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Volby do Krajského zastupitelstva do Senátu Parlamentu ÈR

Jana Jurná, Obec Svitávka

Shroma�dištì komunálního a nebezpeèného odpadu

Zasedání obecního zastupitelstva dne 6. 9. 2004:

V pátek a sobotu 5. a 6. listopadu se konají volby do Krajského zastupitelstva a do
Senátu Parlamentu ÈR. Volební místnosti jsou v budovì obecního úøadu. V pátek
5. 11. je volební místnost otevøena od 14.00 do 22.00 hodin, v sobotu 6. 11. od 8.00 do
14.00 hodin. Pøípadné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ÈR bude 12. a 13. 11.
ve stejném èasovém rozmezí.

Ke zvolení kandidáta senátora dojde za pøedpokladu, �e v prvním kole obdr�í
nadpolovièní vìtšinu odevzdaných platných hlasù, avšak v pøípadì, �e �ádný z
kandidátù nezíská takovýto poèet hlasù, koná se druhé kolo voleb.

Obèané obdr�í hlasovací lístky poštou pøímo do domu. Pro pøípadné druhé kolo
budou hlasovací lístky vydány volièùm ve volebních místnostech.

Úøední obálky pro senátní volby jsou barvy �luté, do krajských zastupitelstev barvy
šedé. Úøední obálky obdr�í volièi ve volebních místnostech. Volièi bude umo�nìno
hlasování poté, kdy proká�e svou toto�nost platným dokladem, státní obèanství Èeské
republiky a oprávnìnost hlasovat v uvedeném okrsku.

V nejbli�ším období bude v proluce na námìstí dokonèena stavba shroma�dištì
komunálního a nebezpeèného odpadu.

Na shroma�dišti bude vybírán následující materiál:
a) lednice a mrazáky (krytý prostor)
b) televizory a radiopøijímaèe (krytý prostor)
c) pneumatiky (volný prostor)
d) startovací baterie osobních automobilù (kontejner)
e) hadry, papír (kontejner)
f) sklo (kontejner)
g) �elezný šrot (volný prostor)

Odpad bude bez poplatku vybírán v mno�ství pøimìøeném na rodinu. Toto mno�ství
bude urèeno a schváleno obecním zastupitelstvem, a odpadový materiál pøekraèující
tento limit bude zpoplatnìn.
Provozní doba shroma�dištì komunálního a nebezpeèného odpadu byla stanovena

na sobotu od 9.00 do 12.00 hodin, jednou za ètrnáct dní.

- zastupitelstvo obce projednalo a schválilo prodlou�ení èerpání pùjèky z FRB
man�elù Hudských do 20. 9. 2004 a odsouhlasilo �ádost p. Horákovi ve výši
45.000, Kè.

Ze zasedání obecního zastupitelstva:



- zastupitelstvo obce projednalo a schválilo �ádost divadelního krou�ku o finanèní
pøíspìvek ve výši 1.500,- Kè na dopravu a diplomy a ceny na dìtském táboøe na
Svojanovì.

- starosta obce podal informaci JUDr Loskotové o otevøení advokátní kanceláøe v
Letovicích - Masarykovo nám. è. 3.

- zastupitelstvo obce projednalo a schválilo �ádost mysliveckého spolku Svitávka o
finanèní pøíspìvek ve výši 10.000,- Kè na rozvoj myslivosti.

- zastupitelstvo obce projednalo pøehled doruèených nabídek na vypracování
projektové dokumentace pro stavbu kanalizace a ÈOV ve Svitávce. Výzvy k soutì�i se
zúèastnilo 6 firem. Dokumentaci vypracuje VH ateliér, spol. s. r. o Brno.

- starosta obce informoval zastupitelstvo obce o probíhající rekonstrukci silnice na
ulici Josefa Èejky. Chodník podél komunikace bude vybudován dle projektu.

- starosta obce informoval zastupitelstvo obce o výstavbì školní jídelny. Výbìrové
øízení bylo zveøejnìno na centrální adrese.

- zastupitelstvo obce projednalo a schválilo obecnì závaznou vyhlášku è. 7/2004,
kterou se mìní vyhláška è. 2/2004 - systém shroma�ïování sbìru, pøepravy, tøídìní,
vyu�ívání a odstranìní komunálních odpadù a místní poplatek za provoz tohoto
systému a Obecnì závaznou vyhlášku obce Svitávka è. 8/2004 kterou se mìní obecnì
závazná vyhláška è. 3/2004 o zákazu volného pobíhání psù a jiného zvíøectva na
veøejném prostranství obce. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Øád veøejného
pohøebištì, kterým se ruší Obecnì závazná vyhláška è. 5/2002 - Øád veøejného
pohøebištì.

- starosta obce informoval o podzimních volbách do Senátu  Parlamentu ÈR a
zastupitelstva Jihomoravského kraje.

- p. Mgr. Antl informoval zastupitelstvo obce o opravách kotle  a chemické úpravny
vody a dále o provedení nového nátìru podlahy v tìlocviènì základní školy. Na nátìru
podlahy za úèasti OÚ, ZŠ a oddílu kolové.

Zasedání obecního zastupitelstva dne 11. 10. 2004:
- zastupitelstvo obce projednalo �ádost nájemníkù o odkoupení bytového domu na

ulici  Školní è. 162. Zastupitelstvo obce se usneslo na mo�nosti jednání o prodeji za
cenu 600.000,- Kè.

- zastupitelstvo obce projednalo �ádost p. Pokorného Jiøího o odkoupení 2/2
obecního domku è. p. 228. Zastupitelstvo obce schválilo zámìr o prodeji.

- starosta obce informoval zastupitelstvo obce s posudkem o špatném stavu lípy na
ul. Komenského u ZŠ ve Svitávce z agentury ochrany pøírody a krajiny. Agentura
navrhuje dvì mo�nosti øešení problému. Proøezání a zpevnìní koruny a kmenu,
pøípadnì skácení. Zastupitelstvo obce se pøiklání k variantì zachování stromu v rámci
mo�ností a bezpeènosti obyvatel.

- zastupitelstvo obce projednalo smlouvu o dílo firmy STAR Brno na rekonstrukci
obecního bytu na ul. Tovární 189 - tzv. "Zavadilce", smlouva nebyla schválena.
Zastupitelstvo obce schválilo zámìr prodeje tohoto obecního bytu.

- zastupitelstvo obce projednalo a schválilo �ádost Pìveckého sboru Svitávka o
10.000,- Kè na dopravu na Adventní koncert v Praze.



Pìvecký sbor:

Kynologický klub:

O Svitáveckém pìveckém sboru z jiného pohledu

I kdy� se kmenový stav èlenù sboru obmìòuje (sòatek, odstìhování, stáøí a jiné
okolnosti), pøesto se poèet èlenù vcelku nemìní. Jedni odejdou, druzí zase pøijdou.
Problém však zùstává v tom, �e odejít je snadné, avšak získávat nové nadšené
zpìváky ji� není zdaleka tak jednoduché. Jak mù�e potvrdit sama vedoucí paní
Leontýna Koryèánková dá to hodnì práce a také pøemlování, aby vùbec nìjakého
zpìváka získala do sboru.

V souèasné dobì sbor èítá 24 èlenù, z toho je 19 �en a 5 mu�ù. Vìkový prùmìr je 45
rokù. Daleko lepší je situace pokud se týká varhaníkù. Tam máme úplnou výheò,
zásluhou mladých talentovaných Kroupové, Baroše, Hájka, Maòouška a Honzírka.

Pìvecký sbor má mezi svými èleny také sólové zpìváky, kteøí vystupují s jinými sbory,
ku pøíkladu v Letovicích, Boskovicích, Vanovicích, Blansku, Praze a jinde.

V uplynulé dobì pìvecký sbor zpíval na poutní mši ve Svitávce a v Sebranicích, 5.
èervence v Chrudichromech.

Po prázdninách jsme opìt zahájily pravidelné zkoušky. Má-li nìkdo z mu�ù zájem o
zpìv je co nejsrdeènìji vítán!

Miroslav Holík

2. Roèník závodu “O Svitávecký obojek”

Zkoušky dle Národního zkušebního øádu

Kynologický klub Svitávka

Stanislav Tesaø

V sobotu 18. záøí 2004  uspoøádel Kynologický klub Svitávka 2. roèník závodu
“O Svitávecký obojek”. Do Svitávky se sjelo 6 závodníkù podle ZVV 1 a 6 závodníkù
podle ZVV 2. Za KK Svitávka bojovali podle ZVV 1 pan Killer se psem Johnem bez PP
a podle ZVV 2 sleèna Ševèíková se psem Borgem a sleèna Ptáèníková s fenou Mona .
Posuzování pøipadlo na pana Hammera z Brna a figuranty provádìli pan Petr Opletal
a pan Libor Ptáèník.

Pan Killer a John skonèili na 3. místì. Ptáèníková Míša s Monou získala 183 bodù co�
bylo prvenství v kategorii ZVV 2 pro Kynologický klub SVITÁVKA.

O dr�iteli putovního poháru “ " musel letos rozhodnout los mezi
Míšou Ptáèníkovou s Monou a Karlem Švancarem s Hakusem, nebo� oba dva
závodníci získali na obranì shodných 94 bodù. Pøi losování mìl š�astnìjší ruku Karel s
Hakusem a stal se na rok dr�itelem putovního poháru "Svitávecký obojek", který mu
pøedala loòská vítìzka poháru Lucka Ševèíková s Badem.

Celý závod byl velmi dobøe pøipraven ze strany KK Svitávka a díky velkému poètu
sponzorù se závodilo o zajímavé ceny. První tøi závodníci ve svých kategoriích
obdr�eli krásné poháry, které vyrobila Keramika IVA NEDOMOVÁ. Proto se ji� všichni
tìšíme na další roèník "Svitáveckého obojku 2005".

Svitávecký obojek

V sobotu 16. 10. 2004 uspoøádal kynologický klub Svitávka zkoušky z výkonu psù dle
Národního zkušebního øádu. Rozhodèím byl pan Alois Pouè z Vyškova, hospitaci
provádìla paní Monika Prokopová z Olomouce. Vedoucím zkoušek byla Andrea
Nymburská. Celkem se pøihlásilo 10 psovodù, ètyøi skládali zkoušku základní
ovladatelnosti - ZZO, ètyøi zkoušku základního minima - ZM a dvì vrcholové zkoušky -
ZVV3. Poèasí bylo velice nepøíznivé, celý den pršelo, co� nepøíznivì ovlivnilo hlavnì
tøíhodinové cizí stopy na zkoušce ZVV3. Vycvièenost psù byla na dobré úrovni, osm
psù zkoušky splnilo, dva neuspìli.



Obecní úøad
Hybešova 166

679 32 Svitávka

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

ousvitavka@centrum.cz

Divadelní spolek:

Dìtský divadelní krou�ek pøi OÚ Svitávka

zve dìti ze Svitávky a okolí, co mají chu� s námi hrát divadlo do našich øad. Budeme
se pravidelnì scházet ka�dé pondìlí v 16 hodin v klubovnì v 1. patøe na Obecním
úøadu ve Svitávce.

Tìšíme se na nové herce a hereèky.

00

Plánovaný program

prosinec 2004 - Mikulášská nadílka s �ivým Betlémem (5. 12. 2004)

leden 2005 - Pohádka Princové jsou na draka
- Dìtský karneval

bøezen 2005 - Maškarní divadelní bál

kvìten 2005 - Pohádka Dìtského divadelního krou�ku

èerven 2005 - Pohádkový pochod k MDD
- Vystoupení Dìtského divadelního krou�ku na Hradì Svojanov

srpen 2005 - Tábor na Hradì Svojanov od 22. 8. - 26. 8. 2004
- Ukonèení prázdnin

Pøesné termíny veškerých akcí budou upøesnìny na plakátech.

Divadelní spolek Svitávka a Dìtský divadelní krou�ek pøi OÚ Svitávka dìkují
Obecnímu Úøadu ve Svitávce nejen za finanèní podporu, ale i za poskytnutí prostor
pro nás velké i malé herce a hereèky.

Dìkujeme

Martina Klimešová


