
Zpravodaj obce Svitávka
øíjen 2005

Vá�ení spoluobèané,
rádi bychom Vás podrobnìji informovali o zmìnách, které se událi ve vedení

obce v prùbìhu mìsíce záøí a øíjna 2005. Na zasedání obecního zastupitelstva byl
odvolán bývalý starosta p. Jiøí Šváb a rada obecního zastupitelstva. Byla zvolena
nová rada ve slo�ení Ing. Martin Cetkovský, p. Josef Horák, p. Jaroslav Zoubek,
Mgr. Miloš Randula a p. Jaroslav Mazal. Novým starostou byl zvolen Ing. Martin
Cetkovký a místostarosty p. Josef Horák a p. Jaroslav Zoubek. Pan Horák má na
starosti provoznì-technické zále�itosti a pan Zoubek dotaèní oblast, tj.
obstarávání prostøedkú mimo rozpoèet obce, jeliko� se touto èinností z bývalého
vedení obce nikdo nezabýval. Je nutno podotknout, �e tuto èinnost vykonávají za
jeden plat. Zároveò byly provedeny zmìny ve slo�ení komisí a výborù. Pøedsedou
finanèního výboru byl zvolen Ing. Josef Zapletal a pøedsedou kontrolního výboru
p. Milada Vašková.

Dùvodù pro odvolání p. Švába z funkce starosty bylo nìkolik - nekoncepèní
vedení obce, špatná komunikace s èleny obecního zastupitelstva, realizace
ekonomicky nevýhodných akcí. Jako pøíklad uvedeme rekonstrukci nebytových
prostor Hybešova 40, výstavba bytù LŠU a nedokonèenou opravu a rozšíøení
místního høbitova. Èlenové zastupitelstva pova�ují tyto dùvody za velmi vá�né a
dostateèné pro odvolání. Pokud se pøi naší práci setkáme s tak záva�nými
skuteènostmi, z kterých bude mo�no vyvodit právní odpovìdnost konkrétních
osob, budo tyto zále�itosti podstoupeny patøièným orgánùm.

Pøed novým vedením obce le�í ještì v letošním roce nìkolik dùle�itých úkolù, z
kterých bychom chtìli jmenovat ty nejvýznamnìjší, obsa�ené v koncepci práce
vedení obce nakonec roku 2005 a rok 2006, schválené na zasedání obecního
zastupitelstva 10. 10. 2005:

.
První etapa je ji� zapoèata - týká se pøevá�nì pravé strany ve smìru od

Boskovic a bude dokonèena do konce roku. Jedná se hlavnì o parkové
úpravy, proøez stromù, zbudování chodníku a odpoèinkových ploch,
rekonstrukce rozvodu elektrické energie pro veøejné osvìtlení. Na levé
stranì jde v této etapì o èást chodníku v okolí autobusové zastávky.

V rámci druhé etapy, která je plánovaná na jaro roku 2006 budou
opraveny komunikace, vybudovány parkovací místa a provedeny celkové
úpravy vzhledu na levé stranì námìstí. Dojde i vybudovaní nové
autobusové zastávky, nové osvìtlení a umístìní architektonického prvku,

- rekonstrukce námìstí ve dvou etapách

Informace ze zasedání obecního zastupitelstva:



který našemu námìstí vrátí dùstojnost.

Školní jídelna a kuchynì ve které se stravují �áci naší základní školy a
která vaøí i pro další strávníky v obci, pøestává vyhovovat nároèným
hygienickým po�adavkùm na ni kladeným a je tøeba vybudovat novou
kuchyò s jídelnou v areálu ZŠ. Tato akce pøedstavuje velmi nároènou
investici a vedení obce zva�uje realizaci ve dvou etapách.

Stavební a bytová komise vypracuje pøehled nutné údr�by a oprav
komunikací a chodníkù spolu s veøejným osvìtlením v naší obci podle
dùle�itosti. Na jeho základì dojde k zaøazení do plánu oprav a investic roku
2006. Havarijní situace budou øešeny bezprostøednì.

Stavební a bytová komise pøedlo�í obecnímu zastupitelstvu zprávu o
stavu bytového obecního fondu s návrhy øešení. Souèástí strategie rozvoje
bydlení je i vytvoøení prostoru pro individuální bytovou výstavbu rodinných
domù.

Vìøíme, �e s Vaší pomocí tyto úkoly úspìšnì zvládneme a dobøe vykroèíme do
dalšího roku. Jsme pøipraveni reagovat na Vaše pøipomínky, námìty a
doporuèení, které lze doruèit písemnì, elektronicky i osobnì na adresu obecního
úøadu Svitávky.

- vybudování nové školní jídelny kuchynì

- základní opravy komunikací v obci dle doporuèení stavební a bytové
komise v návaznosti na mo�nosti rozpoètu

- stanovení strategie rozvoje bydlení v obci

za obecní  zastupitelstvo, Ing. Martin Cetkovský, starosta

Platnosti obèanských prùkazù
Obèanským prùkazùm bez strojovì èitelných údajù konèí platnost podle doby vydání

dokladu a to v následujících termínech:

31. 12. 1994 31. 12. 2005
31. 12. 1998 31. 12. 2007
31. 12. 2003 31. 12. 2008

Doporuèujeme �ádat o výmìnu v prùbìhu celého roku, pøedejdete tak dlouhodobému
èekání v posledních mìsících platnosti OP.

Obèanské prùkazy se strojovì èitelnými údaji platí po dobu v nich uvedenou.
Termíny výmìn OP mohou být pozmìnìny dle dalších vydaných zákonù.

vydání OP do: konec platnosti:

Zprávu vydalo Ministerstvo vnitra ÈR v èervnu 2005

Nemá-li �adatel o vydání prvního obèanského prùkazu doklad o státním obèanstí ÈR,
po�ádá u obecního úøadu, u kterého podává �ádost o vydání obèanského prùkazu
souèasnì o vydání osvìdèení o státním obèanství

Podle ustanovení §20 odstavce 3 zákona è. 40/1993 Sb. O nabývání státního
obèanství ÈR, ve znìní pozdìjších pøedpisù podá fyzická osoba za dítì nejdøíve 2 mìsíce
pøed 15 rokem vìku a nejpozdìji 1 mìsíc po dosa�ení �ádost, kde dolo�í:

- rodný list dítìte

Vydání prvního obèanského prùkazu

Informace z obecního úøadu:



- oddací list rodièù
- rodné listy rodièù
- obèanský prùkaz jednoho z rodièù.

Pokud nezletilý vlastní platný cestovní doklad, nemusí se státní obèanství ÈR dokládat.
Nemá-li �adatel doklad o státním obèanství ÈR, napø. Platný cestovní doklad, je povinen
toto obèanství prokázat.

Zákonný zástupce po�ádá u obecního úøadu o vydání, �ádost vyøizuje Krajský úøad
Jihomoravského kraje Brno, správní poplatek èiní 100,- Kè.

Osvìdèení o státním obèanství je zasíláno na adresu �adatele. Teprve potom
�adatel pro nezletilé dítì po�ádá u obecního úøadu o vydání cestovního dokladu.
Doklady potøebné k �ádosti:

- rodný list dítìte
- oddací list rodièù
- rodné listy rodièù
- obèanský prùkaz jednoho z rodièù

matrika OÚ Svitávka

Všechny typy cestovních pasù (se strojovì èitelnými údaji i bez strojovì èitelných
úda jù , t j . Ces tovn í pasy v burgunské barvì i v ba rvì ze lené )
obèanské prùkazy Èeské republiky typu identifikaèní karty (se strojovì èitelnými údaji i
bez strojovì èitelných údajù). Obèanské prùkazy typu identifikaèní karty jsou vydávány od
kvìtna 1993.

Obèanské prùkazy by nemìly mít odstøi�ený roh roh z dùvodu zmìny trvalého pobytu
nebo zmìny rodinného stavu sòatkem. Pøesto�e obèanský prùkaz s odstøi�eným rohem
je podle zákona o obèanských prùkazech nadále platný, cizí orgány je mohou pova�ovat
za poškozený nebo za zámìrnì znehodnocený.

Pro spoleèné cesty rodièù s dìtmi do státù Evropské unie doporuèujeme, aby pou�ívali
radìji cestovní pasy ne� obèanské prùkazy. Do obèanského prùkazu rodièù se zapisuje
místo data narození a pohlaví dítìte - rodné èíslo dítìte. Rodné èíslo, jako�to vnitrostátní
identifikaèní údaj, mù�e být nesrozumitelný pro cizí orgány (s vyjímkou Slovenska).

Vydání cestovního dokladu pro nezletilé dítì

Platné cestovní doklady po zemích EU

Informace podalo Ministerstvo vnitra ÈR

Oddíl kolové ve Svitávce

4. svìtový pohár UCI
v Kuštátu na Moravì

Dne 3. záøí uspoøádal
Cykloklub Svitávka v

Kunštátu na Moravì uspoøádal
svìtový pohár v kolové za úèasti
10 oddílù rozdìlených do dvou
skupin. V napínavém finále
bojovali Radim Hasoò a Pavel
Loskot ze Svitávky s bratry
Pfaffenbergerovými z RSV
Sangerhausen.

Mlékárna
Olešníce



Obecní úøad
Hybešova 166

679 32 Svitávka

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

ousvitavka@centrum.cz

Zájezd do divadla
Kulturní komise pøi obecním úøadu poøádá zájezd na divadelní pøedstavení

do Mìstského divadla Brno.
Pøedstavení se koná v sobotu 11. 11. 2005 v 19 hodin, odjezd ze Svitávky
autobusem v 18 .
Cena vstupenky 230,- Kè, studenti a dùchodci 50% sleva, pøedprodej
vstupenek na OÚ ve Svitávce do 26. 10. 2005.

Kulturní komise pøi obecním úøadu poøádá zájezd na divadelní pøedstavení
(premiéra) do Dìtského divadla Polárka Brno.

Toto pøedstavení se koná v sobotu 26. 11. 2005 v 15 hodin, odjezd ze
Svitávky autobusem v 14 hodin.

"Sluha·dvou pánù"

"O·princeznì·Konvalince"
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Zájezd do dìtského divadla

Martina Klimešová

Kulturní informace:

Koneèná výsledková tabulka:

Dne 16. 10. 2005 získala dvojice hráèù z
Radim Hasoò a Pavel Loskot vítìzství v dalším kole svìtového poháru

UCI v japonském Tokiu pøed dvojicí Rafael Stadelmann, Andreas Zaugg v
konkurenci 10 týmù ze 4 státu.

Hráèi Oddíl Body
1. Mike Pfaffenberger / Steve Pfaffenberger RSV Sangerhausen 50
2. Radim Hasoò / Pavel Loskot CK Svitávka 1 45
3. Timo Reichen / Peter Jiricek RV Winterthur 40

15. 10. 2005 skonèila naše dvojice Pavel Vitula - Robert Loskot na výborném
tøetím místì v konkurenci osmi týmù na 59. mezinárodním turnaji Olma v St.
Gallenu ve Švýcarsku.

Mlékárna Olešníce Cykloklubu
Svitávka

za oddíl kolové pøedseda - Ing. Pavel Richter

Sport

Od 6. øíjna 2005 bude v tìlocviènì základní školy probíhat ka�dý ètvrtek v�dy od
17 do 19 hodin cvièení jógy pod heslem:

Jde o ucelený systém cvièení od nejjednodušších cvikù, pøes pøípravná cvièení
pokroèilých k jógovým pozicím. Toto cvièení je vhodné pro ka�dého bez rozdílu
vìku a zdravotního stavu.

30 00

Jóga v denním �ivotì.

Informace na tel.è. 723 875 015 - p. Jašek.


