
Zpravodaj obce Svitávka
prosinec 2005

Vá�ení spoluobèané,

starosta obce Ing. Martin Cetkovský

rok 2005 pøinesl naší obci a nám všem mnoho zmìn.
Dovolte mi, abych touto cestou vyjádøil podìkování vám všem,
kteøí jste jakýmkoliv sebemenším podílem pøispìli ke zlepšení
kvality �ivota v naší obci. Zároveò slibuji za sebe a za vedení
obce, �e v pøíštím jistì pro nás všechny znovu nároèném roce
udìláme vše proto, aby zapoèaté snahy byly úspìšnì
realizovány a aby se naše obec dále úspìšnì rozvíjela. Tímto
chci také vám všem popøát klidné pro�ití Vánoèních svátkù a š�astný Nový rok. A
v novém roce hodnì zdraví, štìstí, lásky a úspìchù v osobním i pracovním
�ivotì.

Slovo starosty:

Informace obecního zastupitelstva:

Zasedání dne 10. 10. 2005
Zastupitelstvo obce vzalo na vìdomí petici obèanù ulice „U Koupalištì“. Pan

Horák informoval ZO o jednání se Zemìdìlským dru�stvem Sebranice.
Zastupitelstvo obce povìøuje starostu obce odpovìdìt na petici obèanù. Bude
vyzván nezávislý odborník k provìøení stavu pozemku a na základì jeho
posudku bude situace dále øešena.

Zastupitelstvo obce projednalo dopis p. Matìjky, týkající se stavu místní
komunikace na ulici Františka Øepky a zbudování chodníkù na této ulici. Most a
výtluky ji� byly opraveny, generální oprava bude øešena v návaznosti na
koncepci rozvoje obce, v závislosti na výstavbu nových rodinných domkù v
lokalitì „V kopcích“. Vybudování chodníkù – je tøeba nejprve vyøešit
majetkoprávní vztahy s majiteli pozemkù, na nich� budou chodníky zbudovány.

Zastupitelstvo obce projednalo zámìr o prodeji pozemku p. è. 255/25 na
základì �ádosti p. Èechové.

Zastupitelstvo obce doplnilo volbou èleny komisí a výborù(èlen kontrolního
výboru p. Radomír Šmeral, èlenové kulturní komise: p. Miloš Lepka a p.
Miroslava Holasová)

Zastupitelstvo obce schválilo návrh ceny vodného na rok 2006 ve výši
letošního ceny letošního roku , tj. 14,60 Kè.

ZO projednalo schválení zámìru výkupu parcel p. è. 1938/21, 1960/3 a ZE
1964/2 – pøíjezdová cesta ul. Krátká.



Proto�e se mno�í dotazy na ekonomickou výhodnost polo�ení travního koberce
pøi rekonstrukci námìstí uvádíme vyjádøení dodavatelské firmy s ekonomickou
kalkulací, z které vycházelo obecní zastupitelstvo pøi rozhodování o zpùsobu
vytvoøení travnatých ploch na námìstí:
Naše firma velmi èasto doporuèuje svým zákazníkùm realizaci trávníku formou

polo�ení travního koberce, obzvláštì v  zatì�ovaných nebo v jinak exponovaných
(napø. esteticky) lokalitách. Jako zdùvodnìní i obhájení správnosti takto zvolené
technologie, která na první pohled vypadá nároèná a pro laika i èasto finanènì
neúnosná, uvádím následující vysvìtlení: zalo�ení špièkového trávníku vèetnì
pøípravy pùdy, mechanického a chemického odplevelení stojí dle všeobecnì
respektovaného ceníku zemních prací a úpravy území podle ÚRS (Znalecký
ústav v  oblasti ekonomiky stavebnictví) cca 45 Kè/m . Dvouletá kvalitní údr�ba (
25 seèí roènì – 1,50 Kè/m , 4-krát hnojení trávníku - 2,50 Kè/m , chemické
odplevelení selektivním herbicidem – 2-krát roènì- 2,90 Kè/m , vertikutace
(proøezání trávníku) -2 krát roènì- 2 Kè/m , aerifikace (provzdušnìní) -1 krát
roènì – 1,70 Kè/m ).
Tímto jednoduchým a snadno ovìøitelným výpoètem dojdeme k cenì kvalitnì

zalo�eného dvouletého trávníku 163 Kè/m . Právì v tuto chvíli je tøeba si
uvìdomit, �e pøesnì takový trávník (dvouletý, plnì zapojený s hustým drnem bez
plevelu) získáváme v okam�iku polo�ení travního koberce. Pokud si správný
hospodáø uvìdomí tato fakta, je pouze otázkou finanèní rozvahy a dostatku
investièních prostøedkù uèinit správné rozhodnutí, to je polo�it travní koberec
vèetnì práce i vlastního koberce za cenu 150 Kè/m . Jsem rád, �e i pøedstavitelé
obce Svitávka toto správné rozhodnutí uèinili, nebo� tím mimo jiné dali najevo
svým spoluobèanùm, �e chtìjí moudøe hospodaøit a výsledky své práce
poskytnout k u�ívání obèanùm bez zbyteèných odkladù a vedlejších nákladù.
S pøátelským pozdravem jménem firmy EDEN Brno,
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Ing. Miloš Netolický, EDEN Brno

Zasedání dne 8. 11. 2005

Veøejné zasedání dne 15. 12. 2005
Ve ètvrtek dne 15. 12. 2005 probìhlo v malém sále na obecním úøadu veøejné

zasedání, kde starosta obce a èlenové obecního zastupitelstva podali podrobné
informace k probíhající rekonstrukci námìstí a plánovanému øešení dopravní
situace v prostoru námìstí - Jiráskova (Slepá ulice). Na závìr byly zodpovìzeny
dotazy pøítomných obèanù.

Starosta obce pøedlo�il zastupitelstvu obce znalecký posudek na èistièku
odpadních vod v areálu bývalé Vlnìny Svitávka a dra�ební vyhlášku veø.
dobrovolné dra�by na ÈOV. Seznámil zastupitelstvo obce s vyvolávací cenou ve
výši 100.000,-Kè. ZO schválilo 12 hlasy úèast na dra�bì obce Svitávka. ZO
schválilo èástku 150.000,-Kè za kterou obec Svitávka mù�e ÈOV vydra�it.

Zastupitelstvo obce schválilo zbudování chodníku v délce 85 m na námìstí ve
Svitávce – po kvìtináøství Sluneènice.



Netradièní odpoledne
Bì�né odpoledne, které dennì pro�ívají dìti v Mateøské škole ve Svitávce, bývá

plné her, kreslení, zpìvu a jiných èinností.
Ve støedu 30. listopadu 2005 však dìti pro�ily odpoledne netradièní. Ve tøídì u

"Berušek" se sešly maminky i babièky našich dìtí, aby si pøipomenuly blí�ící se
vánoèní èas, spojený s peèením cukroví.

Jedna maminka vyzdobila tøídu krásným adventním vìncem, jiné donesly
kazetu nebo CD s koledami, objevily se i hotové perníèky. Ostatní maminky
pøipravily "tìsto" a mohlo se zaèít: vanilkové rohlíèky, váleèky, kulièky, košíèky...
Paní kuchaøka v kuchyni nestaèila péct. Za chvíli byla školka provonìná a mohlo
zaèít ochutnávání. A� se bøíška i oèka dostateènì nasytila, schovali jsme nìco
také na druhý den kamarádùm, kteøí se nemohli zúèastnit. Nìco zùstalo i na
vánoèní besídku u stromeèku, která se uskuteènila 16. prosince. Dìti pod
stromeèkem našly spoustu hraèek, se kterými si budou ve školce po celý rok hrát.
Nikomu se nechtìlo domù. U� dnes víme, �e se budeme tìšit na další netradièní
odpoledne - tøeba na Velikonoce.

Øeditelka MŠ - Jitka Davidová

Mateøská škola

Komerèní sdìlení:

Sklenáøské práce
Sklenáøství Josef Kuèera, provozovna Hybešova 166, svitávka (budova
obecního úøadu) provede sklenáøské práce na telefonické objednání v�dy v
sobotu od 12 do 15 hodin. Tel.: 516 452 946, mob.: 736 765 076.00 00

Poplatky za sbìr komunálního odpadu

Úklid obce

V poplatkovém roce 2005 jsou dosud pohledávky za systém shroma�ïování,
sbìru, pøepravy, tøídìní, vyu�ívání a odstraòování komunálního odpadu ve výši
38.000,- Kè.
Od obèanù, kteøí neuhradili místní poplatek budou pohledávky vymáhány dle
zákona è. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znìní pozdìjších pøedpisù a
zákonaè. 337/1992 Sb., o správì daní a poplatkù, ve znìní pozdìjších pøedpisù a
to upozornìním na nedoplatek, platebním výmìrem, výzvou k zaplacení
nedoplatku v náhradní lhùtì a exekuèním pøíkazem.

Upozoròujeme obèany, �e platí pøísný zákaz parkování automobilù na
chodnících, z dùvodu omezení zimní i letní údr�by a úklidu a omezeni pohybu
chodcù.

Josef Horák, místostarosta

Informace z obecního úøadu:



Obec Svitávka
Hybešova 166

679 32 Svitávka

Telefon: +420 516 471 271
E-mail:
http://www.svitavka.com

info@svitavka.com

Sport:

Adventní koncert
Dne 19. 12. 2005 uspoøádala kulturní komise v sále obecního úøadu jubielní

za úèasti smíšeného pìveckého sboru z Jevíèka a
Svitávky a Komorního sboru z Boskovic
10. ADVENTNÍ KONCERT

pod vedením sbormistrù Petra Pávka,
Tomáše Pléhy a Leontiny Koryèánkové. Prùvodní slovo pronesl Pavel Krejcar.
Výtì�ek ze vstupného byl odeslán na konto adventních koncertù poøádaných
Èeskou televizí.

kulturní komise

Vyhlášení sportovce roku
Sportovní komise obecního úøadu pøipravuje na poèátek roku 2006 vyhlášení

nejlepších sportovcù roku 2005, Pokud máte zájem nominovat jednotlivce nebo
sportovní kolektiv na toto vyhlášení oznamte svoji nominaci v první polovinì
mìsíce ledna pracovníkùm OÚ.

sportovní komise

Kulturní informace:

Plesová sezóna
Reprezentaèní ples SOKOLu Svitávka 14. 1. 2006, hraje hudební skupina

J.Molta
Myslivecký ples 21. 1. 2006, hrajeARCUS
Reprezentaèní ples SK MORAVAN 4. 2. 2006, hrajeARCUS

Všechny plesy zaèínají ve 20 hodin00


