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Informace z radnice
Kalendář

Městys Svitávka vydal nástěnný kalendář, tentokrát
s názvem „Svitávka 2010 – historie a současnost
v obrazech“ s ilustracemi pana Josefa Konůpky.
Kalendář je možné zakoupit na úřadě městyse za cenu
50, Kč + DPH.
Místní poplatky pro rok 2010

Místní poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů pro rok 2010 je stanoven částkou
460, Kč na osobu a rok.

Vlastníci rekreačních objektů hradí 460, za rok. Děti
do 10 let věku hradí 50 % poplatku.

Odvoz je čtrnáctidenní, každý lichý týden v pátek.
Obecně závazná vyhláška stanoví úhradu za odvoz

komunálního odpadu na osobu a rok. To znamená, že
každý občan, který je v městysi přihlášen 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 se provádí lichý týden ve
čtvrtek.

Poplatník je povinen uhradit místní poplatek buď
jednorázově do 30. 4. kalendářního roku nebo ve dvou
splátkách. První splátku do 30. 4. a druhou do 3l. 8.
kalendářního roku.

Úhradu lze také provést bezhotovostně u KB, číslo
účtu 2922631/0100, var. symbol 3722, poštovní
poukázkou, nebo přímo na pokladně úřadu městyse.

Místní poplatek ze psů na rok 2010 je stanoven
částkou 120, Kč/rok. Držitel psa je povinen poplatkovou
povinnost uhradit do 30. 6. kalendářního roku.
Poplatková povinnost vzniká, jste‑li držitelem psa

staršího 3 měsíců.
Cena vodného v roce 2010 je pro domácnosti a ostatní

spotřebitele jednotná a činí 22, Kč/m3.
Příspěvek na provoz motorového vozidla

Občané, kteří žádající o příspěvek na provoz
motorového vozidla, mohou žádost o uvedený příspěvek
podat u Městského úřadu Boskovice v průběhu celého
roku 2010.

Tiskopisy žádostí jsou k dispozici na MěÚ Boskovice,
odboru sociálních věcí a zdravotnictví, 1. patro, nám. 9.
května 2, Boskovice v úřední dny – pondělí a středa 8.00
– 17.00 hod

Pokud žádost podává vlastník nebo provozovatel
motorového vozidla, jehož zdravotní stav odůvodňuje
přiznání mimořádných výhod II. nebo III. stupně, osobně
se dostaví

 s vyplněnou žádostí,
 velkým technickým průkazem,
 občanským průkazem
 průkazem mimořádných výhod
V případě, že žadatelem je občan dopravující osobu,

jejíž zdravotní stav odůvodňuje přiznání mimořádných
výhod II. nebo III. stupně, se současně s vlastníkem
nebo provozovatelem motorového vozidla (žadatelem)
osobně dostaví na výše uvedenou adresu rovněž osoba
dopravovaná, popř. opatrovník osoby zbavené
způsobilosti k právním úkonům, aby před příslušným
správním orgánem podepsali prohlášení dopravované
osoby. Dopravovaná osoba současně předloží svůj
občanský průkaz, průkaz mimořádných výhod a doklady
prokazující příbuzenský vztah mezi ní a žadatelem
(rodné listy, oddací list). Opatrovník předloží listinu
o ustanovení opatrovníkem.

Jana Jurná, úřad městyse Svitávka

Ing. Martin Cetkovský, starosta městyse
Zastupitelstvo městyse a pracovníci Úřadu městyse Svitávka

Všem občanům přejeme příjemné prožití
vánočních svátků a do nového roku hodně

zdraví, štěstí, pohody a osobních i pracovních
úspěchů.

Oslavy příchodu nového roku
Městys Svitávka zve všechny občany na oslavy příchodu nového roku

2010. Na Nový rok 1. 1. 2010 od 17.00 hod. bude v prostorách parku hrát
reprodukovaná hudba.

V 18.00 hod. bude odpálen novoroční ohňostroj.
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Blahopřejeme občanům, kteří slaví svá životní jubilea

Blahopřejeme rodičům, kterým se narodily tyto děti:
Jana JeřábkováNatálie PolákováCyril Jakubec

Nela MichálkováTobiáš PantůčekViola Hrubá
Jakub Matuška

Plnění rozpočtu městyse za rok 2009
Při sestavování rozpočtu městyse Svitávka na rok 2009 si zastupitelstvo městyse vytýčilo určité cíle, tak aby se

mohla naše obec svobodně rozvíjet a uspokojovat nejrůznější potřeby svých občanů.
Je konec roku – čas zhodnocení plnění úkolů. Bohužel ekonomická krize v roce 2009 se dotkla i Svitávky. Při

porovnání skutečných daňových příjmů se schváleným rozpočtem chybí v rozpočtu městyse 1 230 000, Kč. Proto
jsme byly nuceni upustit od některých plánovaných akcí. Nerealizovala se úprava prostoru před kostelem, oprava zdi
na hřbitově ani oprava silnic. I na ostatních investičních akcích se ušetřila nemalá finanční částka.

Významnou roli v rozpočtu městyse hrají dotace. I v letošním roce jsme získali několik dotací: na opravu podlahové
krytiny ve vile – 40 000, Kč, na opravu skleníku 300 000, Kč, na výstroj a výzbroj pro hasiče 190 000, Kč, na
vybavení pracoviště CzechPOINT – 58 000, Kč, na vytvoření pracovních míst na veřejně prospěšné práce – 140
000,, čerpala se dotace z r. 2008 na projektovou dokumentaci kanalizace a ČOV – 490 000, Kč, na vybudování
vodovodu v ul. Krátká – 200 000, Kč, na zpracování územního plánu – 90 000, Kč. Největší dotace získaná
v letošním roce je dotace na zbudování kanalizace a čističky odpadních vod – 105 000 000, Kč ze Státního fondu
životního prostředí a 5 000 000, Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje. Probíhá také příprava výstavby bytového
domu. Na tuto stavbu získal městys dotaci 8 190 000, Kč.

Miroslava Holasová, účetní městyse



Kultura

Základní škola

Pozvání do knihovny
je umístěna v budově úřadu městyse. Pro veřejnost je

otevřena pravidelně každý čtvrtek od 12.00 – 18.00 hod.
Svými téměř 11 000 svazky se řadí mezi větší knihovny

okresu. Z rozpočtu městyse jsou nakupovány a doplňovány
nově vycházející knihy. Najdete zde jak beletrii, naučnou
literaturu, tak i knihy pro studenty a děti. Vedle nákupu knih je
výběr rozšiřován zapůjčováním z regionálního fondu při

Městské knihovně v Boskovicích. Velmi dobrá je také
spolupráce se základní školou. Během půjčovní doby je
zájemcům umožněn bezplatný přístup k internetu.

Vedení knihovny přeje svým čtenářům hodně zdraví
a sváteční pohodu.

Těšíme se na setkání v příštím roce se všemi, kteří najdou
cestu ke knize.

Marie Grulichová
Přivítali jsme nové občánkyStalo se již tradicí, že každoročně vítáme nové občánky do života. Letos připadl termín na29. listopad. Městys Svitávka se rozrůstá a mladé páry si zde staví nejen domy, ale především zakládají rodiny.S radostí jsme proto slavnostně přivítali 19 nových občánků společně s jejich rodiči, prarodiči a přáteli.

Co se děje v MC Ferda Svitávka?Během prosince jsme se připravovalina první vánoce našeho mateřskéhocentra. Nejen děti, ale i my maminkyjsme se zapojily do výroby adventníchvěnců, vánočních svícnů, přáníček a balicího papíru. Popráci jsme si společně s dětmi užili legraci při společnýchhrách. Poslední schůzku v tomto roce, která bude 17.prosince, strávíme společně na naší vánoční besídce.Od ledna se opět vrhneme do vymýšlení her a činnostípro naše nejmenší. Pro příští rok chystáme následujícínovinky:

 půjčovnu pomůcek pro nejmenší zapůjčení herny na dětské oslavy tipy na výlety pro rodiny s dětmi.Děkujeme za podporu a přízeň, kterou jste námv tomto roce věnovali. Zároveň se těšíme na děti a jejichblízké, kteří k nám zavítají poprvé. Šťastné a veselévánoce, mnoho štěstí a zdraví v novém roce přejízakladatelky sdružení Šárka Bartoňková, RenátaGyšovová, Kristýna Matušková, Mgr. Jana Skřičkováa Ing. Jana Strecková. Jana Strecková, předsedkyně MC

MikulášStalo se tradicí školy, že k nám každoročně zavítáMikuláš s čerty a anděly. Jeho první kroky míří nejprve domateřské školy a odtud přichází za žáky základní školy.Letos k nám zavítal 4. prosince.Žáci žili od rána v očekávání. A pak najednou byloslyšet zvonění a sním se objevil Mikuláš, který společně sanděly obdaroval děti mandarinkami a bonbony. A čerti?Ti si vzali za úkol, aby jim někteří žáci přednesli básničkyza své prohřešky. Někde ukápla i nějaká ta slzička.Vánoční stromek na chodbě spolu s Mikulášem navodilisváteční atmosféru, na kterou nejen děti čekají celý rok.Mgr. Stanislava Řehulová

Vánoční jarmark 2009Vánoce se blíží, někteří se na ně již připravují, pečoudobroty, nakupují překvapení, zdobí své příbytky, vyrábějí
dárečky pro své blízké.Také naše škola se pečlivě přichystala. Předvánočníčas zahájila 3. prosince rozsvícením vánočního stromu ajarmarkem. První patro školy se tak ve 14: 00 hodinproměnilo v rušné tržiště, kde jednotlivé třídy „rozložily“stánky a prezentovaly své výrobky. Návštěvníci se měliopravdu na co dívat. Devět kolektivů ukázalo výsledkysvého snažení, nejrůznější druhy svícnů, adventní věnce,adventní kalendáře, přáníčka, ozdoby na okna,stromeček, ….Tímto jarmarkem děti prokázaly svoji zručnost,nápaditost, organizační schopnost a schopnost kolektivníspolupráce.Velké díky patří nejen všem žákům, učitelům, rodičům– sponzorům, kteří se na jarmarku jakkoli podíleli, ale iširoké veřejnosti, která přišla. Mgr. Marcela Houdková



Vydává zastupitelstvo městyse Svitávka, jako dvouměsíčník. Radniční listy jsou bezplaně doručovány do domácností ve Svitávce. Uzávěrka příštího čísla
10. 2. 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

Plesová sezóna

Charita
Tříkrálová sbírka 2010Ve dnech 2. 1. – 14. 1. 2010 bude probíhat v celé České republiky, tak i v našem městečku „Tříkrálová sbírka“ podzáštitou Charity ČR. V těchto dnech navštíví koledníci také naše domy.Výnos tříkrálové sbírky je určena na podporu služeb pro jednotlivce i rodiny v nouzi a k podpoře charitativního díla.

23. 1. 2010 Myslivecký ples
Sokolovna, hudba ARCUS, pořádá Myslivecký spolek Svitávka

6. 2. 2010 Reprezentační ples SK Moravan
Sokolovna, hudba ARCUS, pořádá SK Moravan Svitávka –
oddíl kopané

20. 2. 2010 Sokolský ples
Sokolovna, hudba PROROCK, pořádá TJ Sokol Svitávka
14. 3. 2010 Maškarní bál

Sokolovna, hudba ARCUS, pořádá Ochotnické divadlo
Svitávka

Turistika
Svitávečtí turisté ukončili sezónu ve vileTugendhatKlub českých turistů i další turistické spolky a skupinyvětšinou končívají svoji roční turistickou sezónuzajímavými výlety v říjnu, případně v listopadu. Svitávečtíturisté si pro tuto příležitost připravili na 15. prosinceopravdovou lahůdku – návštěvu brněnské vily Tugendhat,která bude pro veřejnost od začátku roku 2010 z důvodujejí rekonstrukce na dva až tři roky uzavřena.Vila, která byla postavena v letech 19291930 promanžele Tugendhatovy, je označována spolu sněmeckým pavilónem v Barceloně (1929), zanejvýznačnější předválečné dílo berlínského architektaLudwiga Miese van der Rohe (18861969), který jepovažován za jednoho z otců moderní architektury 20.století. Její stavba určila nová měřítka moderního bydlení,patří k základním dílům světové moderní architektury –funkcionalismu. V roce 2001 byla zapsána do seznamusvětového kulturního dědictví UNESCO.Prohlídka vily jevící se z ulice jako přízemní dům, bylazahájena právě v tomto horním patře, které obsahujepřijímací halu, oddělené ložnice manželůTugendhatových, dva dětské pokoje a pokojvychovatelky, která byla považována za člena rodiny,včetně dvou sociálních zařízení. K tomuto patru přiléhátaké byt správce a garáž pro dvě auta. Proti případnýmnezvaným nočním návštěvníkům byly již tehdy tytoprostory chráněny fotobuňkou. Prostřední patro sloužilojako obytná a reprezentativní část. Obsahuje volnýprostor náznakově dělený závěsy, dřevěnou půlkruhovoustěnou oddělující jídelní prostor a onyxovou stěnou, kteráodděluje pracovní prostor od obývacího. Spodní patrobylo vyhrazeno služebnictvu a technickému zázemí(klimatizace, vytápění). Vytápění prostředního patra bylona tehdejší dobu pokrokovým – na rozdíl od horního aspodního patra, kde byly normální radiátory, se prostřednípatro vytápělo horkým vzduchem, který do něj byl vháněnprávě ze spodního technického zázemí průduchy vpodlaze a ve stěnách. I když se nepodařilo získat žádné

informace o finančních nákladech stavby, odhaduje se,že celá stavba domu, včetně vybavení a zahrady přišlana 4 až 6 milionů korun (přičemž cena průměrnéhocelého domu v té době činila 50 až 80 tisíc korun!).Průvodkyně, PhDr. Dagmar Černoušková, všechnypřítomné zaujala svým poutavým výkladem nejen ohistorii samotné vily od jejího postavení až dosoučasnosti, ale také o životě majitelů, Grety a FritzeTugendhatových. Jak je známo, Greta (19031970) byladcerou Alfreda Löw‑Beera (18721939), který žil veSvitávce a nechal postavit roku 1906 tzv. Malou vilu. Vroce 1913 se však stěhují do Brna do secesní vily nanynější ulici Drobného č. 22 a své dceři Gretě darujepozemek na konci zahrady patřící k této vile jakosvatební dar. Na něm je zanedlouho zahájena stavbanynější vily Tugendhat, jejíž stavbu i financuje.Díky PhDr. Dagmar Černouškové následuje závěremcelé akce ještě prohlídka interiéru (od přízemí až napůdu) secesní vily manželů Löw‑Beerových, rodičů Grety.V tomto objektu se v současnosti nachází internát.Pavel Krejcar

Přejeme Vám příjemné prožití svátků vánočních a v novém roce 2010 se těšíme na
setkání s Vámi na našich akcích.Ochotnické divadlo Svitávka




