
Zpravodaj obce Svitávka
záøí 2003

Zasedání obecního zastupitelstva dne 19. 5. 2003:

Zasedání obecního zastupitelstva dne 30. 6. 2003:

Zasedání obecního zastupitelstva dne 20. 8. 2003:
- informace o probíhajících zmìnách územního plánu obce
- schválen pøíspìvek pro SK Moravan Svitávka na opravu støechy kabin u fotbalového høištì ve

výši 40 000,- Kè.
- schválen zámìr prodeje pozemkù p. Šálovskému (36 m ) a pí Markové (40 m ).
- schválen pøíspìvek divadelnímu spolku na ceny ve výši 1000,- Kè
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- schválení Zakladatelské smlouvy svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R 43 a
Smlouvy dobrovolného svazku obcí pro výstavbu.
- schválení  zámìru o prodeji obecního pozemku p. Ivo Kupsovi p. è. 1802/2 o výmìøe 528 m .
- schválení �ádosti kynologického krou�ku o dotaci 20.000,-Kè na opravu cvièištì.
- schválení �ádosti p. Mgr. Štycha o finanèní pøíspìvek  2.000,-Kè na poøádání letního dìtského

tábora.
- projednání nabídek firem K. K. Š. a VESP na rekonstrukci chodníkù na ulici Školní. OZ

schválilo nabídku K.K.Š. ve výši 300.000,-Kè na celou akci  chodníkù i obrubníkù. Ve smlouvì
bude zaneseno i odstavné místo pro kontejnery a popelnice u è. p. 431 a 437.
- p. Hanák podal informaci o mo�nosti rekonstrukce objektu tìlocvièny ZŠ za podmínek

vypracování studie ze strany obce ve výši 44.000,-Kè. OZ se usneslo na podpoøení snahy
Cykloklubu kolová o tuto rekonstrukci.
- pí PaedDr. Hoffmanová pøednesla rozpoètové opatøení è. 1 pro rok 2003 ve výši 282.826,-Kè.
- p. Hruda  pøedseda bytové komise pøednesl obecnímu zastupitelstvu návrhy bytové komise a

zprávu o èinnosti.
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- schválení návrhu na udìlení èestného obèanství in memoriam p. Dr. Isidoru Maršálkovi.
- schválení pøevedení penìz z úètu rozvoje a rezerv na jiný úèet  termínovaný vklad nebo bì�ný

úèet.
- p. Hanák informoval o stavu investièních akcí, údr�báøských prací a bytového hospodáøství v

roce 2003.
- zastupitelstvo  projednalo katastrofální stav kolem kontejnerù na plasty.
- obecní zastupitelstvo projednalo stav prací na høbitovì. Starosta sjedná jednání s

p.Wendelbergerem ohlednì dokonèení høbitova.
- JUDr. Loskotová pøednesla stí�nost na umístìní závory bránící pøíjezdu ke zdravotnímu

støedisku ve Svitávce. OZ  se usneslo na hlídání a obsluhy závory pracovníkem OÚ , dokud se
zále�itost nedoøeší právnickou cestou.
- schválení rozpoètového opatøení è. 2/2003.
- p. Hruda  pøedseda bytové komise pøednesl zprávu bytové komise o stavu obecních bytù.

Ze zasedání obecního zastupitelstva:

Sbìr plastù

Pøesto�e byly dokoupeny kontejnery pro sbìr plastù, jsou tyto stále plné. �ádáme naše
spoluobèany o to, aby maximálním zmaèkáním plastových lahví byl vyu�it prostor kontejnerù a
nedocházelo k hromadìní plastového odpadu v blízkosti.

Informace obecního úøadu:



Základní škola informuje:

K provozu školy
Uplynulý rok byl nároèný nejen z hlediska pedagogického, ale i provozního. K datu 31. 12.

2003 byly zrušeny okresní úøady a k 1. 1. 2003 pøešla škola do právní subjektivity. Dìkuji všem,
kteøí nám byli nápomocni, zvláštì pak kolegyni p. uè. Køí�ové a praconíkùm OÚ ve Svitávce.

Pedagogický sbor dozná do nastávajícího školního roku urèitých zmìn. Ze ZŠ Svitávka
odchází pan uèitel Jaroslav Štych. Dìkuji mu za práci, kterou pro naši školu vykonal a pøeji
mnoho úspìchù na budoucím pracovišti. Tato zmìna nastane k 1. srpnu, druhá zmìna potom
24. záøí, kdy odchází p. uèitelka Ludmila Staòková.

Dìkuji provozním zamìstnancùm, kteøí se zaslou�ili o zdárný chod školy. Pøedevším pracovní
èetì pana Maršálka, která se zhostila úklidu i za stí�ených podmínek. Panu Miholovi za pomoc
a spolupráci pøi zajiš�ování oprav v budovì školy a rekonstrukci plotu školního pozemku a paní
Vaøekové za svìdomitost pøi vytápìní školy.

Všem �ákùm pøeji pohodovì a inspirativnì pro�ité prázdniny a všem pracovníkùm školy a
rodièùm �ákù pøíjemnou dovolenou.

Aleš Antl - øeditel školy
Vyhodnocení nejlepších �ákù školy
Ji� tradiènì vyhlašujeme na konci školního roku �áky, kteøí se nìjakým zpùsobem zaslou�ili o

dobrou prezentaci školy èi byli jinak úspìšní. Letošní vyhlašování bylo o to slavnostnìjší, �e
pozvání pøijal pan starosta Jiøí Šváb. Ka�dý �ák od nìho pøi pøedávání dostal odznak se znakem
obce, pohled obce a sladkou odmìnu. Na závìr potom pan starosta všem �ákùm podìkoval za
dobré studijní výsledky a reprezentaci školy a obce. Také vyzvedl a ocenil práci nejen uèitelù,
ale i rodièù našich �ákù.

Celkem bylo ocenìno 22 �ákù:
2. tøída O. Svobodová aktivita, chování, prospìch

J. Peterka vynikající prospìch, chování
3. tøída K. Prudilová krajské kolo pìvecké soutì�e Zlatý kos

B. Hamerská úèast témìø ve všech výtvarných soutì�ích nejen okresu
M. Bránská vynikající prospìch, svìdomitost a chování

4. tøída M. Chlup krajské kolo pìvecké soutì�e Zlatý kos
K. Štìrbová krajské kolo pìvecké soutì�e Zlatý kos
T. Miøijovská krajské kolo soutì�e Mladý zdravotník
Ji. Škrabal nejlepší sbìraè pomeranèové kùry (6,20 kg)

5. tøída M. Davidová krajské kolo soutì�e Mladý zdravotník, výborný prospìch
V. Pøibylová krajské kolo soutì�e Mladý zdravotník, výborný prospìch
A. �i�ková krajské kolo soutì�e Mladý zdravotník, výborný prospìch

6. tøída M. Elis výborný prospìch, práce pro školu a svìdomitost

Èerné skládky
Další oblastí na kterou se musí soustøedit pozornost nás všech jsou èerné skládky, které se v

poslední dobì opìt zaèali objevovat a katastru obce. �ádáme všechny spoluobèany o pomoc pøi
zamezení jejich vzniku a odhalování tìch, kteøí je zakládají. Za souèinnost vám pøedem
dìkujeme.

Slu�by K.K.Š. Boskovice, zabezpeèující odvoz domovního odpadu upozoròují obèany, �e se
stále èastìji vyskytují pøípady, kdy vedle popelnicových nádob obèanù jsou pokládány odpady v
umìlohmotných taškách, mikrotenových a papírových sáècích, krabicích a jiných nevhodných
obalech. Pracovníci sbìrného vozu musí s tìmito nevhodnými obaly manipulovat a� do výše 1,5
metru, pøièem� hrozí protr�ení tìchto obalù a poranìní osádky vypadávajícím obsahem.
Systémem pou�ívání náhradních obalù nelze øešit situaci stále nebo náhradou za popelnicovou
nádobu.
Proto �ádáme obèany, aby ukládali domovní odpad do popelnicových nádob.
V dobì svozu, tj. ka�dý sudý týden v pátek je nutné, aby obèané zabezpeèili prùjezd sbìrného

vozu v ulicích obce. Prùjezd zamezují pøedevším parkovaná auta a to hlavnì v ulici "V
DOMKÁCH". Pokud nebude prùjezd zabezpeèen, mohlo by dojít k situaci, �e nebude pracovníky
sbìrného vozu zajištìn odvoz odpadu i tìm obèanùm, kteøí tuto situaci nezaviní.

Svoz domovního odpadu



Sportovní informace:

SK MORAVAN Svitávka - oddíl kopané
flamex junior cup
V sobotu 31. kvìtna se uskuteènil na høišti

SK Moravan Svitávka velmi vydaøený okresní
turnaj pøípravek. O vítìzství usilovalo šest
mu�stev z našeho okresu a malí fotbalisté se
prali o ka�dý míè jako o �ivot.
Jednotlivé zápasy nabídly i mnoho velmi

pìkných akcí a nasazení, za co� si hráèi ve
tøicetistupòovém horku zaslou�í uznání.
Nejhezèí a nejdramatiètìjší zápas sehráli v
semifinále domácí Svitávka s ÈKD Blansko. V
poloèase vedlo ÈKD Blansko 2:0, ale domácí
staèili dvìma góly Vaška Záboje do konce
zápasu srovnat. Poté následovaly nervy
drásající penalty, které rozhodl nejmladší hráè
domácích Tomáš Kamenický a� v osmé sérii.
Následná atmosféra a výbuch radosti hráèù i
trenérù domácího celku snese srovnání s

bojem o titul mistra republiky.
V pøestávkách se hráèùm pøedstavil taneèní
krou�ek dìvèat z LŠU Letovice, Svitávky a
Køetína, poøadatelé pøipravili i dovednostní

Cykloklub kolová Svitávka
Mistrovství republiky �ákù
Dne 24. 5. 2003 se v tìlocviènì ve Svitávce

konalo mistrovství Èeské republiky �ákù
2003. Zvítìzila Svitávka 1 (Lukáš Richter -
útoèník, Ladislav Dvoøák - brankaø).

Dne 15. 6. 2003 se v Liberci uskuteènilo
finále Èeského poháru v kolové �ákù sezóny
2002-2003. Mistøi Èeské republiky 2003
Lukáš Richter a Ladislav Dvoøák obhajovali
první místo Èeského poháru z loòského roku.
Chlapci opìt pøedvedli, �e letošní konec
sezóny je zastihl ve vynikající formì.
Nenechali se pøekvapit ani dobøe hrající
dvojící Šitboøice 2 a po nepøíznivém výsledku
z prvního poloèasu 1:3 vyhráli 6:4. Turnajem
tak prošli bez ztráty bodu a obhájili první
místo v Èeském poháru.
Neztratila se ani druhá dvojíce ze Svitávky

David Richter a Jan Stibor, která se umístila

na ètvrtém místì se stejným poètem bodù jako
støíbrní (Šitboøice 2) a bronzoví (Šitboøice1),
skóre jim však nestaèilo na to, aby nezískali
opìt bramborovou medaili tak jako na
Mistrovství Èeské republiky pøed ètrnácti dny
ve Svitávce.

Finále Èeského poháru v kolové �ákù Za Cykloklub kolová Ing. Pavel Richter

T. Hamerská nejlepší seminární práce v geografii
N. Vránová výborný prospìch a svìdomitost

7. tøída M. Maòoušek 4. místo v národním kole pìvecké soutì� Zlatý kos
D. Mašková 3. místo v okresním kole biologické olympiády

8. tøída A. Krušinová olympiády D, Bi, výborný prospìch svìdomitost pøi pøípravì
M. Bureš olympiády D, Bi, Z - okresní kola
J. Maòoušek 4. místo v národním kole pìvecké soutì� Zlatý kos

Dìkuji všem našim �ákùm za vzornou prezentaci a vìøím, �e i v pøíštím školním roce
dosáhneme podobných úspìchù.

Mgr. Aleš Antl - øeditel školy



Obecní úøad
Hybešova 136

679 32 Svitávka

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

ousvitavka@centrum.cz

Kulturní informace:
"Svitávka na pøelomu tisíciletí" soutì� amatérských fotografù

Kulturní komise pøi OÚ Svitávka vyhlašuje soutì� amatérských fotografù ze Svitávky s názvem
"Svitávka na pøelomu tisíciletí".

pøírodní zábìry obce (zajímavé objekty)
lidská èinnost v obci

nejlepší snímek (dle vlastního posouzení autora) z výletù, zájezdù,
dovolené.

formát fotografií do soutì�e 13x18 cm. Ka�dému soutì�ícímu budou
finanènì uhrazeny náklady (nutno dolo�it paragonem) na zhotovení 8 ks soutì�ních fotografií.
Vyhodnocení soutì�ních snímkù a jejich vystavení se uskuteèní v druhé polovinì prvního
ètvrtletí 2004. Další informace budou zveøejnìny na zaèátku roku v obecním zpravodaji.

1. cena - digitální fotoaparát, další ceny fotografický materiál atd.
31. bøezna 2004, soutì�ní snímky je nutno pøedat kulturní komisi (p.

Makovská, Školní 154, Svitávka).
Po domluvì s obcí, mù�e být z nejlepších snímkù sestaven nástìnný kalendáø obce Svitávka

pro následující rok.

Soutì�ní témata:

Mimosoutì�ní témata:

Podmínky soutì�e:

Ceny:
Uzávìrka soutì�e:

kulturní komise OÚ

Kynologický klub:
Kynologický klub ve Svitávce vznikl v roce 2000. Zakládajících èlenù bylo šest a obecním
úøadem nám byl pronajat pozemek, který známe pod názvem “Na Lubinách”. Zde se scházíme
ka�dou nedìli od 8 -12 hodin. Probíhá zde cvièení ve sportovní kynologii. Výcvik vede zkušený

cvièitel pan Švancara. Ka�doroènì na jaøe poøádáme zkoušky z výkonu dle
NZØ a na podzim pak závody klubu. Kynologii pak ka�doroènì propagujeme
také na dìtském dnu v obci Rudka.
Nejdùle�itìjší naší akcí je letošní závod.

Srdeènì zveme všechny pøíznivce na první roèník závodu "O Svitávecký
obojek", který  se uskuteèní v sobotu 27. 9. 2003 v 8 v areálu kynologického
klubu "Na Lubinách". Je zajištìna úèast mnoha psovodù z jiných okresù a

klubù
V souèasné dobì èítá naše èlenská základna.26 èlenù. Pro další zdárný rozvoj kynologického

klubu se areál “Na Lubinách” stále dobudovává (WC, oplocení, rozšíøení klubovny a terénní
úpravy).
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O Svitávecký obojek 2003

p. Tesaø - pøedseda kynologického klubu Svitávka
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soutì� pro trenéry a rodièe. Za velmi pìkný turnaj patøí dík všem aktérùm, poøadatelùm ale i
všem sponzorùm. Díky nim si mohl ka�dý z hráèù ale i úèinkujících dìvèat odvézt na památku
osobní cenu.

Vítìzný tým si pak po skonèení turnaje mohl zapìt svou hymnu vítìzství.
SK Moravan Svitávka touto cestou dìkuje všem sponzorùm, pøedevším hlavnímu sponzorovi,
firmì Flamex.

Koneèné poøadí:
1. Boskovice
2. Svitávka
3. Letovice
4. ÈKD Blansko
5. Adamov
6. Drnovice

Vladimír Zahálka


