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Společenská kronika

Blahopřejeme občanům, kteří
slaví svá životní jubilea:
Helena Matušková 08. 11 .
Josef Mazal 30. 1 1 .
Jaroslav Zerák 26. 11 .
Roman Miři jovský 1 2. 1 1 .
Miroslav Foler 1 8. 1 1 .
Josef Špidla 1 9. 1 1 .
Marie Dufková 29. 11 .
Olga Horáková 26. 11 .

Vladimír Bednář 29. 11 .
Lubomír Strejček 1 0. 1 2.
Miroslav Křipský 1 4. 1 2.
El iška Hanáková 24. 1 2.
Jitka Bubeníková 28. 1 2.
Marie Řeřuchová 09. 1 2.
Emil ie Jarošová 04. 1 2.
Jana Jakubovová 25. 1 2.
Libuše Štoudková 1 2. 1 2.
Josef Konůpka 21 . 1 2.
František Okáč 30. 1 2.

Eduard Jaroš 1 2. 1 2.
Antonín Konečný 20. 1 2.
Libuše Bašná 1 4. 1 2.
Jarmila Juřeková 07. 1 2.
Josef Zapletal 1 7. 1 2.
Františka Puklová 07. 1 2.
Božena Nedomová 1 2. 1 2.
Růžena Zarbochová 31 . 1 2.
Nejstarší občankou městyse je paní
Libuše Hoffmanová – blahopřejeme.

Blahopřejeme rodičům, kterým
se narodily tyto děti:

Martin Skřička 25. 1 0.
Ema Danišová 20. 11 .
Gabriela Janíčková 06. 1 2. matrika

Příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku
2009 přejeme všem občanům hodně zdraví, štěstí,
pohody a osobních i pracovních úspěchů.

Zastupitelstvo a pracovníci městyse Svitávka

Příjemné prožití vánočních svátků,
do nového roku mnoho štěstí,
zdraví, pracovních i osobních
úspěchů .

Ing. Martin Cetkovský

starosta městyse Svitávka

Sport

Mistři světa převzali ocenění od starosty městyse
Dne 1 . 1 2. 2008 na zastupitelstvu městyse převzali ocenění z rukou starosty

ing. Martina Cetkovského mistři světa v kolové Radim Hasoň a Jiří Hrdl ička.
Významného sportovního úspěchu dosáhli na Mistrovství světa v Dornbirnu v
Rakousku.

Děkujeme za vzornou reprezentaci a do dalšího období přejeme oceněným
sportovcům mnoho sportovních i osobních úspěchů.

Jana Jurná

Ještě jednou kalendář
Historicky první nástěnný kalendář Svitávky konečně spatři l světlo světa.

Pro řadu z nás zůstane i po ukončení roku 2009 uschován na památku jako
dokument své doby.

To, že mohl být vůbec vydán, je zásluhou především několika
amatérských fotografů, kteří reagovali na výzvu zveřejněnou začátkem
letošního roku v „Radničních l istech“ a k tomuto účelu nezištně poskytl i
svoje fotografické záběry. Patří j im za to velký dík.

V kalendáři, jehož charakter je spíše dekorativní či reprezentační, chybí
podle připomínek některých občanů, řada fotografických námětů. To má
zcela prozaické důvody. Limitujícími faktory známými od prvopočátku byly
především jeho výrobní náklady, skutečnost, že rok má „pouze“ dvanáct
měsíců a nakonec záři jové datum odevzdání fotozáběrů na disku CD, což
částečně omezovalo zachytit barevnost podzimní přírody. Velkou neznámou
však byl počet účastníků, kteří se této vyhlášené akce zúčastní. Čtyřčlenná
komise neprodleně (z důvodu včasného předání k dalšímu zpracování a
tisku) vybrala od několika málo zúčastněných zájemců nejkvalitnější
dodané záběry vhodné pro reprodukci. A to, co fotografové nenabídl i ,
nemohlo být samozřejmě ani vybráno.

Vzhledem k všeobecně příznivému ohlasu bude mít tato akce své
pokračování i v následujícím roce. Proto je tu nová výzva všem zájemcům –
fotografujte a svoje nejzdaři lejší a nevšední záběry naší obce a jejího okolí
si doma ukládejte do svého archívu (nejlépe v elektronické podobě). Bl ižší
informace budou zveřejněny v dalších Radničních l istech.

Pavel Krejcar



Informace z radnice

Informace z jednání Rady městyse
- Rada městyse schváli la a odsouhlasi la pronájem
nebytových prostor v budově Mateřské školy – lékárna
novému nájemníkovi – firmě LEBO, s. r. o. Boskovice.
- Rada městyse schváli la a odsouhlasi la pronájem
nebytových prostor v budově Úřadu městyse Svitávka
nově vznikajícímu Mateřskému centru Svitávka.
- Rada městyse schváli la podání žádosti o dotaci z
rozpočtu JMK z dotačního titulu „Rozvoj materiálně
technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí
a mládeže 2009“ a souhlasi la s výměnou oken a dveří v
prostorách Divadelního kroužku Svitávka.
- Rada městyse schváli la poskytnutí finančního
příspěvku na zajištění Mikulášské nadílky Hasičskému
záchrannému sboru Svitávka ve výši 2.000,-
- Rada městyse schváli la podání výzvy na rekonstrukci
náměstí I . etapa
- Rada městyse schváli la podání výzvy na zpracování
projektové dokumentace pro kanalizaci a ČOV Svitávka
- Rada městyse schváli la uzavření smlouvy na pojištění
majetku a odpovědnosti za škodu městyse
- Rada městyse schváli la uzavření smlouvy na pojištění

hasičské zásahové jednotky
Informace z jednání zastupitelstva městyse
- Zastupitelstvo městyse schváli lo smlouvu o při jetí
dotace z Jihomoravského kraje na výdaje jednotek sboru
dobrovolných hasičů obce na rok 2008 ve výši 31 630,-
- Zastupitelstvo městyse schváli lo smlouvu o při jetí
dotace z Jihomoravského kraje na vybudování vodovodu
v ulici Krátká ve výši 200 000,- Kč
- Zastupitelstvo městyse schváli lo navýšení
regulovaného nájemného v obecních bytech od 1 . 1 .
2009 dle Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o
maximálních přírůstcích měsíčního nájemného
- Zastupitelstvo městyse schváli lo zadání změny č. 3
územního plánu
- Zastupitelstvo městyse schváli lo cenu vodného pro rok
2009, cenu za domovní odpad pro rok 2009
- Zastupitelstvo městyse schváli lo cenu vodného na rok
2009. Cena vodného je pro domácnosti a ostatní
spotřebitele jednotná 22,- Kč/m3, včetně DPH.

Kamila Dřevová

Poskytování grantů na rok 2009
Městys Svitávka bude v roce 2009 opět poskytovat

finanční příspěvky z rozpočtu městyse.
O finanční příspěvek mohou požádat zájmové

sdružení, neziskové organizace, různé oddíly a kroužky i
fyzické osoby.

Cílem grantového programu je podpora širokých
aktivit, rozvoj občanské společnosti , propagace městyse

a jeho trvalý rozvoj.
Žádost o grant předkládá žadatel pouze na formuláři„Žádost o grant městyse“, který je k dispozici na Úřadě

městyse Svitávka nebo na internetových stránkách
městyse na adrese www.svitavka.com

Termín předložení žádosti na úřad městyse je 28.
února 2009.

Jana Jurná

Kanalizace
Městys Svitávka žádal v letošním roce o dotaci na

zhotovení projektu na vybudování kanalizace a čističky
odpadních vod z dotačního programu JMK a o dotaci na
výstavbu kanalizace a čističky odpadních vod u SFŽP. V
obou případech byl městys Svitávka úspěšný. Na
zhotovení projektu byla schválena částka 500 tisíc Kč a
na výstavbu kanalizace a ČOV byla schválena dotace v
celkové výši 1 05 mil . Kč. O další dotaci na tuto akci je

zažádáno u JMK ve výši 1 0 mil . Kč. Celkový rozpočet na
celé zbudování kanalizace a ČOV je 1 25 mil . Kč. V roce
2009 započnou výběrová řízení na zhotovitele projektu,
který je nutný ke stavebnímu povolení a na veškeré
přípravné práce, které jsou k dané akci potřebné.
Samotná realizace by měla započít na jaře roku 201 0.

Petr Hasoň

Dokončení úprav na náměstí
V současné době se rozjíždí první etapa výstavby

silničního průtahu ve směru z náměstí na Letovice, při
které dojde k celkovému dokončení úpravy náměstí.
Budou dobudované nové chodníky, rozšířen park,
včetně zeleně, dále veřejné osvětlení a upraveno
prostranství před restaurací U Zvonu.

Rekonstrukce skleníku v parku
Na rok 2009 bude v rozpočtu městyse Svitávka

vyčleněna částka 400 000,- Kč, která je určena pro
zajištění statiky budovy skleníku. Tím bude
zabezpečena také bezpečnost kolemjdoucích. Dále
bude městys žádat o dotace na úplné dokončení oprav z
fondu MAS nebo dotací JMK.

Informace k nakládání s odpady v roce 2009
Úhrada místního poplatku za provoz systému

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů je stanovena Obecně
závaznou vyhláškou č. 7/2004 a následně dodatkem č.
4/2008. Tato vyhláška stanoví úhradu za odvoz
komunálního odpadu na osobu a rok. To znamená, že
každý občan, který je v městysi hlášen k trvalému
pobytu nebo je zde vlastníkem nemovitosti je povinen
úřadu městyse uhradit stanovený místní poplatek za
odvoz, uložení a třídění komunálního odpadu.

Odpad se ukládá do vlastních popelnicových nádob,
tříděný odpad do označených kontejnerů, dále odvoz
PET lahví pytlovým sběrem. Svoz a uložení provádí

firma SITA CZ a. s. , K Lipníkům 31 , Boskovice, tel. 51 6
452 324.

Poplatník je povinen uhradit místní poplatek buď
jednorázově do 30. 4. kalendářního roku nebo ve dvou
splátkách. První splátku je povinen poplatník uhradit do
30. 4. a druhou do 31 . 8. kalendářního roku. Úhradu lze
také provést u KB, číslo účtu 2922631 /01 00, var. symbol
3722, poštovní poukázkou, nebo přímo na pokladně
úřadu městyse.

Poplatek je stanoven částkou 460,- Kč na osobu a
rok, u vlastníků rekreačních objektů také 460,- Kč za rok.
Od poplatku jsou osvobozeni: děti do 1 0 let věku, které
hradí 50 % poplatku.

Nedoplatky poplatníků po termínu stanoveném

Reklamní sdělení
Nabízím rekondiční a regenerační masáže v prostorách místní sokolovny. Příjem objednávek od 8.00 – 1 4.00 hod.

Masáže je možno provést po dohodě i v odpoledních hodinách nebo o víkendu.
Bližší informace na telefonním čísle 608 247 369. Lukáš Šacher, Husova 330, Svitávka



Jízdní řád
Od 1 4. 1 2. 2008 jsou v platnosti nové jízdní řády integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje.

Návrhy nebo připomínky k dopravní obslužnosti je možno předat písemně na úřad městyse nebo zaslat přímo na
KORDIS JMK s.r.o. , Nové Sady 30, 602 00 Brno. Kordis JMK je koordinátorem integrovaného dopravního systému,
trvale sleduje a vyhodnocuje vývoj přepravních potřeb a navrhuje jízdní řády.

vyhláškou budou vymáhány dle zákona č. 337/1 992 Sb. ,
o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Odvoz se uskuteční l x za 1 4 dnů, každý lichý týden v
pátek. Pytlový sběr PET lahví bude proveden 8. 1 . 2009,
1 5. 1 . 2009 a dále pak každý lichý týden ve čtvrtek.

Místní poplatek ze psů na rok 2009 je stanoven
nezměněnou částkou 1 20,- Kč/rok. Držitel psa je
povinen poplatkovou povinnost uhradit do 30. 6.
kalendářního roku. Poplatková povinnost vzniká, je-l i
poplatník držitelem psa staršího 3 měsíců.

Jana Jurná

Informace k územnímu plánu
Zastupitelstvo městyse projednalo na svém zasedání

dne 1 . 1 2. 2008 plánovanou změnu územního plánu č.
3. Tato změna se bude zejména týkat těchto akcí:
1 ) Vybudovaní cesty pro pěší na Sasinu.
2) Vybudování poldru na potoku Sebránek
3) Výstavby sběrného dvoru
4) Příjezdová cesta do lokality k plánované výstavbě v
Domkách

Vybudování cesty pro pěší na Sasinu. Jedná se o
vyřešení problémů s bezpečností chodců při cestě ze
Sasiny do Svitávky. Tato cesta by se měla napojit na
část, která už je vybudovaná od cvičiště psů. Měla by
vést v ochranném pásmu silnic, popřípadě by se
vykoupily potřebné pozemky.

Vybudování poldru na toku Sebránek. Jedná se o
vyřešení problémů s lokálními záplavami, které postihují
Svitávku při přívalových deštích.

Vybrání vhodného místa, na které by se umísti l
sběrný dvůr. Tento momentálně Svitávce chybí.

V současné době se snažíme o rozšíření stavebních
míst pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Domky, do
které je potřeba přivést novou komunikaci a inženýrské
sítě.

Dne 6. 1 . 2009 v 1 0.00 hod. v zasedací místnosti
Úřadu městyse Svitávka se uskuteční veřejné
projednání návrhu Změny č. 2 územního plánu městyse
Svitávka. Návrh je k nahlédnutí do 31 . 1 2. 2008 na
Městském úřadě Boskovice – odbor výstavby a
územního plánování a na Úřadě městyse Svitávka.

Ochotnické divadlo Svitávka děkuje všem lidičkám za podporu a přeje kouzelné vánoce a šťastný nový rok 2009

Hezké svátky vánoční,
ať máte čas na pohádky,
ať se na Vás štěstí směje,
ať Vás láska stále hřeje,
ať Vás úspěch provází
i v roce, který přichází.
Vše nejlepší do nového roku

Vám všem přeje Místní sdružení ODS Svitávka

Sdružení nezávislých kandidátů Svitávka si
dovoluje popřát všem našim spoluobčanům šťastný
rok 2009 v plném zdraví a osobní spokojenosti .

Přejí – Ing. Blanka Richterová, Pavel Krejcar,
Jaroslav Mazal, Miloš Randula, Zdeněk Zeman

Vzpomínka

Vzpomínka na pana Josefa Horáka
Je tomu více než půl druhého roku, co nás navždy

opusti l náš spoluobčan, pro některé kamarád či přítel,
pro j iné spolupracovník nebo jen známý, především však
manžel a otec rodiny, pan Josef Horák. Té zprávě se
tehdy nechtělo uvěřit, oznamovala však skutečnost, která
se nedala žádným způsobem změnit.

Josef Horák se narodil 31 . října 1 948 v Moravské
Třebové. Až do páté třídy základní školy bydlel se svými

rodiči v Chornici, potom
se všichni přestěhovali
do Chrudichrom.
Svitávka se mu stala
jeho novým domovem v
roce 1 969, kdy se sem
přiženil . Celý život
pracoval v oblasti
meliorací u ACHP
Skalice nad Svitavou. V
roce 1 992 založil vlastní
firmu a prováděl zemní
práce jak v místě
bydliště, tak na mnoha
různých stavbách v
širokém okolí.

Dlouhá léta jako člen
obecního zastupitelstva

pracoval ve stavební komisi, v ní byl také několik let
předsedou. Od roku 2005 až do komunálních voleb
následujícího roku se stal místostarostou v naší obci za
Sdružení nezávislých kandidátů Svitávka.

Pepa, jak jsme jej důvěrně oslovovali , byl vidět všude.
Pokud neseděl v kabině svého bagru, řeši l řadu
rozl ičných problémů, které souvisely s tehdejšími
rozsáhlými pracemi, především při rekonstrukcích
náměstí a ul ice Tovární. Aktivně spolupracoval s firmami
provádějící tyto práce a neúnavně dohlížel na jej ich
hladký průběh, aby vše bylo včas hotovo. Pracovní
doba pro něj končívala v pozdních večerních hodinách,
občas se potom krátce zastavil v hospůdce, kam šel
„spláchnout prach“ a zahnat celodenní únavu a žízeň.
Byl plný životního elánu a pracovního zanícení,
přemýšlel, navrhoval a plánoval do budoucna.

Náhle se všem ztrati l z očí a odešel po nedlouhé
nemoci tam, odkud není návratu. Bylo to časně z rána
21 . dubna 2007. Přesto zůstává v našich myslích a
vzpomínkách i nadále.

A naše vzpomínky na něj právě v této době o to
intenzívněji oživi la příprava kanalizace obce a můžeme
si jen, bohužel, marně povzdechnout: „Pepo, teď bychom
Tě potřebovali na plný úvazek…“

V letošním roce by se dožil šedesáti let.
Za SNK Svitávka – Ing. Blanka Richterová, Pavel

Krejcar, Jaroslav Mazal, Miloš Randula, Zdeněk Zeman
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Mateřská školka

V mateřské škole jsme přivítali ADVENT
ADVENT-neboli příchod…
Začíná čtvrtá neděle před Štědrým dnem, je přípravou Vánoc, dobou ztišení, kl idu, úsměvu a obdarování. Letos

první adventní neděle začala 30. l istopadu. Symbolem bývá adventní věnec se čtyřmi svíčkami: první znamená
pokoj, druhá víru, třetí lásku a čtvrtá naději . Dohodli jsme se, že si společně s maminkami vyrobíme věnečky v
mateřské škole.

Měli jsme připravené větvičky, sušené ozdoby, mašličky a svíčky. Hbité ruce maminek za pilné pomoci dětí
vytvoři ly neuvěřitelné. K adventním věnečkům přibyly také různé svícny a dekorace.

5. prosince navštívi l i mateřskou školu andílci, čerti a Mikuláš jako další symbol adventního nadělování.
S dětmi upečeme vanilkové rohlíčky, připravíme slavnostní posezení u vánočního stromečku a můžeme se těšit

na Ježíška. A jestl i kouká, určitě z nás má radost a balí dárečky.
Tak ať jsou Vánoce šťastné a veselé!

J itka Davidová, ředitelka

Hubert Kovařík
V měsíci l istopadu se uskutečnila v Muzeu

Boskovicka v Boskovicích výstava o životě a díle
sochaře, keramika a malíře Huberta Kovaříka.

Výstava byla uspořádána v souvislosti s letošním
výročím, kdy uplynulo 1 20 let od jeho narození a 50 let

od jeho úmrtí, spolu s vydáním vůbec prvního
souborného katalogu. Hubert Kovařík působil od r. 1 922
do r. 1 955 ve Svitávce a významně proslavi l svojí
tvorbou náš region. Katalog o životě a díle Huberta
Kovaříka je možno zakoupit u ing. Jiřího Baroše,
Svitávka, U Labutě 1 43, mob. tel. 606 1 21 1 61 .

Svitávka důstojně oslavila 90. výročí vzniku
Československa

V rámci oslav 90. výročí vzniku Československé
republiky se u příležitosti státního svátku 28. října
uskutečnila na místním hřbitově u Památníku padlých
pietní vzpomínková akce s položením kytice rudých růží
starostou obce Martina Cetkovského k uctění památky
našich spoluobčanů, kteří položi l i své životy na
evropských bojištích 1 . světové války.

Současně mohli všichni přítomní shlédnout nově
obnovenou původní pamětní desku popraveného
svitáveckého legionáře Ludvíka Švancary, která byla
poprvé slavnostně odhalena na budově bývalé radnice
na náměstí 28.října 1 925. Nyní je součástí Památníku
padlých. K důstojné slavnostní atmosféře přispěl svým
zpěvem místní Svatojánský chrámový sbor, pořadatelem
akce byla komise pro kulturu a sport při Úřadu městyse
Svitávka a TJ Sokol Svitávka.

Pavel Krejcar, předseda komise pro kulturu a sport

Termíny plesů pro nadcházející sezónu
24. 01 . 2008 Myslivecký ples
Sokolovna, hudba ARCUS, pořádá Myslivecký spolek
Svitávka
07. 02. 2008 Reprezentační ples SK Moravan Svitávka
Sokolovna, hudba ARCUS, pořádá SK Moravan Svitávka
– oddíl kopané

21 . 02. 2008 Sokolský ples
Sokolovna, hudba PROROCK, pořádá TJ Sokol Svitávka
1 4. 03. 2008 Maškarní bál
Sokolovna, hudba ARCUS, pořádá Ochotnické divadlo
Svitávka
1 7. 1 . 2008 Dětský maškarní karneval
Sokolovna, pořádá Ochotnické divadlo Svitávka

Svitávku navštívil Mikuláš
V pátek 5. prosince 2008 v 1 7 hod. navštívi l Svitávku Mikuláš se svou

družinou. Za doprovodu ohňostroje přišel od kostela ke zvědavým i trošku
ustrašeným dětem. Mávnutím svou kouzelnou berlí rozsvíti l vánoční strom.
Pak se vydal s dětmi, jej ich rodiči, prarodiči a všemi ostatními hledat čerty.
Chvíle čekání vyplni ly Aneta Haklová, Simona Kotková a Michaela
Holasová z Dětského divadelního kroužku svým tanečním vystoupením na
píseň Jingle Bells Rock. Následně se ozvalo burácení ze „skleníku“, který
se na tento mikulášský večer proměnil v peklo. Odtud vyběhli strašidelní
čerti , aby si odnesli zlobivé děti do pekla. A ty hodnější vyvolával Mikuláš
postupně k sobě. Po odříkání básničky nebo písničky dostaly děti
mikulášskou nadílku.

Děkujeme Hasičům městyse Svitávka za jej ich spolupráci při této akci.
Miroslava Holasová, Ochotnické divadlo Svitávka

Kultura

Uvítejme nový rok společně
Dne 31 . 1 2. 2008 Vás zveme na slavnostní půlnoční uvítání nového

roku v prostorách parku. K silvestrovským oslavám bude zajištěna
reprodukovaná hudba a ohňostroj.




