
Zpravodaj obce Svitávka

Zasedání obecního zastupitelstva dne :22. 09. 2003
OZ projednalo Vyhlášku obce è. 1/2003 o zøízení fondu rozvoje bydlení v obci.
Obecní zastupitelstvo projednalo �ádost rodiny Šalovských o pronájem pozemku "U Horního

mlýna". OZ doporuèuje nevyhovìt této �ádosti.
OZ projednalo �ádost p. Dufkové o koupi obecního pozemku 1765/1 (èásti) - OZ doporuèuje

pøedat komisi výstavby - provede šetøení na místì, bude projednáno v pøíštím zastupitelstvu.
OZ projednalo zámìr o odprodeji domu è. 162.
OZ projednalo Smlouvu o dílo na opravu komunikace na ulici Svatopluka Èecha s firmou

DEAS ve výši 995 678,- Kè OZ souhlasí s tím, �e bude vypracován dodatek o pozastávce %
finanèních prostøedkù.

OZ projednalo cenu pozemku (p. Marková parc. è. 32/1, p. Šalovský - parc. è. 683/1), jejich�
prodej byl schválen na jednání OZ 19. 8. 2003. P. Šalovský - 15,- Kè/m . P. Marková - za cenou
pøi poøízení s tím, �e zamìøení hradí kupující.

Starosta obce informoval OZ o termínu slavnostního otevøení DPS 14 listopadu 2003 - OZ
projednalo èástku ve výši 25 000,- Kè na obèerstvení pøi této slavnosti.

Starosta informoval OZ o pøevedení kompetencí z kraje na OÚ Svitávka.
OZ projednalo nabídku na úpravu prostranství pøed DPS. OZ doporuèilo jen základní úpravu s

odstranìním �ivého plotu. OZ projednalo dokonèení sportovního povrchu u DPS (350 000,- Kè).
OZ projednalo zámìr na výstavbu bytovky. OZ schválilo podat �ádost o dotaci na ministerstvo

pro místní rozvoj a koupi projektu.
OZ projednalo �ádost pìveckého sdru�ení - kulturní komise pøi OÚ - ve výši 15 000,- Kè na

zajištìní úèasti na adventním koncertu na Staromìstském námìstí v Praze.
OZ projednalo a schválilo nutnost rekonstrukce vytápìní tìlocvièny pøi ZŠ ve Svitávce.
OZ projednalo �ádost na provedení in�enýrských sítí ke stavebním pozemkùm na ulici Krátká.

Starosta obce sjedná schùzku na 1. 10. 2003 se zúèastnìnými �adateli k bli�šímu projednání
�ádosti. P. Hanák informoval o kácení stromù z dùvodu napadení kùrovcem firmou Mallespol.
OZ odsouhlasilo 14 hlasy prodej døeva na pilu. P. PaedDr. Hoffmanová pøednesla rozpoètové
opatøení è. III/2003.

OZ projednalo �ádost Sokola o dotaci na rekonstrukci topení v Sokolovnì - èerpání na faktury
ve výši 150 000,-Kè.

OZ povìøilo starostu obce provedením inventarizace a projednalo a schválilo slo�ení
inventarizaèních komisí.
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Zasedání Obecního zastupitelstva dne 20. 10. 2003

Pøejeme všem spoluobèanùm

Ze zasedání obecního zastupitelstva:

a mnoho osobních i pracovních úspìchù.

Š�astný Nový rok

prosinec 2003

Èlenové obecního zastupitelstva



OZ schválilo cenu pozemku p. Ivo Kupsovi, jeho� prodej byl v OZ schválen 19. 5. 2003 a to ve
výši 30,-Kè/m (528 m ).

OZ projednalo vnitøní platový pøedpis obce a jeho zrušení.
OZ projednalo a odsouhlasilo dìlení pozemkù 1765/2 , 1763 - v k. ú. Svitávka, jejich� prodej

byl schválen 2. 9. 2002.
OZ projednalo pravidla pro poskytování pùjèek z FRB. OZ schválilo komisi pro posuzování

�ádostí o tuto pùjèku (finanèní komise + p. Mgr. Randula).
P. Hanák informoval zastupitelstvo o plánovaném chodníku od Labutì k Sasinì - tato akce je

neproveditelná, a o tì�bì døeva z dùvodu napadení kùrovce a o problému kanalizace z
"Domkù".

P. Hoffmanová pøednesla stav rozpoètu obce.
OZ projednalo rozvoz obìdù pro nemohoucí obèany.
P. Mazal po�ádal o finanèní a technickou pomoc pøi provozování kluzištì za MORAVAN

Svitávka. P. Mazal dodá do pøíštího zastupitelstva kalkulaci po�adavku.

Ing. Cetkovský zodpovìdìl dotazy hostù, týkající se podmínek èerpání pùjèky z Fondu rozvoje
bydlení.

OZ projednalo Smlouvu o pùjèce a Zástavní smlouvu.
Pan Mgr. Randula pøednesl Zprávu školské komise o základní škole ve Svitávce vzhledem k

optimalizaci sítì škol.
Pan Hanák informoval o situaci kolem nepovolené skládky a kontejneru v její blízkosti.
OZ opìtovnì projednávalo nebezpeènou dopravní situaci pøed Základní školou ve Svitávce.
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Zasedání Obecního zastupitelstva dne 24. 11. 2003

Zasedání Obecního zastupitelstva dne 15. 12. 2003
Na základì �ádosti pøíznivcù motokrosového sportu byla ustanovena komise, jejím� úkolem

bude øešit jejich po�adavek na vyèlenìní prostoru v obci pro jejich sportovní èinnost.
Byl schválen návrh aktualizované vyhlášky o místních poplatcích. Proti døívìjšímu znìní se

mìní poplatek ze psù na 120,- Kè.
Byla schválena zmìna poplatku za svoz domovního odpadu na èástku 400,- Kè na osobu. Dìti

do tøí let jsou osvobozeny, do dvanácti let platí polovièní poplatek.

Cena odpadù a ekologické chování obèanù
Vyhláškou è.2/2004 schválilo obecní zastupitelstvo úhradu na rok 2004 za odvoz komunálního

odpadu ve výši 400 Kè za osobu a rok. Tento citelný nárùst vychází ze strohých ekonomických
èísel za rok 2003, kdy obec uhradila za svoz komunálního odpadu èástku 735 tisíc korun,
pøièem� poplatky od obèanù za tento svoz èinily 440 tisíc a zbývajících 295 tisíc korun bylo
hrazeno z rozpoètu obce; èili obèané Svitávky (vèetnì majitelù rekreaèních objektù) zaplatili 735
tisíc, z toho 60% nákladù uhradili pøímo a 40% nepøímo. Rozhodující tedy není podíl pøímé a
nepøímé platby, ale celkový objem odpadu. Tento objem mohl být výraznì menší za pøedpokladu
ohleduplného a ekologického chování obèanù. Uveïme alespoò dva pøíklady:

- bezohledné opakované vytváøení èerné skládky v prostoru pøed bývalou skládkou v
Podhradišti si vy�ádalo zbyteèné desetitisícové náklady

- pohodlnost mnohých pøi ukládání PET lahví (ignorace sešlápnutí lahví) znamená, �e platíme
za odvoz vzduchu

Nezpochybnitelné jsou následující skuteènosti:
- ceny za odvoz odpadu v krátké dobì dramaticky porostou nahoru a obce, jejich� obèané

budou vykazovat vyspìlé ekologické chování, budou mít obrovskou výhodu
- èím vìtší je podíl nepøímé platby za odpady, tím menší je vùle po ekologickém chován
- vytváøení potøebných ekologických návykù obèanù musí mít alespoò dvì základní formy, a
to jak formu informaèní a argumentaèní, tak i formu represe a pokut vùèi tìm, kteøí
nezareagují na tu pøedchozí

Závìrem ještì jedno vysvìtlení: dùvodem osvobození platby za dìti do 3 let a polovièní sazby
pro ostatní dìti a mláde� není �ádný technologický kalkul o mno�ství vyprodukovaného odpadu,
ale vyjádøení vùle zastupitelstva na podporu rodin s dìtmi.

Miloš Randula



Informace o høbitovnictví

Stavba bytového domu

Od 1. 1. 2002 je v platnosti zákon èís. 256/01 týkající se mimo jiné i provozování pohøebiš�. Dle
tohoto zákona je provozovatel pohøebištì (u nás OÚ) povinen vést evidenci související s
provozováním veøejného pohøebištì a to následující údaje: jméno, pøíjmení, adresu trvalého
bidlištì a rodné èíslo nájemce hrobového místa, datum uzavøení nájemní smlouvy a dobu trvání
platnosti této smlouvy zaplacenou u nás pøevá�nì na 10 rokù.

Ka�dé hrobové místo musí mít písemnou smlouvu s nájemcem hrobového místa (jeden obèan
mù�e býti nájmcem i nìkolika hrobových míst) a tento nájemce rozhoduje o ulo�ení zemøelých
nebo uren a jen tento nájemce mù�e po dohodì se správcem høbitova dát pøíkaz k likvidaci
hrobu.

U hrobù, které nemají písemnì urèeného nájemce, rozhoduje o manipulaci nebo likvidaci
hrobu správce høbitova a to i bez souhlasu rodiny pohøbených. V pøípadì, �e dosavadní u�ivatel
hrobového místa odmítne uzavøít písemnou smlouvu, jeho dosavadní právo k u�ívání hrobového
místa zanikne po uplynutí 6 mìsícù ode dne, kdy mu byl doruèen návrh smlouvy a nájmu
hrobového místa.

Náš høbitov byl zalo�en v roce 1835, rozšíøen byl roku 1886 a další rozšíøení takzvaného
horního høbitova bylo v roce 1945. Koneèný vzhled byl høbitovu dán roku 1958. Celkem máme
768 hrobových míst a v souèasné dobì je dán návrh na likvidaci 138 hrobù na starém høbitovì v
èásti I. - IV. V provozu zùstane 600 hrobù pro ulo�ení rakví a 30 hrobù pro ulo�ení uren.
Probíhajícím rozšíøením pøibude jedna øada to je 32 hrobù ke tøem zbývajícím z posledního
rozšíøení.

Pro informaci uvádíme rozdìlìní høbitova do èástí I. - VII.:
Èást Umístìní Poèet hrobù Z toho likvidace Zùstává
I. vpravo u vchodu 120 34 86
II. vlevo u vchodu 127 30 97
III. vlevo u schodù 102 35 67
IV. vpravo u schodù 108 39 69
V. nahoøe 125 125
VI.-VII. zbývající 186 186
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Po dokonèení zapoèatého rozšíøení bude pode zdí jedna øada tj. 60 urnových hrobù a rozmìru

1 x 1 m a tøi øady tj. 96 hrobù pro rakve.
V pøípadì úmrtí nájemce hrobového místa pøebírá jeho povinnosti novì navr�ený z øad

pozùstalých, nebo nejbli�ší èlen rodiny nájemce.
Pro u�ivatele hrobu, kteøí nemají písemnou smlouvu o pronájmu hrobového místa, i kdy� byli

dosud nájemci, doporuèujeme, aby se kterékoliv pondìlí nebo ètvrtek v dobì od 6 -11 a
12 - 16 hodin telefonicky (516 471 271) nebo osobnì spojili se správcem høbitova, který Vám
zodpoví Vaše dotazy.

Pøi úmrtí v rodinì je nutno donést parte na OÚ a zde vyplnit dotazník o zemøelém a to pøi
pochování do hrobu nebo zpopelnìní.

Obec Svitávka plánuje výstavbu nové bytovky o asi 10 bytech. Financování výstavby je
zamýšleno pomocí sdru�ování prostøedkù, byty jsou plánovány o velikosti 3+1, 2+1, 1+1. Pokud
máte zájem, úèastnit se této výstavby, obra�e se na pracovníky OÚ.
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Správce høbitova
Josef Špidla

Informace obecního úøadu:

Informace ze sportu:

SK MORAVAN Svitávka - oddíl kopané
V hodnocení soutì�ního podzimní èásti roèníku 2003/2004 bychom chtìli zaèít od nejmladší

kategorie t.j. pøípravkou našeho oddílu. Toto mu�stvo nám dìlá nejvìtší radost jak umístìním v
tabulce, tak i pøedvádìnou hrou. Po podzimní èásti je na 1. místì v tabulce okresního pøeboru s
impozantním skóre 80:2, co� je v prùmìru 10 branek na zápas. Ve støelecké tabulce je Luboš



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

ousvitavka@centrum.cz

Pìvecký sbor ve Svitávce nespí na vavøínech
Pravidelnì v�dy v pátek od 17 do 19 hodin se schází a pod vedením paní uèitelky

Koryèánkové pilnì nacvièuje nové skladby od rùzných autorù. Zpívá a vystupuje všude a to
nejen doma, ale napøíklad pøi "Sborování" to je na nesoutì�ní pøehlídce pìveckých sborù z celé
Moravy v�dy v mìsíci èervnu v Boskovicích. Dále zají�dìl obohatit svými zpìvy poutní mše v
Sebranicích, zpíval pøi posvìcení kostela v Kunštátì.

Smíšený pìvecký sbor pøi kulturním zaøízení OÚ Svitávka však nevystupuje jen doma a
blízkém okolí, nýbr� má ji� víceletou tradici. Svými zpìvy obohacuje a obveseluje všechny ty,
jim� hudba a zpìv èiní dobøe. Bylo to napøíklad vystoupení v Rakouském poutním místì
MARIAZEL, MELKU, na svatém KOPEÈKU u Olomouce, ji� tøikrát zpíval sbor v Mikulovì. V
mìsíci záøí byl pozván na ji�ní Moravu, kde vystupoval v Jaroslavicíh a Slupi u Znojma. V nedìli
26. øíjna byl pozván do Lipovce u Blanska, kde svými zpìvy obohatil oslavy 160 výroèí od
posvìcení tamního chrámu a byl mile pøijat paní øeditelkou školy - jinak bývalou obèankou
Svitávky, paní Jaroslavou Školaøovou, která všem úèinkujícím pøipravila malé pohoštìní,
provedla celý sbor ještì novotou vonící základní školou a po té nás ještì zavedla do sálu
kulturního domu, kde jsme shlédli výstavu, na které byla pøedvedena ukázka prací, co vše jde
vyrobit ze �itné slámy a její� výrobky jsme si hned mohli zakoupit. Na výstavì jsme si té�
prohlédli kroniku obce a její písemnosti z historie. Na závìr veèera zaznìlo z úst pøedsedy
obèanského sdru�ení "VÁPENÍÈEK" pana Skácela vøelé podìkování za pìkné vystoupení, té�
øeditelka školy se pøipojila svými díky, popøála Svitáveckému sboru hodnì dalších úspìchù a ve
veèerních hodinách jsme se všichni s dobrými pocity vraceli domù.

Poslední naší akcí byl Vánoèní koncert, který se konal v nedìli 7. prosince 2003 v sále
obecního úøadu.

Za smíšený pìvecký sbor
Miroslav Holík

Mikulášská nadílka
V pátek dne 5. 12. 2003 uspoøádal "Ochotnický

spolek" Mikulášskou nadílku pro naše dìti.
U sváteènì ozdobeného smrku na námìstí se

sešlo mnoho rodièù s dìtmi, andìlù i èertù.
Akce mìla velký úspìch a všem, co se na ní

podíleli patøí náš dík za jejich pøíspìvek k dìní v
obci.

Pro ty co se nemohli akce zúèastnit uveøejòujeme
alespoò fotografii.

Chloupek s 24 brankami na 2. místì a Kamenický Patrik s 17 brankami na místì 4. Za
pøedvádìnou hru a výkony byli hráèi Chloupek, Kamenický, Záboj a Dyèka pozváni do okresního
výbìru pøípravek pro mezinárodní turnaj v Brnì, kde se pøedvedli v dobrém svìtle.

Solidní výkon pøedvádí i dru�stvo �ákù, které je na 4. místì v tabulce okresního pøeboru, co�
je dobrým odrazovým mùstkem pro jarní èást soutì�e.

Novì budované mu�stvo dorostu zùstává zatím za svými mo�nostmi a v tabulce je na 9.
místì. Kladem tohoto mu�stva je velmi dobrá treninková morálka.

Zklamáním pro náš oddíl jsou výkony mu�stva mu�ù. Po velmi dobrém zaèátku, pøišel útlum a
poslední zápasy se vùbec nepovedly. V tabulce okresního pøeboru III. tøídy je na 6. místì.

Sportovní klub poøádá 31. ledna 2004 tradièní
na který Vás co nejsrdeènìji zveme.
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MORAVAN - Oddíl kopané Reprezentaèní ples

Všem našim pøíznivcù pøejeme do nového roku 2004 hodnì zdraví, lásky a spokojenosti

Obecní úøad
Hybešova 136

679 32 Svitávka

Kulturní informace:


