
SVITAVSK¥ KULTURN ï A I N FORMAÇN ï M ëS ïÇN ïK

P R O S I N E C 2 0 0 1

T‡etíocenêníod Evropské komise
Nazaçátkulistopadujsemobdræel dopis,

kterÿ mê velmi potê¿il. Psalo se v nêm:
�Váæenÿpanestarosto,

jménemgenerálního‡editelstvípro oblast
æivotníhoprost‡edí Evropskékomise a Re-
gionálního environmentálního centrapro
st‡edníavÿchodní Evropu(dálejenREC)
bych Vás rádainformovalaotom, æe Va¿e
mêstozvítêzilovsoutêæi Cena Mêsto nacestê
ksouladus poæadavkyEU2001 −Imple-
mentace, Integrace, Informace aekologická
vÿchova.

T‡ináct mêstz kandidátskÿchzemí EU
obdræítoto ocenêní, neboƒbylavyhodnocena
jako nejlep¿íze 122 mêst, kterásesoutêæe
vleto¿nímrocezúçastnila. Blahop‡eji Vám
k Va¿emu úspêchu avyjad‡uji svûj obdiv ke
v¿eminiciativám, jichæjste dosáhli. Tento
mûjnázorjeshodnÿs názoremostatníchçle-
nûhodnotícíkomise, kte‡ívybrali Va¿e mêsto
jakojednozet‡inácti nejlep¿ích.

DNES ÇTëTE:Poplatek za odpady vroce 2002
(tiskopis p‡iznání kpoplatkujako
zvlá¿tníp‡íloha) • Svoz odpadkû
o Vánocích • Návrhrozpoçtu mêsta
nap‡í¿tírok • Informacezradyaza-
stupitelstva • Pozvánka na sportovní
akce • Kulturníkalendá‡LUCERNA

Upozorñujeme obçany, æe
v pondêlí 31. prosince 2001
bude Mêstskÿ ú‡adve Svitavách

UZAV”EN.
• • •

P‡í¿tí çíslo Na¿eho mêsta vyjde aæ
7. ledna 2002.

Na Silvestra bude na námêstí

opêtohñostroj!Sledujte plakáty

Elektronická
podatelnamêstského ú‡adu

Od1. prosince2001je moænékomuniko-
vat s Mêstskÿmú‡ademve Svitavách také
elektronickouformou. Centrální e-mailová
adresa asouçasnê adresou podatelnyje:

radnice@svitavy.cz
Informaçnísystémmêstaautomatickypo-

tvrdí p‡íjemzprávy, atonae-mailovouadre-
su, z níæ byla po¿ta odeslána. Zpráva pak
bude dále p‡edánakvy‡ízení odpovêdnému
pracovníkovi ú‡adu, nebo mêstskéorganizaci
avedenajakokaædÿjinÿdokument. Odpovêâ
na æádost çi p‡ipomínku bude vtakovémto
p‡ípadê podání rovnêæ vy‡ízena elektronic-
ky, není-li povinností podledokumentaçního
‡áduji zajistit formou písemnou. Anonymní
po¿tavy‡izována nebude.

Navÿ¿e uvedené adreseje mêstskÿú‡ad
schopen p‡ijímat i zprávy digitálnê pode-
psané, s podpisemregistrovanÿmcertifikaç-
ní autoritou, astejnouformoui odpovídat.

Ji‡í ¢krabal

Vánoce!Uæ zase klepou na dve‡e. Nêjak mê
zaskoçilo(pokolikáté?), æeprosinecjeta-
dy. Vÿzdobanámêstí, vÿlohyobchodûv¿ak
napovídají, æejetotak.

Dêti uæjsounedoçkavé, sleçnya mla-
díci taktrochunadvêcí, zato maminky
nervóznêj¿í, ale tatínkové samoz‡ej mê
v klidu. Ti d‡íve narození snad dojatêj¿í,
zranitelnêj¿í. Moæná to tak p‡esnê není,
ale stejnê si myslím, æe vêt¿ina z nás, aƒ
‡íkáme, co‡íkáme, se na Vánocetê¿í.

Aæenestihnemev¿echnop‡ipravit na
jedniçku? Alevædyƒtonenítonejpodstat-
nêj¿í. Nejdûleæitêj¿í bude, ato Vámv¿em
p‡eji, abystesepokaædodennímceloroçním
shonu achvatu mohli zastavit, potê¿it se
s blízkÿmi, abyste Vánoce proæili se svÿmi
nejbliæ¿ími v klidu, v pohodêavezdraví.

P‡eji Vámkrásné Vánoce.
Marcela Sezemská

místostarostka

Ilustraçnífoto J. Çermák

NEP”EHLÉDNëTE

RádabychVáspozvalanaslavnostníp‡e-
dánícen, kteréseuskuteçní27. listopadu2001
v Bruseluvrámcisedméhoneformálníhosetká-
ní ministrûæivotníhoprost‡edí kandidátskÿch
zemí. Ocenêníp‡edápaní Margot Walström,
çlenkakomisezodpovêdnázaæivotníprost‡edí. C

Rada mêsta, kteroujsems dopisemse-
známil, vyslalado Bruseluvedoucíhoodboru
æivotníhoprost‡edíing. Marka Anto¿e, aby
jakozástupce mêstajiæ podruhép‡ivezl Cenu
odEvropskékomise. Prvnícenumêstoobdræe-
lozarok1999, zarok2000obdræelo diplom
zatrvale dosahovanévÿsledkyvpéçi oæivotní
prost‡edí. Ocenêní vet‡ech po sobêjdoucích
letechsvêdçíotom, æesenejednáo nahodilÿ
vÿsledek, ale o ocenêní systematické práce
voblasti æivotního prost‡edí. V¿em, kte‡í se
otytotrvalep‡íznivévÿsledkyp‡içiñují svou
kaædodenní prací, vyjad‡uji svépodêkování.

Václav Koukal
starosta mêsta



s vi t avs kÿ k ul t ur ní a i nfor maçní mês í ç ní ks t r a na 2 pr os i ne c 2 001

Jiæ dvakrát serada mêstazabÿvalatvor-
bourozpoçtunap‡í¿tí rok. Návrh, kterÿbu-
de p‡edloæen zastupitelstvu, p‡edstavuje
celkovouçástku353.666.900 Kç. Rozpoçet
v p‡íj mové çásti p‡edpokládá dañové vÿno-
syve vÿ¿i 105,5 milionûa plánovanéstátní
dotace ve vÿ¿i témê‡ 119 milionû korun.
Zdotacíjdep‡edev¿ímo prost‡edkynadávky
sociálního zabezpeçení, na ¿kolství ana vÿ-
konstátní správyvevÿ¿i celkem57,1 mil. Kç
(ztoho sociální dávky 48,5 mil.) a novêtaké
dotace na p‡ímé náklady ve ¿kolství, tj. na
mzdyauçební pomûcky, vevÿ¿i 59,8 mil. Kç.
Kapitálové p‡íj my, tj. p‡íj myz prodeje ma-
jetku ainvestiçní dotace, se p‡edpokládají
ve vÿ¿i témê‡ 40 milionû korun.

Návrhbêænÿchvÿdajûvevÿ¿i 275 milio-
nû korun vychází z pot‡ebjednotlivÿch od-
borûa organizací ‡ízenÿch mêstem. Nejvy¿-
¿í çástky zde p‡edstavují: vzdêlání (provoz
a opravy¿kolskÿchza‡ízení) 84.940.000Kç,
bydlení, komunální sluæby a územní rozvoj
53.5669.000 Kç, sociální vêci (p‡edev¿ím
dávkysociální péçe) 52.933.000 Kç, státní
správaa územní samospráva35.242.800 Kç,
têlovÿchovaazájmováçinnost (vçetnêdotace
spoleçnosti VODAa SPORT) 11.729.000 Kç,
kultura(provoz MMGa SKS, mêsíçník Na-
¿e mêsto, lokální vysílání televize apod.)
9.613.000Kç, ochranaæivotníhoprost‡edícel-
kem7.482.000Kç(ztoho6.475.000Kçjepo-
t‡ebanaúhradusvozukomunálníhoodpadu).

Vkapitálovÿch vÿdajích (témê‡ 82 mi-
lionûkorun)jsouza‡azenyzejménatytoakce:
regenerace panelového domu M. Pujmanové
za 22,6 milionu, regenerace sídli¿tê Svita-
vy-Lány −parkovací plochyza 10 milionû,
intenzifikace çistírny odpadních vodzaté-
mê‡ 10 milionû, bytovávÿstavbaa dal¿í in-
vestice do bydlení za 12,5 milionu, opravy
arekonstrukce místníchkomunikací za10 mi-
lionû (z toho rekonstrukce Svitavské ulice
za 5,5 mil.) a dal¿í.

Orozpoçtu mêsta bude jednat zastupi-
telstvo 12. prosincet. r., p‡edtímbude návrh
rozpoçtuzve‡ejnênnaú‡ední desce mêstské-
hoú‡adu(vesk‡íñkáchnabudovê T. G. Ma-
saryka 25) a vInformaçním centru mêsta
na námêstí Míru. Obçané mohou k návrhu
rozpoçtupodávat p‡ipomínky, ato prost‡ed-
nictvímodborufinancí a cen Mêù.

Rozpoçetmêsta
na rok 2002

NovinySvitavskamohou
pouæívatznakmêsta
Rozhodla otomsvÿmusnesenímrada

mêstazaçátkemlistopadu. Znak mêstatak
obohatí grafickouúpravutohotoregionální-
ho deníku açtená‡i se s nímbudou setká-
vat vzáhlaví çlánkûo Svitavách.

Je málo
kulturních akcí?

Víceneæ dvacet stran mêlazprávao çin-
nosti dvou mêstskÿchinstitucí − Mêstské-
ho muzea a galerie a St‡ediska kulturních
sluæeb, kterouprojednalaradai zastupi-
telstvo mêstav‡íjnu. Celÿcht‡ináct strá-
nekzabral vÿçet uskuteçnênÿchakcívobdo-
bí odzá‡í 2000 do zá‡í 2001 a akcí, které
probêhnouje¿tê do koncetohoto roku.

Kalendá‡ po‡adû SKS obsahuje v prû-
mêru 12 kulturníchakcí mêsíçnê, nepoçí-
taje vto bêænáfilmová p‡edstavení v kinê
Vesmír a kinokavárnê Galaxie. Zvÿznam-
nêj¿íchakcí lzej menovat: oslavy 100. vÿ-
roçí úmrtí V. O. Ottendorfera, Projekt 100
(p‡ehlídkavybranÿchfilmûzezlatéhofon-
dusvêtové kinematografie), oblastní kolo
Porty, Burzu divadel hrajících pro dêti
a mládeæ, VI. Národní p‡ehlídkuamatér-
skéfotografie, festival amatérskÿchvideo-
programû afilmû, celostátní p‡ehlídku
¿kolních dêtskÿch pêveckÿch sborû, fes-
tival ROCKLIVE, Svitavské letní slav-
nosti.

Mêstské muzeumagaleriekromêpo‡á-
dání vÿstavpeçujeo sbírky, vydávápublika-
ce(nap‡. v‡íjnu2000vy¿laknihaPValen-
tin Oswald Ottendorfer (1826 − 1900)R,
kterábylavydánake 100. vÿroçíjehoúmrtí,
v srpnu2001 byl vydánPPrûvodceexpozi-
cí praçek a pracích strojûR s doprovodnÿm
historickÿmtextemailustraçními foto-
grafiemi pracítechniky). Letos vlednuza-
hájilo MMGcyklus p‡edná¿eknahistoric-
ká a vÿtvarnátémata, pracovníci muzea
poskytují prûvodcovskou sluæbu pro za-
hraniçní turisty, také ale pro posluchaçe
místníchst‡edních¿kol a prozáj movéorga-
nizace.

P‡es ve¿kerÿvÿçet akcí aleve mêstêpa-
nujenázor, æechybí podmínkyprokulturní
vyæití mládeæe a mlad¿í generace vûbec.
My¿lenyjsou p‡edev¿ímdiskotéky ajiné
taneçní zábavy, mêstuje vyçítáno, æe se
otakovéprogramynestaráazavzordobré-
hop‡ístupuje dávánasousední Litomy¿l.
Ktomuje ale t‡eba poznamenat, æe tyto
aktivityjsouve Svitaváchi v Litomy¿li na
komerçní bázi, tzn. æejsou provozovány
soukromÿmi podnikateli. Vna¿emmêstêje
situace komplikovanátím, æejedinÿ snad
vhodnÿ objekt (OK Klub) není majetkem
mêsta a vlastník (stát) neustále st‡ídá ná-
jemce. Pozitivnízprávouje, æeklubbylzno-
vu uveden do provozu 9. listopadu 2001.
Mêsto Svitavy nevlastní vhodné prostory
az‡ídit diskotéku v Bílém domê by snad
nenapadlo ani ty nejvêt¿í kritiky.

Finançnípomoc
nemocniciPûl milionukorunnaopravuoperaçních

sálû oddêlení ORL svitavské nemocnice
pravdêpodobnê poskytne mêsto Svitavy. Na
doporuçení rady mêsta otombudejednat
prosincovézastupitelstvo a protoæe pot‡eb-
né prost‡edky mêsto vrozpoçtu má (z na-
vÿ¿ení dañovÿch vÿnosû), mûæe bÿt tato
pomoc schválena.

FasádakostelaNav¿tívenípannyMarie na
námêstívyæaduje opravu. Mêstose na ni
pokusízískat finançníprost‡edkyz dotace
od ministerstvakultury.

Desettisíc mêstské
hokejové lize

P‡íspêvek10.000Kçobdræí po‡adatelé
nakrytí nákladûspojenÿchs uæívánímle-
dové plochy nazimnímstadionu p‡i utká-
ních mêstskéhokejovéligy. Leto¿níroçník
soutêæe bude probíhat odlistopadutohoto
roku do b‡eznaroku p‡í¿tího azúçastní se
ho dvanáct tÿmû.

Sponzorská çinnost
mêsta

Jiæ více neæ dvêstêtisíc korunbylovy-
placenoformousponzorskéçinnosti. Ztoho
115.500 Kçobdræelyrûzné kluby, sdruæení
a organizace naçinnost s mládeæí a dêtmi,
88.500 Kç obdræely sportovní organizace
aoddíly, rovnêæ naçinnostæákovskÿcha mlá-
deænickÿch druæstev. Vrozpoçtu na spon-
zorskou çinnost zbÿváje¿tê necelÿch de-
vadesát tisíc a ojejichrozdêlení rozhodne
na základê podanÿch æádostí zastupitel-
stvo mêsta v prosinci.

Z JE D N ÅN ï RAD Y A ZASTU P I TE LSTVA M ë STA
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P‡edrokem, v prosinci 2000, byl dopro-
vozuuveden mêstskÿ Monitorovací kamerovÿ
systém(MKS), vybudovanÿvrámci projek-
tûprevence kriminality. Pracuje se çty‡mi
kamerami, umístênÿmi nasídli¿ti v Lánech
a na námêstí Míru, monitoryjsou umístêny
napracovi¿ti stálésluæby mêstské policie.
Hlavní vÿznamsystémujevjehopreventiv-
nímpûsobení,jehopomocí alebylouskuteç-
nênonemálozásahû mêstskéçi republikové
policie p‡i páchání trestné çinnosti, nap‡.
p‡i vloupání doprodejnynaT. G. Masaryka,
p‡i vzájemnémnapadení osob na Erbenovê
ulici, p‡i krádeæi kol na námêstí Míru, p‡i
vandalství nasídli¿ti apod. Systémpomáhá
obêmapoliciímoperativnêreagovat navznik-
lésituace(dopravní situacenanámêstí, pohyb
podez‡elÿchosob), aletaké nap‡. monitoro-
vat stav vody ve Svitavê v dobê silnÿch çi
dlouhodobÿch de¿ƒû.

Okresní ‡editelství PÇRhodnotí vyuæití
MKS kladnê, uvádí, æe ve sledovanÿchlo-
kalitách do¿lo k vÿraznému sníæení trestné
çinnosti, ato aæ ot‡etinu. Vezprávêje uve-
deno: �Zapomoci MKSsepoda‡ilop‡ímo
usvêdçitpachateletrestnÿchçinûvloupání
dovÿkladníchsk‡íní, krádeæejízdníchkol
apachatelevÿtrænictví. MKSrovnêæp‡ispêl
k monitorování a následnéidentifikacip‡í-
znivcûhnutískinheads avsouvislosti s tím
mohlo bÿt ze strany PÇRprovedeno pre-
ventivní bezpeçnostníopat‡ení. Rovnêætak
není zanedbatelnÿvliv MKS naplynulost
a bezpeçnost vsilniçnímprovozu vterito-
riu mêsta SvitavC.

Vlistopadu byly vrámci druhé etapy
projektu umístêny dal¿í dvê kamery, jedna
naulici Dimitrovovê a druhánaulici Marie
Puj manové. Souçasnê by mêlo bÿt vytvo‡e-
no nové monitorovací pracovi¿tê na stálé
sluæbê obvodního oddêlení Policie ÇRSvi-
tavy.

Kamerovÿsystém
je p‡ínosem

Zastupitelstvo mêstaSvitavyschválilona
svém‡íjnovémzasedání dvênovéobecnêzá-
vaznévyhlá¿ky, kteréspoluvelmi úzcesouvi-
sejí. Jetojednakvyhlá¿kaosystémushromaæ-
âování, sbêru, p‡epravy, t‡ídêní, vyuæívání aod-
strañování komunálníchodpadû−mûæemejí
zkrácenê‡íkat vyhlá¿kao nakládání s odpa-
dy,jednakvyhlá¿kao místníchpoplatcích,
kteráv návaznosti nanovÿzákono odpadech
zavádí místní poplatekzaprovozvÿ¿euvede-
néhosystémunakládání s odpady. Obê mêst-
skévyhlá¿ky, stejnêjako novÿzákono odpa-
dech, vstoupí v platnost dnem1. 1. 2002.

Poplatekzaodpadyjeprorok2002
stanovenna372 Kç naosobu. Tato çást-
kap‡edstavujepomêrnouçást nákladûzasbêr
asvoz komunálníhoodpaduzap‡edchozí rok,
alezejménanáklady, které provozovatel sys-
tému, tj. LIKO Svitavy, a.s., bude muset na
provozsystémuvynaloæit. Sempat‡ítaképlat-
by, které ukládázákono odpadechastanoví
jejichvÿ¿i. Nap‡íkladpoplatekzauloæení od-
padûnaskládce, kterÿvroce2001 çiní 50Kç
zatunu,jeprorok2002stanovenna200 Kç.
Finançní rezerva pro rekultivace a asanace
skládek, kterouje povinenvytvá‡et provozo-
vatel skládky, p‡edstavuje vtomtoroce çást-
ku60 Kçzatunuuloæenéhoodpadu, prorok
2002je stanovena na 100 Kç. Kromêtêchto
zvÿ¿enícenyzezákona(celkem190Kç) dochá-
zítaké kezvÿ¿ení cenyzauloæení odpadûna
skládce B‡ezinka, atozestávajících313 Kç
na 600 Kç zatunu.

Platí kaædáfyzická osobas trvalÿm
pobytem. Nejvÿznamnêj¿ízmênaspoçíváve
vymezení pojmu poplatníka. Zákon stanoví,
æe poplateknebudevybíránpouzeodobyva-
tel, kte‡í ve mêstê odpad produkují, ale od
obyvatel s trvalÿmpobytem. Nezohledñujep‡i-
tomskuteçnost, zdasefyzickáosobav místê
svého trvalého bydli¿tê zdræuje çi nikoliv.
Poplatníkje povinenpoplatekuhradit mêstu
çi obci, kde mátrvalÿpobyt, atoi v p‡ípadê,
æe p‡echodnê æije mimo. Vmístê svého p‡e-
chodného bydli¿têjiæ poplatekhradit nemu-
sí. Vplatnosti zûstává, æezadomácnost mûæe
bÿt poplatekodvádênspoleçnÿmzástupcem,
zarodinnÿnebobytovÿdûmvlastníkemnebo
správcem. Spoleçnÿzástupceje povinenozná-
mitjménaa datanarození osob, zakteré po-
platek odvádí. Od poplatkujsou osvobozeni
poplatníci, kte‡í sepodobuceléhokalendá‡-
níhorokunep‡etræitêzdræujívzahraniçí, ato
na základêjejich çestného prohlá¿ení nebo
çestného prohlá¿ení spoleçnéhozástupce.

Svitav¿tí obçané nebudouplatit za
chatynakatastrumêsta. Novÿzákono od-
padechzavádítaképoplatekzaobjektyslou-
æící kindividuálnírekreaci. Tenplatífyzická
osoba, která mátakovÿobjekt ve vlastnictví
anenív nêmtrvalehlá¿ena. Poplatekvtomto

BytovávÿstavbaNa Vêjí‡i budepokraçovat
i vp‡í¿tímroce.

Poplatek za odpadyvroce 2002
p‡ípadêodpovídápoplatkuzajednufyzickou
osobu. Podle vyhlá¿ky mêstajsouodplacení
poplatku osvobozeni ti, kte‡í mají ve Svita-
váchrekreaçníobjekt azároveñzde majítrva-
lÿpobyt. Vlastníci rekreaçníchobjektû, kte‡í
zde nemají trvalÿpobyt, jsoupovinni popla-
tek platit. Odosvobozenÿchobjektû nebude
komunální odpadsváæen.

Ohla¿ovací povinnost. Poplatníkresp.
spoleçnÿzástupcesplní ohla¿ovací povinnost
tím, æesprávci poplatku, tj. odboruæivotního
prost‡edí MêùSvitavy, doruçí PP‡iznání kpo-
platkuzaprovozsystémushromaæâování, sbê-
ru, p‡epravy,t‡ídêní, vyuæíváníaodstrañování
komunálníchodpadûR(dálejenp‡iznání) na
p‡íslu¿nÿrokvtermínu do 28. února. Vp‡í-
padê, æe u poplatníka nastaly nêjaké zmêny
v prûbêhuroku,jepovinenneprodlenêpodat
dodateçné p‡iznání. Pokud poplatková po-
vinnost vzniknev prûbêhuroku,jepoplatník
nebospoleçnÿzástupce povinenpodat p‡i-
znání do 30 dnû pojejímvzniku. Pro rok
2002 musív¿ichni poplatníci podat nováp‡i-
znání k poplatkua mohuktomuvyuæíttis-
kopis, kterÿje p‡ílohoutohoto çasopisu.

ùhrada poplatku. Poplatekje moæno
uhraditjednorázovêvtermínudo31. b‡ezna,
nebovedvoustejnÿchpololetníchsplátkách,
ato do 31. b‡ezna naI. pololetí p‡íslu¿ného
roku a do 30. zá‡í na II. pololetí. Spoleçnÿ
zástupce, kterÿ odvádí poplatek za více neæ
50 poplatníkû, je oprávnên poplatek hradit
v mêsíçníchsplátkáchvædydo10. dnev mêsí-
ci. Spoleçnÿmzástupcemmohoubÿt druæstva,
realitní kancelá‡eçi podniky, kterévykonávají
správubytû. Obçané bydlící vtêchto bytech
budousprávciinformováni o zpûsobuvÿbêru
poplatku. Obçanébydlící v domechvevlast-
nictví mêstaSvitavynebovdomech, vekterém
mêstovykonávásprávu, budouhradit poplatek
mêsíçnêformouzálohtak,jakjetomudoposud.
Osvobozeni od poplatku jsou pouze

poplatníci, kte‡í sepodobuceléhokalendá‡-
níhorokunep‡etræitêzdræujívzahraniçí, ato
na základêjejich çestného prohlá¿ení nebo
çestného prohlá¿ení spoleçnéhozástupce.

P‡íspêvekrodináms vícenezaopat‡e-
nÿmidêtmi budepodlerozhodnutíradymêsta
poskytováni vp‡í¿tímroce, atovevÿ¿i 372 Kç
nat‡etí akaædé dal¿í nezaopat‡ené dítê, æijící
vespoleçnédomácnosti. P‡íspêvekbudepo-
skytnut têmdomácnostem, které zaplatí po-
platekzanakládání s odpadyvestanovenÿch
termínech(viz odstavec PùhradapoplatkuR)
a poté o p‡íspêvekpoæádají. P‡íspêvekbude
poskytnut ve vÿ¿i uhrazené splátky.

Interval svozu odpadkû zûstává pro
rok2002nezmênên. Toznamená, æepopel-
nicesebudousváæet 1xza14dnû, vædyvlichÿ
tÿden, kontejnerybytovÿchdomûkaædÿtÿden.

Strany 2 a 3 p‡ipravilaJ. Svobodová
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Ptáte se - odpovídáme
Bÿvaláprodejna Gazelleseopravu-

je, bude tamopêt prodejnapotravin?
Nabÿvalou prodejnu Gazelle bylo vro-

ce 2000vydánostavební povolení, kterése
tÿkalonástavbyap‡ístavbyobjektusez‡íze-
nímrestaurace, venkovního posezení, uby-
tování a dal¿ího zázemí.

Vsouçasnédobêprovádênéstavební úpra-
vyjsouvsouladus vydanÿmstavebnímpo-
volením, nicménêjeavizovanáurçitáúpra-
vazmênoustavby p‡ed dokonçením, podle
níæ budep‡ízemí upravenonaprodejní pro-
story, pravdêpodobnê ale ne pro prodej po-
travin.

Co bude se Sokolovnouv Lánech?
Vlastníkemobjektu a p‡ináleæejících

pozemkûje vsouçasné dobê N-Invest, a.s.
Praha, kterÿ podle na¿ichinformací hodlá
tento objekt i s pozemky prodat.

Jiæ d‡ívebylovydánoúzemnírozhodnutí,
podlenêhoæ mêlabÿt sokolovnaodstranêna
a mêl zdevyrûst novÿobjekt diskontní pro-
dejny, navazující na areál çerpací stanice
Aral. Aby se nenaru¿ila koncepce a moæ-
nosti p‡ípadné vÿstavby tohoto objektu,
byla s dosavadnímvlastníkemprojednána
i úprava chodníku, která byla nutná pro
vybudování novéhop‡echoduk mate‡ské
¿kole.
Na obê otázky odpovêdêl Pavel Çíæek

vedoucí odboru OVùP Mêù

Technické sluæby
mêsta Svitavhledají
pracovníka pro zaji¿têní
údræbyve‡ejné zelenê

ve Svitavách
Poæadujeme:

• vzdêlání vzahradnickémoboru,
• ‡idiçské oprávnêní skupiny B,
• praxe v oboru a p‡ípadná dal¿í kvali-
fikaceje vÿhodou.

Nabízíme:
• perspektivnízamêstnání, tvûrçí arûz-
norodou práci,

• platovéza‡azenídlez. ç. 143/1992Sb.

Bliæ¿í informace podá paní Fadrná nebo
pan Klíç, TSMS, T. G. Masaryka35, tel.
0461/53 52 73

Zimní ráno vlesoparkup‡i Raisovê ulici.

Organizátorûm plesû
a jinÿch spoleçenskÿch akcí

Tombolu nebo
jinou akci o ceny?

Blíæí se doba konání silvestrovskÿch
oslav, plesûa dal¿íchspoleçenskÿchakcí
a mnozí organizáto‡ijiæ uvaæují otombole
jakoobohacení programu. Tombolaje hra
s losovánímprodanÿchlosûajakotaková
podléhá ustanovenímzákona oloteriích
ajinÿch podobnÿch hrách. Tajsou pro
mnohéorganizátorykomplikovanáanep‡i-
mê‡ená a pûvodní úçel −jednoduchÿm
zpûsobemzískat nêjakéfinançní prost‡ed-
kynavíc −se míjí úçinkem. Mnohéorga-
nizátorytombolynep‡íjemnêzaskoçí po-
vinnost zaplatit správní poplatekvevÿ¿i
10%herníjistiny, minimálnêv¿ak200Kç,
ataképovinnost¿est procentvÿtêækupo-
uæít nave‡ejnêprospê¿néúçely. Problémy
pûsobí také povinnost doloæit kæádosti
o povolenítombolydoklado bezúhonnos-
ti statutárníchzástupcûorganizace nebo
jímpovê‡ené osoby. Tímto doklademje
vÿpis z Rejst‡íkutrestû, kterÿnesmí bÿt
star¿í neæt‡i mêsíce. Zákonukládáorga-
nizátorûmje¿tê dal¿í povinnosti.

Podlevyjád‡ení Ministerstvafinancí ÇR
je doporuçenÿm‡e¿enímuspo‡ádat mís-
totombolyradêji soutêæ, anketuçijinou
akci o ceny, kdyse organizátor zavazuje
vyplatit úçastníkûm, urçenÿmslosováním
nebojinÿmnáhodnÿmvÿbêrem, nepenêæi-
té vÿhry, které ujednoho provozovatele
vjednom kalendá‡nímroce nep‡esáhnou
çástku200.000 Kç a hodnotajednotlivé
vÿhrynep‡esáhneçástku20.000 Kç. Po-
‡ádání takovÿchakcí podléhápouze ozna-
movací povinnosti místnê p‡íslu¿nému
finançnímuú‡aduve smysluvyhlá¿ky MF
ç. 315/99Sb. aprovozovateltakovétoakce
neplatí správní poplatek a ani neodvádí
çást vÿtêækunave‡ejnêprospê¿néúçely.
Protoæe ale i oznámení finançnímu ú‡adu
má p‡edepsané náleæitosti, doporuçujeme
zájemcûm náv¿têvu na odboru ¢KSVZ
Mêù, kde obdræí podrobnéinformace.

M. Teplá

Nové vyhlá¿ky
mêsta schváleny

Dnem8. listopadut. r. vstoupila vplatnost
novávyhlá¿kaoçistotêapo‡ádkuve mêstê, kte-
rá mj. zahrnuje omezení stanovená náv¿têvním
‡ádemparkuJana Palacha. Novêjsoutedydefi-
noványzákazy: po¿kozovat ve‡ejnouzeleñsáñko-
vánímachozenímdozaloæenÿchzáhonûrostlin,
zneçi¿ƒovat, po¿kozovat ap‡emísƒovat odpadko-
vé ko¿e, pítkaalaviçky, stanovat vparcíchalo-
vitrybyvumêlÿchnádræíchvparcích. Zakázána
jejízdanakolech, koleçkovÿchbruslíchaskate-
boardechvpodloubí, narefÿæích, pochodnících,
vpodchodechapocestáchvparcíchs vÿjimkou
têch, nakterÿchjetodovolenodopravními znaç-
kami. VparkuJana Palachalze tedyjezdit na
uvedenÿch prost‡edcích pouze po hlavní cestê,
kterápropojujeulice Dvo‡ákovua Poliçskouaje
oznaçenajakostezkaprochodce acyklisty.

Od1. ledna2002nabudouplatnost dal¿í dvê
novêschválenévyhlá¿ky, atovyhlá¿kaç. 5/2001
osystémushromaæâování, sbêru, p‡epravy, t‡ídê-
ní, vyuæíváníaodstrañováníkomunálníchodpadû
avyhlá¿kaç. 6/2001o místníchpoplatcích. Obê-
mavyhlá¿kami se zabÿvá çlánek najinémmístê
çasopisu. ùplné znêní v¿ech platnÿch vyhlá¿ek
lze získat vpodatelnê Mêùnebo vInformaçním
centru mêstananámêstí Míru. J. Svobodová

Vÿsadba stromû
milénia ve SvitaváchKoncemlistopaduleto¿níhorokubyloveSvi-
taváchvysazenodvacet stromû milénia. Konkrét-
nê sejednalo olípy avysazeny byly na ulicích
5. Kvêtna, Olomoucké, Riegrovê, Poliçské, Rus-
ké a Moravské, nêkterézaúçasti æákûZákladní
¿kolynaRiegrovêulici. Akcevÿsadbystromûmi-
léniajepodporována Ministerstvemzemêdêlství
ÇR, kterénakaædÿz vysazenÿchstromûp‡ispívá
tisíci korunami. Zbyteknákladûvevÿ¿i cca25tis.
Kç uhradí mêsto Svitavy prost‡ednictvímtech-
nickÿchsluæeb. ing. Anto¿

Ve‡ejné zasedáníZastupitelstvamêsta Svitavy
sebudekonat 12. prosince2001 od14:00hodinvevelkézasedací místnosti Mêù, T. G. Ma-
saryka25. Jednat sebudeo plánuarozpoçtu mêstanarok2002, o plánuprácezastupitel-
stvanap‡í¿tí rok, o majetkoprávníchúkonechao dal¿íchoperativníchzprávách.
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Kdyæzaznísiréna
Opravte si pokynypro p‡ípad ohroæení

Svozodpadkû
bêhem vánoçních svátkû

a na Novÿrok
SVOZ PRO OBYVATELE:
• 14denní reæimsvozu(popelnice):
17. −21. 12. 2001 svoz beze zmên
24. −28. 12. 2001 není svozovÿtÿden
31. 12. svoz beze zmên
1. 1. 2002svoz se p‡esouvána 2. 1. 2002
2. 1. −4. 1. 2002 svoz beze zmên
• tÿdenní reæimsvozu(kontejnery)
je bezezmêny(úterÿaæ pátek)

SVOZ PROPODNIKATELE,
kte‡í mají zaplacentÿdenní svoz odpadu:
24. 12. −svoz se p‡esouvá na pátek 21. 12.
25. 12. −svoz se p‡esouvánast‡edu26. 12.
26. 12. −svoz beze zmêny

LIKOSvitavy

Svozvánoçních stromkû
Pouæité vánoçní stromky odkládejte ke
kontejnerûmnaodpadky. Vprûbêhuled-
na 2002 je budou odváæet Technické
sluæby mêsta, vædy v p‡íslu¿nÿ den svozu
kontejnerû.

OÆP/Mêù

Jak jsme t‡ídili odpad
Pravidelnÿmsvozemkonternejû na papír,
plasty asklo, kteréjsouprot‡ídêní odpadu
rozmístêny po celém mêstê, bylo bêhem
t‡í çtvrtletíleto¿níhorokuzískáno: 44,3tu-
ny papíru, 57,3tuny plastû a 98,6tuny
skla. V¿echnyvyt‡ídêné suroviny byly p‡e-
dány p‡íslu¿nÿmzpracovatelûmk dal¿ímu
vyuæití.
P‡ileto¿nímpodzimnímmimo‡ádnémsvozu
nebezpeçnéhoavelkoobjemovéhoodpadu
bylo z kategorie nebezpeçného odpaduzís-
káno nap‡íklad: 38ledniçek, 124televi-
zory, 195zá‡ivek, 305 pneumatikz osob-
níchautomobilû, 80akumulátorû, 280kg
odpadnícholejû a 1400kgbarev. Rûzné-
hovelkoobjemovéhoodpadubylosvezeno
na36tun.

LIKOSVITAVY, a.s.

Vminulémçísle Na¿eho mêstajsmevp‡í-
loze poskytli základní informace pro p‡ípad
ohroæení. Vodstavci o pouæitísirénkvyhla¿o-
vání krizovÿchsituacíjsmepopsali çty‡i sig-
nályajejichvÿznam(vçetnêsignáluPPoæární
poplachR).

Rozhodnutímministravnitrabyls platností
od1. listopadu2001 poçetsignálûzmênên.
Pro varování obyvatelstva p‡i hrozbê nebo
vzniku mimo‡ádnéudálostijenaúzemí ÇR
zaveden pouze jeden varovnÿ signál
EV¢EOBECNÅV¥STRAHAJ, kterÿje
vyhla¿ován kolísavÿmtónemsirény po
dobu140vte‡in. Signál mûæebÿt vyhla¿ován

t‡ikrát zasebouvccat‡íminutovÿchinterva-
lech. Po akustickémtónu sirény bude vædy
následovat tísñováinformace z hromadnÿch
informaçníchprost‡edkû(s republikovou, re-
gionální a místní pûsobností) o hrozící nebo
vzniklé mimo‡ádné události.

Varovnÿmsignálemnení dosud vyhla¿o-
vanÿsignál PPoæární poplachR, kterÿzûstává
v platnosti. Signál je vyhla¿ován p‡eru¿o-
vanÿmtónemsirénypodobujedné minuty,
je jednoznaçnÿ a nezamênitelnÿ sjinÿmi
signály. Slouæí ke svolání jednotek poæární
ochrany.

J. Svobodová

Protoæese mêstoSvitavypodvakrát úspê¿nêzúçastnilosou-
têæe PMêsto v souladus poæadavky EUR, bylo spolus dal-
¿ími dvaceti t‡emi mêstyv osmi kandidátskÿchzemích
st‡ední a vÿchodní Evropy vyzváno, aby se ucházelo
o grant narealizaci projektuz oblasti péçeo æivotní
prost‡edí.

Svitavyse p‡ihlásilys projektemobnovynauçné
stezky k pramenûm‡eky Svitavy a v konkurenci
dal¿íchçtrnácti p‡ihlá¿enÿch mêst uspêlo. Grant od
EUzískaly v Çeské republice çty‡i mêsta − Dêçín,
Kladno, Svitavy a ùstí nad Labem, celkemve vÿ¿i
35.423 EUR(cca 1.186.670 Kç).

Narealizaci p‡ihlá¿eného projektu Svita-
vy získaly 6.080 EUR, tj. cca dvê stê tisíc
korun.

Nauçná stezka d‡íve bÿvala oblíbenÿm
cílemvÿletû, ale odkonce 80. let byla neudr-
æovaná achátrala.

Dnesjiæznovuobnovenástezkajeasi 2,5 km
dlouhá aje na ní z‡ízeno devêt stanovi¿ƒ
s novÿmi informaçními tabulemi. Z nich
se náv¿têvníci dozví o historii rybníka
ajehovÿznamu, o ekologii, flo‡eafaunê,
geologii a geomorfologii území, lesním
ekosystému a péçi oles. Nastanovi¿-
tích bylytaké instaloványlaviçky

aodpadkové ko¿e, stanovi¿têçís-
lo jedna bylo navíc vybaveno
pergolou.
Stezkabudeotev‡ena13. pro-
since v 11 hodin. Kromê zá-
stupcû poskytovatele grantu, mêsta
Svitavy a ZO ÇSOP Rybák Svitavy se

slavnostního otev‡ení zúçastní zástupci
s. p. Lesy Çeskérepubliky a Okresního
ú‡adu Svitavy.
Lesy ÇRse doakcezapojilyúpravoucest

azastávek vlese zarybníkemRosniç-
ka. Okresní ú‡ad finançnê p‡ispêl
navÿrobuinformaçníchtabulí.

ing. Anto¿

Nauçnástezkaopêtvgala

Klub dûchodcû
vprosinci po‡ádá:
5. 12. od 15:30 Max a Kevin
Filmovép‡edstavenív kinokavárnê Ga-
laxie.
12. 12. od 15:00 Mikulá¿skázábava
Vprostorách KD, Jungmannova 6.
20. 12. od 15:30 Babí léto
Filmovép‡edstavenív kinokavárnê Ga-
laxie.
P‡ijâte, rádi Vás p‡ivítáme.

R. Dobe¿ová
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Nalince150Vobdobí od 1. do 31. ‡íjna2001 do¿lo
vokrese Svitavy celkemk 74 událostem.
Znichbylo11 poæárû, 17dopravníchnehod,
24 technické pomoci, 8olejovÿch havárií,
2jinétechnickézásahy, 2çerpání vody, 9pla-
nÿchpoplachûa 1 cviçení.

VsamotnÿchSvitaváchzasahovali hasi-
çi utêchto událostí:
• 4. 10. pomáhali hasiçi s transportempa-
cientadosanity ZZSnaulici Palackého
• 7. 10. byl ohlá¿en poæár domu na ulici
Chelçického; poprûzkumubylozji¿têno, æe
sejednáo planÿpoplach
• 8. 10. bylo naæádost Policie ÇRpomocí
lanovétechnikysundáno mrtvétêloçlovêka
zestromunaulici 5. kvêtna
• 15. 10. bylanaulici Purkyñovêz vozov-
ky odstranêna olejová skvrna pomocí sor-
bentû
• 17. 10. vyjíædêli hasiçi 7xnaúzemí mêsta
Svitavyzajistit podez‡elouzásilku
• 19. 10. byllikvidovánpoæárosobníhoau-
tomobilu, kekterémudo¿lop‡ijízdêpo Má-
chovêaleji; p‡íçinoubylatechnickázávada
vpalivovémsystémuvozidla
• 20. 10. hasiçi likvidovali poæárzahradní
chatky vkatastru zahrádká‡ské kolonie za
jatkami
• 22. 10. byl otev‡enbyt v 1. pat‡e NaÇer-
venici
• 22. 10. byla naæádost Policie ÇRukli-
zenavozovkaodrozbitéhoskla naulici Ví-
têzné
• 25. 10. bylaopêt zaji¿tênapodez‡elázá-
silkavjednézesvitavskÿchfirem
• 31. 10. byl pomocí sorbentûuklizen mo-
torovÿolej naulici Kpt. Jaro¿e

mjr. Bc. Petr Pelí¿ek

Nové obçanské sdruæení pod tímto ná-
zvemzaçalovyvíjet svoji çinnost v nadaçním
domê Josefa Plívy na námêstí Míru. Vædy
v pondêlí od15:00do 17:00avest‡eduod
9:30 do 11:30jsou prostory Nadace k dis-
pozici pro setkávání, hry, zábavu i pouçení
maminekajejichratolestí.

St‡ediskopsychologicképomocitvo‡í Po-
radna pro manæelství rodinu a mezilidské
vztahya K-centrumpro dêti a mládeæ Krok.

Ve Svitaváchjiæ dlouhou dobu pracuje
Poradnapro manæelství, rodinua mezilidské
vztahy. Její pomoc mohou vyhledat v¿ichni,
kte‡í se dostali do svízelné situace a není
vjejichsiláchtutosituaci uspokojivêvy‡e¿it.
Nejde pouze o pomoc pro osoby, které mají
problémve svÿchvztazích aƒ v manæelství
nebovrodinê, aletaképroty, kte‡í mají pro-
blémysami sesebou. Mnohoproblémûse,
kterÿmi se çlovêk væivotê setkává, dokáæe
vy‡e¿it sámbez cizí pomoci, nêkdysev¿ak
dostane dosituace, kdyvêt¿inapokusûo‡e-
¿eníselháváapakjelépevyhledat odbornou
pomoc. Na¿i sluæbu mûæe vyhledat kaædÿ,
kdo se do obtíænésituace dostal.

Problémy, sekterÿmisenanáslidéobrace-
jí, jsounásledující: nezájemjednohoz man-
æelûosouæití vedoucí krozvodovémuúmys-
lu, mimomanæelskÿ vztah, problémové vztahy
mezi rodiçi a dêtmi, problémy se æárlivostí,
alkoholemçi agresivitou, sexuální problémy,
osamêlost, vyrovnání se s rozvodem, problé-
myspojené s têlesnÿmonemocnêním, neza-
mêstnanost a mnohé dal¿í.

”e¿eníproblémuvrodinnéporadnêzaçíná
obvykle posouzenímproblému, které mûæe
probêhnout vjedné nebo dvouaæt‡ech kon-
zultacích. Klienti mají moænost konfrontovat
své názory apocity s nezaujatÿmaodbornê
pouçenÿmpohledemodborníka. Potéseobvyk-
ledohodnounadal¿íspolupráci, kteroumûæe
bÿt individuální terapie, párová konzultace,
nácvikrelaxace, hypnózaadal¿í zpûsobypsy-
chologické pomoci.

Dobrÿmvÿsledkemspolupráce s porad-
noujepaksituace, kdyklient(aƒjednotlivec,
manæelskÿ pár çi rodina) kvalitativnê zmêní
pohled na sebe, jiné çlenyrodiny ana spo-
leçnÿ problémakdyæ tento pohled pro nêj
otevírá moænost smysluplnéhovÿvoje do bu-
doucna. Takovátozmênaje moænáuklientû,
kte‡í spolupracují s poradnou del¿í dobu.
Dal¿í dûleæitoupodmínkouúspêchujeto, æe
klient p‡ijde do poradnyvças ane aæ po nê-
kolikaletémtrvání problémunebo konfliktu,
kdyseporuchovézpûsobychování aprojevû
zafixují avelmi obtíænê se pakodstrañují.

Rodinná poradnaje pro klienty prostorem,
kde ve spolupráci s psychologemsi mohou
plnêji uvêdomit, coses nimi dêje, kamsmê-
‡ují, mohou reálnêji vidêt svého partnera
asvédêti Kromênáv¿têvyporadnynabízíme
také novou sluæbu, kdy odbornê vy¿kolená
pracovnice poradny nav¿têvuje rodinu vje-
jímp‡irozenémprost‡edí azapomoci video-
technikypomáhárodiçûmadêtemupravit
vzájemnoukomunikaci avzájemnévztahy.

Vroce 1996vzniklojakosouçást St‡edis-
kapsychologicképomoci K-centrumprodêti
a mládeæ Krok. Vznikloz pot‡ebydoplnit kom-
plexsluæebrodinnéporadnyo nabídkuzamê‡e-
nouspecifickynaproblémydêtí. VK-centru
pracujeme terapeuticky s problémy çi starost-
mi, které dêti ajejichrodiçe mají. Jedná se
vêt¿inouovÿchovné problémy(kdyse p‡ed-
stavyrodiçûadêtí orodinnÿchpravidlechaje-
jich dodræování rozcházejí), nebojde oosobní
trápeníçi starosti dêtí. Mûæesenanásobrátit
kaædÿ, kdo mástarosti s dêtmi. ”e¿ení prob-
lémuprobíháformourodinnéterapie, s tera-
peutkouse schází celárodina. Tento p‡ístup
vychází z p‡edpokladu, æe starost, která se
odvíjíokolodítêtejevnímánav¿emi çlenyro-
diny, v¿ichni se s ní vrodinê nêjak potÿkají,
aletaké v¿ichni mohouvurçité mí‡e p‡ispêt
kezmênê. Jdeoefektivnízpûsob‡e¿ení problé-
mu. Samoz‡ejmostíje, æe se rodinasterapeut-
kou sejde vícekrát (podle povahy problému
apot‡ebrodiny).

Kromêrodinnéterapiezaji¿ƒuje K-centrum
preventivní programy pro ¿koly, které jsou
komponované azáæitkovê orientované. Témata
jsou: alkohol anealkoholovédrogy, prevence
násilnÿchprojevûchování, komunikaceaaserti-
vita, mezilidskévztahy,... Dálevbudovê Kroku
probíhají volná klubová odpoledne. P‡ístup
mají v¿echnydêti, které chtêjí strávit ças se
svÿmi kamarádyanenudit se. Proklienty Kroku
organizujemetakétáboryavíkendové pobyty.

St‡edisko psychologické pomoci pracuje
bezplatnê, nevyæadujeme æádné doporuçení
aje moænésenanásobrátit anonymnê. Nalé-
záse na Purkyñovê ulici ç. 14ve Svitavách
naproti kinu Vesmír, objednat se mûæete na
telefonnímçísle0461/532604. Konzultaçní
hodinyjsoudennê od9do 16hodin.

Oujezdskÿ, Blaæková

Nabídka sluæeb
St‡ediska psychologické pomoci

P‡íslu¿níci HZSv ochrannÿchoblecích
provádêjí dekontaminaciplastovéhooba-
lu, ve kterémjezaji¿tênaobálkas pode-
z‡elÿmobsahem.

Mate‡ské centrum KrûçekI kdyæ seje¿tê nedostal Krûçek do po-
vêdomí ¿irokéve‡ejnosti, ‡ada mamineksi
semuæcestuna¿la. Pokud mátezájem, p‡ijâ-
te se podívat. Podrobnéinformace získáte
u Mgr. Anny Petrové p‡ímov Nadaci, nebo
natel. 532 455.

J. Petr
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Vminulémçíslejsmeslíbili napsat nêco
ooprávnêníchstráæníkû. ”eknêmesi ale nej-
d‡íve,jaké má mêstskápolicieúkolynaúseku
ve‡ejného po‡ádku.

Poslánímmêstsképolicie,jakstanoví zá-
konoobecní policii aoobcích,jezabezpeço-
vání místníchzáleæitostí ve‡ejného po‡ádku.
PojemPdodræování ve‡ejnéhopo‡ádkuR není
vprávních p‡edpisech nikde definován, ale
jednásevpodstatêo urçitéjednánív mezích
právníchnorem, zvykû, obyçejûapod. vdaném
místê. Jednímz úkolû stráæníkûje dohlíæet
na dodræování právních p‡edpisû oochranê
ve‡ejnéhopo‡ádku. Vesvéçinnosti sep‡ede-
v¿ímzamê‡ují naobecné dodræování právních
p‡edpisû ale také na situace, kdy obçanovi
nêcovadí, çili stráæníci ‡e¿í nebozji¿ƒujísku-
teçnosti projiné orgány. Je z‡ejmé, æejedna
hlídkaneobsáhne p‡i kontroláchcelé mêsto,
protojezdetéædûleæitáspolupráces obçany.
Obçanbynemêl bÿtlhostejnÿ, akdyæ dleje-
ho názoruse dêje nêco protiprávního, takse
nemusíbáta mûæezavolatpolicii. Vpodstatê
jejednojakou. Obê policie, jak mêstskátak
státní,jsoupropojenyradiovÿmprovozemaumí
si vêci p‡edat. Stráæníci mají pomêrnêp‡esnê
vymezeno, coçinitv p‡ípadêpodez‡enízespá-
chánítrestnéhoçinuacop‡i spáchání p‡estup-
ku. Hor¿íje, kdyæ dovêci vstupují neutê¿ené
sousedskévztahynaru¿ující obçanskésouæití.
Vtêchtop‡ípadech, anejenvtêchto, sezáleæi-
tost p‡edáváp‡íslu¿nÿmorgánûmkdo¿et‡ení.

Mêstskápolicie informujeProup‡esnêníjet‡ebasdêlit, æeve‡ejnÿpo‡á-
dekjechránênp‡edev¿ímtrestnímzákonem,
p‡estupkovÿmzákonemaobecnê závaznÿmi
vyhlá¿kami mêsta. Khledání dûvodû adû-
kazû ve vêcech protiprávníchje stráæník
oprávnênpoæadovat odzúçastnênÿchvysvêt-
lení, atozazákonemdanÿchpodmínek.

Druhÿmúkolemna úseku ve‡ejného po-
‡ádkujep‡ispívat kochranêbezpeçnosti osob
a majetku. VeSvitaváchnámp‡itétoçinnosti
pomáhápult centralizovanéochranya mêstskÿ
kamerovÿsystém. Jsoutotaké kontroly, pro-
vádêné hlídkami mêstské policie vrûznÿch
lokalitáchnejenvzájmu mêsta, alei obçanû
ap‡ípadnêi orgánûaorganizací. Jezdezahr-
nutai reakce narûzné stíænosti obçanû, ale
i nap‡edchozí protiprávníjednání ve mêstê.
Dorûznÿchkontrol se promítái pot‡ebapre-
vence na urçitÿch místech. Jednou ztêchto
çinnostíjenap‡. i to, æestráæníci vesvÿchob-
vodechjsou povinni mapovat rûzné závady,
nap‡. nakomunikacích, osvêtlení, dopravním
znaçení, zeleni apod., a p‡edávat tyto vêci
p‡íslu¿nÿmorgánûmnebo Technickÿmsluæ-
bámkopravê. Jinouotázkouje, zajak dlou-
houdobusepoda‡ívêci vy‡e¿it, opravit apod.

I zde mohou pomoci obçané. Stane-li se
nêkterásituacenebezpeçnáprolidi, vozidla,
zvê‡, apod.,jelep¿í, kdyæjezávadanahlá¿ena
conejd‡íve. Nêkterézáleæitosti sedají‡e¿itze
dnenaden, nêkteré mají samoz‡ejmêdlouho-
dobêj¿í charakter. Mêstskápolicie

Azylovÿdûm
promatkysdêtmi

St‡ediskohumanitární péçe, kterépracu-
jeodroku1996p‡i oblastnímspolkuÇÇKna
Nerudovê ulici, poskytuje doçasnÿazyl mat-
kámadêtem, kteréseocitají z nejrûznêj¿ích
dûvodûbezp‡íst‡e¿í. Mezitytodûvodypat‡í p‡e-
dev¿ímsloæité rozvody, ztráta partnera, aletaké
nedobrá sociální situace nêkterÿchrodin, kdy
je vzhledemkvÿchovê dêtí æádoucí doçasnê
umístit matku dotohoto za‡ízení. Od vzniku
azylového za‡ízení zde získalo útoçi¿tê celkem
jiæ 75 matekajejich107dêtí. Pûvodní vyba-
veníst‡ediskanábytkemadal¿ími pot‡ebami
kbydlení bylojiæ nutné kompletnê obmênit
akomise pro prevenci kriminalityse protoroz-
hodlaza‡adittutopot‡ebu mezi projektypre-
venceprorok2001. Celkovénákladynanové
vybavení bylyvyçíslenyna196.000Kçapoda-
‡ilosezískattutoçástkujakodotaci zestátního
rozpoçtuodrepublikovéhovÿboruproprevenci
kriminality. Vsouçasnosti je ve¿keré za‡ízení
zakoupeno aslouæí v¿emubytovanÿmmatkám
ajejichdêtem. ErichStündl

Taksejmenuje soutêæ voblasti právního
vêdomí,jejíæI. roçníkbyl p‡ipravennakonec
listopadu t. r. Soutêæ organizuje komise pro
prevenci kriminalityajeurçenaproæákydevá-
tÿchroçníkûzákladních¿kol. Nejlep¿í¿kolní
druæstvozískáputovnípohárs názvemsoutê-
æe aznakem mêsta Svitavy. Vlastní soutêæi
p‡edcházelatzv. ¿kolní kola, p‡i nichævyuçu-
jící zadávali dêtemotázky, p‡ipravené çleny
komise, apodlevÿsledkûvybrali nejlep¿ízá-
stupcesvé¿koly.

ùkolemsoutêæejejednak vzbudit zájem
æákûi vyuçujícíchootázkyprávaastát se mo-
tivací kprohlubování právníhovêdomí,jednak

• 28. 10. ve2:40byla mêstsképolicii nahlá¿e-
na krádeæ na benzínové çerpací stanici ARAL.
Muæ odpovídajícího popisu byl zachycen na
záznamukamerynaul. Vêtrnéakrátce nato
zadræenhlídkou mêstské policie.
• 3. 11. bylzap‡ispênísluæebníhopsamêst-
sképoliciezadræenpachatel vloupání dobu-
dovynaautobusovémnádraæí.
• 6. 11. bylauloæenapokutazavolnépobíhání
psa, kterÿ pokousal jednu æenu na námêstí.
Dal¿í pobíhání, tentokrát vlçáka dne 3. 11.,

Nalince156
kterÿzranil pejskaijeho majitelku, bude do‡e-
¿eno aæ po ukonçeníléçbynapadeného psa.
• 9. 11. krátce p‡ed pûlnocí do¿lo uzahrá-
deknaul. Poliçskékváænédopravní nehodê,
kterási vyæádaladva mladélidskéæivoty.
• 12. 11. byl p‡istiæenv Lánech muæ se æe-
nou, kte‡í vylomili m‡íæe, jimiæ byl zabez-
peçen objekt bÿvalé sokolovny, a hodlali je
zpenêæit ve sbêrnÿchsurovinách. Vzhledem
kpodez‡ení ze spáchání trestného çinu byli
p‡edáni Policii ÇR.
• 11. 11. ve23:40æádalao pomocæena,jejíæ
¿vagr ode¿el z domu po rozep‡i s p‡ítelkyní
aprotoo nêho mají obavy. Dotyçnÿbyl asi za

pomoci zjistit souçasné znalosti æákû, kte‡í
zaçínají bÿt odsvÿch15lettrestnêodpovêd-
ní. Souçástí soutêæejetakéaplikaceznalostí
æákûv modelovÿchsituacích. Nasoutêæ bu-
dounavazovat p‡edná¿kyjednotlivÿchçlenû
komise (pracovníkû mêstské policie, Policie
ÇR, odborusociálníchvêcí Mêù, státníhozá-
stupce, p‡edsedyokr. souduapod.), kte‡í bu-
dou do témat p‡edná¿ek promítat konkrétní
zku¿enosti z vÿsledkûsoutêæe.

Ksoutêæi sevrátímevp‡í¿tímçísle Na¿e-
ho mêstaaseznámímeváss vÿsledkysoutêæe
as dal¿ímpokraçovánímcelého projektu.

E. Stündl

FPrávo na kaædÿdenG

hodinunalezenhlídkou MPvpodnapilémsta-
vuvparkuap‡edándo péçerodiny.
• 12. 11. ve 14:30 byl p‡edán matce dva-
náctiletÿchlapec, kterÿsehodlal bezvêdomí
rodiçûvypravit PnavÿletR. ZdapouzedoPlznê,
kamsi zakoupil jízdenku nebo nêkamdále,
jsmesejiæ nedozvêdêli.
• Koncem‡íjna mêstskápoliciet‡ikrát
‡e¿ilazneçi¿têní ve‡ejného prostranství
vylepenímplakátû. P‡ipomínáme, æe
plakátyarûzné propagaçnítiskovinyje
moæné vylepovat pouze na vÿlepovÿch
plocháchktomuurçenÿch.

Marie Sádlíková
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Líheñ talentû
Vpolovinêlistopaduse pêt hráçûæákov-

ského druæstva TJ Svitavy úçastnilotestû
ve Fotbalové akademii ligového FC SYNOT
Staré Mêsto. Brûna, Moravec, Ondrou¿ek,
Uchytil i Ví¿ek mezi 80fotbalistyuspêli
a byli za‡azeni dodvounejlep¿íchskupin.
Souçástítestûbyloi utkání sestejnêstarÿmi
chlapci zligovéhooddíluSynotu, kteréskon-
çilo3:3 a MartinBrûnabyljednímzest‡elcû
branek. Potê¿itelné pro svitavskÿoddílje
velkÿzájemotyto mladéfotbalistyze strany
místníholigového klubu. Toje asi ta nej-
lep¿íznámkaprotrenéry mládeæe, kte‡í se
vTJstarají ofotbalovÿrûst svÿchsvê‡encû.

Pozvánka na sportovníakce vprosinciSO1. 12. Volejbal: TJ Svitavy −Letohrad, Ç. T‡ebová, Chvaletice (9:00 − KP ml.
æáci, hala NaSt‡elnici)
TJSvitavy−Sokol Pardubice B(10:00−KPæeny, hala NaSt‡el-
nici)

NE2. 12. ¢achy: ¢KSvitavyA−Lok. Ç. T‡ebováA(9:00−reg. p‡eborI, salonek
restaurace ASTRA)

Volejbal: TJ Svitavy−Litomy¿l (10:00−KPjuniorky, hala NaSt‡elnici)
SO8. 12. Ko¿íková: TJSvitavy−Ç. T‡ebová(9:00a 11:00−obl. p‡eborst. miniæáci,

gymnázium)
TJSvitavy−Hradec Králové A(13:00a15:00−obl. p‡ebor ml.
miniæákynê, gymnázium)

Volejbal: TJ Svitavy − Lan¿kroun, ùstí n. O., Ç.T‡ebová (9:00 − KPst.
æáci, hala NaSt‡elnici)
TJ Svitavy−Litomy¿l (10:00−KPkadetky, hala NaSt‡elnici)

NE9. 12. ¢achy: ¢KSvitavyB−TJLan¿krounB(9:00−reg. p‡eborII, OVVRSS,
Kpt. Nálepky)

Volejbal: TJSvitavy−Dolní ùjezd(10:00−KPst. æákynê, halaNaSt‡elnici)
SO15. 12. Ko¿íková: TJSvitavy−BKPardubice(10:00a 12:00−obl. p‡ebor ml. æáci,

hala NaSt‡elnici)

NE16. 12. ¢achy: ¢KSvitavyA−¢tef. PoliçkaB(9:00−reg. p‡eborI, salonekres-
taurace ASTRA)

Kopaná: Halovÿturnaj star¿íchæákû(9:00−hala NaSt‡elnici)
SO22. 12. Kopaná: Svitaváçek CUP2001 −turnaj elévû(9:00−hala NaSt‡elnici)

Programzápasûvlednímhokeji nazimnímstadionuSvitavy
Mêstskáhokejováliga:
KaædéPO, ST, PÅod16:00, 18:00, 20:00 + NE2.12. od7:00, 9:00, 11:00. Jednotlivá
muæstvahrají dlestanovenéhorozpisu4. roçníku MHL2001/2002. Nehrajesevpon-
dêlí 24. 12. 2001
Okresní p‡ebor ÇSLHùstí nad Orlicí:
−zápasymuæû: 4. 12., 11. 12., 18. 12., 25. 12., od19:30a6. 12., 13.12., 27. 2. od17:00a20:00
−æáci ajunio‡i: 1. 12., od8:00, 9:30, 11:00a8. 12., 15. 12., 22. 12., 29. 12. od7:00, 8:30,
10:00, 11:30
Jednotlivé oddílyhrají dlerozpisuvydaného Okresnímvÿkonnÿmvÿboremùstí n/O.
ÇSLHII.VçLdospêlí skupinajih:
9. 12., 16. 12., 23. 12., od17:00a20. 12. od18:00. Jednotlivéoddílyhrají dlerozpisu
vydaného VÿkonnÿmvÿboremÇSLHHradec Králové

(ÇSLH−Çeskÿsvazledního hokeje, VçL−Vÿchodoçeská Liga)

Stránkup‡ipravil J. Petr

Mêsto podporuje trenéry
a pracovníkysmládeæí

Vsouçasnédobêjevefinálep‡ípravaroz-
poçtu mêstanap‡í¿tí rokastejnêjakov po-
sledníchletechjevnêmtaképoçítános pro-
st‡edkynaodmêñovánítrenérûapracovníkû
s mládeæí.

Vleto¿nímrocejedotohotosystémuod-
mêñování za‡azeno 17 trenérû mládeænic-
kÿch druæstev TJ Svitavy, dva trené‡i SK
Slavoj − Lány ajeden vedoucí Modelklubu
Svitavy. Kromê nichjsouje¿tê odmêñováni
také vedoucí dvoupêveckÿchsborû.

Základním p‡edpokladem pro za‡azení
je p‡íslu¿nákvalifikace, stanovenÿ minimál-
ní poçet dêtí veskupinêa minimálnítÿdenní
poçet hodin. Vkoneçnémdûsledkutakvlast-
nê kvalifikovaní lidé PpeçujíR o volnÿ ças
témê‡ 400 dêtí. Ato je také hlavní zámêr
mêsta, kterÿje v uæ zmiñovanémrozpoçtu
podpo‡ençástkoutémê‡ 700tisíc korun.

ùspê¿nÿzávêr sezóny
Lán¿tí mlad¿í elévovézakonçili podzimní

çást svékrajskésoutêæevÿhrounadomácím
h‡i¿ti. P‡edpoçetnÿmpublikemzdolali vtur-
naji postupnê v¿echny své soupe‡e (Lan-
¿kroun, Ç. T‡ebová, Dolní ùjezd) astali se
takcelkovÿmvítêzemturnaje.

Zajímavostíje, æese mezi nejlep¿íst‡elce
za‡adilataké dêvçata − Dominika ¢tercová
a EvaJu‡íková!

Star¿í elévové obsadili 3. místo, kdyæ
pouzejednouvyhráli ajednouremizovali.
Nejlep¿ími st‡elci byli Michal PeterkaaJan
Lopour.

Nadêje svitavské kopané
Na¿i çtená‡i zaznamenali v dennímtis-

kunebÿvalÿúspêchdvou mladÿchfotbalis-
tûTJSvitavyJanaUchytilaa MartinaBrûny.
Oprázdninovémkempu Marily P‡íbram
p‡esvêdçili o svémfotbalovémumêní aza
odmênuzískali pobyt vitalskémTurínu, kte-
rÿ pro ¿est fotbalistû z Çeska organizoval
Pavel Nedvêd, hráç místního velkoklubu.
Nejvêt¿ímzáæitkemproobaklukybylosetká-
ní s Pavlemasamoz‡ej mê náv¿têva pade-
sátitisícovéhokotleJuventusup‡i ligovém
utkání s InteremMilán.

Naspoleçnéfotografii je Martin druhÿ
a Honzat‡etí zleva.


