
Zpravodaj obce Svitávka
duben 2004

Zasedání obecního zastupitelstva dne 16. 2. 2004:

asedání obecního zastupitelstva dne 5. 3. 2004:

Zasedání obecního zastupitelstva dne 22. 3. 2004:

- schválena �ádost p. Strbaèky a p. Chloupka o pronájmu obecních pozemkù na
provozování motokrosového sportu ve Svitávce u "Zeleného køí�e" pro novì vznikající
sportovní zájmové sdru�ení.

- schválena koupì pozemku od p. Drahomíry Hladké v katastru obce Svitávka na
místì souèasných vodojemù -p.è. 300/1 o výmìøe 1367 m za 20,-Kè/m .

- OZ se usneslo na odstranìní závad na obecním rybníku (zpevnìní bøehù a jejich
ochranu štìrkem).

- schválen návrhu rozpoètu na rok 2004, zmìna výše výpùjèného na 50,-Kè/rok v
místní lidové knihovnì, zmìna výše ceny obìda pro cizí strávníky na 30,-Kè od dubna
2004.

- P. Hoffmanová pøednesla závìreèný úèet k 31. 12. 2003 a starosta seznámil s
výsledkem auditu.

hospodáøský výsledek z hlavní èinnosti mateøské školy ve výši 827,12 Kè
- pøeveden do rezervního fondu; hospodáøský výsledek z hlavní èinnosti základní školy
- 12.550,87 Kè - pøeveden do rezervního fondu.
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- schválena koupì pozemku p.è. 32/7 o výmìøe 144 m od man�elù Smreèkových za
20,-Kè/m .

- schválen bezúplatný pøevodu pozemku p.è. 1775/2 o výmìøe 1.309 m v k. ú.
Svitávka do vlastnictví Jihomoravského kraje.

- schválen

Jediným bodem programu bylo projednání a schválení zøizovací listiny Jednotky
dobrovolných hasièù obce Svitávka.

- schválen a projednán rozpoèet obce na rok 2004.
- projednání nabídky firmy DEAS na opravu èásti námìstí v èástce 380.646,- a

190.522,50 (ve které je zahrnuta oprava komunikace, obrubníky a kanalizace).
- schváleno zrušení usnesení z 16. 2. 2004 o bezúplatném pøevodu pozemku na

Jihomoravský kraj (p. è. 1775/2).
- projednán a schválen návrh zadání zmìny è. I územního plánu obce Svitávka.

Obecní zastupitelstvo bere na vìdomí stanovisko KÚ JMK  odboru územního
plánování a stavebního øádu è.j. JMK 7860/04 OÚPSØ-Lud a schvaluje  14 hlasy tento
návrh zmìny a ukládá zabezpeèit zpracování návrhu zmìny è. I územního plánu obce
Svitávka.

- schválení �ádosti  Mgr. Aleše Antla o dotaci na pobytový zájezd �ákù ZŠ Svitávka
do Chorvatska na ceny, diplomy a odmìny ve výši 2.000,-Kè.

- p. Hanák informoval o èištìní lesù po kácení z dùvodu kùrovce a podìkoval SDH a
mysliveckému spolku za odpracované hodiny.

- podle novelizovaného  Zákoníku práce § 30 bude obec Svitávka zamìstnávat
pracovníka na údr�bu veøejné zelenì na dobu urèitou.
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Mimoøádné z

Ze zasedání obecního zastupitelstva:



Pøíjmy: Výdaje:
Celkové pøíjmy z daní 9 166 200,-
Dotace na výkon státní správy 117 100,-
Dotace na �áky 281 000,-
Správní poplatky 60 700,-
Poplatky za odvoz kom.odpadu 645 600,-
Poplatek ze psù 28 000,-
Poplatek u�ívání veø.prostranství 47 800,-
Poplatek ze vstupného 1 000,-
Poplatek za provoz výh.automatu 40 000,-
Nájem nebytový 63 400,-
Pøíjem knihovny 6 000,-
Vodné 235 100,-
Školné MŠ 26 700,-
Školné ZŠ dru�ina 5 700,-
Hlášení rozhlasem 900,-
Nájem byty 600 000,-
Pohøebné 2 000,-
Pøíjmy-místní samospráva 23 000,-
Pøíjem z úrokù 226 200,-
Pìstební èinnost 40 000,-
Dotace na �áky od obcí 10 100,-
Zisk z provozu automatu 4 300,-

Návratná pùjèka z FRB 2 000 000,-
Pøebytek z minulých let 1 515 400,-

Zastupitelstvo obce 1 102 500,-
Èinnost místní správy 1 611 500,-
Dopravní obslu�nost 60 000,-
Odvoz TDO a jiný odpad 844 800,-
Místní komunikace 4 000 000,-
ŠJ kuchaøka sociální stravování 90 000,-
Knihovna 80 000,-
Sbor pro OZ 12 000,-
Pitná voda 16 700,-
Veøejné osvìtlení 400 000,-
Péèe o vzhled obce 1 000 000,-
Bytové hospodáøství 1 364 200,-
Kanalizace 500 000,-
DPS provoz 343 800,-
Po�árníci 104 000,-
Finanèní operace 300 000,-
Rybník 50 000,-
Vila OÚ 100 000,-
Vydávání zpravodaje 9 000,-
Høbitov 61 000,-
Nákup pozemkù 28 000,-
Klub dùchodcù 20 000,-
ZŠ vèetnì školného 955 700,-
MŠ vèetnì školného (26 700,-) 476 700,-
Pojištìní auta 12 000,-
Výtì�ek z výherního automatu 4 300,-
Pùjèka FRB 2 000 000,-

Celkem 11 630 800,-

Celkem pøíjmy 15 546 200,-

Celkem výdaje 15 546 200,-

Rozpoèet na rok 2004:

- doporuèuje dále jednat o prodeji bytového dùm è. 162. Obecní zastupitelstvo
navrhuje v souèinnosti bytové komise a komise výstavby vypracování harmonogramu
prací v bytovém hospodáøství pro rok 2004.

- projednána a schválena �ádost SK Moravanu Svitávka o dotaci na provoz kluzištì
vyrovnáním nákladù spojených s provozováním bruslení ve výši 10.000,-Kè. �ádost o
finanèní podporu pøi výstavbì kabin a šaten ve výši 15 tis. Kè bude projednána po
pøedlo�ení kalkulace.

- projednána informace p. Pìty o havarijním stavu lípy u školy. OZ souhlasí s
pokácením, pokud dá povolení JMK.

- schválení dotace stavebníkùm z ulice Krátká na vybudování pøípojky elektrické
energie ve výši 6.943,-Kè na stavebníka. (tj. v celkové výši 62.487,- Kè).

V souvislosti s vyèištìním koryta potoka Sebránek upozoròujeme všechny obèany, �e
je nepøípustné budovat jakékoliv pøeká�ky na jeho toku, které ve svém dùsledku
pøispívají k zanášení sní�ení prùtoènosti a tím zvyšují nebezpeèí vylití v pøípadì
zvýšené vody a následné škody na majetku obèanù i obce.

Informace obecního úøadu:



Základní škola informuje:

Pìkné pøedvánoèní odpoledne

Zemìpisná olympiáda

Ve ètvrtek 18. prosince se na OÚ ve Svitávce uskuteènila vánoèní besídka spojená
se školním kolem soutì�e ve zpìvu Zlatý kos. Písnièky, kterými se soutì�e úèastnili
�áci 1.-9. roèníku, støídaly vánoèní básnièky a koledy. Porota mìla velmi tì�kou práci,
hlavnì v I. Kategorii, ve které soutì�ilo 19 �ákù. Celou besídku pìknì konferovali
Martin Stloukal a Soòa Hudská.

Nejlepšími, s postupem do krajského kola, se stali - Katka Štìrbová, Milan Chlup,
Kája Mašková v I. Kategorii a Jarek Maòoušek, Mirek Maòoušek a Marcela Šedová ve
II. Kategorii. Všem vítìzùm srdeènì blahopøejeme.

Výtì�ek ze vstupného byl odeslán na konto adventních koncertù. Akce to byla velmi
zdaøilá, jen nás mrzí malá úèast svitáveckých obèanù.

Mgr. Vìra Hájková

V mìsíci únoru probìhla na škole soutì� �ákù 6.-9. Tøídy v zemìpisných znalostech.
Soutì�ilo se v práci s atlasem i bez mapy.

�áci 6. roèníku soutì�ili ve znalostech z oblasti vesmíru a kartografie, sedmáci se
utkali v oblastech Amerika, Asie, Austrálie a osmáci s devá�áky ve znalostech o Èeské
republice.

Nejlepší ve svých kategoriích

Ly�aøský kurz - Èenkovice 2004
Ve dnech 17. - 24. ledna 2004 se �áci sedmého roèníku zúèastnili ly�aøského

výcvikového kurzu v Èenkovicich v Orlických horách. Jejich poèet doplnili zájemci o
ly�ování z osmé tøídy.

Hned po pøíjezdu jsme se ubytovali a vydali na prùzkum místních svahù. Pøi pohledu
na nejvyšší vrchol (Buková hora - 958 m.n.m.) se o nìkteré pokoušely mdloby. Ty se
ale v prùbìhu týdne zcela rozplynuly. Utvoøili jsme dvì dru�stva. První - zdatnìjší
ly�aøi, kteøí ji� základy ovládali, pracovali pod vedením p.uè. Parákové na
zdokonalování techniky sjezdového ly�ování a na nácviku carvingu. Druhé - ly�aøi
zaèáteèníci, kteøí se pod vedením p.uè. Antla propracovávali od obouvání ly�í a� k
jízdì na vleku a zdolávání svahu dlouhými a støedními oblouky.

Poèasí nám celý týden pøálo. Závìje snìhu ka�dé ráno pomáhala panu domácímu
odklízet “èeta dobrovolníkù”, kteøí pøedešlého veèera jaksi nepostøehli, kdy zaèíná
veèerka. Dennì zdravotnice hodnotila úklid na pokojích - lépe na tom byla dìvèata.

Výcvik probíhal dopoledne i odpoledne, tak�e “slabší” povahy padaly únavou. Ta
však brzy opadla, kdy� pøišel na øadu spoleèný veèer plný her zakonèený diskotékou.
Nìkteøí si osvojili nejen základní taneèní kroky. Na závìr kurzu všichni v závodì super
obøího slalomu prokázali, �e se za týden na horách nìèemu nauèili.

Týden utekl podstatnì rychleji ne� ve škole a nastal den odjezdu. Naposledy jsme
se kochali sluníèkem prosvícenými “panoramaty” Èenkovic. Pøi louèení s novými
kamarády z Knínic, kteøí s námi bydleli na chatì, ukápla nejedna slzièka. Dru�ba byla
opìt navázána a letos navíc podstatnì prohloubena.

Na závìr nám dovolte vyslovit podìkování všem úèastníkùm kurzu, kteøí svým
chováním a jednáním pøispìli ke zdárnému prùbìhu celého kurzu a k dobrému jménu
naší školy.

Mgr. Iva Paráková, Mgr. Aleš Antl

6. tøída: - Jan Šmerda 7. tøída - Monika Horáková 8. tøída - Tomáš Pøichystal
- Jan Šeda - Adéla Majerová - Michal Danìk
- Pavel Pøikryl - Nikola Vránová - Ondøej Antl



Obecní úøad
Hybešova 136

679 32 Svitávka

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

ousvitavka@centrum.cz

Kulturní informace:

Výzva kronikáøe obce k obèanùm Svitávky

Vítání obèánkù

Kronikáø obce se s prosbou obrací na všechny obèany, kteøí vlastní dokumenty vá�ící
se k její historii (napø. Dopisy, staré èlánky z novin a èasopisù, stará školní vysvìdèení,
výuèní listy, prùkazy spolkù apod.), Dále fotografie z èinnosti divadel, tìlovýchovných a
sportovních klubù a dalších spolkù, aby je laskavì zapùjèili k okopírování a
zadokumentování (vítáno je pøípadné vìnování) do novì zakládaného obecního
archívu. Zvláštì pak se s prosbou obrací na ty, kteøí dìlají poøádek v rámci
pozùstalosti, nebo vyøazují pøebyteèné vìci pøi stìhování. I drobnosti mohou zaplnit a
osvìtlit mnohá bílá místa v historii obce.

Dne 21. 3. 2004 probìhl slavnostní obøad vítání obèánkù do �ivota.

Uvítali jsme mezi námi:

Švancarová Nikola
Kohoutková Simona Šacherová Justýna
Skoøepa Daniel Bednáø Šimon
Lukeš Tomáš Dvoøáèek Marek
Gruzová Iveta Hanák Martin

Rodièùm prvního narozeného dítìte v tomto roce, kterým byl Marek Dvoøáèek byly
povìøeným poslance obecního zastupitelstva pøedány dárky od obecního úøadu v
upomínku na tento den.

Matrika

Pavel Krejcar, kronikáø obce

Šacher David

Kynologický klub:

Základní kurz výcviku psù

Kynologický klub Svitávka poøádá od 1. 6. 2004 základní kurz výcviku psù všech
plemen. Podrobné informace na tel. 777 696 282 a nebo pøímo na cvièišti klubu na
“Lubinách”, ka�dou nedìli dopoledne. Poplatek za tøímìsíèní kurz je 500,- Kè.

Stanislav Tesaø

9. tøída - Martin Bureš
- Martin Stloukal, Pavel Šich
- Tomáš Novák, Veronika Miøijovská

5. roèník: - Jiøí Škrabal 6. roèník - Jan Šmerda
- Ladislav Rozkošný - Onøej Slechan

Do okresního kola, které se uskuteènilo 17. Bøezna v Boskovicích postoupili Jan
Šmerda, Monika Horáková a Martin Bureš.

Všem �ákùm gratulujeme a postupujícím pøejeme hodnì úspìchù v dalším kole
soutì�e.

Mgr. Vìra Hájková

Školního kola soutì�e v matematice se zùèastnily �áci 5., 6. A 7. Roèníku.
Úspìšnými øešiteli se stali:

Blahopøejeme
Mgr. Vìra Hájková

Pythagoriáda 2004
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