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Vá�ení spoluobèané
Jsme opìt na konci roku a je èas se otoèit zpìt, abychom bilancovali právì konèící

rok. V letošním roce jsme pokraèovali v zapoèaté práci na opravách bytového fondu v
majetku obce a máme snahu velkou èást bytù pøevést do majetku soukromých osob.
Tím se podstatnì sní�í náklady obce na tyto byty a uspoøené peníze se mohou pou�ít
na opravy místních komunikací, pøípadnì jiné akce..
Dále je zpracován projekt na opravu námìstí a byla zadána zakázka na vypracování

projektové dokumentace pro územní rozhodnutí k výstavbì kanalizace a èistírny
odpadních vod ve Svitávce. Rovnì� jsme po�ádali ministerstvo pro místní rozvoj o
dotaci na výstavbu 13-ti bytových jednotek. Pokud by nám byla pøiznána, šlo by o
èástku cca 8 mil. Kè. Vzhledem k velmi špatnému stavu školní kuchynì a jídelny
chceme vybudovat v budovì ZŠ novou vývaøovnu s jídelnou a tím tak ušetøit �ákùm
neustálé pøecházení ze ZŠ do budovy obecního úøadu a zpìt.
Jistì jste si všimli, �e byla opravena místní komunikace na námìstí ve Svitávce vèetnì

polo�ení kanalizace. V pøíštím roce se budeme sna�it opravit panelovou cestu na
Záhonech s tím, �e bychom pøitom polo�ili pod vozovku ji� nové kanalizaèní potrubí k
nové èistièce odpadních vod. Samozøejmì, �e by se jednalo o potrubí na splaškovou
vodu.
Vá�ení spoluobèané naše snaha byla letos ukonèena opravou státní silnice v ulici

Josefa Èejky a na jaøe pøíštího roku budou dokonèeny chodníky. V souèasné
dobìprovádí Energetika Boskovice v ulicích Sedláèkové a Husové rekonstrukci el.
vedení a proto Vás prosíme o trpìlivost v pøípadì nutného vypnutí el. proudu.
Pøeji Vám i nám všem hodnì pracovních i osobních úspìchù a pevné zdraví v novém

roce 2005. Jsme odhodláni a pøipraveni vypoøádat se s úkoly, které pøed námi stojí.
Za celé obecní zastupitelstvo ve Svitávce Jiøí Šváb starosta obce

Informace obecního úøadu:

Evidence svozu komunálního odpadu za rok 2005
Úhrada místního poplatku za provoz systému shroma�ïování, sbìru, pøepravy,

tøídìní, vyu�ívání a odstraòování komunálních odpadù je stanovena Obecnì závaznou
vyhláškou obce è. 7/2004, kterou se mìní Obecnì závazná vyhláška è. 2/2004.
Tato vyhláška stanoví úhradu za odvoz komunálního odpadu na osobu a rok. V praxi

to znamená, �e ka�dý obèan, který je v obci hlášen k trvalému pobytu, nebo je
vlastníkem nemovitosti v obci je povinen obecnímu úøadu uhradit stanovený místní
poplatek za odvoz, ulo�ení a tøídìní komunálního odpadu. Odpad se ukládá do
vlastních popelnicových nádob obèanù a tøídìný odpad do oznaèených kontejnerù
umístìných v obci.
Soukromé firmy mohou svoz komunálního odpadu sjednat na základì smlouvy buï na

obecním úøadì, nebo s firmou zajiš�ující odvoz a ulo�ení. Svoz a ulo�ení provádí firma
“SITA - slu�by K.K.Š., s.r.o” Boskovice, tel.: 516 452 324.
Poplatník je povinen uhradit místní poplatek buï jednorázovì do 30. 4. kalendáøního

roku nebo ve dvou splátkách. První splátku je povinen poplatník uhradit do 30. 4. a
druhou do 31. 8. kalendáøního roku.
Poplatek je stanoven èástkou 400,- Kè na osobu a rok. Vlastníci rekreaèních objektù



Oddíl kolové ve Svitávce

Naše sportovní èinnost je v souèasné dobì zamìøena na výchovu mláde�nických
celkù. Jsme jeden z mála oddílù v rámci okresu, kteøí mají zastoupení ve všech
vìkových kategoriích, t.j. pøípravka, �áci, dorost a mu�stvo mu�ù.
U dru�stva pøípravky a �ákù dosahujeme velmi dobrých výsledkù. Za vše hovoøí ta

skuteènost, �e dru�stvo pøípravky v soutì�ním roèníku 2003/2004 vyhrálo v rámci
okresu vše, co se vyhrát dalo a v krajském kole skonèili na velmi pìkném 5. místì. V
souèasné dobì nás za výbìr okresu reprezentují 3 hráèi z pøípravky a 4 hráèi
mladších �ákù.
Pro postupnost a návaznost na výchovu hráèù pro mu�stvo mu�ù bylo zalo�eno

dru�stvo dorostu. Vzhledem k tomu, �e mu�stvo je pøevá�nì slo�eno z hráèù kteøí
pøišli ze �ákù jsou jejich výsledky zatím v rámci mo�ností. Toto mu�stvo ale zdobí
velmi dobrá tréninková úèast a morálka.
Mu�stvo mu�ù nám a celé sportovní veøejnosti pøipravilo v podzimní èásti soutì�ního

roèníku 2004/2005 velké zklamání a nejhorší výsledky a umístìní za posledních
mnoho let. Situace v tomto mu�stvu je velmi kritická. Není hráèská základna, dobøí
hráèi nám odcházejí jinam a sehnat nové hráèe je velmi obtí�né. Pøesto výbor oddílu

400,- Kè za rok. Soukromé firmy hradí poèet popelnicových nádob x 400,- Kè.
Od poplatku jsou osvobozeni:

dìti do 3 let vìku, dìti do 12 let hradí 50% poplatku
obèané umístìní v poplatkovém roce v nápravném zaøízeni

Nedoplatky poplatníkù po termínu stanoveném vyhláškou budou vymáhány dle
zákona è. 337/1992 Sb., o správì daní a poplatkù, ve znìní pozdìjších pøedpisù.
Odvoz komunálního odpadu je 1 x za 14 dnù, ka�dý lichý týden v pátek.

Dle Obecnì závazné vyhlášky è. 11/2004 obce Svitávka, kterou se mìní Obecnì
závazná vyhláška è.1/2004 o místních poplatcích je poplatek za psa splatný
jednorázovì do 30. 6. 2005.
Sazba poplatku èiní i u dùchodcù 120,-Kè za rok na jednoho psa, u druhého a

ka�dého dalšího je poplatek zvýšen o 50%.
Poplatek ze psa je povinen platit ka�dý dr�itel psa (od stáøí 3 mìsícù), který má trvalý

pobyt v naší obci.

Poplatek za psa za rok 2005

I v letošním roce se nám daøilo ve všech vìkových kategoriích získat medailová
umístìní v mistrovských soutì�ích i na významných mezinárodních turnajích.
Naši mu�i Pavel Loskot a Radim Hasoò se umístili na tøetím místì mistrovství ÈR a

probojovali se do finále svìtového poháru, které se bude hrát 12.3.2005 v nìmeckém
Baesweileru. Miloslav Novák a Dušan Jalový vybojovali postup do druhé ligy mu�ù.
Naši junioøi Jakub Hamerský a Lukáš Novotný získali první místo a Lukáš Richter a
Ladislav Dvoøák druhé místo na mistrovství ÈR. První dru�stvo obsadilo v kvìtnu na
mistrovství Evropy v rakouském Lostau  ètvrté místo. V �ákovské kategorii se Pavel
Richter a Martin Hudský umístili na druhém místì mistrovství ÈR. V Èeském poháru
�ákù si druhé místo vybojovali Jan Stibor a David Richtr. V letošním roce jsme také
uspoøádali  dva mezinárodní turnaje v Kunštátì na Moravì, kde máme mo�nost hrát
na høišti s mezinárodními rozmìry.
Nejen sportovními výkony se v letošním roce mù�eme prezentovat. Ve spolupráci s

Obecním úøadem jsme se podíleli 50% na financování renovace podlahy  v tìlocviènì
základní školy ve Svitávce.

Za oddíl  kolové  Ing. Pavel Richter

SK MORAVAN Svitávka



Tìlocvièná jednota Sokol Svitávka

Po nároèné, rozsáhlé a skoro celý rok probíhající opravì se dnem 15. listopadu
2004 znovu otevøely dvéøe naší sokolovny.

Ve zmodernizované, èistém a teplém prostøedí zaèínají cvièit a trénovat všechny
naše oddíly: - rodièe a dìti

- aerobik
- �ena - zdravotní tìlocvik
- dìti - sportovní hry
- florbal
- badminton
- stolní tenis
- tenis

Souèástí tìlovýchovných aktivit je také posilování tìlesné zdatnosti u mu�ù a
zachování, nebo získání štíhlé linie u �en. K tomu má slou�it novì otevøená posilovna,
modernì vybavená.

Zveme všechny zájemce o zdravý �ivotní styl do naší sokolovny!
Bli�ší informace na tel. èísle: 721 615 890.
Zároveò nám dovolte Vás pozvat na Sokolský ples, který se bude konat 15. 1. 2005.

Tìlocvièná jednota SOKOL, Svitávka

Myslivecký spolek Svitávka

Myslivecký spolek Svitávka se svými sedmnácti èleny obhospodaøuje spoleèenstevní
honitbu o výmìøe 586 ha. Hlavní náplní èinnosti spolku je pøedevším ochrana pøírody,
zajiš�ování krmení pro zvìø, zlepšení �ivotních podmínek, zvìøe, umìlé odchovy a v
neposlední øadì i veøejnì prospìšná èinnost jak pro úèely obce, tak i zemìdìlského
dru�stva brigádnickou formou.

V letošním roce napø. myslivci provádìli sbìr kamení na pozemcích urèených
vedením zemìdìlského dru�stva, uklízeli klest po tì�bì lesa napadaného kùrovcem,
kde na vzniklých holinách následnì vysázeli nìkolik tisíc sazenic lesních stromkù za
úèelem znovuobnovení znièeného porostu.

Vzhledem k tomu, �e myslivec je (ve vìtšinì pøípadù) tvor spoleèenský, rozhodl se
místní spolek po mnoha letech uspoøádat 22. 1. 2005 v prostorách místní Sokolovny
"Myslivecký ples" s bohatou vìcnou i zvìøinovou tombolou, se širokou škálou specialit
myslivecké kuchynì, doplnìnou módní pøehlídkou i dobrou náladou.

Èlenové mysliveckého spolku zvou srdeènì pøíznivce dobré pohody nejen na tuto
kulturní akci, ale i na vše prospìšné pro �ivotní prostøedí, zvìø a nás všechny.

èlenové MS

kopané si dal za hlavní úkol pøes zimní pøestávku toto mu�stvo vhodnì doplnit a posílit.
Spokojeni jsme s výsledky pøi úpravách a zkulturòování našeho areálu. V loòském

roce se nám podaøila finanènì velmi nároèná akce - zastøešení našich kabin. V
souèasné dobì probíhá rekonstrukce sprch a sociálního zaøízení. Tyto akce bychom
však nemohli uskuteènit bez finanèní pomoci Obecního úøadu ve Svitávce, dotace z
Krajského úøadu a Okresního sdru�ení ÈSTV Blansko. Našim cílem do budoucna je
zatravnìní hlavní plochy høištì a zbudování tréninkového høištì.
Závìrem nám dovolte Vás srdeènì pozvat na tradièní Reprezentaèní ples, který se

koná 5. února 2005.
Vzhlede k tomu, �e tyto øádky budete èíst v dobì vánoèní dovolte nám jedno pøání -

mnoho klidu, pohody ale i štìstí, zdraví a spokojenosti v novém roce 2005. To vše
obèanùm Svitávky pøeje

Sportovní klub MORAVAN Svitávka, oddíl kopané



Obecní úøad
Hybešova 166

679 32 Svitávka

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

ousvitavka@centrum.cz

Kulturní informace:
Adventní koncert

Sálem obecního úøadu ve Svitávce znìly v nedìli 5. prosince odpoledne tóny
adventního koncertu. Tento zde uspoøádala kulturní komise pøi obecním úøadì. Jako
hosté zde vystoupil soubor “Schola Knínice” pod vedením Kateøiny Koneèné.
Moderními písnìmi v pojetí adventní doby tento mladý a nadìjný soubor sklidil od
pøítomných posluchaèù velké ovace. Vzápìtí po vystoupení hostujícího souboru
nastoupil na podium svitávecký smíšený pìvecký chrámový sbor pod vedením
Leontýny Koryèánkové. Také on zazpíval skladby zamìøené na dobu pøedvánoèní. Po
doznìní písní obou souborù následovala sólová èísla. Byla to skladba “Èarovné noci”
od P. Fialy. Sólo sopránové zpívala M. Vávrová, altové R. Puèálková, lesní roh sl.
Wilhelmová, flétna L. Koryèánková, klavír L. Fojtová. Svitáveckému publiku se v
následující skladbì Giuseppe Sammartiniho “Koncert F dur, 3. vìta” pøedstavila
nejmladší úèastnice adventního koncertu Michaela Koudelková, �ákynì 5. roèníku
ZuŠ v sólové høe na sopránovou zobcovou flétnu. Její vystoupení sklidilo u publika
neutuchající aplaus.
Závìr nedìlního adventního patøil jejímu milému hostu sólistce Janáèkovy opery v

Brnì Nadi bláhové. Svým èistým sopránem zazpívala skladbu od Roberta F hrera
“Tichý kraj pùlnoèní” za klavírního doprovodu L. Fojtové a pøíèné flétny L.
Koryèánkové. Druhým v poøadí byla “PASTORELA” od J. E. Kypty. Pro dlohotrvající a
neutuchající potlesk obecenstva pøidala ještì solitka dvì skladby a to “PANIS
ANGELICUM” od Cézara Franca a “AVE MARIA” od Šubrta.
Více jak stovce spokojených posluchaèù se vùbec nechtìlo domù, jak byli s výkony

všech úèinkujících spokojeni. Mì z tohoto místa zbývá ji� jen všem úèinkujícím
upøímnì podìkovat za krásný umìlecký zá�itek z toho koncertu a tìšit se na další v
poøadí ji� desátý!

ü

Miroslav Holík

Základní škola informuje:

Výpoèetní technika ve výuce na ZŠ Svitávka
V letošním roce se na naší škole zaèala v širší míøe uplatòovat nová forma výuky.

Jedná se o e-learning, metodu, pøi které �áci plní úkoly pøímo na poèítaèích
pøipojených k internetu a ihned získávají zpìt informace o úspìšnosti øešení. díky
prostøedkù, které jsme získali ze státního rozpoètu, byla umo�nìna taková práce všem
�ákùm devátého roèníku v èeském jazyce a matematice jako forma pøípravy na
pøijímací zkoušky na SŠ. Pá�áci procvièují èeskou mluvnici tímto zpùsobem pøímo v
hodinách èeského jazyka a do konce kalendáøního roku pøedpokládáme, �e stejnì
budou pracovat i dìti v šesté tøídì.

Internetové kurzy, které poskytují dìtem mo�nost pracovat podle vlastních potøeb,
bez stresu, spìchu nebo zbyteèných prostojù, však nejsou jediným zlepšením v naší
práci s výpoèetní technikou. Poèítaèe postupnì pronikají i do hodin anglického jazyka,
kde pomáhají pøi zvládnutí gramatiky, ale díky multimediálním programùm výraznì
zkvalitòují i práci s mluveným textem a umo�òují ka�dému �ákovi postupovat vlastním
tempem. V prùbìhu letošního roku by tuto mo�nost mìli mít všichni �áci naší školy
podle toho, jak rychle nám výrobce dodá kompletní øady programù.

Všichni vìøíme, �e tyto nové formy výuky budou pro �áky nejen zajímavé, ale
umo�ní jim i lepší zvládnutí uèiva a tudí� úspìšnìjší uplatnìní v praxi.

Ivana Pøichystalová


