
Zpravodaj obce Svitávka
kvìten 2003

Zasedání obecního zastupitelstva dne 24. 2. 2003:

Zasedání obecního zastupitelstva dne 17. 3. 2003:

Zasedání obecního zastupitelstva dne 14. 4. 2003:

- schválena �ádost p. Jeøábka o prodej èásti obecního pozemku è. 299/I.
- �ádosti o poøízení zmìny územního plánu p. Zemana, p. Radka Jokeše a p. Lišky,

který souèasnì podává �ádost o prodej èásti obecního pozemku è. 116/1 v k. ú. �ádost pana
Lišky o prodej pozemku se bude øešit a� v návaznosti na zmìnu územního plánu.

- �ádost o pùjèku ze státního fondu rozvoje bydlení na opravu bytového fondu ve
výši 2.000.000,-Kè.

- projednána �ádost Sokola o finanèní dotaci 850.000,-Kè na opravu Sokolovny. OZ schválilo
øešit tuto �ádost samostatným rozpoètovým opatøením a dalším jednáním.

- projednání rozpoèet obce pro rok 2003.
- projednání majetkoprávního vypoøádání pozemkù se Správou a údr�bou silnic JMk.

- projednání a schválení odpisového plánu pro Základní školu a Mateøskou školu ve Svitávce.
- projednání a schválení rozpoèetu obce pro rok 2003 ve výši 18.023.700,-Kè, vèetnì polo�ek

a paragrafù.
- schválení zámìru o vykoupení pozemku p. è. 1705/12 o výmìøe 702 m .
- schválení výše èástky na provoz divadelního krou�ku - 12.000,- Kè.
- projednání návrhu Správy a údr�by silnic JMk, oblast Blansko uvedený v dopise ze dne 3. 2.

2003, pod è.j. 81/03, který byl vyvìšen na úøední desce ve dnech 6. 2. - 28.2. 2003.

schváleny

schválena

- projednání a schválení �ádosti Cykloklubu Svitávka o dotaci 25 tis. Kè na úhradu nájemného
školní tìlocvièny ve Svitávce za pøedpokladu, �e se Cykloklub bude aktivnì podílet na údr�bì
tìlocvièny.

- projednání a schválení cenové nabídky na výsuvná vrata do hasièské zbrojnice v hodnotì
168 996,-Kè

- projednání cenové nabídky na opravu mostu do parku OÚ  firmy Skanska a p. Ga�o
Miroslava. OZ doporuèilo øešit problematiku mostu komplexnì, bude vypsáno výbìrové øízení
na opravu. Provizorní zabezpeèení bude øešeno okam�itì.

- projednalo �ádost pana Valoucha na odkoupení pozemku obce Svitávka p. è. 1973 v k. ú.
Svitávka. �ádost nebyla schválena.

- projednání a schválení vykoupení cesty 1705/12 o výmìøe 702 m v cenì 25,- Kè/m .
- projednání nabídky prací od firmy K.K.Š na výstavbu chodníkù na ulici Školní. OZ doporuèilo

oslovit další firmy  s nabídkami, vyhotovit projekt a stavební povolení.
- projednání a schválení vstupu do Svazu mìst a obcí ÈR k 1. 5. 2003.
- starosta obce informoval OZ o jednání, týkající se výstavby rychlostní komunikace R43 - tzv.

"Hitlerovy" dálnice.
- pan Blaha pøipomínkoval jednání se SÚS Blansko  katastrofální stav silnice na ulici Josefa

Èejky.
- Mgr. Antl informoval o situaci, týkající se školní jídelny a školní kuchynì.
- pan Mazal informoval OZ o jednání komise se Sokolem Svitávka, týkající se rekonstrukce

Sokolovny ve Svitávce.
- paní Cvrkalová pøednesla zprávu revizní komise o kontrole hospodaøení Obecního úøadu ve

Svitávce ke dni  31. 12. 2002  a o výsledku kontroly z Krajského úøadu.
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Ze zasedání obecního zastupitelstva:



Základní škola informuje:

Ly�aøský výcvikový kurz

Úèast našich �ákù v soutì�ích

Ve dnech 25. 1. - 1. 2. 2003 se �áci naší školy zúèastnili ly�aøského výcvikového kurzu v
Èenkovicich v Orlických horách. Z dùvodu vytí�enosti školní turistické ubytovny, kde jsme byli
ubytováni, jsme se ji� po nìkolikáté spojili se Základní školou Knínice a Zvláštní školou
Letovice. Z obou škol jezdí vynikající, spolehlivé vedení, tak�e spolupráce je v�dy na úrovni.

�áci navázali nová pøátelství, poznali se se svými vrstevníky z jiných škol. Dùkazem jsou
cesty našich sedmákù do Knínic, Letovic a èilá korespondence.

LVK je nároèný pro obì strany. Nìkteøí �áci jsou poprvé týden bez rodièù, musí být
sobìstaèní, snášet rozmary poèasí, terénu, únavu apod. Vzhledem ke slo�ení kurzu všechny
útrapy a starosti letos odpadly, nebo byly lehce pøekonány. Pøíèina - vynikající, kolektivní parta
�ákù 7. roèníku! Zodpovìdnì mohu øíci, �e takový kolektiv jsme na LVK ještì nemìli. Navíc toto
bylo umocnìno pøítomností integrované �ákynì Dáši Maškové, která se dle svých mo�ností
zapojovala do dìní kurzu. Nebývá zvykem, aby tito �áci byly úèastníky LVK. Dle mého názoru
Dáša získala nové zkušenosti a pohledy na prostøedí, které zdánlivì s ní absolutnì nesouvisí.
To vše zásluhou kolektivu sedmákù, kteøí "dýchají" pro ni a ona zase pro nì. Za to obìma
stranám patøí velké podìkování. Ne všechny školy poøádají ka�doroènì LVK a dokonce i se
�áky integrovanými. Díky pochopení vedení školy a celého pedagogického sboru to na naší
škole jde. Myslím si, �e �áci strávili smysluplný týden, na který budou rádi vzpomínat.

Na závìr mi dovolte podìkovat rodièùm, kteøí �áky na LVK pøipravili a vybavili vším
potøebným, aby kurz mohl probìhnout bez závad. Také dìkuji paní uèitelce Janì Parákové za
trpìlivost a pedagogický dozor bìhem celého kurzu.

Pythagoriáda - v mìsíci únoru probìhla na naší škole matematická soutì� "Pythagoriáda" za
úèasti �ákù 5., 6. a 7. roèníku. Bìhem 60 minut øešili �áci 15 pøíkladù. Uspìšným øešitelem se
stal �ák, který získal 9 a více bodù.

Z 5. roèníku postoupili do okresního kola Jan Šeda a Ondøej Boháè, kteøí získali nejvíce bodù.
V 6. roèníku úspìšnì vyøešili školní kolo Radek Jelínek a Petr Stloukal. Oba postoupili do
okresního kola. V 7. roèníku úlohy úspìšnì vyøešili Mirek Maòoušek a Zuzana Tomášková.

Mgr. Aleš Antl - vedoucí LVK

Mgr. Vìra Hájková

Mgr. S. Øehulová

Dìjepisná olympiáda
Dne 26. 2. 2003 se konalo okresní kolo dìjepisné olympiády s názvem "Od baroka k secesi".

Z naší školy se této soutì�e zúèastnili �áci 8. tøídy Petr David a Martin Bureš. Mezi gymnázii a
základními školami se Petr David umístil na výborném 9. místì a Martin Bureš na pìkném 11.
místì. Celkem soutì�ilo 31 �ákù. Obìma úspìšným øešitelùm  blahopøejeme.

�ádosti o dotaci na opravu bytového fondu
Na svém zasedání dne 24. 2. 2003 obecní zastupitelstvo schválilo zámìr po�ádat o pùjèku ze

státního fondu rozvoje bydlení. Peníze z této pùjèky lze pou�ít jednotlivými obèany na opravy
bytového fondu. O podmínkách pùjèky, splatnosti a dalších aspektech se prosím informujte u
pracovníkù obecního úøadu.

Oprava mostu do parku u obecního úøadu

Èistota v obci a udr�ování poøádku

Jak jste si jistì všimli, je zábradlí u mostu a vlastní most do parku obecního úøadu v havarijním
stavu, proto bylo rozhodnuto a obecním zastupitelstvem schváleno provést celkovou
rekonstrukci tohoto mostu. Na tuto akci bude vypsáno výbìrové øízení. Do zaèátku opravy mostu
bude provizornì zabezpeèeno alespoò zábradlí tak, aby nedošlo k úrazu.

Upozoròujem všechny spoluobèany na nutnost udr�ovat poøádek v obci, zvláštì pak na zákaz
vyvá�ení domovního odpadu na bývalou skládku v Podhradišti a na autostrádì. �ádáme
všechny obèany, aby pøípadné porušování tohoto zákazu oznámili pracovníkùm obecního úøadu.

Informace obecního úøadu:



Sportovní informace:

SK MORAVAN Svitávka - oddíl kopané
Jako jedna z mála organizací v naší obci se mù�eme pochlubit, �e náš oddíl èítá 114 èlenù, z

toho 52 èlenù zaøazených do mláde�nické kopané. V rámci okresních soutì�í máme obsazeny
všechny vìkové kategorie, to znamená pøípravku, �áky, dorost, "A" mu�stvo mu�ù a dvì
mu�stva malé kopané. Tak širokou základnou se mù�e pochlubit jen pár oddílù v okresních
soutì�ích.

Struènì k jednotlivým dru�stvùm:
Pøípravka pod vedením trenérù pana Miholy a pana Zahálky dosahuje velmi dobrých výsledkù

a po podzimní èásti okresní soutì�e jsou na tøetím místì. V zimì se zúèastnili okresní ligy
halových turnajù a skonèili na pìkném sedmém místì a jsou velkým pøíslibem svitávecké
kopané.

Zlatý kos 2003

Zemìpisná olympiáda

Z provozu školy

Podìkování

V mìsíci lednu jsme soutì�ili ve zpìvu. Nejprve probìhlo školní kolo za úèasti 22 �ákù 1.-8.
roèníku. Soutì� mìla dvì kategorie: 1.-5. roèník a 6.-9. roèník. Nejlepší postoupili do okresního
kola, které se uskuteènilo 22. ledna za úèasti jednoho z organizátorù celé soutì�e, brnìnského
skladatele Lubomíra Vetešky. V krajském kole budou školu reprezentovat v I. kategorii
K.Štìrbová, M. Chlup a K. Prudilová, ve II. kategorii M Maòoušek, J. Maòoušek a V. Kouøilová. V
dalším zápolení jim pøejeme mnoho úspìchù.

V mìsíci únoru probìhla na naší škole zemìpisná olympiáda, kdy �áci soutì�ili v práci s
atlasem a bez atlasu. do okresního kola postoupili tito �áci. Za 6. roèník - A. Majerová, za 7.
roèník - L. Dole�el a za 8. roèník - M. Bureš. Okresní kolo se konalo na Základní škole Sušilova
v Boskovicích a naši �áci si vedli následovnì:

kategorie A - 6. roèník: Adéla Majerová - 6. místo (celkem 20 �ákù)
kategorie B - 7. roèník: Lukáš Dole�el - 12. místo (celkem 21 �ákù)
kategorie C - 8. roèník: Martin Bureš - 10. místo (celkem 20 �ákù)

Blahopøejeme všem �ákùm za výbornou reprezentaci školy v okresním kole a tìšíme se na
stávající, nebo ještì lepší výsledky v pøíštím roce.

V mìsíci bøeznu byl obecním zastupitelstvem schválen rozpoèet obce na rok 2003. V kapitole
školství obec zohlednila naše po�adavky tak, aby byl v plné míøe realizován provoz školy se
všemi nále�itostmi. V tomto kalendáøním roce jako prioritní vidíme tyto menší provozní úpravy:

- zatemnìní zbývajících oken pomocí �aluzií
- dokonèení rekonstrukce osvìtlení ve tøídách
- úpravy podlahy v šatnì pro 3. a 4. roèník
- oprava plotu školního pozemku
- vymalování školní dru�iny a nìkterých tøíd
- ve spolupráci s obcí vybudování osvìtlení k tìlocviènì
Dìkuji touto cestou Obecnímu úøadu za vstøícnost a pochopení a tìším se na další spolupráci

Øeditelství školy dìkuje ní�e uvedeným subjektùm za sponzorské dary, vìnované jako ceny
na dìtstký karneval:

p. Borská - Opál
p. Šmídová - Drogerie Vìrka
p. Kupsová - Supermarket
p. Šmídová - Efekt
p. Táborský - Ovoce, zelenina
p. Bureš, p. Hamerský, p. Chlup, p. Štìrbová, p. Hermanová, p. Škrabalová, p. Koneèná, p.

Valentová, p. Langrová

Mgr. Vìra Hájková

Mgr. Ludmila Staòková

Mgr. Aleš Antl - øeditel školy

Vedení školy



Obecní úøad
Hybešova 136

679 32 Svitávka

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

ousvitavka@centrum.cz

Kulturní informace:

Dru�stvo �ákù pod vedením trenéra pana Nováka a vedoucího mu�stva pana Šotnera nám
také dìlá radost a jsou rovnì� na tøetím místì v okresní soutì�i. Široká základna �ákù je také
naše chlouba.

U dru�stva dorostu je to trochu horší, i kdy� trenér pan Dvoøák s vedoucím mu�stva panem
Jokešem se sna�í dát dohromady partu, která by mìla vìtší zájem o kopanou a zároveò
doplòovala mu�stvo mu�ù, výsledek není podle našich pøedstav.

Zcela nespokojen je výbor oddílu kopané s dru�stvem mu�ù. Jeho postavení v tabulce
neodpovídá daným podmínkám a tradicím kopané ve Svitávce. Doufáme, �e pod vedením
nového trenéra pana Makovského a vedoucího mu�stva pana Holase Karla ml. se situace
zlepší, nebo� jsme pøesvìdèeni, �e souèasný kádr za pøedpokladu øádného pøístupu všech hráèù
má na lepší umístìní v tabulce ne� dosud.

Mimo sportovní èinnost našeho oddílu kopané se znaènou mírou podílíme i na kulturní èinnosti
v naší obci. V letošním roce se nám po dlouhé dobì podaøilo dát do provozu místní kluzištì, co�
mìlo kladnou odezvu u veøejnosti. V této èinnosti za vylepšených podmínek chceme za pomoci
obecního úøadu pokraèovat.

I v letošním roce jsme uspoøádali tradièní reprezentaèní ples oddílu kopané, který se tìší velké
oblibì našich obèanù. Pøipravujeme pou�ovou a pøedpou�ovou zábavu. Ze sportovních akcí
pøipravujeme velký turnaj pøípravek, další roèník turnaje mu�ù jako memoriál Zdeòka Jakubce st.
Pøesto, �e náš sportovní klub nemá stálého sponzora, se výbor sna�í vytvoøit pro všechna
mu�stva dobré podmínky a zázemí na to, aby se ve Svitávce hrála dobrá kopaná.

Závìrem bychom chtìli podìkovat všem drobným sponzorùm, kteøí v rámci svých mo�ností
pøispívají na naše sportovní a kulturní akce.

Rozlosování jednotlivých mu�stev najdete v naší vývìsce na autobusové zastávce.
Výbor SK MORAVANU Svitávka - oddílu kopané

Tenisový oddíl SOKOL Svitávka
zve všechny pøíznivce sportu a tenisu zvláš� do areálu Sokolovny.
Dnem 20. 4. 2003 byly dány do provozu tenisové kurty. Zveme všechny sportovnì zalo�ené

obèany, kteøí mají rádi zdravý pohyb k zapojení do sportovní èinnosti.
Kurty pro veøejnost jsou v provozu dennì od7 do 18 hod. Objednání a bli�ší informace na

telefonu 723 559 135.
Vstupenka na celou sezonu 2003 stojí 600,- Kè na osobu. Dále je mo�né zakoupit hodinovou

vstupenku v hodnotì 60 Kè. Vstupenky prodává pan Hos (vedle tenisových kurtù).

00 00

Tenisu ZDAR

Výbor tenisového oddílu SOKOL Svitávka

Pøehled nejbli�ších kulturních akcí

Termín Akce

11. 5. 2003 "Den matek" v sále obecního úøadu Svitávka ve 14.30 hodin, úèinkují �áci
MŠ a ZŠ

15. - 18. 5. 2003 Výstava obrazù a kamenù rodaèky Miroslavy Burýškové v sále OÚ
Svitávka

13. - 15. 6. 2003 Výstava foto obrazù a zátiší pana Radomíra Šmérala

22. 6. 2003 Pou�ové odpoledne v parku OÚ Svitávka, k poslechu hraje "Br�ovská
šestka", zaèátek ve 14 hodin

9. 5. 2003 Divadelní pøedstavení muzikálu "Snìhurka a sedm trpaslíkù" v místní
Sokolovnì. Budou uspoøádána dvì pøedstavení - v 9 hodin pro základní
školu a v 17 hodin pro veøejnost.

v sále OÚ Svitávka

00

00
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p. Jana Makovská


