
�P‡i dumání nadaktemjmenování �ZaslouæilÿmVolem�, zavedly mne my¿lenky
do Keni. Pracovaljsemzdejako hlavní chirurgcentrální provincie ve mêstê Nyeri,
vletech 1966−1968. Rozlouçenís osazenstvemnemocnice zûstane v mépamêti na-
trvalo. Se¿lose na200lidí, peklysekozynaroæni apilopivo. KeñskÿTusker, naetiketê
bylslona Tuskjev angliçtinêkel. Tehdyjsempronesl asi dvacetiminutovou‡eç, kterou,
kdybysly¿el Cicero, takbyse asi zbláznil. Jásot p‡ihlíæejícíchposkonçeníprojevubyl
v¿aknefal¿ovanÿa mnêtoçinilodob‡e, ponêvadæjsemvêdêl, æe mêmajírádi. Nazávêr
této garden-party, mi bylap‡edána neznámÿmsta‡e¿inou ebenová vycházková hûl,
která visí za mÿmi zády nastênêchaty. Odsvého vêrnéhop‡ítele Jack McDonalda,
pravovêrného Skota odjezera Loch Ness, jsemse dovêdêl, æe tuto hûl majíprávopo-
uæívatjenti, kte‡í majínároknatitul Mzé, coæv kikuj¿tinêznamenánêcojakostarosta,
náçelník nebo çlovêkváæenÿ. Vmysli se náhle objevuje dilemaçehosi váæit víc? Bÿti
dûstojnÿm Volemnebo se naprocházce opírat otu vycházkovou hûl? Rozhodnutíje
snadné, obojíhosi váæímstejnê. �

Pan prim. MUDr. Karel Kilián se narodil 16. ledna 1927 v Bosonohách u Brna,
promoval vroce 1951, první atestaci sloæil vroce 1956 a druhou 1956. Na chirur-
gickémoddêlení NemocniceveSvitaváchpracoval odr. 1951 avletech1968−1988
jakop‡ednostatohotooddêlení aokresní odborník. V‡íjnu2001 obdræel Vÿroçní cenu
Svitavského klubu Laurus zavÿznamnÿpodíl narozvoji svitavské chirurgie.

�Dob‡e peçovat oçlovêka v nemoci není otázkousnaæeníjednotlivce. Mohu Vám
najmenovat nemaléstádosvitavskÿch Volû, pûsobícíchvezdravotnictví, buâjiæzesnu-
lÿcha neboæijících, kte‡í byzasluhovali stejného uznání. �

( Çlánek 6Cenasvitavského klubu Laurus8 nastr. 3)
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Dûvêra nebo
nezájem?
Jen¿edesátzet‡ítisícobyvatel pa-

nelovéhosídli¿tê Lányp‡i¿lov pondê-
lí 8. ‡íjna do svitavského kina disku-
tovat nad p‡ipravovanÿm projektem,
kterÿ si klade za cíl v¿estranné zlep-
¿ení obytnéhoprost‡edí sídli¿tê. Velmi
jsemocenil p‡ipravenost autorû pro-
jektu, kte‡í pomocí poçítaçovÿchtech-
nologií a projektorup‡edstavili navel-
kémplátnê svûj návrh‡e¿ení. Nebyla
to prezentace stavebních vÿkresû, ve
kterÿchselaiktêækoorientuje. Auto‡i
v perspektivách modelovali svoje ná-
vrhy úprav okolí domû, h‡i¿ƒ, zelenê,
úpravcest a parkovacíchploch. Po-
mocí fotografií stávajícího stavu se
zakomponováním návrhû se kaædÿ
mohl p‡esunout do cíle projektu.

Byla-li nízká úçast p‡i prezentaci
projektuvÿrazemdûvêryv autory,jis-
tê je to potê¿í. Pokud to byl nezá-
jem, p‡ípravu realizace to nezasta-
ví. Ale...

Václav Koukal
(Poznámkaredakce: Jednuz mnoha

dvojic obrázkû najdete nastr. 5)

Svitavskÿklub Laurus vyhlásiljiæpot‡etí osobnost roku.
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Vlednu tohoto roku projednávala rada
zprávuo komunikaci radnices obçany, zamê-
‡enounaInternet, mêstské novinyalokální
televizní vysílání.

Vÿsledkemtohoto jednání mimo jiné
bylo vytvo‡ení pracovní skupiny, která mêla
posouditjiæ d‡ívenastolenouotázku moænos-
ti roz¿í‡ení p‡íjmu místní televize (MTV) ve
mêstê a p‡edloæit radê návrh‡e¿ení. Komise
sezabÿvalap‡edev¿ímotázkami: kolikdomû
ve mêstêje na p‡íjem MTVnapojeno, jaká
je tendence obyvatel bytovÿch domû v ma-
jetku mêstaodpojovat seodkabelovételevi-
ze, které domybyje¿tê mohly MTVp‡ijímat
azajakÿchtechnickÿchafinançníchpod-
mínek.

Podle postupnêzískanÿchinformací bylo
konstatováno, æe: celkemcca 1.800 bytû ve
mêstê mámoænostp‡ijímatsignál místnítele-
vize, z toho cca 800 kabelema 1000 p‡eno-
sovÿmi trasami; celkem606 bytû, pûvodnê
napojenÿch na kabelovou televizi, má nové
spoleçné televizní antény bez p‡íjmu MTV,

instalace p‡ijímacího za‡ízení pro tyto byty
bystálacelkemcca285.000Kç; celkem536
dal¿ích bytû by mohlo místní vysílání p‡ijí-
mat p‡enosovÿmi trasami, z tohoje 300bytû
v majetkumêstaa236p‡eváænêbytovéhodruæ-
stva. Instalacep‡ijímacíhoza‡ízeníbystálacel-
kemcca522.000 Kç, ztohoubytûv majetku
mêstacca307.000, uostatníchcca236.000
korun. Ztoho v¿eho vyplynulo, æe dal¿ích
1.142bytûvbytovÿchdomechby mohlo MTV
p‡ijímat za p‡edpokladu, æe nainstalaci p‡i-
jímacíhoza‡ízení a pot‡ebnÿchrekonstrukcí
bude vynaloæena çástka cca 807.000 Kç, tj.
prûmêrnêcca710 Kçnabyt. Vdal¿í etapê
by mohlo dojít naroz¿í‡ení poçtup‡enosovÿch
trastak, abysignálembylopokrytoconejvêt-
¿í území mêsta. P‡ipravenjetakénávrh‡e-
¿ení proindividuální zájemcez rodinnÿch
domû.

Protoæeroz¿í‡eníp‡íjmulokálníhovysílání
televizejejednouz cest dal¿íhozp‡ístupnêní
informací obçanûm,jejehorealizacezájmem
mêsta.

Signál místnítelevize do dal¿ích bytû?

Od dokonçení rekonstrukce parkuJana
Palachauplynulojiænêkolik mêsícûazatuto
dobuse ukázalo, æe bybylo pot‡ebavyçlenit
proúdræbuparkustáléhopracovníka−kvali-
fikovanéhozahradníka.

Jeho pracovní náplní by bylo zejména
kyp‡ení a odplevelování vÿsadeb d‡evin,
trvalek aletniçek, o¿et‡ování vysazenÿch
stromû, zalévání, hnojení, chemické o¿et-
‡ování rostlin proti chorobáma¿kûdcûm,

Nové vyhlá¿kymêsta
Nazákladêp‡ipomínekzastupitelstvabyl

vradêopêtovnê projednánnávrhvyhlá¿ky
oçistotêapo‡ádku(zastupitelstvonavrhova-
lozapracovatzákazjízdynakolechvpodcho-
decha povolit ohleduplnoujízdunakoleçko-
vÿchbruslícha kolobêækáchpochodnících).
Novÿ návrh vyhlá¿ky akceptuje zákaz jízdy
vpodchodech, alezezákazujeædêní nachod-
nícíchvyjímá pouzejízdu na kolobêækách.

Vyhlá¿kaosystémushromaæâování, sbêru,
p‡epravy, t‡ídêní, vyuæívání aodstrañování
komunálních odpadû vznikajících na území
mêsta Svitavy, vçetnê systému nakládání se
stavebnímodpadem. Takzní název dal¿í vy-
hlá¿ky, kterouradadoporuçilazastupitelstvu
ke schválení. Vyhlá¿ka reaguje na novÿ zá-
kono odpadech(ç.185/2001Sb.) a poschvá-
lení zastupitelstvemnahradí (od 1. 1. 2002)
dosavadní vyhlá¿kuo odvozualikvidaci od-
padu.

Vsouvislosti s p‡edchozí vyhlá¿kouúzce
souvisí novelavyhlá¿kyo místníchpoplat-
cích, kterázavádí poplatekza provoz systé-
mushromaæâování, sbêru, p‡epravy, t‡ídêní,
vyuæívání a odstrañování komunálníchod-
padû. Protoæe s tímto poplatkemsouvisí po-
vinnost podat nová dañová p‡iznání, budou
podrobnosti o vyhlá¿cei o poplatkuzve‡ejnê-
nyv prosincovémçísle çasopisu Na¿e mêsto
(dañováp‡iznání byse mêlapodávat dokonce
února). J. Svobodová

Finta nevy¿la
Novÿmzpûsobem,jako¿idit orgány mêsta

a p‡ijít bez problémûkobecnímu bytu, jsou
fingovanévÿmênybytû mezi nájemci. Jiæ dru-
hÿmtakovÿmp‡ípademsezabÿvalarada mêsta
v‡íjnu avÿsledkembylo zru¿ení d‡íve vyda-
ného souhlasu s vÿmênou bytû auzav‡ené
nájemní smlouvy. I vtomto p‡ípadê ¿lo oto,
æepûvodní nájemci obecníhobytuzatajili, æe
majíjinÿvlastní byt, donêhoæse dokoncejiæ
p‡estêhovali, a namístoabyvolnÿobecní byt
vrátili mêstuprojeho dal¿í pouæití podle po-
‡adníku, p‡edloæili mêstu dohodu o vÿmênê
tohoto bytusjinÿmnájemcem. P‡estoæe obê
stranyprohlásily, æe nemajíjinou moænost
bydlení, evidence mêstského ú‡adu ukázaly
nêcojiného. Mêstoteâbudeçinit krokykuvol-
nêní bytu, jehoæ pronájembyl schválen na
základê nepravdivÿch údajû pûvodních ná-
jemcû.

zaji¿ƒování úklidu apod. Kromê parku by
se staral také o novouvÿsadbukolemspor-
tovní haly NaSt‡elnici as postupemçasu
by mohl p‡evzít péçi o dal¿í sadovnickou
akvêtinovouvÿzdobu mêsta. Rada mêstaze
dvou variant ‡e¿ení vybralatu, podle níæ
dojde kvytvo‡ení nového pracovního místa
u Technickÿchsluæeb mêstaSvitavya od-
bornÿpracovníkbudezískánvÿbêrovÿm‡í-
zením.

Mêstskÿpark bude mítsvého zahradníka

PítkovparkuJana Palacha.

Informace sociálního
oddêleníodboru ¢KSVZ

Od1. ‡íjnatohotorokuplatí novéçást-
ky æivotního minima. Çástky pot‡ebné
kzaji¿têní vÿæivy aostatních základních
osobníchpot‡ebjsoustanovenytakto:
Prodêti do6let....................... 1.690 Kç
od6do10let........................... 1.890 Kç
od10do15let......................... 2.230 Kç
nezaopat‡ené dítê
od15do26let......................... 2.450 Kç
a proostatníosobyjeto............ 2.320 Kç.

Çástkypot‡ebnékzaji¿têní nezbytnÿch
nákladûnadomácnostjsouupravenytak-
to: projednotlivce 1.780 Kç, prodvêosoby
v domácnosti 2.320 Kç, prot‡i neboçty‡i
osoby2.880 Kç a pro pêt avíce osobpak
3.230 Kç.

Vsouçasné dobê probíhá p‡epoçet
v¿echdávekposkytovanÿch mêstskÿm
ú‡ademav¿ichni klienti dostávají nové
rozhodnutí.

J. Petr
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MêstoSvitavyv mêsíci çervnuleto¿ního
roku dokonçilo a p‡edalo do uæívání obça-
nûm mêsta zrekonstruovanÿ park Jana Pa-
lacha.

Tímv¿akneníregeneraceparkupro mês-
to ukonçena, neboƒjej çekákontrolaze stra-
ny Státního fondu æivotního prost‡edí ÇR.
Tense vÿznamnou mêrou podílel nafinan-
cování akce, kdyæ doposud uvolnil dotaci
ve vÿ¿i 3.429.000 Kç. Kontrola bude mít
standardní postup, kterÿ je uplatñován
i ujinÿchakcífinancovanÿchz fondunebo
státního rozpoçtu. V minulosti bylytomuto
‡ízení podrobeny nap‡íklad rekonstrukce
ÇOVavÿstavba kanalizace v Laçnovê, od-
bahnêní rybníku Rosniçka apod.

Kontrolaje zamê‡ena na to, jak mêsto
splnilopodmínkystanovenésmlouvouo pod-
po‡e. P‡ipomínám, æe p‡edmêtempodpory
bylalikvidace66havarijníchstromûajejich
náhrada ve stejném druhovémzastoupení
adálevÿsadba41 stromû, 17.500listnatÿch
a 3.115jehliçnatÿch ke‡û.

Teprveaæ budezestranyfondukonstato-
váno, æe mêstostanovené podmínkysplnilo,
bude uvolnênzbytek dotace, která celkem
çiní 3.810.000 Kç. Kontrolou azávêreç-
nÿmvyhodnocenímbyla Státnímfondem
æivotního prost‡edí ÇRpovê‡ena Agentura
ochrany p‡írody a krajiny ÇR.

Vê‡ím, æei obçanyna¿eho mêstapotê¿í
závêreçné hodnocení, ve kterémse uvádí,
æev¿echnyprácebylyprovedeny‡ádnêa na

odpovídající odborné úrovni a celá akce
byla‡ádnêukonçena. Naúplnÿzávêrhodno-
cení agentura konstatuje: 6Realizace akce
vÿraznêp‡ispêlakezlep¿ení stavuaeste-
tického pûsobení p‡edmêtného parku, kterÿ
je nezastupitelnou souçástí æivotního pro-
st‡edí arozptÿlené zelenê mêsta Svitavy8.

Tê¿í mê, æese mohusezávêryhodnoce-
ní ztotoænit ataké podêkovat v¿em, kte‡í se
oto zaslouæili. P‡íjemné chvíle v parku
Vámp‡eje Václav Koukal

Regenerace parku Jana Palacha
pro mêsto neskonçila

Celoplo¿náderatizace
probêhne od 5. do 30. listopadu

Stálevysokÿpoçet hlodavcûv kanalizaci,
v obytnÿcharodinnÿchdomech, podnicích
a provozovnáchav neposlední ‡adêi naplo-
chách ve‡ejné zelenêje dûvodemk prove-
dení dal¿í celoplo¿né deratizace na území
celého mêsta, kteránaváæenastejnouakci,
provedenouvloñskémroce. Stejnêjakoloni
zajistí mêsto náklademcca 110tisíc korun
deratizaci v domechvesvémvlastnictví, ve
¿kolách, ¿kolníchjídelnách a na plochách
ve‡ejné zelenê. Provedení svê‡ilo speciali-
zované odborné firmê MVDr. R. ¢indelá‡e
SERVIS3xDz Olomouce. Deratizaci v mêst-
ské kanalizaci zajistí s.r.o. VODAASPORT,
provedeji odbornáfirma Mgr. Milo¿ Krejsa
DDDa náklady natuto çást dosáhnou cca
50tisíckorun. Druháetapa, vekteréseusku-
teçní doplnêní nástrah azakopání dêr na
plocháchve‡ejné zelenê, probêhne ve druhé
polovinê mêsíce února 2002. Tentotermín
mûæebÿt vdûsledkuklimatickÿchpodmínek
posunut.

Aby deratizace byla úspê¿ná, je nutné,
abysejí zúçastnilyi dal¿í organizace −by-
tová druæstva, firmy a podnikatelé, které
jiæ byly ke spolupráci vyzvány. Také oby-
vatelérodinnÿchdomûbyse mêli p‡i-
pojit a deratizaci provést buâpomocí
prost‡edkûzakoupenÿchv drogeriích
nebo prost‡ednictvímnêkteré odbor-
né firmy. P‡ed vlastnímderatizaçnímzá-
sahem(poloæenímnástrah) je ale nezbytné
provést úçinnáopat‡ení proti vniknutí hlo-
davcûa vyçistit objektyod nepot‡ebnÿch
p‡edmêtûazbytkûrostlinnéhoaæivoçi¿né-
hopûvodu, abyneskÿtalyprohlodavcezdroj
potravy.

Jedinê spoleçné provedení celého zá-
mêru mûæe p‡inést oçekávané vÿsledky.
P‡ípadné otázkyzodpoví a dal¿í podrobné
informace podá odbor æivotního prost‡edí
MêùSvitavy.

Ing. Marek Anto¿

Jakjsmepsali v minulémçísle, sportovní hala NaSt‡elnici dostala dal¿ílehkÿst‡e¿ní
plá¿ƒ, kterÿeliminuje moænénebezpeçívznikukondenzátu as tímspojenÿchproblémû.

Cena svitavského klubu Laurus
Svitavskÿ klub Laurus existuje odroku

1998. Odté doby uspo‡ádal pro své çleny
asvitavskouve‡ejnost desítkyakcí (vÿstav,
besed, p‡edná¿ek apod.). Kaædoroçnímvy-
vrcholenímçinnosti klubuje po nároçné pro-
cedu‡eve‡ejnéslavnostní ocenêní vÿznamné
osobnosti, která se zaslouæila o propagaci
Svitav. Prvnímlaureátemse vroce 1998
stala paní uçitelka Drahomíra ¢ustrová za
vÿznamnÿp‡ínos kpoznávánísvitavskéhis-
torie, vroce1999cenuobdræel MUDr. Karel
¢efrnazarozvoj divadelnictví naSvitavsku.
Kvûli zdravotnímdûvodûmopoædênêzarok
2000cenup‡evzal vsobotu13. 10. 2001 ve
svitavskémdivadleTrámMUDr. Karel Kilián.

Laureát p‡evzal, podobnêjakojehop‡ed-
chûdci, z rukouprezidentaklubucenu−bron-
zovousochuvola(podlehlavyturaveznaku
Svitav), kterouvytvo‡il akademickÿsocha‡
Martin Janda a podle které se nêkdy cenê
‡íkáSvitavskÿvûl. Kromêvelkésochy, která
jeputovní, získallaureáttaké maloubronzo-
vouso¿ku, která muspoleçnês certifikátem
zûstává. Podobnêjakov p‡edchozíchletech,
taki up‡íleæitostileto¿níslavnosti vydal klub

Laurus (zlatinskéhovav‡ín) publikaci, která
se snaæí laureátap‡edstavit. Souçástí veçera
bylotaké p‡edzaplnênÿmdivadlemklavír-
nívystoupení LenkyFikejzovéadramatizace
povídky S. Leacocka Veronikou Flígrovou.

PaedDr. Milan Báça

�Rybníçek�vparkuJ. Palachavlétê1999.
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Harmonogram svozu
Pondêlí 5. listopadu
1. B. Martinûuç. 3 15:00−15: 15
2. Vançurova9 15:20−15:35
3. Ruská−u bÿv. prodejny 15:40−16: 10
4. Jugoslávskáuç.p. 18 16: 15−16:30
5. Gorkého(u dêt. h‡i¿tê) 16:45−17:00

ùterÿ 6. listopadu
1. Ustadionu −vjezd

doareálu 15:00−15: 15
2. sídli¿têu koj. ústavu 15:20−15:40
3. Lázeñská −parkov.

zasídl. 15: 50−16: 10
4. Palackého −zafinançním

ú‡adem 16: 15−16:30
5. Nám. Míru−ufontány 16:35−16: 50
6. Nám. Míru−zakostelem 16: 55−17: 10

St‡eda 7. listopadu
1. M. Horákové −uzvlá¿tní

¿koly 15:00−15: 15
2. Chelçického −stanovi¿tê separ.

sbêru(u kotelny) 15:20−15:35
3. k‡iæovatka

B. Nêmcové/Ale¿ova 15:40−15: 55
4. Vítêzná−u 6Sahira8 16:00−16: 15
5. Lan¿krounská−DDM 16:20−16:35

Çtvrtek8. listopadu
1. B‡í Çapkû−kotelna 15:00−15:20
2. parkovi¿tê urestaurace

Druæba 15:25−15:45
3. Laçnov uç. p. 162

(telefonní budka) 15: 50−16:05
4. Laçnov u bÿvalé knihovny

(ç. p. 385) 16: 10−16:25
5. Laçnov−za mat. ¿kolkou 16:30−16:45

Pátek9. listopadu
1. parkovi¿tê p‡ed prodejnou

BARUM 15:00−15: 15
2. Ant. Slavíçkauç. 23 15:20−15:35
3. Kpt. Jaro¿e−uç. 93A 15:40−15: 55
4. k‡iæovatka −Svitavská/ùdolní

(u kapliçky) 16:00−16: 15
5. parkovi¿tê pod prodejnou

COOP 16:20−16:35
6. Vêtrná−utrafostanice 16:40−16: 55

Kontakt: LIKOSvitavy, a. s., Tolstého 13
tel. 54 10 14

Zájemcûm o byty
Mêsto Svitavya bytové druæstvo Svi-

tavy p‡ipravují pro rok 2002 stavbutzv.
mêstskÿchvil NaVêjí‡i s byty4+1, 3+1
ap‡ípadnêgarsoniérami. Bytybudous vêt-
¿ími balkonyagaráæemi vdomê. Çlenskÿ
podíl budeçinit asi 6000Kç/m2uæitkové
plochy. Bliæ¿í informace prozájemce na
bytovémodboru Mêùv ú‡ední dny.

E. Jedliçka

Svozvelkoobjemového a nebezpeçného
odpadu ve Svitavách

Vednech5. 11. −9. 11. 2001 seve Svi-
taváchopêt uskuteçní mobilní svoz nebez-
peçnÿch a velkoobjemovÿch odpadû. Na
urçenémstanovi¿ti vevymezenémçase bu-
dou p‡istavenavozidla LIKAaobçané mo-
hou pracovníkûm LIKAuvedené odpady
p‡edat.

Svoz nebezpeçného i velkoobjemové-
ho odpadu probêhne souçasnê. Obçany
æádáme, aby odpady neukládali na sta-
novi¿tíchje¿tê p‡edp‡íjezdemsvozovÿch
vozidel, ale p‡edávali je oddêlenê p‡ímo
posádce vozidla.

Velkoobjemovÿa nebezpeçnÿodpadbu-
de odobçanûodebíránzdarma.

Druhy odebíranÿchodpadû
Nebezpeçnÿ odpad: Ledniçky, mrazniçky,
televizory, rádia, zá‡ivky, akumulátory(vçetnê
elektrolytu), monoçlánky, upot‡ebené oleje,
olejovéfiltry, barvy, lepidla, ‡edidla, spo-
t‡ební chemiez domácností, vy‡azenéléky,
zneçi¿tênétextílie, æelezné nebo plastové
obalyzneçi¿têné ¿kodlivinami.
Velkoobjemovÿodpad: Zavelkoobjemovÿod-
padjepovaæovánodpadkomunální povahy,
kterÿnelzeuloæit dobêænésvozovénádoby.
Jednásetedyo vy‡azenékusynábytku, kober-
ce, lina, staré matrace, dêtské koçárkyapod...
Vrámci svozubudouodebíránytéæpneuma-
tiky, staré odêvy, noviny açasopisy.

Ztraceno, nalezenoKaædémuz nás sejistê uæ stalo, æe nê-
kde nêcoztratil nebozapomnêl. Mnozí nad
tímmávli rukouaztrátuoæeleli s p‡evaæu-
jící nedûvêrou, æe by nêkdo nalezenouvêc
odevzdal. Lidskáslu¿nost aleje¿têexistuje
apoctivÿchnálezcûjestáledost. Svêdçí otom
evidenceztrát a nálezûnaodboruvnit‡ních
vêcí Mêstského ú‡aduve Svitavách.

Nalezené vêci semodevzdávají p‡ede-
v¿ímstátní a mêstskápolicie, alei samotní
obçané. Op‡edání nálezujevædysepsánzá-
znam. Podleplatnÿchp‡edpisûzdenalezené
vêci potomçekají celÿrok, zdasenep‡ihlá-
síjejichprávoplatnÿ majitel. Pokudsetak
nestane, vêci se p‡edávají dorukou Okres-
ního ú‡aduve Svitavách.

Pokudsi nêkdozapomenutouneboztrace-
nouvêc p‡ijde vyzvednout, musí se prokázat
obçanskÿmprûkazem, vêc popsat avzpome-
nout si, kdeji ztratil nebo zapomnêl.

Vsouçasné dobê se v úschovnê ztrace-
nÿch vêcí nachází rozliçné klíçe od bytû
a aut, dioptrické brÿle, ta¿ky. Vÿjimkou
nejsouanijízdní kola, dêtskÿkoçárek, mo-
bilní telefon, rybá‡ské náçiní çi bêæecká
lyæe.

Taktedy, pokudnêcoztratíte, neníje¿tê
v¿e ztraceno. P‡ijâte nebozavolejte na po-
datelnu mêstskéhoú‡adu, telefonní çíslo
550211. Seznamevidovanÿchnálezûje od
leto¿ního roku zve‡ejnêntaké na venkovní
ú‡ední desce MêùSvitavy, umístênénabu-
dovêT. G. Masaryka25. Lenka¢kavradová

(Poznámka: Pokudnêcoztratíte nap‡.
bêhemsobotya nedêle, zkustetakézavolat
nasluæebnu mêstské policie, tel. 530300.
I semjsou nálezy poctivÿmi nálezci ode-
vzdáványateprvenásledující pracovní dny
je mêstská policie p‡edává na oddêlení
ztrát a nálezûodboruvnit‡níchvêcí.)

Vozidla a. s. LIKOjsoujiæp‡ipravena.
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VeSvitaváchæijít‡i druhynetopÿrû: neto-
pÿrrezavÿ, netopÿrseverníanetopÿrvousatÿ.
Jejich vÿskyt je nejçastêji zji¿ƒován ohlá¿e-
nímobyvatel domûnebop‡ímÿmsledováním
vterénu.

Netopÿr vousatÿ
Vçlovêkemobydlenémprost‡edí pat‡í me-

zi pomêrnê hojné druhys celorepublikovÿm
roz¿í‡enímvrybniçnatÿchoblastechst‡edních
ploch. P‡estoæejde pûvodnê ostromovÿdruh,
vyhledávávletnímobdobí k úkrytui budovy
(trámy, okenice, ¿têrbiny) ve mêstechaves-
nicích.

Netopÿr severní
Vÿskyt tohoto druhu ve mêstê lze vzhle-

demktermínua prost‡edí vÿskytupovaæovat
zaspí¿e náhodnÿ, pravdêpodobnê mohl pouze
putovat. Zimuje nejçastêji vjeskyních nebo
bunkrech a dal¿ích podzemních prostorách.
Vletnímvÿskytuje vêrnÿoblastemzimování.
Jdeo druhvázanÿp‡eváænênahorskéa pod-
horské polohy Çechi Moravy. Nepat‡í k p‡íli¿
hojnÿmdruhûm.

Netopÿr rezavÿ
Tentodruhjeznámspí¿ejakotypickystro-

movÿ druh, kterÿ v¿ak stále çastêji osídluje
panelové domyvevêt¿ích mêstech. VÇRpat-
‡í mezi hojné druhy p‡edev¿ímdíky ¿iroké
ekologické valenci. Jde o nejhojnêj¿ího svitav-
ského netopÿra, kterÿ se kromê panelovÿch
domû nasídli¿tích(Svitavská, Dimitrovova,
Malé Námêstí, Na Çervenici a pravdêpodob-
nêtaké Revoluçní adal¿í) vyskytujetaképod
atikou st‡echy cihlového domu na sídli¿ti
B. Martinû 11. Vÿskyt tohoto netopÿralze
odhadovat i najinÿch místech Svitav. Díky
jeho hojnostije moæné usuzovat najehovÿs-
kyt i nad hladinami rybníkû Dolní a Horní
p‡ijehopobytuvobdobízá‡í −‡íjen. Nejmar-
kantnêj¿íjejejich vÿskyt v období çervenec
−‡íjen. Netopÿrrezavÿjezji¿ƒovánodbrzké-
hojara(nejçastêji b‡ezen) aætémê‡dokonce
listopadu. Celkovÿpoçet vyskytujícíchseje-
dincûsedájenodhadovat. Podlepopisuoby-
vateljde patrnêorozmezí 50aæ 200kusûna
jedno místo.
(Vybráno z roçenky Svitavy −æivotní
prost‡edí 2000, autor Mgr. Mach)

Æijís námi netopÿ‡i

Vobdobí od 1. 9. 2001 do 30. 9. 2001
do¿lo v okrese Svitavy celkemk 69 událos-
tem. Z nich bylo 6 poæárû, 35 dopravních
nehod, 10technickÿch pomocí, 6olejovÿch
havárií, 4jiné technické zásahy, 1 çerpání
vody, 1 úniklátek a 6planÿchpoplachû.

VsamotnÿchSvitaváchzasahovali hasiçi
utêchto událostí:
• 3. 9. byloje‡ábemnaloæenovozidlo naod-
tahovousluæbunadvo‡e Policie ÇRapomocí
sorbentûbylauklizenaskvrnaodnafty, která
uniklaz havarovanéhoautomobilu, zaparko-
vanéhonadvo‡e Policie ÇR. Tentÿæ denje¿tê
jednotkaSDHSvitavy−Lányçerpalavoduze
sklepa na ulici Purkyñovê
• 9. 9. na Nádraæní ulici hasiçi odstrañovali
vêtev, kteráspadlanaprojíædêjícíosobníauto-
mobil
• 14. 9. byl naæádost Police ÇRotev‡enbyt
na ulici B‡í Çapkû
• 24. 9. byli hasiçi poæádání vedenímNe-
mocnice ve Svitavácho pomoc p‡i odchytu
vzácnéhopapou¿ka, pop‡íjezduvÿ¿kovétech-
nikyv¿ak papou¿ekodlétl anebylo moænojej
odchytit
• 7. a 22. 9. pomáhali hasiçi záchranné sluæ-
bê s transportempacientû do sanity

mjr. Bc. Petr Pelí¿ek

Nalince150

HZS informuje
Dne2. 10. 2001 byl naúzemí státuzahá-

jentechnickÿ proces p‡epojování tísñového
volání nalinku150zesítí mobilníchtelefo-
nûnakrajskáoperaçníst‡ediska Hasiçského
záchrannéhosboruÇRvsouladus krajskÿm
uspo‡ádáním.

P‡íjemaodbavování tísñového volání na
linku 150z mobilníchtelefonûsítê Eurotel
a Radiomobil znaçnê urychlí p‡enos infor-
mací mezi obçanemvtísni a krajskÿmi ope-
raçními ainformaçními st‡edisky Hasiçského
záchranného sboru ÇR. Vnejbliæ¿ích dnech
buderealizovánoi vsíti Oskar.

mjr. Ing. Jaroslav Çermák
zástupce ‡editele HZS PKùOSvitavy

Silnice naulici Kpt. Jaro¿ebylauvedenadop‡edçasnéhouæíváníve druhépolovinê
‡íjna azbÿvající úpravybudou dokonçoványzaprovozu. Technickésluæby mêsta
souçasnêdokonçují úpravychodníkû.

Ukázka zProjektu revitalizace sídli¿tê Svitavy-Lány
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Nalince156• 5. ‡íjnasi stêæovali obçané z ulice ùdol-
ní, æefirma SYLANz Hradce nad Svitavou
p‡i sklizni kuku‡ice silnê zneçistila vozov-
ku blátem. Hlídce, která na místo p‡ijela,
‡idiçi vozidel firmy vysvêtlovali, æe jejich
vedoucí mázaji¿tênúklidpoukonçení pra-
cí. ùklidveçerdopadltak, æevozovkupolili
vodou a místo kusû hlíny zde vznikla sou-
vislá vrstva 6blátíçka8. Dal¿í den stejnÿm
zpûsobem6umÿvali8 vozovku po fekálním
voze, kterÿ p‡edtímvyváæel moçûvkuz od-
chovnyprasat. Protoæekezneçi¿têní dochá-
zí opakovanê, a nejen na ulici ùdolní ale
nap‡. i na ulici Vêtrné, bude se nápravou
aopat‡eními do budoucnazabÿvat p‡íslu¿-
nÿsprávní ú‡ad.
• 7. ‡íjna kolem23. hodiny byli zadræeni
pachatelé krádeæí ozdobnÿch krytû kol ze
zaparkovanÿch aut. Neæ je vyru¿il majitel
jednoho auta, staçili jiæ pobrat kryty z nê-
kolikavozû.
• 8. ‡íjnabyl nalezenjiæ del¿í dobupoh‡e-
¿ovanÿ 36letÿ muæ ze Svitav. Bohuæel se
rozhodl ukonçit svûj æivot vysoko v korunê
stromu, atak p‡esto, æe sejednalo ofrek-
ventovanou ulici, byl objeven aæ poté, kdy
zaçalo opadávat listí.
• Témê‡ pravidelnou 6pracovní náplní8
stráæníkûje ‡e¿ení krádeæí v obchodech.
Nap‡íklad 9. ‡íjna v 19:45 hod. byl p‡isti-
æen p‡i krádeæi v obchodnímdomê BILLA
22letÿ mladíkz Hradce nadSvit. Protoæe
dotyçnÿse dopustil krádeæí opakovanê byl
p‡evezen na Policii ÇRa bude následovat
p‡ísnêj¿í trest. Dal¿í krádeæe − 5. a 6. 10.
v Billea 10. 10. v Albertubylyna místêvy-
‡ízeny pokutou.

M. Sádlíková

Linka dûvêry ve Svitavách vznikla vroce
1998. Jeurçenanej¿ir¿í ve‡ejnosti −dospê-
lÿm, mládeæi a dêtem. Linka dûvêry nabízí
anonymní pomoc a provázení v obtíænÿch
æivotníchsituacích, p‡i bêænÿchi neobvyk-
lÿch problémech. Lidé se mohou na Linku
dûvêryobrátit p‡i pocitechsamoty, strachu,
æivotní krize. Také vsituacích, kdy pot‡e-
bují získat nêjakouinformaci.

Zatelefonát naLinkudûvêryvolající platí
pouze bêænÿtelefonní tarif, vlastní telefo-
nická intervence je tedy sluæbou bezplat-
nou. Sluæby Linky dûvêry Svitavyzaji¿ƒuje
odbornêvy¿kolenÿtÿmpracovníkûrûznÿch
profesí (psychologové, sociální pracovníci,
zdravotní sestry, uçitelé).

Na Linkudûvêryje moænévolat odpon-
dêlí do pátkuvædyod 7:00 do 21:00 hodin
natelefonní çíslo:

Linka dûvêry

0461/541 541

Plnêníprogramu
prevence v roce 2000
(pokraçováníz minuléhoçísla)

ST”EDISKOVOLNÉHO
ÇASU MLÅDEÆE

Ve mêstêje známojako F−klub, kterÿ
kaædodennê poskytuje dêtema mládeæi od
10 do 16let bohatou nabídkurûznÿchçin-
ností, atoi o víkendechaprázdninách. Klub
je umístênvsuterénuZákladní ¿koly na Fel-
berovê ulici a provoznêje zcela nezávislÿ
naprovozu¿koly. Mávlastní vchodi sociální
za‡ízení. Prostory klubujsourozsáhlé a po
dvouletech provozujsou velmi slu¿nê vy-
baveny. Je zde velká spoleçenská místnost
s nealkobarem, televizí, videem, mnoæstvím
stolníchher, ¿ipkovÿchelektronickÿchterçû,
táhlovÿchhokejû; jsouzdei kuleçníky, sto-
lynastolnítenis, ruskékuæelkyatd. Souçástí

klubujetaké knihovna, poçítaçová uçeb-
na a dílna, kterou v dopoledních hodinách
vyuæívá¿kola. Vklubujeçty‡icet poçítaçû,
polovina z nichje p‡ipojena do sítê Inter-
net, naostatníchlze hrát hrynebovyuæívat
vÿukové programy. Vklubu si lze zapûjçit
sportovní vybavení (nap‡. koleçkové brus-
le), kteréje moæné vyuæívat i mimo klub
nebo prostory ¿koly. Çlenové klubu této
moænosti bohatê vyuæívají.

Klubje v provozu dennê od 15: 00 do
19:00, o víkendechod13:00do 18:00. Pro-
vozzaji¿ƒují dvapracovníci vykonávající ná-
hradní vojenskousluæbu, kte‡íjsouvybráni
vedením¿koly, a kte‡íjsou p‡ítomni v klu-
bu po celou provozní dobu. Kromê nichse
p‡i vêt¿ích akcích úçastní i uçitelé avy-
chovatelé Z¢ ataké koordinátor prevence
kriminality. Klub mohou s dêtmi zpoçátku
nav¿têvovat i rodiçe aseznámit setaksje-
ho çinností. Vroce 2000 klub pravidelnê
nav¿têvovalo 289 stálÿch çlenû, vzimních
mêsícíchse náv¿têvnost pohybovala kolem
70 dêtí dennê. Poplatekza celoroçní vstup
je stanoven na 220 Kç, coæje necelÿch 20
Kç mêsíçnê. P‡estoæeje tato çástka velmi
nízká, sociálnê slab¿ímdêtemje hrazena
z prost‡edkû mêsta, protoæe vedení ¿koly
i komise pro prevenci kriminality mají
zájemtyto dêti do çinnosti klubu trvale
zapojit.

E. Stündl

Poznáte „na¿e“stráæníky?
Zdálo byse, æezatémê‡ deset let, cose

stráæníci mêstské policie pohybují po Svi-
tavách, sejejichuniformauæzapsaladopo-
vêdomílidí. Aleobças sestává, æeseobça-
né dostaví nasluæebnu mêstské policie nap‡.
podat vysvêtlení v urçité záleæitosti a uve-
dou, æetamjiæ d‡ívevestejnévêci stráæníci
zasahovali. P‡i jednání potomvyplyne, æe to
nebyli stráæníci mêstsképolicie, alepolicis-
té, tedyp‡íslu¿níci Policie ÇR. Protop‡ipo-
mínáme, æestráænícijsouobleçeni vuniformê,
kteroutvo‡í çernékalhoty, çernábundanebo
svêtle modráko¿ileseznakemmêstaaozna-
çením6mêstskápolicie8 nalevémp‡edloktí

a çernákravata. Napravéstranêbundynebo
ko¿ile nosí stráæníkodznak mêstsképolicie
s identifikaçnímçíslem. Kuniformê pat‡í
pokrÿvkahlavyçernébarvy(çepice, baret),
která je doplnêna modrobílou ¿achovnicí
aodznakem6mêstskápolicie8. Základníjed-
notnéprvkyuniformystráæníkûjsoustanove-
nyvyhlá¿kou ministerstvavnitra. Dal¿í prvky,
pouæívané nad rámec stanovenÿ obecnÿm
p‡edpisem, jsouspecifikoványve vyhlá¿ce
mêstao z‡ízení mêstské policie, ajednáse
zej ménao kombinézuçerné barvy.

P‡í¿tê si p‡ipomeneme nêco o oprávnê-
níchstráæníkû.

Marie Sádlíková

Mêstská policie informuje



s vi t avs kÿ k ul t ur ní a i nfor maçní mês í ç ní kl i s t opa d 2001 s t r a na 7

Vzá‡í uplynulo 25let od prvního set-
kání 62 zájemcû vsále Národního domu,
ustavení odboruturistikyTJSvitavyazvole-
ní¿estiçlennéhovÿboru. Prvnívÿlet nazvanÿ
620kmVysoçinou8se konal 10. ‡íjna1976.
Rozvinulasebohatáçinnost pê¿í, lyæa‡ské
a cykloturistiky.

Tradiçní besedys vÿznaçnÿmi cestova-
teli násinspirovalyk po‡ádání vysokohor-
skÿchputování na Slovensku. Zav¿echny
p‡ipomínámvÿstupna Gerlachseznámÿm
úçastníkemhimalájskÿchexpedic Milanem
Kri¿ákem. Vedle têchto besed si vrámci
spoleçenské çinnosti získalyoblibuturis-
tické plesyse swingovoukapelouJarosla-
va Mety¿e. Uspo‡ádali jsmejich celkem
dvanáct a bylyvædyvyvrcholenímplesové
sezóny.

Vÿznamné bylo zaloæení Turistickÿch
oddílû mládeæe Zelenáçi (1977) a Zále-
sáci (1983). Têmito oddíly se poda‡ilo
nahradit desítkámdêtí povinné çlenství
vt‡ídníchpionÿrskÿchoddílech. Kpestré
çinnosti p‡ispêlo získání stavební buñ-
ky vroce 1988, ve kteréjsme vybudo-
vali klubovnu. Kaædoroçnêjsme po‡ádali
tábory, vêt¿inouvefoglarovskémpojetí.
Dnesjiæ dospêléæenya muæi nanêrádi
vzpomínají. Aletaké my, kte‡íjsme se na
nich podíleli.

Mnozí obçanése kaædoroçnêzúçast-
ñují turistickÿch akcí, kteréjsme zaloæili
jiæ p‡ed mnoha lety: Rozlouçení s rokem
(1976), Za zdravímkolemSvitav (1977),
Memoriál Oldy Leischnera (1985). Opa-
kovanêjsmepo‡ádali vícedennízájezdy
do Prahy, cílené kjednotlivÿmstavitel-
skÿmslohûm. Atakjsme p‡i 6Gotické

Çtvrtstoletísvitavské turistiky
Praze8takézaæili ozbrojenÿzásahproti
protestní manifestaci k 70. vÿroçí vzniku
ÇSR.

To uæ bezprost‡ednê p‡edcházelozmê-
nê spoleçenského systému, která mimo
jiné umoænila i obnovu Klubu çeskÿch
turistû naja‡e 1990. Ustavující schûze
KÇTve Svitavách probêhla v prosinci té-
hoæ roku.

Vlivempoliticko-spoleçenskÿchzmên
do¿loi kezmênámvturistickémhnutí. Na-
stal úbytekst‡ední generace. Odli¿nézáj-
my dêtí atêchstar¿ích nás vedly ktomu,
æejsmeiniciovali oddêlení mládeæedosa-
mostatnéhoodboru. Popisjejichdal¿í çin-
nosti Zálesáci jistêlépe vyjád‡í sami.

Závêremtedyo nás star¿ích. Vêt¿inu
tvo‡í dûchodci a mezi nimi pakæeny. Ty
jsou neobvykle aktivní. Po‡ádají kaædou
sobotu(zdûrazñuji po celÿrok) vycházky.
Nejen v nejbliæ¿ímokolí, mnohdy kombi-
nují ve‡ejnou dopravu a dostávají se tak
i dále. V men¿í mí‡e se k nimp‡idávají
muæi.

Kpestréçinnosti Klubuçeskÿchturis-
tû p‡ispívái p‡ízeñzastupitelstva mêsta
a Nadace Josefa Plívy. VNadaci se vrací-
me kespoleçnÿmproæitkûma p‡ipravuje-
me dal¿í.

Uæ p‡i obnovê KÇTp‡edjedenácti lety
jsemvê‡il, æe vztahlidí se bude postupnê
vracet kvêt¿í druænosti, pocitusounáleæi-
tosti k p‡átelûm, kte‡í mají podobnouzáli-
bu, ale také podobnou posloupnost hod-
not. Pro nás je to láska k p‡írodê, úcta
a obdiv ke kulturnímpamátkámataké
moænost to v¿e vnímat v p‡átelské partê.

Ing. VilémStich

Vúterÿ6. listopadu2001 v 19:00
hodinzveme ve‡ejnost do Nadaçního
domuve Svitaváchnap‡edná¿kuhis-
torika, politologaa publicistyLidovÿch
novin Emanuela Mandlera „Proble-
matika çesko-nêmeckÿchvztahû“.

Zveme Vás(otevíracídobysportovních za‡ízení)
KRYT¥PLAVECK¥BAZÉN

Pondêlí 13:00− 16:00 18:00−21:00
ùterÿ 5:00− 7:30 13:00−15:00

18:00−21:00
St‡eda 13:00− 21:00
Çtvrtek 14:00− 15:00
Pátek 5:00− 7:30 15:00−21:00
Sobota 10:00− 12:00 14:00−19:00
Nedêle 13:00− 19:00
Vstupné: dêti do 6let 10 Kç/hod., ostatní
25 Kç/hod., permanentka200Kç/10vstu-
pû.
Vstup do bazénu pouze v plavkách, kou-
pací çepice nejsoupovinné. Bezbariérovÿ
vstup do v¿ech prostor.

FITNESSCENTRUM
v hale Na St‡elnici

Pondêlí aæpátek 8:00−21:00
Sobota 9:00−12:00 a 14:00−20:00
Nedêle 16:00−20:00
Vstupné: 39 Kç
Cenavstupnéhozahrnuje: vstupné, sezná-
mení s posilovacími stroji vçetnê p‡edve-
dení, seznámenísezákladními protaho-
vacími a posilovacími cviky, pouæití WC
asprchy.
Ceny permanentníchvstupenek: 10vstu-
pû 350 Kç, 20vstupû 600 Kç, 50vstupû
1.250 Kç, 100vstupû 2.000 Kç.

SAUNA
v hale Na St‡elnici

Pondêlí muæi 13:00−21:00
ùterÿ æeny 13:00−21:00
St‡eda muæi 13:00−21:00
Çtvrtek æeny 13:00−21:00
Pátek muæi 13:00−21:00
Sobota æeny 15:00−21:00
Nedêle dle dohody natel. 0737/552474
Cena vstupného: 65 Kç, saunovací do-
ba 90 minut.
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Svitavy mají odroku 1994 k dispozici
krytÿbazén, kterÿsplñujev¿echnyp‡edpo-
klady pro hygienicky nezávadnÿ pobyt ve
vodêoteplotê cca27 ˚C(resp. 29 ˚C malÿ
bazén). Ve stejnémroce bylaz‡ízena pla-
vecká ¿kola, která zaji¿ƒuje vÿuku plavání
pro dêti z 55¿kol okresuSvitavy. Kromêpo-
vinnéplaveckévÿuky, kteráprobíhávrám-
ci ¿kolních osnov têlesné vÿchovy, organi-
zuje ¿kola vÿcviki pro dêti z mate‡skÿch

Plavecká ¿kola Laguna
¿kol a ostatní roçníkyzákladní ¿koly. Uka-
zuje se, æe pro dobré zvládnutí plavání ne-
staçí absolvovat plaveckÿ vÿcvik ve dvou
posobênásledujícíchroçnících(3. a 4. t‡í-
da), ale æe optimální je absolvování kurzu
v kaædémroceI. stupnêzákladní ¿kolys p‡í-
pravnÿmplaveckÿmvÿcvikemve¿kole ma-
te‡ské. Peníze investované do plavání se
rozhodnêvyplatí, vædyƒvêt¿í çást nákladû
spojenÿchs vÿukou nese mêsto Svitavy, kdyæ
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Nejmen¿íadepti
fotbalu vSKSlavoj

VesportovnímklubuSlavoj Svitavy−Lá-
nykladoupat‡içnÿdûraz napráci s têmi nej-
men¿ímifotbalisty. Odroku1998zdefunguje
druæstvoelévû, kteréseúçastnípravidelnÿch
soutêæí ve své vêkové kategorii. Po loñské
úspê¿né sezónê se letos úçastní krajské
soutêæe elévû. Druæstvotvo‡í dvê skupiny
podle vêku − mlad¿í do 8let astar¿í do 10
let. Otémê‡30klukûsestarají kvalifikovaní
trené‡i ing. Pavel Læiça‡, Franti¿ek Klusák
aJaroslavPopelka. Tréninkyprobíhají dva-
krát tÿdnê nafotbalovémh‡i¿ti v Lánech:
v úterÿ star¿í, ve st‡edu mlad¿í a v pátek
mlad¿í i star¿í. V¿ichni zájemci o aktivní
kopanouvevêku5 aæ 10let se mohoup‡ijít
podívat vædy ve st‡edu nebo v pátek od 16
hodinna h‡i¿tê azískat pot‡ebnéinformace.
Kdispozicijsoui tel. çíslavedoucíchjednot-
livÿchskupin: 0606/484009, 0607/633030
a 0604/871803.

Ing. Pavel Læiça‡

Pozvánka na sportovníakce vlistopaduSO3. 11. kopaná: TJ Sy− MCVBrno(9:00 ml. a 10:30st. −I. t‡. JmFÆæáci)
SKSlavoj Sy-Lány−T‡ebá‡ov(10:00−OPæáci)
SKSlavoj Sy-Lány−Pomezí (11:45−OPdorost)
SKSlavoj Sy-Lány−Letohrad B(14:00−I. Bt‡. muæi)
TJ Sy B−Rychnovn/Kn. B(14:00−I. Bt‡. muæi)

basketbal: TJ Sy−Rychnovn/Kn. (10:00a 13:00−obl. p‡ebor ml. dorost,
têlocviçnagym.)
TJ Sy − Rychnov n/Kn. (11:30 a 14:30 −obl. p‡ebor ml. æáci,
têlocviçnagym.)

volejbal: TJ Sy−Vys. Mÿto(10:00−krajskÿp‡eboræeny, Z¢ Riegrova)
NE4. 11. kopaná: TJ Sy−Boskovice(9:00st. a 11:15 ml. −p‡eborJmFÆdorost)

TJ Sy B−Pomezí (10:00−okr. p‡eboræáci)
TJ Sy−Rousínov(13:30−divize D muæi)

volejbal: TJ Sy−Pardubice(10:00−KPjuniorky, Z¢ Riegrova)
TJ Sy−Lan¿kroun A(10:00−KPst. æákynê, Z¢ Felberova)

SO10. 11. kopaná: SKSlavoj Sy-Lány−Sebranice(11:45−OPdorost)
SKSlavoj Sy-Lány−Králíky(14:00−I. Bt‡. muæi)
TJ Sy B− Mora¿ice(14:00−I. Bt‡. muæi)

basketbal: TJ Sy − He‡manûv Mêstec (14:00a 16:00obl. p‡ebor st. mini,
NaSt‡elnici)

volejbal: TJ Sy− Mor. T‡ebová(10:00−KPkadetky, NaSt‡elnici)
hokejbal: 1. HBCSy−He‡manûv Mêstec(14:00−nár. ligajihmuæi, h‡i¿tê

Laçnov)
NE11. 11. ¿achy: ¢KSy B−¢KVys. Mÿto C(9:00 −reg. p‡eborII., OVVRSS

Kpt. Nálepky)
SO17. 11. volejbal: TJ Sy−Çes. T‡ebová(10:00−KPæeny, NaSt‡elnici)

TJ Sy−Lan¿kroun(10:00−KPkadetky, NaSt‡elnici)
basketbal: TJSy−Severní Çechy(16:00−çeskáligast. miniæáci, NaSt‡elnici)

TJ Sy− Havl. Brod(18:00−obl. p‡ebor muæi)
NE18. 11. basketbal: TJSY−Severní Çechy(8:30−çeskáligast. miniæáci, NaSt‡elnici)

TJSy−He‡manûv Mêstec(10:30−obl. p‡ebormuæi, NaSt‡elnici)
TJ Sy− Hradec Králové (13:00a 15:00−obl. p‡. ml. mini, Na
St‡elnici)

volejbal: TJ Sy−Çes. T‡ebová B(10:00−KPjuniorky, Z¢ Riegrova)
SO24. 11. basketbal: TJSy−Litomy¿l(10:00a12:00−obl. p‡. ml. dorost, NaSt‡elnici)
NE25. 11. volejbal: TJ Svitavy−ùstí n/O. (10:00−KPst. æákynê, NaSt‡elnici)

rodiçeplatí cca40 %cenykurzuav nêkte-
rÿchp‡ípadechnákladynadopravudêtí na
vÿcvikazpêt. Cenakurzuplaváníjetakve
srovnání sjinÿmi mêsty v ÇRvelmi p‡ija-
telná. Vodpoledních hodináchje moæné
p‡ihlásit dêti vevêkuod5 do 14let do pla-
veckÿch krouækûzamê‡enÿch nazákladní,
zdokonalovací azdravotnê-kondiçní plavání
s moæností pokraçovat v dal¿ímvÿkonnost-
nímrûstuv plaveckémoddíle.

PaedDr. Pavel Baier
‡editel plavecké ¿koly

Stránkup‡ipravil J. Petr


