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Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – povodně
Zastupitelstvo městyse projednalo a schválilo návrh smlouvy

o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.
Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční
finanční podpory z rozpočtu JMK ve formě dotace na náklady
na odstranění škod v důsledku povodní. Dotace je určena
zejména na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření
přijatá v rámci řešení krizové situace a je poskytována ve výši
37 734, Kč.
Poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – „Kanalizace a ČOV
Svitávka“

Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí poskytnutí dotace
z Jihomoravského kraje ve výši 5 500 000, Kč na vybudování
kanalizace a čistírny odpadních vod dle projektu „Kanalizace
a ČOV Svitávka“.
Obecní mobiliář Svitava – přijetí dotace z JMK

Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí přijetí dotace
z Jihomoravského kraje pro Svazek Svitava ve výši 270 000,
Kč na projekt Obecní mobiliář Svitava II. Na jednu obec svazku
připadá částka 45 000, Kč (15 000, Kč vlastní zdroj a 30 000,
Kč podíl dotace). Zastupitelstvo městyse schválilo přijetí této
dotace.
Finanční příspěvek – Nemocnice Boskovice

Zastupitelstvo městyse projednalo možnost poskytnutí
příspěvku od obcí pro Nemocnici Boskovice na zabezpečování
ohledání mrtvých nasmlouvaným lékařem. Jedná se o finanční
příspěvek ve výši 1,30 – 1,35 Kč/občan/rok.

Zastupitelstvo městyse neschvaluje poskytnutí tohoto
příspěvku.
Poskytnutí úvěru ve výši 15 mil. Kč pro městys Svitávka

Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí zprávu o posouzení

a hodnocení nabídek na základě veřejné zakázky na služby,
zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů pro veřejnou zakázku na „Poskytnutí úvěru ve výši 15
mil. Kč pro městys Svitávka“
Výběrového řízení se zúčastnili:

Komerční banka, a. s., Nám. Republiky 1262/3, Blansko
s nabídkovou cenou úvěru 4 583 185,54 Kč.

Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4
s nabídkovou cenou úvěru 3 862 069,Kč.

Raiffeisenbank, a.s., Hvězdova 1716/2b, Praha 4 byla
z řízení vyřazena pro nesplnění podmínek výběrového řízení.

Zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření smlouvy
o poskytnutí úvěru s Českou spořitelnou, a. s., Olbrachtova
1929/62, Praha, dle předloženého návrhu. Splatnost úvěru je
do 31. 12. 2023.
Přijetí sponzorských darů na 5. Svitávecký jarmark

Zastupitelstvo městyse schválilo přijetí sponzorských darů
na 5. Svitávecký jarmark tradičních řemesel:
MD Let Svitávka 5 000, Kč
Flamex, stavebniny 2000 Svitávka 2 000, Kč
Autocentrum U Labutě 500, Kč
Plastová okna Katzmair 2 000, Kč
G5, s r. o. Lhota Rapotina 3 000, Kč
Pěstitelská pálenice a moštárna Na gruntě Svitávka 500, Kč
Kamenictví Zelinka 1 000, Kč
Dynevor s. r. o. 20 000, Kč
Uměleckořemeslné a restaurátorské dílny Špaček 500, Kč
Minerva Boskovice 3 000, Kč
Stěhování Kopřiva Svitávka 500, Kč
Celkem 38 000, Kč

Vážení spoluobčané,
na zasedání zastupitelstva konaného dne 4. 10. 2010 byla

zastupitelstvem vybrána společnost STRABAG, a.s. ve
sdružení se ZIPP Bratislava s.r.o. (dodavatel technologie), jako
dodavatel celé stavby. Cena vítězné nabídky je 95 954 322,Kč
bez DPH. Je plánované, že výstavba započne 1. 3. 2011,
termín ukončení je do 30. 6. 2013. Předpokládaná cena byla
stanovena na 125 milionů Kč bez DPH, tedy soutěží jsme
dosáhli snížení ceny o 29 milionů korun českých! Zhruba 90%
všech nákladů je hrazeno z cizích zdrojů. Z dotací
z evropských strukturálních fondů, z dotace a půjčky od
státního fondu životního prostředí (dále jen SFŽP) a z dotace
od jihomoravského kraje. Naše spoluúčast tedy bude činit cca
9,5 milionů korun. Ta bude pokryta z úvěru, který nám
poskytne vítěz veřejné soutěže Česká spořitelna, a.s. Jedná
se o dlouhodobý úvěr se splatností 12 let. Úroková sazba činí
4,15%. Tedy výše úrokových nákladů, včetně všech poplatků
činí 3 862 069, Kč. Třetí podmínkou byla smlouva o zajištění
technického dozoru investora.

S vysoutěženým sdružením EUDIS, a. s., AP INVESTING,
s. r. o. byla uzavřena mandátní smlouva, jejímž předmětem
není pouze provádění tzv. stavebního dozoru, ale zajištění
kompletních služeb spojených s úspěšným provedením stavby,
včetně tzv. monitoringu pro SFŽP, tím je myšleno zabezpečení

kompletního financování celé akce s odpovědností zejména za
řádné proplácení obdržených faktur SFŽP. Předmět smlouvy
obsahuje 24 bodů, které musí mandatář naplnit. Cena této
služby celkem je 1 750 456, Kč bez DPH. Doba trvání 3 roky.
Tato položka je rovněž uznatelným nákladem spojeným se
stavbou, tedy 90% této částky nám bude proplaceno fondem.
Po uplynutí lhůt pro podání případných námitek bude
podepsána smlouva o dílo s dodavatelem stavby, čímž bude
úspěšně zakončena tato první dlouhá etapa přípravy realizace
této akce.

Nyní krátká rekapitulace, co vše se doposud udělalo. V roce
2006 jsme dosáhli pravomocného územního rozhodnutí na
tuto stavbu, což byla podmínka pro možnost podat žádost
o dotaci. Na počátku roku 2008 bylo požádáno o poskytnutí
dotace na tuto akci. V únoru 2009 jsme obdrželi rozhodnutí
o poskytnutí dotace a zahájili vyřizování stavebního povolení.
To nám bylo pravomocně vydáno v březnu roku 2010. Poté
jsme vše předali na SFŽP a ten nám v červenci letošního roku
odsouhlasil podmínky pro zadání veřejných soutěží, které byly
ukončeny v měsíci září. Termín pro dodání všech podkladů na
fond byl stanoven na 30. 9. 2010. Máme požádáno
o dodatečný a konečný termín do 31. 1. 2011.

Tento nesporný úspěch je výsledkem práce všech
zastupitelů, kteří se aktivně podíleli na přípravě této pro obec

Informace ze zastupitelstva ke stavbě kanalizace a ČOV Svitávka



Společenská kronika

Stanislav Ohnoutek 50 let
Zdenka Klimešová 50 let
Ladislav Šacher 55 let
Zdeňka Jurná 55 let
Marie Neubauerová 55 let
Stanislav Loukota 55 let
Antonín Jurný 55 let
Josef Zaplač 55 let

Isidor Maršálek 60 let
Bohumila Doleželová 60 let
Otto Dražek 65 let
Františka Vlková 65 let
Pavla Šméralová 65 let
Marie Chloupková 70 let
Karel Řeřucha 70 let
Michal Červenák 75 let

Irena Lepková 75 let
Emilie Grünová 81 let
Eliška Štoudková 81 let
Libuše Hudská 81 let
Jitka Sedláková 82 let
Jarmila Bednářová 83 let
Jan Konečný 85 let
Drahomír Skalník 88 let

Blahopřejeme občanům, kteří slaví svá životní jubilea

Blahopřejeme rodičům, kterým se narodily tyto děti:
Miriam Pospíšilová

na další období stěžejní akce. Za jejich práci pro obec chci
všem tímto poděkovat.

Vás občany chci touto cestou požádat o mnoho trpělivosti při
spolupráci s vedením městyse při realizaci této akce, která nás
všechny rozhodně omezí, ale věřte, že je pro další rozvoj obce
nezbytná.

Závěrem tohoto volebního období přeji vám všem mnoho
osobních rodinných i pracovních úspěchů a těším se na
setkání s vámi na sportovních, kulturních, či společenských
akcích v našem městečku.

Ing. Martin Cetkovský, starosta městyse

Projednání petice občanů
Zastupitelstvo městyse se na svém zasedání dne 4. 10. 2010 zabývalo peticí o zastavení hlasování zastupitelů na stavebního

dodavatele stavby kanalizace ve Svitávce, která byla podána na úřad městyse dne 29. 9. 2010 zástupci petičního výboru Marií
Kupsovou a Kamilem Kupsou. Předmětem petice byla výzva pro zastupitelstvo, aby do komunálních voleb nehlasovalo o vítězi
výběrového řízení na stavebního dodavatele kanalizace. Starosta městyse seznámil na zasedání všechny zastupitele s obsahem
této petice a po jejím projednání, včetně diskusního příspěvku pana Kupsy bylo hlasováno o výše uvedené záležitosti.
Pro výběr dodavatele na doporučení výběrové komise hlasovali:

ing. Martin Cetkovský, Miroslav Dvořák, Miroslava Holasová, Radoslav Hruda, Martina Klimešová, Pavel Krejcar, Mgr. Miloš
Randula, ing. Jan Vašíček, ing. Josef Zapletal, Zdeněk Zeman, Jaroslav Zoubek

Proti hlasovali: Milada Vašková, ing. Josef Mašek, Jaromír Matějů
Nepřítomen: Jiří Šváb

Zastupitelstvo na svém zasedání rovněž vybralo
nejvhodnějšího uchazeče na stavební práce na zateplení
budovy školy. Předpokládaný rozpočet byl původně ve výši 7,5
mil. Kč. Proto, aby mohla být poskytnuta dotace, byl snížen na
6,2 mil. Kč a zastupitelstvem byla vybrána společnost DIRS

Brno s. r. o., která jediná splnila podmínky výběrového řízení
a nabídla cenu 6 099 764, Kč. V případě, že nebudou podány
námitky proti výběrovému řízení, budeme usilovat o to, aby
stavba započala již v letošním roce z důvodu úspor energií v
zimním období.

Myslivci

Na ustavující schůzi zájemců o myslivost ve Svitávce,
konané v hostinci pana Františka Langra dne

20. října 1950, se dostavilo celkem 11 osob. Byli to pánové
Josef Jalový, Eduard Jaroš, Leopold Špulák, Adolf Kočvara,
Karel Veselý, František Jokeš, Rudolf Jalový, Otto Málek, Alois
Hájek, František Mazal a Miroslav Šalovský. Z přítomných

pánů byli zvoleni členové výboru Myslivecké společnosti ve
Svitávce do těchto funkcí: předseda – Josef Jalový,
místopředseda – Leopold Špulák, myslivecký hospodář –
Eduard Jaroš, jednatel – Adolf Kočvara, pokladník – Karel
Veselý, do revizní komise pak pánové František Jokeš
a Rudolf Jalový. Všechny potřebné náležitosti byly Okresním

60 let myslivosti ve Svitávce

Ing. Martin Cetkovský (ODS) 23 x
Miroslav Dvořák (KSČM) 19 x
Miroslava Holasová (ODS) 22 x
Radoslav Hruda (KSČM) 23 x
Martina Klimešová (ODS) 20 x
Pavel Krejcar (NEZ.) 17 x
Ing. Josef Mašek (SZ) 20 x
Jaromír Matějů (SZ) 18 x

Mgr. Miloš Randula (NEZ.) 22 x
Jiří Šváb (KDUČSL) 5 x
Ing. Jan Vašíček (KSČM) 23 x
Milada Vašková (ČSSD) 13 x
Ing. Josef Zapletal (NEZ.) 23 x
Zdeněk Zeman (NEZ.) 21 x
Jaroslav Zoubek (ODS) 23 x

Základní statistické údaje o zastupitelstvu městyse za uplynulé volební období
Během volebního období 2006 – 2010 proběhlo včetně ustavujícího zasedání 23 jednání zastupitelstva.
Účast zastupitelů byla následující:

Zateplení základní školy



Mateřská školka

Zdá se, jakoby to bylo včera, když děti odcházely na
prázdniny. Ty uběhly jako voda a je tu opět nový školní rok.
Přes prázdniny jsme v MŠ mimo jiné renovovali nová osvětlení,
odpovídající hygienickým normám. Do příštího roku, za velké
podpory zřizovatele, už opět plánujeme – výměnu oken,
zateplení budovy a školce oblečeme „nový kabát“. Docházku
zahájilo 56 dětí od 2 ¾ roku až do 6 let. Některé zpočátku
„plakaly“ o mámu, jiné se těšily, starší děti šly zvesela.

Začíná podzim, slzičky unesla voda v Semiči, také sluníčko
nám pomáhá k radostné atmosféře. Ze školky se už zase
ozývá zpěv písniček, přednášení říkanek, spousta
nakreslených obrázků pro maminky …..

Přejeme si, aby naše děti do MŠ chodily rády, byly zdravé
a rodiče našli plnou důvěru k učitelkám a aby se nad MŠ nikdy
nevznášel žádný MRAK. Pokud nějaký, tak jen ten deštivý.

Jitka Davidová, MŠ Svitávka

Svatojánský chrámový smíšený sbor působí ve Svitávce již
dlouho i když pod tímto názvem působí v místě něco přes 10
roků. Pro nás zatím nejstarší dostupné svědectví o zpívání
a hudebních produkcích v kostele sv. Jana Křtitele se nachází
v knize „Vzpomínky z mládí“ od Ely Švabinské, vydané v roce
1962 v Praze. Autorka vzpomíná na své prapředky, kteří
pocházeli ze Svitávky. Její vyprávění nás v úvodní části knihy
zavádí až do let 1780 – 1790. Citace: „Muzikanti se scházeli
v sobotu, to bývaly próby na nedělní mše a několikrát do roka
byla slavnostní mše“. Zpívalo se i o jiných příležitostech,
zejména při různých lidových veselicích.

Díky pochopení současného vedení městyse můžeme tuto
dávnou hudební tradici stále zachovávat. Sbor zpívá
pravidelně na vánoce, velikonoce, při poutní slavnosti, ale také
o svatbách a na svitáveckém jarmarku. Každý rok se
zúčastníme přehlídky chrámových sborů v Boskovicích. Jsme

zváni do okolních měst k vystoupení na adventních a dalších
příležitostných koncertech, které jsou vždy dobročinné.

Poskytnutím mimořádné dotace od městyse Svitávka jsme
26. 9. 2010 zpívali a tím i reprezentovali v poutním kostele
v Přibyslavicích a v Třebíči.

Scházíme se na zkoušky pravidelně v pátek v podvečer
v budově úřadu městyse. Čerpáme nejvíce z oblasti duchovní
hudby, rádi si zazpíváme úpravy lidových písní, spirituály, vše
s ohledem k možnostem amatérů. Podmínkou členství ve
sboru není znalost zpěvu z not, ale chuť zpívat. Rádi mezi
sebou přivítáme nové členy, hlavně místní. Ve sboru jsou
členové dojíždějící z Mladkova, Boskovic, Skalice nad
Svitavou, Zboňku.

Chtěli bychom touto cestou oslavit širokou veřejnost, aby
jste přišli mezi nás a se zpěvem nám pomohli.

Za sbor Leontina Koryčánková

Pěvecký sbor

Poděkování
Děkujeme touto cestou sponzorům, kteří se spolupodíleli na

financování
5. SVITÁVECKÉHO JARMARKU TRADIČNÍCH

ŘEMESEL
MD Let Svitávka Flamex, Stavebniny 2000
Autocentrum U Labutě Plastová okna Katzmair
G5, s.r.o. Lhota Rapotina Kamenictví Zelinka
Dynevor s.r.o. Jarmila Špačková
Stěhování Kopřiva Svitávka Pivovar Černá Hora.
Pěstitelská pálenice a moštárna Na gruntě Svitávka
Uměleckořemeslné a restaurátorské dílny Zdeněk Špaček

Miroslava Holasová, předsedkyně kulturní komise

Nový školní rok v MŠ

O činnosti místního pěveckého sboru

Svitávecký jarmark

mysliveckým spolkem schváleny a proto od 1. ledna 1951
oficiálně začala činnost Myslivecké společnosti ve Svitávce.

Naši zakladatelé provozovali myslivost v honitbě Svitávka
o celkové výměře 700 ha. Stav členské základny se rozrostl na
25 členů v roce 1977 a činnost myslivců se v té době
soustředila převážně na péči o drobnou zvěř, zimní
přikrmování a brigádnickou činnost pro místní JZD. Zásahem
státní správy v roce 1978 byl ustanoven nový subjekt –
Myslivecké sdružení Vinohrádky se sídlem ve Svitávce, který
měl rozlohu honitby 2 500 ha a vznikl sloučením obcí –
Svitávka, Mladkov, Boskovice, Chrudichromy, Bačov a Lhota
Rapotina. Celkem mělo sdružení 52 členů a svoji činnost
provádělo do roku 1992, kdy vlivem společenských změn došlo
k další restrukturalizaci.

Na základě vlastnictví pozemků bylo založeno Honební

společenstvo Svitávka, které pronajímá do dnešní doby svoje
pozemky k výkonu práva myslivosti Mysliveckému spolku
Svitávka, založenému 1.ledna 1993.

Spolek provozuje myslivost v honitbě o rozloze 600 ha, má
celkem 22 členů a jeho činnost je mimo jiné zaměřena na
ochranu a péči o zvěř a životní prostředí, brigádnickou činnost
pro Úřad městyse Svitávka a ZD Sebranice a kulturně
osvětovou činnost. Vše vychází z dobré a korektní spolupráce
s Honebním společenstvem a městysem Svitávka a svojí
činností patří spolek mezi aktivní zájmové organizace ve
Svitávce.

Do budoucna si přejeme, aby spolek i jeho současní členové
pokračovali v bohatém mysliveckém odkazu svých
předchůdců.

Aleš Antl, jednatel MS Svitávka
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Základní škola

Mateřské centrum Ferda

Sběr starého papíru
Žáci Základní školy ve Svitávce provedou dne 20. 10. 2010 sběr starého papíru. Sběr se uskuteční od 14.00 do 16.00 hodin.

V případě nepříznivého počasí se termín sběru překládá na 26. 10. 2010. Žádáme spoluobčany, aby sběr nachystali ve svázané
formě před své domy, nebo ho dopravili do školy.

Děkují a na spolupráci se těší žáci základní školy

1. září ZŠ Svitávka zahájila nový školní rok. Prázdninové
ticho vystřídaly veselé hlasy, třídy znovu ožily. Letos se řady
našich školáků rozrostly o 20 prvňáčků, kteří přišli na zahájení
v doprovodu svých nejbližších. Po uvítání p. učitelkou D.
Maškovou si vyslechli úvodní program starších školáků
a mnoho úspěchů a jedniček jim přišel popřát ředitel ZŠ A. Antl
spolu s panem starostou M. Cetkovským.

A když si poprvé statečně skládali do svých aktovek slabikář
a další učebnice a pomůcky, které na ně v lavicích čekaly, bylo
na nich vidět velké odhodlání a radost. Napadlo mě, proč se
vlastně první školní měsíc jmenuje září? Jistě je to proto, že
tak krásně září oči prvňáčků.

D. Mašková

Hodnocení spolupráce
Spolupráce mezi Základní školou Svitávka a jejím zřizovatelem městysem Svitávka byla v letech 2006 – 2010 jasná

a korektní. Na některé otázky týkající se provozu školy jsme sice měli odlišné názory, ale z hlediska celkového rozvoje jsme se
na koncepci školy vždy shodli. Jednou ze základních priorit vedení městyse je zachování školy – jediné vzdělávací instituce
v obci. Jsem proto přesvědčen, že i v nasávajícím období to bude stěžejní úkol zřizovatele.

Mgr. Aleš Antl – ředitel školy

Podzimní dny jsou většinou spojeny se začátkem nového
školního roku, ovšem ve Svitávce znamenají i pokračování
činnosti Mateřského centra. MC Ferda funguje již druhým
rokem, což jsme si všichni mohli připomenout 2. září dnem
otevřených dveří, který se konal za podpory úřadu městyse
Svitávka. Jako hosté byli přivítáni pan Jaroslav Zoubek a paní
Miroslava Holasová. Děti měly radost z dárků od milé, „úřední
delegace“ či od šikovných maminek. Pro všechny návštěvníky
bylo přichystáno občerstvení.

Mateřské centrum Ferda je nově otevřeno každé pondělí
(15.30 hod – 17.30 hod) a čtvrtek (9.30 hod – 11.00 hod). Na
své si přijdou nejen děti, kterým jsou k dispozici různé druhy
hraček, ale také maminky a další zájemci, kteří si u nás mohou
zacvičit či vyrobit něco zajímavého.

Ve dnech 23. a 24. září proběhla „Podzimní burza“, kde
mohly maminky prodat již nepotřebné dětské vybavení nebo
naopak doplnit například dětský šatník. Výtěžek z burzy bude
použit na provoz mateřského centra.

Aktivity MC Ferda jsou dobrou příležitostí, pro děti i dospělé, jak poznat nové přátele a užít si společně příjemné chvíle.
Přijďte se za námi podívat i Vy!

Za MC Ferda Kristýna Matušková a Jana Strecková

Historická komedie o tom, jak to mohlo
a nemuselo být.? Pojednává o statečném boji
panny Vlasty a jejich družek. I když je to příběh
o ženách, je určen převážně mužům. Nebylo tomu
vždycky tak, jako je tomu nyní, že muž je
absolutním pánem a vládcem rodiny, které vládne
s rozkošným, ale spravedlivým despotismem
a žena je mu věrnou, něžnou, oddanou, milou,
pokornou služebnicí a v některých rodinách téměř
otrokyní. Za tuhle vymoženost vděčí právě našim
mužským předkům, kteří ji vybojovali se zbraní
v ruce a kterým byla tato hra napsána jako určité
vzdání díků.

V neděli 7. 11. 2010 v 17 hodin
uvede divadelní společnost Knínice

v Sokolovně ve Svitávce komedii

Dívčí válka
od Františka Ringo Čecha

Vstupné 60, Kč.

Zahájení školního roku




