
Zpravodaj obce Svitávka

Informace z matriky
Matrièní úøad vyøizuje �ádosti o vydání obèanského prùkazu a cestovního pasu.

- 1 x fotografie
- pùvodní obèanský prùkaz
- rodný (køestní) list
- oddací list
- stav rozvedený/á - rozsudek o rozvodu v orginále nebo ovìøené kopii
- stav vdovec/vdova - úmrtní list zemøelého man�ela/ky

K �ádosti o vydání dalšího obèanského prùkazu �adatelé pøedlo�í:

Nejdùle�itìjší body projednané na zasedání dne 2. 12. 2002 a 20. 1. 2003:
- oprava chodníku a osvìtlení na ulici Školní se pøevádí z roku 2002 na II/2003
- schválení dodatku ke smlouvì na vícepráce pøi rozšíøení høbitova
- cena vodného zùstává na úrovni roku 2002
- posouzení zámìru výstavby bytovky
- schválení oddávajících (p. Dvoøák, p. Hanák)
- schválen pøíspìvek na vítání obèánkù ve výši 500,- Kè
- schválení kronikáøe obce (p. Krejcar)
- plán nejdùle�itìjších akcí roku 2003 (podjezd u nádra�í ÈD, sbìrné místo pro objemný a

nebezpeèný odpad, opravy komunikací a bytového fondu)

Finanèní výbor: pøedseda -
èlenové - p. Blaha, Ing. Cetkovský

Revizní výbor: pøedseda - p. Cvrkalová
èlenové - Ing. Richterová, p. Jaroš

Slo�ením výborù a komisí podílejících se na zprávì obce.

Komise výstavby: pøedseda – p. Špidla
èlenové - p. Jeøábek

Komise školská: pøedseda - p. Mgr. Randula
èlenové p. - Davidová, Hájková, p. Mgr. Antl.

Kulturní komise: pøedseda: - p. Makovská
èlenové: p. Makovský, p. Okáè, p. Klimešová

Komise sportovní: pøedseda: p. Mazal
èlenové: p. Zoubek, p. Bílek

Komise bytová: vykonává rada obecního zastupitelstva

PaeDr. Hoffmanová

Obecní úøad informuje:

Ze zasedání obecního zastupitelstva:

Vá�ení spoluobèané,
Dovolte mi, abych jménem všech novì zvolených zastupitelù Vám srdeènì podìkoval za

dùvìru, kterou jste nám dali v podzimních komunálních volbách a vyjádøil pøesvìdèení, �e Vaši
dùvìru nezklameme. V letošním roce budeme pokraèovat ve výstavbì DPS, tak, aby tato stavba
mohla být zkolaudována. Budeme usilovnì pracovat na celkovém zlepšení a vzhledu obce ku
prospìchu nás všech. K tomu však bude zapotøebí, aby se zapojil ka�dý, kdo to myslí s naší
obcí dobøe a je ochoten nelitovat nápadù, fyzických sil, napøíklad na úklid veøejných prostranství.
Naše obec je nás všech a ka�dá skromná pomoc ve pr spìch obce je vlastnì pomocí sám
sobì. Vìøím, �e takových lidí je  u nás vìtšina a proto pomohou dobré vìci. K tomu Vám pøeji
zdraví a pohodu po celý rok 2003.

o

Za OZ ve Svitávce Jiøí Šváb
starosta obce

únor 2003



Nepovinné údaje:
- titul - pokud není zapsaný v pùvodním OP, pøedlo�it diplom o jeho získání. Pokud obèan
získal pøíslušný diplom v zahranièí, pøedlo�it doklad o uznání vysokoškolského vzdìlání a
pøíslušného titulu.
- zápis nezletilých dìtí - pøedlo�it rodné listy
- zápis man�ela/ky - pøedlo�it rodný list

1 x foto
- obèanský prùkaz
- zapsání dìtí do 15 let - pøedlo�it jejich rodné listy
- pùvodní cestovní pas se vrací

K pøevzetí cestovního pasu se �adatel dostaví osobnì, cestovní pas je vystaven do 30 dnù od
podání �ádosti, správní poplatek 200,- Kè, doba platnosti 10 let. Vydání ve zkrácené lhùtì:
správní poplatek 600,- Kè, doba platnosti 1. rok.

U �adatele do 18-ti let je nutný souhlas jednoho z rodièù, �adatel se dostaví osobnì s
obèanským prùkazem spoleènì se zákonným zástupcem, který se dostaví rovnì� s obèanským
prùkazem.

- 1x foto
- rodný list
- pùvodní cestovní pas se vrací

K pøevzetí cestovního pasu se �adatel dostaví osobnì, správní poplatek 200,- Kè, doba
platnosti 10 let. Vydání ve zkrácené lhùtì: správní poplatek 600,- Kè, doba platnosti 1. rok.

�ádost podává jeden z rodièù
- 1x foto
- rodný list dítìte
- obèanský prùkaz rodièe
- oddací list rodièù (pokud rozvedeni, tak rodný list rodièe)
- pùvodní cestovní pas dítìte se vrací

K pøevzetí se dostaví jeden z rodièù. Správní poplatek 50,- Kè, doba platnosti 5 let. Vydání ve
zkrácené lhùtì: správní poplatek 150,- Kè, platnost 1 rok.

K �ádosti o vydání cestovního pasu pøedlo�í:
-

Cestovní pas pro obèany do 18-ti let (starší 15-ti let):

Cestovní pas pro dìti do 15-ti let

Zmìna práce komise výstavby
Okresní úøad Blansko vydal naøízení è.6/99 ze dne 26. 4. 1999 kterým odebírá pøenesenou

pravomoc stavebního úøadu, která byla povolena vykonávat pøi Obecních úøadech dle § 124,
odst. 1 y8konu 4.50/76 Sb. tímto naøízením se nedovoluje komisím výstavby pøi OÚ vydávat
stavební povolení na stavební úpravy a drobné stavby do 16 m2 jednoduchých staveb. To
znamená, �e drobné stavby, jako kùlny na náøadí, døevníky, stavby pro chov drobného zvíøectva,
zemìdìlské drobné stavby, oplocení a pod. a takté� veškeré stavební úpravy, pøi nich� se
zachovají vnìjší pùdorysné i výškové ohranièení staveb musí od 1. 6. 1999 povolovat stavební
úøady 1.stupnì, to je u nás odbor výstavby pøi MìÚ Boskovice.

Komise výstavby pøi Obecních úøadech sledují veškerou stavební èinnost v obci a dbají, aby
se rozvíjela v souladu se zámìry územního plánování, dozírá na stav staveb a kontrolují, zda se
stavby a jejich zmìny, terénní úpravy, práce a zaøízení podle zákona è.50/76 Sb. neprovádìjí
bez povolení. V pøípadì zjištìní provádìní práce bez povolení neb v rozporu s ním, projedná
zjištìné nedostatky se stavebníkem. Nepovede-li toto jednání k cíli vydá komise rozhodnutí o
zastavení stavby a vyrozumí o tom odbor výstavby pøi MìÚ Boskovice.

Dìtský divadelní krou�ek Ochotnického divadla
Tento krou�ek byl zalo�en pod patronací Ochotnického divadla Svitávka v èervnu r. 2002.

�ádné tady nebylo, dìti mìly zájem a hlavnì, sna�íme se vychovávat mladou generaci jako
naše nástupce, aby nezaniklo to, co tady dlouhá léta znovu budujeme. Bohu�el musím
podotknout �e s vìtšími, ne menšími obtí�emi, jen�e nás to baví a bylo by líto ukonèit naši
èinnost, kdy� o ní ji� 5. rok usilovnì bojujeme.

Proè nás to napadlo, zakládat dìtské divadlo? To je jednoduché.

Informace z kultury:



Informace Mlékárna Olešnice Cykloklubu kolová ve Svitávce
Ve sportovní hale ve Svitávce se konalo druhé kolo krajského pøeboru dorostu. Vyhrála domácí

dvojice Lukáš Novotný - Jaroslav Mihola pøed dru�stvem z Štiboøic a tøetím opìt domácím
mu�stvem Hamerský - Popov.

Pozvolna se vytrácí ve všech kategoriích brnìnský Favorit, který i v dorostu obsadil a� 4 místo.
V prùbìhu turnaje se také bilancovalo a hodnotilo co se v loòském roce zdaøilo a co ne.

Zaèneme-li od �ákù, není dùvod k nespokojenosti. Domácí dvojice Hamerský - Popov se stala
mistry republiky pøed dalším mu�stvem Mlékaren Olešnice CK Svitávka Richter - Dvoøák. Opìt
se vytráceli mu�stva Favoritu Brno a Šitboøic. Kromì tìchto nejdùle�itìjších soutì�í vyhráli i
nìkolik domácích a mezinárodních turnajù.

V dorostu jsme nezískali titul mistra republiky, ale dvojice Novotný - Mihla byla støíbrná a jela
na mistrovství Evropy v roli druhého reprezentaèního dru�stva do Belgie. Letos je suverénnì
první a úèast na evropském šampionátu je témìø jistá. Bude se konat v kvìtnu ve švýcarském
Altdorfu, kde se Svitávce daøí. Loskot - Hasoò zde byli støíbrní na mistrovství Evropy do 23 let.

Zde musíme pøipomenout také vynikající výsledek dalšího hráèe Svitávky Radima Lepky, který
v dresu Nezamyslic právì na mistrovství Evropy do 23 let získal bronzovou medaili. Také
všechny dvojice mu�ù Mlékaren Olešnice CK Svitávka mìli celkem úspìšnou sezónu. Novák s
Jalovým bez problému vyhráli postup do 2 ligy a vitìzstvím v nìkolika mezinárodních turnajích
jen dokázali, �e jsou prvoligoví matadoøi a �e se to hned tak nezapomíná. Dvojice Loskot Robert
- Vitula Pavel se probojovala do finále mistrovství republiky a patøí jim pro loòský rok nevdìèná
bramborová medaile. Patøí ovšem do kádru reprezentace. Nejlépe se daøilo dvojici Loskot Pavel
- Hasoò Radim. Mají bronzové medaile z mistrovství republiky a získali mo�nost hrát svìtový
pohár. Zde mile pøekvapili a po velkých bojích se dostali mezi 7 nejlepších mu�stev svìta a to je
ji� opravdu vrchol. Ze 7 grandslamových turnajù vyhráli 4 a získali 150 bodù, co� jim nakonec

Informace ze sportu:

Tak zpátky k dìtem
V roce 2003 bychom chtìli uvést premiéru muzikálu "Snìhurka a sedm trpaslíkù". Koncem

školního roku dìti zatanèí píseò z filmu Rebelové a o prázdninách je vezmeme na víkendový
výlet na Hrad Svojanov, kde budou ubytováni pøímo v jeho prostorách. Po prázdninách zaèneme
nacvièovat novou pohádku.

Tímto zpùsobem chceme ukázat všem dìtem i rodièùm, �e tady jsme!
Dìti se zájmem o hraní divadla k nám mohou kdykoliv pøijít (ka�dé úterý velký sál OÚ v 15

hodin, vedoucí Martina Klimešová a Jana Šotnerová) a podílet se na všech našich aktivitách.
Jsme krou�ek dobrovolný a bezplatný.
Tìšíme se na nové èleny, tedy herce a hereèky a vìøíme, �e nás na našich pøedstaveních

pøijdete podpoøit.

- Divadelní pøedstavení muzikálu "Snìhurka a sedm trpaslíkù"
- 22. 3. 2003 Divadelní maškarní bál
- 31. 5. 2003 Pohádkový pochod k MDD
- 28. 8. 2003 Sportovní odpoledne k ukonèení prázdnin
- 5.12. 2003 Mikulášská nadílka
- 12.12. 2003 Divadelní pøedstavení

00

V roce 2003 plánujeme tyto akce:
bøezen

Martina Klimešová

Pìvecký sbor
Pìvecký sbor ze Svitávky má 30 èlenù a pravidelnì se schází ka�dý pátel v 17 hodin v místní

Základní umìlecké škole.
Zpíváme pøi významných církevních svátcích, ale i na pøehlídkách a koncertech smíšených

pìveckých tìles. V poslední dobì jsme hostili francouzský sbor ze Štrasburgu a 12. 7. 2002 byl
uskuteènìn spoleèný pøátelský koncert v Letovicích. V záøí náš sbor vystoupil se samostatným
programem v Šebetovì na nádvoøí zámku. V øíjnu jsme zazpívali pøi svìcení rekonstruované
kaplièky ve Zboòku, v listopadu v chrámech v Mikulèicích a Mikulovì, v prosinci na 7. adventním
koncertì v sále obecního úøadu a na Vánoce jsme nacvièili pùlnoèní mši Ji. Ji. Ryby. Ji� nyní se
pøipravujeme na další kulturní vystoupení a rádi bychom mezi námi pøivítali všechny ty, kteøí rádi
zpívají; hlavnì mu�ských hlasù není nikdy dost!

ved. sboru L. Koryèánková



Obecní úøad
Hybešova 136

679 32 Svitávka

Telefon: 516 471 271
E-mail:
http://svitavka.webpark.cz

ousvitavka@centrum.cz

- pøed koncem roku 2002 bylo ji� pøidìleno popisné èíslo domu 500. Z tohoto poètu ji� 12 domù
bylo zbouráno a dalších 8 domù je neobyvatelných.

- v roce 1902 byla uvedena do provozu "velká vila", tak�e v roce 2002 byl ji� v provozu celých
100 let.

- poèet obyvatel Svitávky v roce 2002 ji� pøekroèil 1700 obyvatel s trvalým bydlištìm ve Svitávce
Josef Špidla

Kulturní akce v obci plánované na nejbli�ší období:

Vítání obèánkù
Dne 16. 3. 2003 v 10 se ve vile obecního úøadu uskuteèní Vítání obèánkù s narozením v roce
2002. Pro pozdìji narozené bude vítání pravidelnì pokraèovat.

00

3. DIVADELNÍ MAŠKARNÍ BÁL
Dne 22. 3. 2003 ve 20 uspoøádá Ochotnické divadlo 3. DIVADELNÍ MAŠKARNÍ BÁL v
prostorách místní sokolovny. K poslechu a tanci hraje skupina "ARCUS". Je pøipravena velká
spoleèenská hra a vyhodnocení nejkrásnìjší masky. Pøipravena je bohatá tombola, spousta
dobrého jídla a pití a pro labu�níky -
Tìšíme se na Vaši úèast.

00

kanèí hody.

Víte �e?

staèilo na úèast ve finále, které se hraje za 14 dnù v Nìmecku. Nìmci slibují naplnìnou 5-ti
tisícovou halu.

Nejvìtším úspìchem Loskota - Hasonì je jistì první místo ve 3 turn ji svìtového poháru v
japonské Èibì a 4 místo v Brnì a 3 v Dortm ndu. Finále se hraje na dvì skupiny a Svitávka má
ve skupinì mistry Nìmecka, uøadující mistry svìta. Na postup to tedy nevypadá, ale u� úèast na
tomto finále je pro hráèe Svitávky obrovským úspìchem.

a
u

MUDr. Pavel Loskot

CO DÁL SE SOKOLOVNOU?
Tato otázka ji� nìkolik let trápí èleny tìlocvièné jednoty SOKOL Svitávka. Máme za to, �e tento

problém není problémem pouze èlenù Sokola, ale zaslou�í si pozornost všech obèanù naší obce.
V souèasné dobì je tøeba vìnovat maximální pozornost a úsilí sportovnímu objektu Sokolovnì.

Tato ji� od roku 1927 se stala jediným kulturním stánkem v obci a plní funkci sportovní cvièení dìtí a
�en, poskytuje zázemí pro stolní tenis a ostatní sporty, kulturní a spoleèenskou - plesy, koncerty,
divadelní pøedstavení. Tato Sokolovna a celý tenisový areál je udr�ován díky brigádnické èinnosti
èlenù Sokola, drobnými sponzorskými dary a díky pøíspìvkùm na èinnost, které proudí z
nadøízených orgánù Sokola.

Pøesto�e na první pohled se zdá Sokolovna øádnì udr�ována, její stáøí se podepsalo na
stavebních konstrukcích, na technickém vybavení a zaøízení. Ve špatném stavu je elektroinstalace,
rozvody zdravotechniky a topení. Pøed poøádáním plesu nebo jiné podobné akce je nutno tøi dny
topit, ne� se vlastní sál vyhøeje. Na nevyhovující podmínky poukazují nejen samotní cvièenci, ale i
rodièe dìtí pøi jejich divadelních pøedstaveních. Máme za to, �e tento kulturní a sportovní stánek je
potøeba zrekonstruovat a pøizpùsobit tak, aby se stal opìt pøita�livým pro dìti a mladou generaci,
kteøí zde naleznou pro svou sportovní a kulturní èinnost zázemí.

Výbor Sokola nechal zpracovat projektovou dokumentaci, která poèítá s rekonstrukcí
Sokolovny. Jedná se o opravu støechy, vybudování nových šaten a posilovny a bytu pro správce.
Dále je nezbytné provedení plynofikace a nového topení vèetnì pøípojek na in�enýrské sítì. Pro
zainvestování výše uvedené akce budou pou�ity všechny peníze z prodeje koupalištì, ale pøesto
tyto finanèní prostøedky jsou nedostaèující. Výbor TJ bude usilovat o zajištìní finanèního krytí pro
výše uvedenou akci cestou nadøízených orgánù a neobejde se v �ádném pøípadì o finanèní
spoluúèast obce. Hledáme spolupráci se zastupitelstvem a se všemi obèany, kteøí jsou zastáncem
výše uvedené myšlenky a budou pro prosazování tohoto investièního zámìru stát na stranì TJ
Sokola.

Za výbor  TJ SOKOL  Svitávka
Ing. Josef Vašíèek


