úřaděměstyse. Provede se na dotčeném pozemku výkop šířky1,1 metrů, kde se na dno výkopu položí kanalizačnípotrubí a zasype se zeminou do výšky min. 1,4 metrů. Poprovedení prací stavební firma navrátí vše do původníhostavu na náklady celkové stavby. Po stavbě se vymezípásmo 1,5 metrů na každou vodorovnou stranu od hranypotrubí. Tato plocha představuje trvalý zábor pro věcnébřemeno. Pozemek nadále zůstane Váš, ale musítestrpět pozemní vedení kanalizace. Manipulační pruhstavby znamená dočasný zábor pozemku, na kterém semohou pohybovat zaměstnanci a stroje stavební firmy.Tento dočasný zábor je stanoven jako nájemné 4 Kč/m2.Jaroslav Zoubek, místostarosta městyse Svitávka



Společenská kronika

Kultura

Blahopřejeme občanům, kteří slaví svá životní jubilea

Blahopřejeme rodičům, kterým se narodily tyto děti:
Eliška Hrušková 4. 8. Adéla Šacherová 22. 9.

Radek Jaroš 50 let
Jana Ševčíková 50 let
Milan Kučka 50 let
Marie Vinklerová 50 let
Ivana Zemanová 50 let
Milan Matějů 55 let
Alena Kraváčková 55 let
Roman Hadler 55 let
Ludmila Randulová 60 let
Hana Pánková 60 let

Ivo Vancl 60 let
Marta Hrudová 60 let
Josef Vašíček 60 let
Miroslava Kupsová 60 let
Miroslav Jokeš 65 let
Eva Daňková 65 let
Josefa Hubáčková 70 let
Hedvika Němcová 70 let
Marie Špidlová 70 let
Jarmila Nečasová 75 let

František Mihola 75 let
Emilie Grünová 80 let
Eliška Štoudková 80 let
Libuše Hudská 80 let
Jitka Sedláková 81 let
Jarmila Bednářová 82 let
Jan Konečný 84 let
Drahomír Skalník 87 let

Humanitární sbírka
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci

s Úřadem městyse Svitávka pořádá dne 26. 11. 2009 od
13.00 – 16.00 hod., v přízemní budovy úřadu městyse
humanitární sbírku.
V rámci humanitární sbírky můžete odevzdat:

 letní a zimní oblečení (pánské, dámské a dětské)
 lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,

látky (min. 1 m2)

 domácí potřeby (nádobí bílé a černé, sklenice)
 péřové a vatové přikrývky, polštáře a deky
 obuv (veškerou nepoškozenou)

Vše jen funkční, čisté a nepoškozené. Věci prosíme
zabalit do igelitových pytlů nebo do zabezpečených
krabic tak, aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme Vám za pomoc materiálně a sociálně
potřebným lidem.

V sobotu 12. září 2009 proběhl v prostorách parku
městyse 4. Svitávecký jarmark. Po slavnostním zahájení
zazpíval Svatojánský chrámový sbor. Následovala
ukázka činnosti Kynologického kroužku, Dětského
hasičského kroužku a Dětského divadelního kroužku.
Fotbalovým zápasem mezi osobnostmi okresu Blansko
a hráči Svitávky bylo slavnostně otevřeno nově
zrekonstruované fotbalové hřiště. Zahrály a zazpívaly
nám zde: dětská hudební kapela Kaštánci z Horní Lhoty,
country skupiny Corral z Blanska, skupina Horkou Jehlou
z Letovic a večer patřil především skupině Karát revival
Kabát. Nechyběl samozřejmě ohňostroj.

SVITÁVECKÝ JARMARK 2009

Děkujeme sponzorům, za jejichž finanční podpory se
mohla tato akce uskutečnit: MD Let, s.r.o. Svitávka,
Flamex stavebniny 2000, s.r.o. Svitávka, Stoba, s.r.o.
Svitávka, Katzmair‑ plastová okna Boskovice, Pivovar
Černá Hora, Hospůdka Pohoda Svitávka a Stěhování –
P. Kopřiva Svitávka. Děkujeme také všem spolkům
a kroužkům ze Svitávky, kteří předvedli svou činnost.
V neposlední řadě děkujeme zastupitelům městyse,
kteří schválením nemalé finanční částky v rozpočtu
městyse, umožnili tuto akci uskutečnit.

Miroslava Holasová



Turistika

Kdo by neznal alespoň z fotografií nebo z televize
jeden ze sedmi divů České republiky skrytý v lesích nad
údolím Berounky – vrcholně gotický hrad z poloviny 14.
století – Karlštejn. Mezi českými hrady zaujímá zcela
výjimečné postavení, neboť jej český král a římský císař
Karel IV. nechal vybudovat jako místo pro uložení
královských pokladů, především svatých relikvií
a říšských korunovačních klenotů. Nejen tento
architektonický skvost, ale i jeho romantické okolí přijela
v sobotu 19. září v rámci dalšího tématického výletu
shlédnout na vlastní oči skupinka svitáveckých turistů.
Neopakovatelné zážitky vykreslené barvami začínajícího
podzimu zanechala v účastnících téměř čtyřhodinová
cesta naučnou stezkou v chráněné krajinné oblasti Český
kras, která vedla kolem tří největších opuštěných
jámových vápencových lomů: Malá Amerika, jehož dno je
zaplaveno vodou, Mexiko – ten se stal v letech 194953
posledním místem celé řady politických vězňů, kteří tu
pracovali za nelidských životních podmínek a nakonec
Velká Amerika o celkové rozloze Václavského náměstí
v Praze s modravými jezírky v pozadí. Zde se natáčely
i některé sekvence pro známou filmovou parodii na
westerny Limonádový Joe. Místní názvy nezískala celá

soustava lomů díky nádherné scenérii, nýbrž po
americkém způsobu těžby. Procházka pěknou krajinou,
příznivé počasí i ceny jídel v restauraci pod hradem, to
vše vytvořilo spokojenost a pohodovou atmosféru plně
prožitého výletního dne.

Pavel Krejcar

Hrad Karlštejn a lomy České Ameriky

Od 22. do 29. srpna 2009 uspořádalo Ochotnické
divadlo Svitávka pro děti z Dětského divadelního kroužku
Divadelní tábor. Letos se konal v Rekreačním středisku
Naděje ve Svratouchu. Celá akce proběhla bez problémů
a děti i pořadatelé si tábor opravdu užili. Hned první den
děti dostaly obrázek, na kterém byla na jedné straně
Země lidí a straně druhé Země pohádek. Za každý
správně splněný úkol dostávaly děti dílky z lodičky, která
je měla převést do Země pohádek. Jeden z úkolů bylo
např. vyrobit Popelce střevíček nebo rozesmát Šíleně

smutnou princeznu. Poslední den se všechny děti do
Země pohádek opravdu dostaly a odměna je samozřejmě
neminula. Ochotnické divadlo tento tábor přihlásilo jako
Tábor s ABC, proto byl jeden den věnovaný právě
časopisu ABC. Každý získal jeden výtisk, ze kterého
postupně musel splnit dané úkoly. Večer si zahrály
divadlo z komiksu. Jako poděkování získaly hodně dárků,
které nám časopis ABC věnoval. Počasí nám přálo,
každý den nám svítilo sluníčko, tak jsme společně
vyráběli papírová sluníčka. Ty jsme věnovali České

pojišťovně a teď zdobí jejich
pobočky v Blansku
a v Boskovicích. Nechybělo
také koupání v nedalekém
rybníce, večerní opékání párků,
sportovní olympiáda,
stopovaná ani již tradiční
karneval. Navštívili jsme
meteorologickou stanici, kde
nám bylo vysvětleno vše
o počasí. Trošku děti
překvapila návštěva Santa
Klause se svou družinou, který
si spletl roční období
a u rozsvíceného vánočního
stromu naděloval dárečky. Celý
týden jsme pilně nacvičovali
divadelní přestavení „Ať žijí
duchové“, jehož ukázku
předvedly děti na Svitáveckém
jarmarku a na jehož premiéru
se můžeme těšit v prosinci
v místní sokolovně.

Miroslava Holasová
Ochotnické divadlo Svitávka

DIVADELNÍ TÁBOR
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Začátkem října zahájilo mateřské centrum ve Svitávce
svoji 2. sezonu činnosti. Jeho hlavním cílem je umožnit
setkávání maminek na mateřské dovolené, vytrhnout je
z izolace, poznat nová přátelství, nové zkušenosti
a pohledy nejen na výchovu dětí. Mateřské centrum
nabízí způsob, jak trávit svůj čas s dětmi smysluplně.
K dispozici je plně vybavená herna s hračkami, jídelními
židličkami, přebalovacím pultem a výtvarnými potřebami.
Najdete nás ve 2. patře budovy obecního úřadu. Jsme tu
pro Vás dva dny v týdnu.

Provozní doba je:
Úterý 9.30 – 11.00 hodin
Ferdova drobotina (říkadla a tanečky pro Ferdovy

drobečky)
Čtvrtek 15.30 – 17.30 hodin
Ferdova dílna (výtvarné činnosti pro děti a rodiče)

V měsíci červnu a září uskutečnili na základě pozvání
členové Mysliveckého spolku Svitávka a Sboru
dobrovolných hasičů Svitávka přednášku pro klienty
Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem
v Boskovicích, Sadová 18. Obě akce měly mezi seniory,
ale i zaměstnanci velký ohlas.

17. 6. 2009 k nám zavítali zástupci Mysliveckého
spolku Svitávka, p. Mgr. Aleš Antl a p. Ivo Matějka st.
Velmi poutavě vyprávěli o zachování a ochraně přírody
a krajiny a v ní volně žijící zvěři, jejím chovu, ochraně
a regulaci. Jejich činnost je posláním, které vykonávají ve
svém volném čase.

24. 9. 2009 s námi besedovali členové Hasičského
sboru dobrovolných hasičů Svitávka p. Tomáš Suk
a p. Rostislav Němec. Víme, že hasiči jsou tady pro nás
všechny a jsou připraveni okamžitě zasáhnout, když je
toho zapotřebí. Zaujala nás prohlídka hasičské cisterny
Renault, která patří mezi zásahová vozidla svitáveckých
dobrovolníků a jejího kompletního vybavení.

Děkujeme výše jmenovaným za jejich návštěvu
v našem zařízení a přejeme jim v jejich práci mnoho

zdaru. Doufáme, že jsme se neviděli naposledy a těšíme
se na další setkání.

Za MSSS Boskovice M. Přikrylová
sociální pracovnice

Přednáška pro klienty Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem

SK Moravan Svitávka oznamuje, že hospoda na Hrišti zahájila od 1. 10. 2009 celotýdení provoz, tedy včetně pondělí.

Poprázdninové zahájení provozu MC Ferda Svitávka

Pro příští měsíce jsou připraveny následující činnosti:
Říjen
15. 10. Barevné květiny
22. 10. Výroba lampionků
29. 10. Modelování z plastelíny, samotvrdnoucí hmoty

Listopad
5. 11. Výroba stromečku z kávy

12. 11. Barevné prostírání s drakem
19. 11. Vitráže do oken (barvení na sklo)
26. 11. Výroba adventních věnců

Prosinec
3. 12. Vánoční přáníčka a dekorace

10. 12. Malování, tisk vánočního papíru
17. 12. Vánoční besídka

Těšíme se na Vaši účast




