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Složení zastupitelstva městyse Svitávka: Předsedové výborů a komisí
Martina KlimešováIng. Martin Cetkovský starosta, člen rady Jaromír Matějů - finanční výbor
Pavel KrejcarJaroslav Zoubek místostarosta, člen rady Miroslav Dvořák - kontrolní výbor
Ing. Josef MašekMgr. Miloš Randula, člen rady Pavel Krejcar - komise kulturně-sportovní
Jaromír MatějůIng. Josef Zapletal, člen rady Ing. Josef Mašek - komise stavební a bytová
Jiří ŠvábZdeněk Zeman, člen rady
Ing. Jan VašíčekMiroslav Dvořák
Milada VaškováMiroslava Holasová

Radoslav Hruda

Vážení spoluobcané,
Abychom dostáli našim slibum a zlepšili komunikaci s obyvateli našeho mestyse (mestecka), rozhodli jsme se, že 

vymezíme pevný cas pro komunikaci vás, obcanu s predstaviteli naší obce. Jelikož casto vedeme mnohá jednání 
mimo úrad, nebo máme sjednané schuzky na našem úrade, je vhodné si domluvit schuzku s daným zastupitelem 
(starostou, místostarostou atd.) predem, napr. telefonicky. V prípade, že toto nepovažujete za nutné nebo se jedná o 
drobný dotaz, bude vždy v pondelí od 14.00 – 16.00 hod. na úrade k projednání potrebných záležitostí prítomen 
starosta, místostarosta ci další clen vedení obce. Ostatní záležitosti, které není treba projednat se cleny samosprávy 
lze samozrejme rešit kdykoliv v úredních hodinách s pracovníky úradu našeho mestyse.

Za zastupitelstvo a radu obce Ing. Martin Cetkovský

Vážení spoluobčané,
přiblížil se konec roku a to je doba, kdy každý z nás hodnotí jaký byl. Já říkám pracovní, tedy dobrý. Za poslední rok 

se v naší obci, vlastně dnes už můžeme znovu hrdě říkat v našem městečku,  udála spousta věcí. Tyto se nás všechny 
nějakým způsobem dotkly a nebylo pro nikoho z nás jednoduché každou z těchto změn jednoznačně přijmout. Co se 
jednomu líbí, druhý považuje za zbytečné. Toto je naprosto přirozené. Každý z nás má právo na svůj názor. Já osobně 
budu vždy rád za to, když kdokoliv vysloví svůj názor nahlas a podepíše se pod něj. Proto, aby se zlepšila komunikace 
mezi vámi občany a naším úřadem, jsme se rozhodli pravidelně vydávat tyto Radniční listy. Domníváme se, že dobrá 
informovanost může předejít mnoha často zbytečným nebo uměle vytvořeným problémům.

 Chtěl bych toto první vydání využít především k tomu, abych poděkoval všem našim občanům, kteří mně a celému 
novému vedení našeho městečka dali důvěru, která nás velmi zavazuje. Také bych na tomto místě rád poděkoval 
každému z vás, kteří jste jakýmkoliv sebemenším způsobem přispěli ke zkrášlení našeho městečka a ke zkvalitnění 
života v naší „probouzející se“ Svitávce.

Závěrem přijměte upřímné přání klidného prožití svátků vánočních a mnoho osobních i pracovních úspěchů a sil do 
nového roku 2007.   

Se srdečným pozdravem Martin Cetkovský

www.svitavka.com

Ing. Martin Cetkovský Jaroslav Zoubek Mgr. Miloš Randula Zdeněk Zeman Ing. Josef Zapletal

Informace občanům
Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky byl naší obci přiznán statut městys. Tento název bude náš 

městys oficiálně na všech dokumetech používat od l. l. 2007.

Členové rady

Informace ze zastupitelstva
Zastupitelstvo městyse se usneslo na poskytování finančního příspěvku narozeným dětem a občanům v důchodovém věku 

při životních jubileiích a to od 1. 1. 2007. Narozené děti s trvalým pobytem v obci 3000,- Kč, důchodci při životních jubilejích 
částku 1000,- Kč při dovršení 70, 75 a 80 let věku a následně každý rok.

3Cena vodného na rok 2007 byla stanovena na 15,60 Kč/m  s DPH.



Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Jihomoravský kraj rozvíjí Integrovaný Dopravní Systém (dále jen ‘IDS’) do celé oblasti Jižní Moravy.Jihomoravský kraj 

zpracovává návrhy jízdních řádů pro oblast Boskovicka a naše obec je přímo dotčena mnohými změnami, které s sebou přinese 
nový integrovaný dopravní systém. Jako hlavní kladné hledisko a důvod JMK k zavedení celého projektu je snaha o celkové 
zjednodušení dopravní infrastruktury z pohledu občana. Zavedení jednotné jízdenky, předplacené jízdné, tvorba jízdních řádů tak, 
aby jednotlivé spoje na sebe v maximální míře navazovaly, zlepšení informovanosti a služeb jsou základní pilíře celého projektu. 
Ovšem na druhé straně je nutno upozornit i na negativa celého projektu. Nahrazování či dokonce rušení některých zásadních 
spojů, zvýšení jízdného v některých oblastech, snaha v některých lokalitách JMK přenést železniční dopravu na linkové autobusy, 
relativné krátké termíny vyjádření se k celému projektu jsou ty nejzásadnější.

Z pohledu obce Svitávka a jejich občanů se dopravní situace oproti stávajícímu dopravnímu spojení zlepší. Je to zejména dáno 
výhodným umístěním obce z pohledu dopravní infrastruktury. Rušení spojů se tedy Svitávky téměř netýká a pokud jsou některá 
spojení vyřazena z jízdních řádů, jsou nahrazena adekvátní náhradou.

Vyjádření obce k celému návrhu řešení byl tedy pozitivní a vítáme tuto novou formu  dopravní infrastruktury. Z našeho pohledu 
jsme měli pouze jedinou výhradu a to ve zvýšení ceny jízdného Svitávka-Boskovice. Nezdá se nám přijatelné, aby občan dle 
návrhu měl platit cenu 13 Kč do Boskovic, přičemž cena jízdného do Letovice činí 6 Kč. Dále jsme vznesli požadavek o doplnění 
linkového spoje autobusu č. 18, který od 16.10.2006 projíždí naší obcí, do konceptu řešení. Vedení obce o zavedení této změny 
trasy linkového autobusu Kunštát-Boskovice vynaložilo velké úsilí.
V případě dotazů či připomínek k návrhům jízdních řádů se obraťte buď přímo na pracovníky IDS JMK nebo na úřad městyse 
Svitávka, p. Hruda, tel. 516 471 320. Upozorňujeme, že návrh jízdních řádů je zpracováván v celkovém rozsahu návaznosti 
jednotlivých spojů.

Rekonstrukce sitě nízkého napětí
Vážení spoluobčané, firma E.ON provádí v části naší obce rekonstrukci vedení sítě NN. Tato záležitost pro nás znamená 

zejména nemilou skutečnost v nutném vypínání dodávky el. energie. I přes rychlou práci pracovníků firmy, která rekonstrukci 
provádí, bude přerušování dodávky el. energie i na dále pokračovat a to až do konce února roku 2007, tento termín je pouze 
orientační a závisi na mnoha faktorech (počasí, náhodné události, ….).

Vedení obce se samozřejmě touto otázkou zabývalo a snažilo se minimalizovat výpadky el. energie. Naší snahou je, aby 
nedocházelo k přerušování el. energie v době vánočních svátků a žádný z občanů nebyl rušen výpadky proudu. Byli jsme ujištěni 
přímo od firmy E.ON ČR, že posledním přerušením dodávky el. energie bude 16.12.2006 a poté bude následovat další přerušení 
dodávky el. energie až v novém roce 2007. O přesném termínu plánovaných výpadků budete námi předem informování 
prostřednictvím úřední desky.

Plánovaná rekonstrukce sítě NN ovšem sebou nenese „pouze“ přerušení dodávky do domácností a firem, ale také nutné 
dočasné odpojení veřejného osvětlení a místního rozhlasu. Obecní úřad podnikl několik jednání v této záležitosti, aby omezil na co 
nejkratší možný termín neosvětlení některých částí obce. Podařilo se minimalizovat termín odpojení veřejného osvětlení 
z původních až několika měsíců na několik dní, až týdnů. Ovšem jaká bude realita ukážou až následující dny. Ujišťujeme vás, že je 
v naší nejvyšší snaze veřejné osvětlení uvést do provozu v nejkratším možném termínu.

Provoz obecního rozhlasu je záležitost problematičtější a to z důvodu nemožnosti před kolaudací na opěrné body cokoli 
osazovat. Omlouváme se tedy občanům dotčených ulic za dočasný výpadek obecního rozhlasu. V ostatních částech obce budou 
nadále linky místního rozhlasu v provozu.

Rozhlasové vedení bude modernizováno, včetně bezdrátového připojení na Sasinu.

Plán zimní údržby obce
V letošním roce vyšlo v platnost Nařízení obce č. l/2006 o stanovení způsobu, rozsahu a lhůt odstraňování závad ve 

schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic v zimním období. Nařízení je zveřejněno na úřední desce a 
na internetových stránkách www.svitavka.com.

Vymezuje povinnosti vlastníků místních komunikací a vlastníků nemovitostí v obci a časové limity provádění prací 
při zimní údržbě.Z důvodu pravidelné a kompletní zimní údržby majitelé a držitelé vozidel trvale nebo přechodně 
parkujících u chodníků nebo místních komunikací v době odstraňování sněhu umožní průjezdnost komunikacemi tak, 
aby mohla být údržba chodníků i komunikací provedena.

Při nedodržení bude postupováno dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Rodinné pasy
Rodinný pas je založen na systému poskytování slev pro rodiny s alespoň jedním dítětem do l8ti let. Výhody nabízejí 

společnosti a subjekty jak privátního, tak i veřejného charakteru. Je snahou poskytnout co nejširší nabídku slev 
v oblasti kultury, volnočasových aktivit, klasických nákupů (oděvy, elektronika, sportovní potřeby) a ostatních služeb 
(restaurace, ubytování, dovolená). Počet firem napojených do systému rodinných pasů se postupně rozšiřuje a 
Jihomorvský kraj se o tento trend aktivně zasazuje. Projekt využívá stávající slevový systém Sphere card, který nabízí 
slevy v širokém spektru oborů v 5000 obchodních místech v České a Slovenské republice. Poskytovateté slev jsou 
zveřejněni formou inzerce na www.sphere.cz, v tiskovinách a katalozích, provozovny jsou označeny na vchodech 
samolepkami Sphere card.

Zapojení rodin je velmi jednoduché, žádost o vydání pasu lze odeslat z webové adresy www.rodinnepasy.cz, 
případně si formulář vyzvednout na obecním úřadě nebo na krajském úřadě a odeslat elektronicky nebo poštou na 
adresu Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno s heslem na obálce „Rodinné pasy“.

Po odeslání přihlášky bude rodině zaslán průkaz v podobě karty se jménem rodiny, včetně data platnosti karty na 
adresu uvedenou v přihlášce.

Poplatek ze psů na rok 2007
Poplatek ze psů je dle Obecně závazné vyhlášky č. l/2004 vybírán jako každý rok jednorázově do 30.6. běžného 

roku. Tento poplatek hradí držitel psa. U psů starších 3 měsíců, který má trvalý pobyt nebo sídlo v obci. Sazba poplatku 
činí 120,- Kč za kalendářní rok a jednoho psa. U druhého a každého dalšího psa je sazba zvýšena o 50 %.



Odpadové hospodářství v roce 2007
Úhrada místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů je stanovena Obecně závaznou vyhláškou obce č. 7/2004. Tato vyhláška stanoví úhradu za 
odvoz komunálního odpadu na osobu a rok.

Komunální odpad se ukládá do vlastních popelnicových nádob. Každý občan (poplatník), který je v obci hlášen 
k trvalému pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti v katastru obce je povinen obecnímu úřadu uhradit stanovený místní 
poplatek. Soukromé firmy budou od příštího roku sjednávat odvoz odpadu na základě smlouvy s firmou zajišťující 
odvoz a uložení. Svoz a uložení provádí firma SITA CZ, k Lipníkům 3l, Boskovice, tel. 516 45 23 24.

Poplatník hradí místní poplatek buď jednorázově do 30.4. kalendářního roku nebo ve dvou splátkách a to polovinu 
poplatku do 30.4. a další do 3l. 8. kalendářního roku. Poplatek je stanoven částkou 430,- Kč na osobu a rok, vlastníci 
rekreačních objektů 430,- za rok. Od poplatku jsou osvobozeny děti do 3 let věku a děti do l2 let hradí 50% poplatku.

Odvoz je l x za l4 dnů, každý lichý týden v pátek. Nedoplatky poplatníků po termínu stanoveném vyhláškou budou 
vymáhány dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Tříděný odpad - skleněné obaly budou ukládány do kontejnerů umístěných po obci.
- plastové obaly (PET láhve) budou nadále ukládány do igelitových pytlů, svoz bude od l. l2. 2006 

prováděn l x za l4 dnů v lichý týden ve čtvrtek od 7.00 – l0.00 hod. Jedná se o stejný týden jako odvoz popelnicových 
nádob. Žádáme občany, aby si připravili pytle k odvozu již večer, den předem, aby ve stanovený den byly odvezeny 
veškeré obaly a nezůstaly na chodnících. Do pytlů lze ukládat „stlačené“ PET láhve a vymyté kartony od mléka a 
limonád. Dále je nutné pytle zavázat a odložit ke sběru na viditelné místo před domy tak, aby nenarušily provoz na 
chodnících, popřípadě komunikacích.

Nebezpečný odpad, železný šrot - bude prováděn v průběhu roku. O termínu sběru budou občané včas 
informováni letáky a hlášením místním rozhlasem.

Kritéria pro udělování grantů městyse Svitávka
Cílem grantového programu je podpora  občanských aktivit na úseku tělovýchovy, sportu, kultury a sociálně - 

zdravotním. Podporovány budou zejména aktivity orientované na širokou veřejnost, rozvoj občanské společnosti, 
propagaci městyse Svitávka.

Předkladatelé žádostí mohou být občanská sdružení, příspěvkové organizace, osadní výbor Sasiny, fyzické 
osoby, zájmová sdružení, neziskové organizace a komise RM (pokud jsou realizátory vlastní aktivity). Organizace, 
které jsou dále členěny na  jednotlivé oddíly, kroužky apod., mohou požádat o grant z rozpočtu městyse za každý oddíl, 
kroužek apod. samostatně.  Granty budou poskytovány na aktivity bezprostředně související s městysem Svitávka a 
jeho místní částí Sasina. Žádosti jsou předkládány komisi pro kulturu, sport a školství, o jejich přidělení rozhoduje na 
základě doporučení komise pro kulturu, sport a školství, Rada městyse Svitávka. O poskytnutí grantu bude žadatel 
vyrozuměn Úřadem městyse Svitávka. Upřednostňovány budou akce se zajištěným spolufinancováním.

Nelze podpořit komerční, podnikatelské a reklamní aktivity, mzdové náklady, investice a předvolební kampaně 
politických stran.

Žadatelé mohou předkládat žádosti o grant pro příslušný rok v termínu do 28. února období kalendářního roku, Rada 
městyse Svitávka může na základě doporučení komise v odůvodněných případech rozhodnout o udělení grantu i 
mimo tento  termín.

Žadatel doručí písemnou žádost poštou na adresu  - Úřad městyse Svitávka, Hybešova 166, PSČ 67932, případně 
osobně na Úřad městyse Svitávka.

Žádost o grant předkládá žadatel pouze na formuláři „Žádost o grant městyse“, který je k dispozici na Úřadě 
městyse Svitávka a na internetových stránkách městyse na adrese www.svitavka.com

Podmínkou pro přidělení grantu je, že žadatel do 30 dnů od konání aktivity/akce předá na Úřad městyse 
Svitávka písemně závěrečnou zprávu, včetně vyúčtování, na příslušném formuláři. Žadateli, který nesplní tuto 
podmínku nebude v následujícím roce poskytnuta městysem žádná dotace.

Rada městyse Svitávka

Kulturní a společenské akce Zpravodajský týdeník Boskovicko regionu Boskovicka a Městské informační středisko Boskovice 
připravuje a zpracovává do tisku informace o kulturním a společenském dění. Žádáme zájmové organizace, občanské aktivity a 
spolky v obci, pokud mají zájem o zveřejnění svých kulturních a společenských akcí, aby předaly písemně požadavky vždy dva 
měsíce před konáním akce na úřad městyse. Tyto budou odeslány do zpravodajského deníku a informačního střediska.

V případě, že by organizace, občanské aktivity a spolky měly přímo zájem o zveřejnění článku nebo akcí, sdělujeme kontakty:
Zpravodajský týdeník Boskovicko Městské informační středisko Boskovice
602 189 735, 516 454 163 Tel/fax: +420 516 453 253
E-mail:jitka.melkusova@boskovicko.cz    e-mail: informace@boskovice.cz

Z činnosti mysliveckého spolku Svitávka
V rámci myslivecké činnosti, mezi kterou též neodmyslitelně patří i péče o životní prostředí, obnovil v letošním 

roce Myslivecký spolek Svitávka spolupráci s Úřadem městyse Svitávka. Výsledkem této spolupráce je dohoda 
o zajištění péče o lesní pozemky v majetku obce. Aby spolupráce již letos byla konkrétní, uskutečnili členové 
Mysliveckého spolku a jejich přátelé tři víkendové brigády v prostoru koupaliště a v lokalitě na Hodišce. Šlo 
o vyžínání klestu a trávy mezi smrkovými a borovými sazenicemi a následně jejich ošetření před zimním obdobím 
proti okusu zvěří. Obě strany se dodhodly na dlouhodobé vzájemné spolupráci, která je důkazem podpory obce 
činným společenským organizacím.

O tom, že patříme mezi aktivní organizace v obci svědčí i fakt, že kromě brigádnické činnosti ve prospěch obce 
budeme pořádat v roce 2007  již třetí reprezentační myslivecký ples. Za uplynulé dva ročníky si tato kulturně 



Celé Česko čte dětem
Předvánoční čas nemusí být jen obdobím spěchu, shonu, shánění dárků a horečných příprav na sváteční dny. Mohl 

a nebo spíš měl by být obdobím, kdy si před koncem roku uděláme čas na své blízké, kdy se v kolotoči  všedního dne 
zastavíme a zkusíme třeba jen na chvíli vytvořit pro sebe a své děti příjemnou atmosféru. Právě o to se ve čtvrtek 7. 
prosince pokusily děti a učitelky ze Základní školy ve Svitávce. V rámcu projektu „Celé Česko čte dětem“ připravili žáci 
9. třídy četbu úryvků z knížek pro děti a pozvali na předvánoční posezení nejen své mladší kamarády ze školy, ale také 
rodiče a další hosty. V komponovaném pořadu zazněly úryvky z klasických knížek pro děti, moderní pohádky i příběhy 
ze života dětí, své oblíbené knihy představili i hosté – místostarosta Svitávky pan Jaroslav Zoubek a předseda školské 
rady pan inženýr Josef Mašek. Cílem tohoto celostátního projektu  není jen propagovat četbu pro děti, ale především 
vychovávat budoucí čtenáře. Nejlepší cestou k tomu je právě společné čtení v příjemné a klidné atmosféře, která má 
být protiváhou dnešního uspěchaného a mnohdy stresujícího světa.

Projekt „Celé Česko čte dětem“ vznikl proto, aby si společnost uvědomila, jak ohromný význam má hlasité čtení 
dítěti pro jeho emocionální vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti. Vědci a praktikové shodně tvrdí, že 
pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti 
a vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevědomí.

Naplňovat cíle tohoto projektu se budeme snažit i v budoucnu. Věříme, že podobná setkání nad zajímavými 
knížkami se setkají se zájmem dětí i rodičů a že si četba krásné literatury získá své nové příznivce.

Ivana Přichystalová, Iva Paráková, Daniela Mašková

Vánoční jarmark na ZŠ Svitávka
Celý měsíc listopad žili žáci naší školy přípravou „Vánočního jarmarku”. Společně se svými učiteli lepili, stříhali, 

vyšívali, kreslili, pekli a zdobili.Často do této přípravy byli svými dětmi vtaženi i rodiče a prarodiče. Která babička nebo 
maminka  by odolala větě: „Ty to tak krásně umíš udělat“. Čím víc se blížil termín jarmarku, tím více vzrůstala nervozita 
a očekávání. Přijdou nebo nepřijdou?

7.12. v 15 hodin vše vypuklo. Děti připravily stánky se svými výrobky a plni nervozity čekaly na své kupující. A pak už 
to vypadalo jako na pravém orientálním tržišti. Děti nabízely a vychvalovaly své zboží, smlouvaly ceny a  lákaly 
zákazníky ke svým stánkům a především měly radost z toho, že se jejich výrobky líbí. Rodiče a prarodiče nakupovali a 
nakupovali. Nemohli totiž odolat rozzářeným očím svých dětí a vnuků. Myslím, že žádnému z nich nevadilo, že si 
nakonec odnášejí plnou tašku přáníček, svícnů, sněhuláků a vánočních ozdob.

Získané peníze si děti ponechají ve svých třídních fondech a použijí na společné akce.
Možná, že úspěšnosti dopomohl i tento krásný předvánoční čas.

Marcela Langrová, Jana Koudelková
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Plesová sezóna
Tělovýchovná jednota Sokol SvitávkaMyslivecký spolek Svitávka
ples l6.2.2007 ve 20.00 hod., Sokolovna Svitávka, ples 20.1.2007 ve 20.00 hod., Sokolovna Svitávka, 
hudba PROROCKhudba ARCUS
Ochotnické divadlo SvitávkaSportovní klub Moravan Svitávka
Divadelní maškarní bál l7.3.2007 ve 20.00 hod., ples 10.2.2007 ve 20.00 hod., Sokolovna Svitávka, 
Sokolovna Svitávka, hudba ARCUShudba ARCUS
Dětský karneval l3.l.2007 v l4.30 hod., Sokolovna 

Mikulášská nadílka ve Svitávce
Jak se již stalo milou tradicí, Svitávku opět navštívil Mikuláš. Nepřišel sám, na cestě od místního kostela ozářeného 

ohňostrojem jej doprovázel anděl. U vánočního stromu byli nedočkavě očekáváni dětmi za doprovodu rodičů a 
prarodičů. Mikuláš rozsvítil vánoční strom a začal hodným dětem rozdávat nadílku, zlobivé děti postrašili čerti.

Pro všechny děti byl připraven horký čaj, oplatek a kosmetický dáreček. Dospělí si mohli pochutnat na domácím 
punči.

Pěknou předvánoční atmosféru na této akci doplnil bétlém, vyrobený p. Pavlem Dyčkou.
PF 2007

Děkujeme všem dobrým lidem za jejích podporu v naší práci. Všem sponzorům za jejich přízeň . Dětem za jejich 
úsměvy a potlesk co hřeje na srdci. Holkám z ochotnického divadla za úžasnou , dobrovolnou a obětavou s láskou 
vykonávanou práci pro všechny lidičky z naší a nejen naší malé vísky.

S přáním pevného zdraví a mnoho krásných a šťastných chvil v novém roce 2007.
Ochotnické divadlo Svitávka Martina Klimešová.

společenská akce získala velkou oblibu, nejen pro atraktivní tombolu, věcnou i zvěřinovou, ale také pro výbornou 
mysliveckou kuchyni a celkově příjemnou atmosféru. Tímto zveme všechny zájemce 20. ledna 2007 do prostor 
místní sokolovny. Přijďte si zatancovat, dobře se pobavit a příjemně společensky unavit.

Aleš Antl, jednatel MS Svitávka
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dětská lékařka 737 374 131 Pondělí 07.00 – 10.00 Čtvrtek 08.00 – 12.00 /dětská nefrologie, nem. Boskovice/
Svitávka, Hybešova 197 Úterý 07.00 – 13.00           Pátek 07.00– 10.00


