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Dostali dárek
k Vánocûm

Finançnídar
zVelké Británie
Uæ druhÿmrokemslouæí dêtemze spe-

ciální mate‡ské ¿kolyzimní zahrada, kterou
dodalaasmontovalafirmaAtriumcentrumCZ.
Jakuætobÿvá, fotodokumentacetakovéstav-
by se pouæívá k referencímfirmy atakjejí
cestavedla aæ do Velké Británie, kde sídlí
vedení mate‡ské firmy. Kdyæ se pracovníci
seznámili s úçelemvyuæitíjejichvÿrobku,
zorganizovali mezi sebousbírku ajejí vÿtê-
æekzaslali do Svitav. Na úçet speciální ma-
te‡ské ¿kolkytak p‡ibylo 144liber, coæje
vp‡epoçtutémê‡osmtisíc korunçeskÿch!
”editelství ¿kolkyçástkuvyuæije na dal¿í
vylep¿ení prost‡edí pro dêti. J. Petr

Doznêlypetardyacinkotskleniçeks nej-
rozmanitêj¿ími novoroçními p‡áními do no-
véhoroku2002.
Váæeníspoluobçané, dovolte, abychVám

ijápop‡ál, abyto byl pro Vás rokp‡íjemnÿ
a radostnÿ, aby Vámp‡inesl hodnê ¿têstí
v osobními rodinnémæivotê, pevnézdraví
a naplnêní i têch nejtajnêj¿ích p‡ání.
Vstupujemedoroku, vekterémsebudou

periodickyopakovat nêkteré vÿznamné spor-
tovní aspoleçenské události. Utêchsportov-
ních, jakojsouzimní olympijské hrya mist-
rovství svêta vefotbale, na¿e p‡ání a p‡ízeñ
vÿsledek p‡íli¿ neovlivní. Vp‡ípadêletních
parlamentních a podzimních komunálních
volebje na¿e situace o poznání lep¿í. Atak
bych Vámp‡ál, abystei z vÿsledkûtêchto
klání mêli radost a uæitek, kterÿ p‡ispêje
k pohodê Va¿ich domovû.

Václav Koukal
starosta mêsta Svitavy

PF2002

Diamantová svatba
Neuvê‡itelnÿch¿edesát let spoleçného

æivota oslavili v sobotu 8. prosince 2001
manæeléEmílie a Alexandr Burlákovi
ze Svitav. Narodinné oslavêjimzástupci
mêsta p‡edali pamêtní list, keramickou
kachli s motivemradnice a osobní dopis
starosty mêsta. Blahop‡ejeme.

Celkovÿobjemrozpoçtup‡edstavujeçást-
ku 354.166.900 Kç azahrnuje nejen bêæné
p‡íjmy a vÿdaje, ale také rûzné dotace ze
státního rozpoçtu, jako nap‡íkladfinançní
prost‡edky na dávky sociálního zabezpeçe-
ní, na¿kolství(novêtakéna mzdyuçitelûzá-
kladních¿kol a uçební pomûcky), navÿkon
státní správy.
Odeçteme-li v¿echnytyto státní dotace,

dostaneme následující çísla:
bêænép‡íjmyçinícelkem160.316.300 Kç

(loni 156.710.500 Kç)
bêænévÿdaje 157.430.600 Kç

(loni 144.272.900 Kç)
Zplánovanÿchvÿdajûnejvêt¿íçástkyBspo-

lykajíC:
−vÿdajenabydlení, komunálnísluæbyaúzem-
nírozvoj 53,9 milionu, ztohonap‡. 22,5 mil.
çiní p‡íspêvek Technickÿmsluæbámmêsta,
p‡es 21 milionûje urçeno na správu mêst-
skÿchbytû, opravyaúdræbubytovéhofondu;
−vÿdajenavzdêlání 22,4 mil. Kç, vtomjsou
nap‡. p‡íspêvkypro mate‡ské ¿koly(napro-
voz astravování) vevÿ¿i p‡es 6 milionû, p‡í-
spêvky na provoz základních ¿kol ve vÿ¿i
6,75 milionu, I. etapaopravyZ¢naT. G. Ma-
sarykazatémê‡ 3 miliony;
−vÿdaje natêlovÿchovuazájmovouçinnost
11,8 milionu, ztohotémê‡sedmmilionûçi-
ní dotacespoleçnosti Vodaasport adal¿ít‡i
milionyp‡íspêveknaprovoz sportovní haly;
−vÿdaje nakulturu9,66 milionu(zejména
p‡íspêvky naçinnost SKSa MMGvcelkové
vÿ¿i cca 7,4 mil. Kç).
Naochranuæivotního prost‡edíje pláno-

váno 7,234 milionu, nasociální vêci (kromê
dávek) 4,178 mil., na bezpeçnost a poæární
ochranutémê‡ 5,5 mil., navÿkonstátní sprá-
vy a územní samosprávy 29 milionû korun
(zdeje¿têdojdekezvÿ¿ení vdûsledkurefor-
myve‡ejné správy). J. Svobodová

Celkemdvacet osmbytûve dvoudokon-
çenÿchdomechNaVêjí‡i bylovpolovinêloñ-
ského prosince p‡edáno novÿmnájemcûm.
Dokonçena byla také rekonstrukce objektu
Laçnov çp. 81 nasociální byty, ato víc neæ
mêsíc p‡edstanovenÿmtermínem. Çty‡i no-
vébytytedyi zdedostali nájemcijakodárek
podvánoçní stromeçek.

SVITAVSK¥ KULTURN ï A I N FORMAÇN ï M ëS ïÇN ïK
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Do kapitálovéhorozpoçtu mêstajsouza-
tímza‡azenyzejménatytoinvestiçní akce:
- dokonçení vÿstavby bytovÿch domû Na
Vêjí‡i astavbadruhéBmêstskévilyC, regene-
race panelovéhodomu M. Pujmanové2- 12,
parkovací plochyvrámci regeneracesídli¿tê
Svitavy-Lány;
- intenzifikace çistírnyodpadníchvod,
- rekonstrukce vozovky na Svitavské a dal¿í
opravykomunikací (nap‡. Slovenské, Purky-
ñovy, Pod Viaduktem), úpravaprostorup‡ed
prodejnounaOlbrachtovêulici naparkovací
plochy;
- cyklostezkaSvitavy- Javorník(vychází
z plánu rozvoje Mikroregionu Svitavsko,
kterÿ bude natuto akci poæadovat dotaci
z fondu SAPARD).
Takzvanê BpodçarouCzûstávají akce,

kteréjsou pot‡ebné, ale najejichæ zaji¿têní
zatímchybí finance. Podle vÿvoje rozpoçtu

Prvnínávrh investic pro tento rok Plavecká¿kolaLaguna
souçástíspoleçnosti Voda a sport

Situacev uvedené¿kolezamêstnávalara-
du mêstaodçervna2000. P‡i dlouhodobém
sledování byl pozorovánnep‡íznivÿtrend: za
pêtlet klesl poçet vyuçovanÿchdêtí otémê‡
30 %, p‡íspêvek mêsta ale za stejnou dobu
vzrostl dvojnásobnê. Zvy¿ovaly se náklady
naæákai mzdové náklady, sniæující se poçet
æákûp‡iná¿el problémys naplnênímpracov-
níchúvazkûvyuçujících.
Pro‡e¿enísituacesejakonevyhnutelnéje-

vilo‡e¿ení systémovéaradahledalaazvaæo-
valarûznévarianty. Nejschûdnêj¿ím‡e¿ením,
které rada navrhla azastupitelstvo mêsta
schválilo, bylozru¿ení Plavecké¿kolyLagu-
najako samostatné p‡íspêvkové organizace
mêsta ke dni 31. 12. 2001 ajejí následné
zaçlenêní do organizace Voda asport, s.r.o.
Svitavy, kterátak p‡evzala ve¿keré çinnosti
plavecké ¿koly ataké práva a povinnosti
z pracovnê právníchvztahûzamêstnancû.

Schválena smlouva
o spolupráci

Asi v polovinêloñskéhorokuobdræelo
mêsto Svitavyod Okresního ú‡aduve slo-
venské Banské ¢tiavnici návrh na navázání
partnerskéhovztahu. NavrhovanÿvztahBmês-
to- okresní ú‡adCsezpoçátkuzdál neobvyk-
lÿm, proto rada mêsta doporuçila starostovi
ujasnit si moænou spolupráci osobnímjed-
náníms navrhovatelem. Po tomto prvním
kontaktuvyslalarada mêstado Banské ¢tiav-
nice t‡íçlennou delegaci (starosta, místo-
starostkaavedoucí odboru¢KSVZ), která
jednala s p‡ednostou OkùpanemPeterem
Zorvanemajeho dvêmazástupci. Vÿsled-
kemjednání bylo podepsání Dokumentu
o projevu dobré vûle ke spolupráci, kterÿ
deklaruje snahu oboustran o navázání vzá-
jemnéspoluprácevoblastech: kultura, hos-
podá‡skÿrozvoj, sport arekreace, turistika,
¿kolství avzdêlávání, vÿmênastudentû, ochra-
naæivotníhoprost‡edí a dal¿í, kteréseukáæí
jakopot‡ebné. Tobylov‡íjnu2001, vprosinci
pakzastupitelstvo mêsta schválilo Smlouvu
o spolupráci mezi obêmasubjekty. Navázání
spolupráceumoæní nejenvÿmênysportovních
a kulturních aktivit, ale také kontakty ¿kol,
zájmovÿchsdruæení apod. Nav¿echnyp‡ípad-
né spoleçné akce lze získat dotaci z Vise-
grádského fondu, kterÿ podporuje spoleçné
projekty zemí V4, ato aæ do vÿ¿e 50 %ná-
kladû. Konkrétní akce, které budou obêma
stranami vrámci mezinárodní spolupráceza-
bezpeçovány, budou vædy zakotveny vdodat-
cíchkesmlouvê. Slavnostní podpis smlouvy
byse mêl uskuteçnit zaúçasti zástupcûslo-
venského partnera v prûbêhuledna ve Svi-
tavách.

a hospoda‡ení mêstaz nichzastupitelstvo
budepostupnêvybírat podledûleæitosti afi-
nançních moænostíjejichzaji¿têní. Jsouzde
nap‡. opravyzákladních¿kol(II. etapaopravy
II. Z¢, kotelnaIII. Z¢a dal¿í), opravafasády
aozvuçení sálu kina Vesmír, klimatizace
v divadle Trám, chodníkv Laçnovê, rozvody
koupali¿tê, zkapacitnêní mostû na‡ece Svi-
tavê, protipovodñová opat‡ení na ulici Hál-
kovê, roz¿í‡ení p‡íj muinfokanáluatd. Za‡a-
zení dal¿ích zde uvedenÿch akcí je závislé
nap‡ípadnémzískánístátní dotace, kteráby
mêlaçinit vêt¿í díl z pot‡ebnÿchprost‡edkû.
Jetonap‡íkladvÿstavbat‡etí BmêstskévilyC
a první dvanáctibytové sekce dal¿ího obyt-
ného domu Na Vêjí‡i, oprava Çerveného
kostela, rekonstrukcenádræevlokalitêBHá-
jekC, odvodnêní vlokalitê BKostelní lukaC,
opravybudovLan¿krounská5 a T. G. Masa-
ryka 25.

Vplánuprotentorokjsoup‡edbêænêza-
‡azenyçty‡i projekty, najejichærealizaci bu-
de mêstoæádat o dotaci zestátníhorozpoçtu
a pokudji nezíská, mûæe v dûsledkufinan-
çních moæností mêsta dojít ke zmênê.
První projektje z oblasti situaçní pre-

vence ajejímpo‡ízení zálohovacíhoza‡í-
zení pro mêstskÿ kamerovÿ systém, které
umoæní nejenprodlouæit dobuarchivacezá-
znamûaænadeset dní, aletakézlep¿it kvali-
tuobrazuzáznamu. P‡edpokládané náklady
420.000 Kç.
Vsociální oblastijsounavræenyt‡i projek-

ty, ztoho dvabudouslouæit dêtemzesociálnê
slab¿íchrodin. PrvnímjeBNultÿroçníkC pro
dêti, kterézrûznÿchdûvodûnenav¿têvujíæád-
né p‡ed¿kolní za‡ízení ajejichæ p‡íprava na
¿kolní vÿukuje moæností, jakeliminovat dû-
sledky¿patnéhofungování rodinya umoænit
takza‡azenítêchtodêtí dobêænÿchzákladních

Program prevence kriminality2002
¿kol. Druhÿmje spoleçnÿ projekt mêsta,
obçanského sdruæení BDajoriC a Speciální
a pomocné¿kolyveSvitavách- Centrumpro
romské dêti a mládeæ. Pracovalo by stejnê
jako Nultÿroçníkv prostoráchPedagogicko-
-psychologicképoradnyajehoçinnost by
byla zamê‡ena p‡edev¿ím na zlep¿ování
úrovnê vêdomostí a¿kolníchnávykûurom-
ské mládeæe, ale také najejich hudební
azáj movouçinnost. Nákladynavnit‡ních
vybavení centrap‡edstavují necelÿchdvê
stêtisíc korun.
Poslednímnavrhovanÿmprojektemje

vybudování bikrosové dráhyvlokalitê Na
Vêjí‡i, konkrétnê v prostorutzv. podkovy.
Dráha by byla postavena na plo¿e 50x 80
metrû, mêla by osmaæ deset startovacích
blokû, ¿í‡ku dráhy pêt metrû, délku okruhu
cca 350 ms osmi terénními p‡ekáækami.
Celkové náklady300.000 Kç.

Z JE D N ÅN ï RAD Y A ZASTU P I TE LSTVA M ë STA

Základní¿kolana T. G. Masarykase doçkánovéfasády. Pûvodnêvy¿¿íreálná¿kolabyla
otev‡enav roce 1897.
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Odleto¿ního ledna dochází ke zvÿ-
¿ení cenyvodnéhoastoçného. Rozhodli
otomvzávêru loñského roku zástupci
vlastníkû infrastrukturního vodohospo-
dá‡ského majetku- Dobrovolnéhosvaz-
kuobcí SkupinovÿvodovodSvitavyaspo-
leçnosti s r. o. VODAASPORTSvitavy.

Provozovatel vodovodu a mêstské ka-
nalizace a. s. VHOS Moravská T‡ebová
p‡edloæil návrh ceny, kterÿ obsahoval
mimo nové zákonné poplatky ainflaci
i podstatné zvÿ¿ení nákladû nainves-
tice, opravyareæii, zástupci vlastníkû
majetkualetentonávrhnep‡ijali. Poslé-
ze byl p‡edloæen návrh novÿ, kterÿ byl
odsouhlasen.
Cena vodného astoçného pro rok

2002jeshodnáproobyvatelstvoi ostat-
ní odbêratele ajestanovenatakto(úda-
je v Kç/m3):

Dosavadní çlenzastupitelstva mêstapan
Jaroslav Menz (zvolenza KSÇM) rezignoval
poçátkemprosince 2001 na svou funkci
z dûvodu zmêny bydli¿tê. Novÿmçlenem
zastupitelstva rada mêsta j menovala ná-
hradníkaz téæevolebnístrany, kterÿmjepan
Václav Volauf. Jehojmenování vzalo zastu-
pitelstvo mêstanavêdomía panVolaufsepo
sloæení zákonemstanoveného slibu ujal své
novéfunkce. Blahop‡ejeme.

Novÿçlen zastupitelstvamêsta
Z JEDNÅNï RADY A ZASTUPITELSTVA

Dva byli p‡istiæeni
S uspokojenímvyslechla rada mêstain-

formaci, æe se v minulÿch dnech poda‡ilo
odhalit dva vÿteçníky, kte‡í se podíleli na
sprejerské BvÿzdobêC mêsta. Tasezaçíná
objevovat uæ i vsamémst‡edu mêsta spolu
s dal¿ími BvÿtvarnÿmiCtechnikami vandalû
−popisovánímarÿpánímdoomítek. Zav¿e-
mi têmito BumêlciC zûstává nejen ¿koda na
majetku, aletaké nepêknÿ, poniçenÿvzhled
budov.
Jedenz odhalenÿch mladíkûjezeSvitav,

druhÿz Prahy, obanezletilí. P‡edbêænêvy-
çíslená ¿koda zatíæí rozpoçtyjejich rodin
çástkou50.000Kç. Mêstosi cení prácepoli-
cisty, kterÿp‡ispêl kjejichodhalení.
Najednání komiseproprevenci krimina-

lityi najednání rady mêstase diskutovalo
o moænostechprevenceçi zji¿ƒování apostihu
pachatelû. Zvaæovalyse moænosti odzvÿ¿e-
ného pohybupolicistûv civilu, p‡es zapoje-
ní ve¿keré dostupnétechniky aæ po vypsání
odmêny zainformace, které by vedly k do-
padení vandalû. Nêkterénámêtybudoudále
rozpracovány, zaznêlaalei informace, æenê-
kte‡í vlastníci budovskuteçnê uvaæují o vy-
psání odmên.

vodné stoçné celkem
cenas DPH 18,97 19,63 38,60
cenabez DPH 18,07 18,70 36,77

Cenuvodynejvícovlivnil zcelanovÿ
poplatekz povolenéhoçerpání podzem-
ních vod, kterÿje stanovenzákonem,
je odvodemdo státní pokladny a çiní
1,42 Kç/m3.
Docenysetaké promítají plánované

investice, kteréna majetcíchbudou mu-
set bÿt provedenyvleto¿níma následu-
jícíchletech. Uvodnéhoje to navÿ¿ení
o 0,80 Kç, provádêtsebuderekonstruk-
cevodovodunaulici Svitavské, vÿmêna
poæárních hydrantû as pouæitímvytvo-
‡ené finançní rezervy by se mêla usku-
teçnit velkáinvestiçní akce BDostavba
skupinovéhovodovoduC. Ponêkud men¿í
vlivnazvÿ¿ení cenyvodného máinflaç-
nírûst censluæeba materiálu(poçításe
s 4,7 %), kterÿp‡edstavuje cca0,83 Kç
za m3.
Vestoçnémjenavÿ¿ení niæ¿í,jezpû-

sobeno pouzeinflací aspecifickÿmi po-
t‡ebami a náklady dané soustavy açiní
celkem 0,94 Kç/m3. Investice budou
financoványz poloækytzv. nájemného,
kteréje zahrnuto v cenê stoçného a pro
rok 2002 p‡edstavuje çástku 8,49 Kç
za m3. Provedenybudouúpravynaçistír-
nê odpadních vod za sedmmilionû ko-
run(jenutnosevypo‡ádat s kaly), p‡i-
pravuje se odkanalizování a napojení
na hloubkovou kanalizaci celé jedné
çásti mêsta(oblastjiænêodvÿpadovky
na Poliçku), které si vyæádá minimálnê
10 milionû korun.

ing. Anto¿

Liko vymênínevyhovující
kontejneryna sklo
Investiçní dotaci vevÿ¿i 135.000 Kç, kte-

rou spoleçnost LIKO SVITAVY, a. s. obdræí
od mêsta, pouæijenanákupnovÿchsbêrnÿch
nádob na t‡ídênÿ odpad. Celkem osmnáct
novÿch plastovÿch nádob na sbêr skla na-
hradí doposud pouæívané nevyhovující ple-
chové nádoby. Ve mêstê setaké novê objeví
desetsbêrnÿchnádobnabaterie, rozmístêny
by mêly bÿt v nejnav¿têvovanêj¿ích obcho-
dech s potravinami a prodejnách s elektro-
nikouve mêstê.

Stránkymêsta
na internetu

Oficiální stránky mêsta Svitavyjsou na
adresewww.svitavy.cz
Vkapitole AKTUALITYnap‡íkladna-

jdete celáçísla mêsíçníku Na¿e mêsto(od
listopadovéhoçísla), zápisyzjednání zastu-
pitelstva mêsta, p‡ehled kulturních po‡adû
atelefonní seznampracovníkû mêstského
ú‡adus e-mailovÿmi adresami, vçetnê hlav-
ní adresyradnice.
Vkapitole INFORMACEjsou uvedeny

v¿echnyzezákonapovinnêzve‡ejñovanéin-
formace, takétzv. návody, coæjsouradyjak
postupovat vrûznÿch æivotních situacích,
kdy pot‡ebujetejednat s ú‡ady. Nap‡. coje
nutnoudêlat prozískání novéhoobçanského
prûkazu, jakpostupovat p‡i úvahácho stav-
bêgaráæeçi domu, kdeazajakÿchpodmí-
nek získat povolení k p‡ekopu chodníku,
nebojaké máte povinnosti chováte-li psa.
Nêkteré z têchto BnávodûC bychomchtêli
postupnê uvádêt také na stránkách na¿eho
çasopisu.
Vkapitole SLUÆBY nabízíme prostor

pro prezentaci firemaæivností. Umístêní
základníchinformací (oblast podnikání, na-
bídka sluæeb, adresa, telefony, aj.) je upra-
venosmluvnê aje stanovenaúhradave vÿ¿i
500 Kç zarok.

J. Svobodová

Na pûjçkyrozdêleno
p‡es t‡i milionykorun

Celkempatnáctvlastníkûobytnÿchbu-
dovpodalovprûbêhuroku2001 ‡ád-
nêdoloæenéæádosti o poskytnutí pûj-
çekz fondurozvoje bydlení mêstaSvitavy
vcelkovévÿ¿i 3.330.000 Kç. Komise usta-
novenáradoumêstav¿echnyæádosti posou-
dila a doporuçila zastupitelstvu v¿echny
æádanépûjçkyposkytnout. Zastupitelstvo
protoschválilouzav‡ení smluvo pûjçkách
se v¿emi æadateli, z nichæ ¿est obdræí
pûjçkunavestavbubytudopûdníhopro-
storu nebo na p‡ístavbu bytu, dva naob-
novust‡echy, dvanaobnovufasádyvçetnê
oplechování, jeden na nástavbu byturu-
¿ící plochoust‡echu domu açty‡i obdræí
pûjçky na kumulovanÿúçel vyuæití.
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P‡ipomínáme
v¿emuæivatelûm, správcûmavlastní-
kûmnemovitostí veSvitavách, æejsou
povinni zajistit v zimnímobdobí schûd-
nost chodníkûposypem, nebo oçi¿tê-
nímodsnêhu, ledua zmrazkû.
Tato povinnost vyplÿvázezákonao po-

zemníchkomunikacíchajezakotvenai ve
vyhlá¿ce mêstao dopravê. Nedodræenítéto
povinnosti mûæe bÿt posuzovánojako po-
ru¿ení obecnêzávaznéhop‡edpisua posti-
æeno pokutou aæ do vÿ¿e 30.000 Kç.

−svo−

Zmizí‡ada topolû
Vúnorubude provedenorozsáhlé káce-

ní topolového stromo‡adí u Studeného po-
tokav prostoruzahrádká‡skÿchkolonií pod
Gorkého ulicí. Krozhodnutí povolit pokáce-
ní çty‡iceti vzrostlÿchtopolûdospêla Eko-
logická komise Rady mêsta Svitavy poté,
cosez têchtostromûv minulémroceodlo-
milo nêkolik velmi silnÿchsuchÿchvêtví,
kterézpûsobily¿kodynap‡ilehlÿchnemo-
vitostech. Na mnoha místechjsou nastro-
mech patrné symptomy rozpadajícího se
d‡eva arozsáhlá napadení d‡evokaznÿmi
houbami. Kvykácení stromo‡adíserovnêæ
p‡iklonil posudekAgenturyochranyp‡íro-
dya krajinyÇRStromyjsounavrcholusvé
existencea celÿkrajinnÿprvek, kterÿmtoto
stromo‡adíje, sezaçínározpadat. Tímváænê
ohroæuje zdraví osobi okolní stavby.
Vrozhodnutí o povolení vykácenítopolû

jestanovenanáhradní vÿsadbadvaceti no-
vÿchstromû, a proto zde naja‡e bude vysa-
zeno dvacetje‡ábûobecnÿch.

RadimKlíç, TSMS

Centrum sluæeb pro
zdravotnê postiæené ve
Svitavách se p‡edstavuje

Centrumsezabÿváproblematikouzdra-
votnê postiæenÿch spoluobçanû. Zaji¿ƒuje
poradenskousluæbu prozdravotnê postiæe-
né vsociálnê právní oblasti. Dále zaji¿ƒuje
osobní asistenci prozdravotnêpostiæenédêti,
prodej a pûjçování kompenzaçníchpomûcek.
Centrumnajdete na ulici Dr. Milady Horá-
kové 16, vchodje ze dvora ¿kolníjídelny.
Kontaktovat sezájemci mohounatelefonním
çísle 535324nebo0607/167783. Náv¿têv-
ní hodiny: Pondêlí aæ st‡eda 8:00 − 12:00
a 12:30−17:00, çtvrtek 8:00−12:00.

Ludmila Bene¿ová
‡editelka CSZPSvitavy

Zapisoványbudoudêti narozené1. 9. 1995
aæ31. 8. 1996. Rodiçesi kzápisup‡inesou
svûj obçanskÿprûkaz arodnÿlist dítête.
Vloñskémroce probêhl zápis poprvé

podlespádovÿchobvodû¿kol. Stanovením
spádového obvodunení dotçeno právoro-
diçûnavÿbêr¿koly, av¿akv p‡ípadê, æesi
vyberou ¿kolu mimo svûj spádovÿ obvod
ajejich dítê na ni nebude za‡azeno, musí
je Bp‡ij moutC základní ¿kola, kamspádo-
vê svÿmmístempobytu pat‡í.
Spádovéobvody¿koljsou mêstskouvy-

hlá¿kouç. 10/2000stanovenytakto:
ZÅKLADNï¢KOLASVITAVY, T. G. MA-
SARYKA27: B. Martinû, Çeskoslovenské
armády, Dimitrovova, Dvo‡ákova, Fibicho-
va, Ma‡ákova, Nová, Palackého, Pavlovova
odç. 23, R. Kloudy, ¢tursova, T. G. Masa-
ryka, Ustadionuodç. 30
ZÅKLADNï¢KOLASVITAVY, RIEG-
ROVA4: Brat‡í Çapkû, Boæeny Nêmco-
vé, Blanická, Havlíçkova, Horská, Chel-
çického, Jana ¢vermy, Kijevská, Lidická,
Laçnovská, Lan¿krounská, Malá, Máneso-
va, M. Kude‡íkové, M. Majerové, M. Puj-
manové, Neumannova, Nezvalova, P‡ímá,
Revoluçní, Rokycanova, Rooseveltova, Rieg-
rova, ”íçní, ¢vabinského, Tovární, U Mlÿn-
ského potoka, Uzav‡ená, Vítêznádoç. 38,
Æelivského, Æiækova
ZÅKLADNï ¢KOLASVITAVY, NÅM.
MïRU73: A. Slavíçka do ç. 21 lichá
a do ç. 28 sudá, Brnênská, Çeská, Dob-
rovského, Dolní, Dr. M. Horákové, Druæ-
stevní, E. Bene¿e, Erbenova, Horova,
Hradební, Hraniçní, Hrnçí‡ská, H‡bitov-
ní, Hybe¿ova, Jiráskova, Klicperova, Kol-
lárova, Komenského nám., Kpt. Jaro¿e do
ç. 46, Kpt. Nálepky, K‡ivá, Máchova alej,
Malénámêstí, Mostní, Nádraæní, námês-
tí Míru, Nejedlého, Nerudova, Okruæní,

Vá¿soused nebo známÿ
nedostává Na¿emêsto?
Jeto moæné. Çasopisyrozná¿ejí studenti

astudentky GymnáziaSvitavyavkládajíje
do schránek na dopisy. Co schránka, toje-
dençasopis. Mûæesestát, æejednaschrán-
kaslouæí vícerodinám, coæ ale naschránce
není uvedeno, neboje schránka umístêna
na neobvyklémmístê.
Nápravu lze jednodu¿e zajistit tím, æe

ten, kdo çasopis nedostává, se p‡ihlásí vIn-
formaçnímcentru mêsta na námêstí Míru48,
kde oznámí své jméno a adresu azároveñ
obdræí aktuální çísloçasopisu. Prozájemce
o minuláçíslajeje¿tê urçité mnoæství vre-
dakci − MêùSvitavy, vila, sekretariát sta-
rosty.

J. Svobodová

Zápis dêtído prvních t‡íd
se bude konat ve çtvrtek avpátek 24. a 25. ledna 2002

vædy od14do 16 hodin
Olomoucká, Pavlovova do ç. 22, Pivovar-
ská, Pod Vêæí, Polní, Prûmyslová, P‡íçní,
Purkyñova, Seifertova, Slepá, Slovenská,
Soudní, St‡ední, Svitavská do ç. 15lichá,
¢afa‡íkova, ¢kolní, Tkalcovská, Tylova,
Tyr¿e a Fügnera, U H‡i¿tê, U Nemocnice,
U Mlÿna, U Potoka, UStadionudoç. 28,
UT‡í dvorû, UT‡í mostû, Vojanova, Vrch-
lického, VZahrádkách, Wolkerova alej,
5. kvêtna
ZÅKLADNï ¢KOLA SVITAVY, SO-
KOLOVSKÅ 1: Arménská, Bulharská,
Dêlnická, Dostojevského, Estonská, Gor-
kého, Gruzínská, Hálkova, Jugoslávská,
Krátká, Kubánská, Lázeñská, Litevská,
Loty¿ská, Maâarská, Majakovského, Mys-
lbekova, NaBarikádách, NaÇervenici, Na
Prûhonu, Národníhoosvobození, Olbrach-
tova, Petrusova, Poliçská, Polská, Praæská,
Pu¿kinova, Radimê‡ská, Raisova, Rumun-
ská, Ruská, Sokolovská, ¢alounova, ¢tít-
ného, Tobrucká, Tolstého, UCementárny,
U Kojeneckého ústavu, Vançurova, Vítêz-
ná odç. 42, VPolích
ZÅKLADNï ¢KOLA SVITAVY, FEL-
BEROVA4: A. Slavíçka od ç. 23 lichá
a od ç. 30 sudá, Boçní, Dukelská, Felbe-
rova, Franti¿ka Halase, Franti¿ka Hrubí-
na, Husova, Jana Wericha, JaroslavaJeæ-
ka, Ji‡ího Voskovce, Kopeçná, Kpt. Jaro¿e
odç. 47, Lánská, Lomená, Luçní, Morav-
ská, Mÿtní, Na Hrázi, Nad Rybníkem, Na
Vêjí‡i, Pionÿrská, PodViaduktem, Poæární,
Slezská, Svitavskáodç. 8sudáa odç. 17
lichá, Tichá, Trávníky, ùdolní, U K‡iæo-
vatky, ULávky, USvitavy, UVodárny, ùvoz,
UZastávky, Vêtrná, Vladimíra Holana, Za-
hradní, Zámecká
ZÅKLADNï ¢KOLA SVITAVY, LAÇ-
NOV125: Laçnov, Sluneçná

Mgr. J. Petr
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Pozor na dañ znemovitostíDo 31. lednaje nutno p‡edloæit
p‡iznání kdani z nemovitostí na p‡í-
slu¿nézdañovací období. Strohá ú‡ed-
ní mluva ‡íká, æe dañovou povinnost má
podle zákona o dani z nemovitostí kaædá
fyzická a právnickáosoba, kteráje vlast-
níkemnemovitosti nacházející se naúze-
mí Çeskérepublikybezohledunajejí byd-
li¿tê. ”íká, kdojepoplatníkemdanêa kdy
je nutno podat dañové p‡iznání, a p‡iznám
se, æe té ú‡ední mluvê sama moc nerozu-
mím. Atakjsemse vyptala ateâuæ vím.
Jako fyzická osoba, tedy obyçejnÿ ob-

çan, musímpodat p‡iznání k dani z ne-
movitostí kdyæ si koupímbyt, dûm, garáæ,
zahradunebojinounemovitost (coæjsou
pozemky astavby). Povinnost podat da-
ñové p‡iznání za byt je novinkou, kterou
zákonstanovil od 1. 1. 2001. Takæe kdo
si vroce 2001 koupil byt asmlouva byla
na Katastrálnímú‡aduzaregistrovánanej-
pozdêji k 1. lednu2002, musí uæletos po-
dat dañovép‡iznání. P‡iznání musímpodat
takétehdy,jestliæejakonájemcevyuæívám
pozemek ve vlastnictví státu (tj. spravova-
nÿch PozemkovÿmfondemÇRapod.),
nebo jsem uæivatelem pozemku, jehoæ
vlastník není znám, nebo jeho hranice
vterénureálnêvzniklypop‡edání pozem-
kûjako náhradních za pûvodní pozemky
slouçené.
Dañsi musímsamavypoçítat, uplatnit

p‡ípadnéosvobození a dañvyçíslenouv da-
ñovémp‡iznání bez vyzvání zaplatit p‡ís-
lu¿némufinançnímuú‡adu. Vtomtoohledu
je prÿje¿tê dostjasnoa není mnohonedo-
statkû−‡ekli mi nasvitavskémfinançním
ú‡adê. Hor¿í je to prÿ v p‡ípadech, kdy
nastávají nêjaké zmêny, jimiæ dochází ke
zmênámv dañové povinnosti.

Nové nebo dílçí dañové p‡iznání
musímpodat, kdyæ:
- dojdekezmênêvosobêpoplatníka(kdyæ
nap‡. prodámnebo daruji zahraduçi dûm,
musímoznámit, æe uæ nejsemvlastníkem
atudíæ ani plátcemdanê);
- dojde ke zmênê vÿmêry (prodámnebo
daruji çást zahradyçi poleazbytek mi zû-
stane, nebo ke stávající zahradêje¿tê kus
získám);
- dojde ke zmênê v uæívání stavby (zaçnu
obytnÿdûmnebojehoçást pouæívat k pod-
nikatelské çinnosti nebo provozování æiv-
nosti);
- dojde k nástavbê dal¿ího podlaæí (net‡eba
komentovat);
- dojde k uplynutí lhûty osvobození (rûz-
nÿch osvobození je mnoho, finançní ú‡ad
naskonçení lhûtyzpravidla vças písemnê
upozorní);
- dojde ke zmênê druhu pozemku:
Zdeseprávênejvícchybuje (afinançní
ú‡ad rád chytá Bna hru¿káchC), takæe

hlavnêstavebníci rodinnÿchdomkû,
çtêtedob‡e, pokusímsetovysvêtlit.
Koupímsi pozemek na stavburodin-

néhodomu, v dañovémp‡iznáníjeuveden
druhpozemkutak,jakjezapsánv katastru
nemovitostí, takæe t‡eba BloukaC, a podle
tohojevypoçtenadañ. Pakje¿têroknesta-
vím, v druhu pozemkuse nic nemêní, çili
ani vÿ¿e danê. Pakzaçnustavêt a v oka-
mæiku, kdy mámúzemní rozhodnutí, do-
chází kezmênê druhupozemku(buâcelé-
ho nebojeho çásti) nastavební, pro kterÿ
jejinádañovásazba. Pogeometrickémza-
mê‡enístavbyvznikástavební parcela, coæ
je çást pod stavbou, azbÿvající pozemek
znovu nabude pûvodní charakter, takæe
znovu jiná dañová sazba. Po kolaudaci
stavby ajejímzamê‡ení zaçínáz hlediska
daní platit dal¿í reæim, kdysezru¿í platba
zastavební parceluazaçnese platit dañ
za stavbu, pokud to není stavba urçená
k bydlení, na niæ se vztahuje osvobození.
Zbÿvající çást pozemku (zahrada kolem
domu) ale nikdyosvobozenánení a podlé-
házdanêní podlezapsanéhodruhupozem-
ku. Tak. Aletonení v¿echno. Vædyckyje¿-
tê záleæí natom, která z uvedenÿch zmên
platí vrozhodnÿden, kterÿmjevædy1. le-
den, a podletohojenutnodañováp‡iznání
podávat.
Jiæjsemuvedla, æetermínempro po-

dání dañovéhop‡iznáníje 31. ledenzda-
ñovacího období podlestavuk 1. 1. zda-
ñovacího období. To znamená, æe letos
musímp‡iznat v¿echny zmêny, ke kterÿm
do¿lovobdobí od2. ledna2001 do 1. led-
na2002. Pokudbyv prûbêhuzdañovacího
období do¿lo ke zmênámvosobních úda-
jích poplatníka (nap‡. zmêna bydli¿tê,
zmêna p‡íj mení) nebo do¿lo ke zmênê
právního vztahuk nemovitostem, musím
tytozmênyoznámit do30dnûodedne, kdy
nastaly!
Termíny pro zaplacení danê z nemovi-

tostí stanoví zákontakto: není-li dañvy¿¿í
neæ 1000 Kç nejpozdêji do 31. 5. najed-
nou; je-li vy¿¿í, lzeji taky zaplatit najed-
nou, nebo ve çty‡ech splátkách, ato vædy
nejpozdêji do31. 5., 30. 6., 30. 9. a 30. 11.
Çiní-li vypoçtená dañ ménê neæ 30 Kç,
dañseneplatí, aledañovép‡iznáníse musí
podat.
Protoæealeveskuteçnosti nedo¿lou mé-

ho nemovitého majetku kæádné zmênê
atudíæ nemusímpodávat æádné p‡iznání,
v klidusi poçkám, aæ odfinançního ú‡adu
obdræímsloæenku na dañ z nemovitostí.
P‡edepsanou dañ pak ve stanovenémter-
mínuzaplatím. Mohuji zaplatittakép‡ímo
v pokladnê finançního ú‡adu, otev‡enaje
vædy v ú‡ední dny, kterÿmi jsou pondêlí
ast‡eda.

J. Svobodová

Vánoce vpsím
útulku jiæ tradicí
Jiæ poçtvrté p‡i¿li o ¢têdrémdnu dopo-

ledne milovníci zví‡at do mêstského útulku
pro opu¿têné psy. Nádvo‡í Technickÿchslu-
æeb mêsta se tak zaplnilo dêtmi s rodiçi
a uçiteli a dal¿ími p‡íznivci opu¿tênÿchzví-
‡at. Pejskûmp‡inesli nejen pamlsky, ale
i granule, konzervya dokonce malÿfinançní
dar. BVánocev útulkuCvymyslelysamydêti,
zejménaze Základní ¿kolyna Felberovê uli-
ci, kde letos mezi æáky probêhla dokonce
sbírka.
Dêkujemenejentêm, kdovtentosváteç-

ní denp‡i¿li doútulkua p‡ispêli, alei v¿em,
kdo psímsirotkûmp‡ilep¿ili pamlskemçi
vycházkouv prûbêhuceléhoroku. Dêkuje-
metakétêm, kte‡í si opu¿têného psaz útul-
ku osvojili. Vloñskémroce tak na¿lo novÿ
domov 43 pejskû.
P‡eji Vám, Va¿imi na¿impsûmv¿e nej-

lep¿í do novéhoroku. MarekAnto¿

Jmenuji se Filipavyhlíæímsvého novéhopá-
níçka. P‡ijde¿brzy?Spolus dal¿ímipejskymê
najde¿v útulkuv areáluTSMS, vchodbránou
z Dvo‡ákovyulice. Nebozavolejnaodboræivot-
níhoprost‡edí MêùSvitavy.

Odzaçátkuleto¿ního rokujsou v¿echny
písemnosti adresované mêstskémuú‡adu,
mêstsképolicii ainformaçnímucentra mêsta
evidoványazpracováványpoçítaçem. Oproti
ruçnímuzpracování mápoçítaçováevidence
písemnosti znaçnévÿhody. Nejen, æerychleji
aspolehlivêji ‡e¿írutinníúkony, aleumoæñu-
jetakénap‡. zjistit aktuálnístavvevy‡izování
písemnosti. Centrálníevidenci v¿echdo¿lÿch
i odeslanÿchpísemnostízaji¿ƒujeodborvnit‡-
níchvêcí. Bc. M. Brzoñová

Písemnosti
eviduje poçítaç
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Nalince150Vobdobí od1. do30. listopadu2001 do¿lo
vokreseSvitavycelkemk82událostem. Znich
bylo18poæárû, 44dopravníchnehod, 12tech-
nickÿchpomocí, 3jinétechnickézásahy, 1 prá-
ce navodê, 3 plané poplachya 1 cviçení.
Vsamotnÿch Svitaváchzasahovali hasi-

çi utêchto událostí:
• 1. 11. o¿et‡ili a p‡evezli do nemocni-

ce pacientaz ul. Olomoucké
• 3. 11. zlikvidovali poæár kontejneru

na ulici Felberovê
• 5. 11. jednotkatransportovalapacienta

z 2. NPdo sanity ZZS na ul. Dimitrovovê

Prûbêæné vÿsledkysçítánílidu 2001 ve SvitaváchKoncemlistopaduskonçiladruháetapa
zpracování vÿsledkû sçítání lidu, domû
a bytû za okres Svitavy zve‡ejnênímtzv.
prûbêænÿch vÿsledkû. Publikovaná data
jsou p‡esnêj¿í, neæ u p‡edbêænÿch vÿsled-
kû, protoæe bylo pro zpracování pouæito
elektronicky nasnímanÿch údajû z pûvod-
ních tiskopisû pomocí skeneru. Na tomto
místêjet‡ebap‡ipomenout, æe nebylaske-
novánaj ménajednotlivÿchosob. V¿echny
hodnotybylyuloæenydodatabáze, zekte-
ré bylovtéto etapêzpracováno 11 tabulek
za kaædou obec i celÿ okres. Tyto tabulky
jsoukaædémuk dispozici nainternetovÿch
stránkách Çeského statistického ú‡adu
www.czso.cz.
Zpracování jednotlivÿch okresû probí-

há postupnê a koneçné vÿsledky za okres
Svitavy budou k dispozici ve 2. pololetí
2002 spolu se v¿emi ostatními okresy po
odstranêní duplicitních údajû. Duplicity
vznikly p‡i sçítání tím, æe nêkteré osoby
o sobê uvedly, æe trvale bydlí v bytê na
adrese, kde nejsouve skuteçnosti hlá¿e-
nyktrvalémupobytuasouçasnê bylyty-
toosobyseçtenyvesvémskuteçnémtrva-
lém bydli¿ti. Definitivní poçty obyvatel
tedy budou v nêkterÿch obcích nepatrnê
niæ¿í.
Zaposledních10let vzrost poçettrvale

bydlícíchobyvatel mêstapouzeo 238osob,
coæ je nejniæ¿í intercenzální p‡írûstek od
poloviny20. století.

• 9. 11. hasiçi odstrañovali následky
sráækydvouosobníchautomobilûnak‡iæo-
vatce ulic Ustadionua dr. E. Bene¿e
• 9. 11. odstrañovali následkyzávaæné

dopravní nehodynaulici Poliçské, kdedo-
¿lo ke dvêmasmrtelnÿmzranêním
• 14. 11. byl zlikvidován poæár ma-

lého rozsahu jednoduchÿmi hasebními
prost‡edky rovnêæ na ul. Poliçské, kde
ho‡ely, pravdêpodobnê od svíçek, kytice
asuchátráva(po p‡edchozí tragické ne-
hodê)
• 15. 11. do¿lo kpoæáru elektrické roz-

vodnésk‡ínênachodbêdomunaulici Dimit-
rovovêvdûsledkuzateçenívodyz prasklého
vodovodního potrubí

• 15. 11. pomohli hasiçije‡ábemnaloæit
havarovanéosobní vozidlonadvo‡e Policie
ÇRnavozidlo odtahové sluæby
• 18. 11. jednotkazaji¿ƒovala místodo-

pravní nehodynaulici Riegrovêatéhoæ dne
byltransportovánpacient dosanityZZSna
ul. Kpt. Nálepky
• 19. 11. hasiçi provedli p‡edléka‡skou

první pomoc avyprostili zranêného ‡idiçe
podopravní nehodênaul. Praæskéa p‡eda-
li jej do péçe ZZS
• 28. 11. do¿lo k poæáruvrodinné vile

na ulici Slovenské; p‡íçina vzniku poæáru
jezatímv¿et‡ení, není vylouçenatechnic-
kázávadaelektrospot‡ebiçe.

mjr. Bc. Petr Pelí¿ek

Neníæádnÿmp‡ekvapením, æeve mêstê
æijevícevdovneævdovcû. Zatímcovcelém
okresep‡ipadánajednohovdovce5vdov, ve
mêstêjetentonepomêrje¿têvy¿¿í −6ku1.
Vêkovástrukturaje patrnáz grafuzvaného
stromæivota
Ve mêstê p‡evaæují obyvatelé çeské ná-

rodnosti (95 %), urçitÿmp‡ekvapenímje,
æe ve mêstê na historickémúzemí Moravy
sek moravskénárodnosti hlásiloo 51 osob
ménê, neæ ke slovenské národnosti. Podíl
obyvatel æádné dal¿í národnosti nep‡esáhl
0,5 %. Po‡adí dal¿ích národností podle

poçtuobyvatel: ukrajinská, nêmecká, pol-
ská, vietnamskáaromská(pouze22osob).
Jednoprocentoobyvatel mêstatvo‡í cizí

státní p‡íslu¿níci. Nejçastêji tojsouobçané
Slovenskérepubliky(58), Ukrajiny(43),
Vietnamu(20) a Polskérepubliky(18).
Podlep‡edbêænÿchvÿsledkûsçítání má

svitavskÿ okres nejvy¿¿í podíl vê‡ících ze
v¿ech okresû Pardubického kraje. Naproti
tomuokresní mêsto mánejvy¿¿í podíl osob
bezvyznání mezi mêstysvitavskéhookresu
-víceneæ62%. Jennêkolikobcí naSvitavsku
a Moravskot‡ebovsku mápodíl vy¿¿í. Mezi
vê‡ící se za‡adilo 23%muæûa 31 %æen,
údaje o vyznání neuvedlo 11 %obyvatel
mêsta. Dominantní postavení má mezi vê‡í-
cími Církev‡ímskokatolická, k níæ se hlásí
84,4%vê‡ících, na dal¿ích místechjsou
Çeskobratrskácírkevevangelická- 6,3%
vê‡ících, Církev çeskoslovenská husitská
- 1,4%atémê‡1 %vê‡ícíchsehlásí k Pra-
voslavné církvi. Opolovinu ménê lidí se
p‡i sçítání p‡ihlásilo k náboæenskéspoleç-
nosti SvêdkovéJehovovi (22 osob).
(pokraçováníp‡í¿tê)

RNDr. Petr Dêdiç
vedoucí územního zastoupení ÇSù

Základní údaje o obyvatelstvuSvitav podle prûbêænÿchvÿsledkûSLDB2001:

Poçet celkem vtom
æenymuæi

trvale bydlícíchvçetnê osob
s dlouhodobÿmpobytem
vtompodlerodinného stavu:
svobodnÿch
æenatÿch, vdanÿch
rozvedenÿch
ovdovêlÿch
nezji¿têno

Vêkovésloæení obyvatelstvave Svitaváchk1. b‡eznu2001
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ùkolem mêstské policie p‡i zabezpeço-
vání místníchzáleæitostí ve‡ejného po‡ádku
jei dohlíæení nadodræování pravidel obçan-
ského souæití. Komentovat tento problém
a p‡íslu¿né pravomoci p‡i jeho ‡e¿ení je
pomêrnêsloæité. Zhrubaholzerozdêlit do
t‡í skupin, i kdyæ v urçité situaci se mohou
vzájemnê prolínat. Jednakje to naru¿ování
obçanskéhosouæití osobnave‡ejnémpro-
stranství, dále souæití mezi sousedy av ne-
poslední ‡adê pak naru¿ování mezilidskÿch
vztahû mezi osobami blízkÿmi. Naru¿ování
obçanskéhosouæití nave‡ejnémprostranství
se pohybuje vrovinê drobného ublíæení na
zdraví, nepodloæenéhoobvinêníz p‡estup-
ku, hrubéhochování, schválností apod. Tyto
p‡estupky mûæe stráæník ‡e¿it blokovÿm‡í-
zením, toznamenáuloæit na místê pokutu.
P‡estupky mezi osobami blízkÿmi a mezi sou-
sedybÿvajíçastosloæitêj¿í. Vêt¿inoujsoutyto
záleæitosti spojenés verbálními uráækami,
napadánímapod. Pokud se úçastníci sporu
nemohoudohodnout, jelépezajistit klidovÿ
stava vêcp‡edat p‡íslu¿némuorgánu, p‡í-
padnê doporuçit po¿kozenému, aby se na
p‡íslu¿nÿorgánobrátil sám(vtomtop‡ípadê
sejednáo p‡estupekprojednávanÿpouzena
návrh). Ze zku¿enosti víme, æe p‡íjezd poli-
cie p‡i drobnÿchpûtkách mezi sousedyçi
vrodinêpouzezajistí momentálnízklidnêní,
aleproblémsamotnÿtonevy‡e¿í. Záleæí p‡e-
dev¿ímnalidech, zdaajakjsouochotni se
domluvit. Stráæníci samoz‡ejmêtéæpreventiv-
nê dohlíæejí, aby nave‡ejnÿchprostranstvích
k hrubému naru¿ování obçanského souæití
nedocházelo.
Dal¿ímúkolemstráæníkûnaúsekuve‡ej-

ného po‡ádkuje odhalovat p‡estupkyavroz-
sahu stanovenémzákonemo obecní policii
za nê ukládat avybírat pokutyv blokovém
‡ízení. Zaco konkrétnê mûæestráæníkuloæit

pokutu, uvedeme aæ p‡i podrobnêj¿ímpo-
pisujednotlivÿch çinností mêstské policie.
P‡i udêlení pokuty v blokovém‡ízení je
stráæník povinen vydat pokutové bloky
v hodnotê uloæené pokuty. Pokudprojedná-
ní zji¿tênÿch p‡estupkû není v kompetenci
stráæníkû, jsou povinni tyto p‡estupky p‡e-
dat p‡íslu¿nému správnímu orgánu. Nej-
çastêji to bÿvá referát okresního ú‡adu pro
p‡estupkyvoblasti bezpeçnosti a plynulosti
silniçníhoprovozu. Komisi k projednání p‡e-
stupkû rady mêsta Svitavyjsou p‡edávány
p‡estupky, kterésetÿkají poru¿ení vyhlá¿ek
mêsta, p‡estupky proti ve‡ejnému po‡ádku,
obçanskému souæití a majetku. P‡estupky
mohou bÿt p‡edánytaké nêkterému dal¿í-
mu orgánu, pokudje k projednání zákonem
urçen.
Poslednímúkolemnaúsekuzaji¿ƒování

ve‡ejného po‡ádkuje upozorñovaní fyzickÿch
a právnickÿch osob na zji¿têné nedostatky
apodle konkrétní situace çinit opat‡ení kje-
jich odstranêní. Tohoto oprávnêní i povin-
nosti vyuæívají stráæníci nejçastêji. ”e¿í tak
rûznévêci, kdyje¿tê nenastal závadovÿstav
vtrestnê- právní rovinê, alereálnê hrozíje-
ho vznik. K. Çupr

Poçátkemprosince byla dokonçenain-
stalace dal¿ích dvou kamerovÿch bodû ve
Svitavách. Kamery byly umístêny na ulici
Dimitrovovê a Marie Pujmanové, kde budou
nep‡etræitê monitorovat p‡edev¿ímprostran-
ství autobusového nádraæí açást sídli¿tê
unádraæí ÇD. MêstoSvitavyzískalonareali-
zaci projektu dotaci ze státního rozpoçtu ve
vÿ¿i 700.000 Kç.

• Bêhemprvních çtrnácti dnû mêsíce
prosince vyjely hlídky mêstské policie
osmkrát k‡e¿ení drobnÿch krádeæí vob-
chodech. Sedmi pachatelûmbylana místê
uloæena bloková pokuta. P‡i ‡e¿ení p‡e-
stupku muæez Teplic, kterÿbyl p‡istiæen
p‡i krádeæi v Bille5. 12., vy¿lonajevo, æe
je podez‡elÿz krádeæí v nêkolikadal¿ích
mêstech. Byl proto p‡edveden na Policii
ÇR.
• 10. 12. byl p‡edvedenna Policii ÇR

anáslednê p‡evezen na záchytnou stanici
podnapilÿ muæ, kterÿ v poledne budil ve-
‡ejné pohor¿ení vrestauraci nanámêstí.
• 8. 12. p‡edali stráæníci Policii ÇRozná-

mení o podez‡ení zespáchánítrestnéhoçinu
podvodu. Neznámÿ muæ aæenavylákali na
star¿í paní zapûjçení çástky8tisíc korunna
údajnouopravuauta, kterésejimporouchalo
nacestê. ùdaje, které dotyçné paní poskytli,
byly samoz‡ejmê fale¿né, vçetnê neexistují-
cíhotelefonníhoçísla.
• 8. 12. v 19:25 vyjela hlídka na æádost

ostrahyobjektuSvitapJ. H.J. naulici Roose-
weltovu. Podez‡ení, æe zde vznikl poæár se
ukázalo pravdivé, byli proto p‡ivoláni hasiçi
i Policie ÇR. M. Sádlíková

Nalince156

Kromêinstalace kamerbylotakézrealizo-
vánovelmi vÿznamnésystémovéopat‡ení, ato
p‡ipojení celéhosystémupomocí mikrovlnné-
hop‡enosudat naPolicii ÇR. Totovrepublice
zatímojedinêlé‡e¿ení, kdyobê policie mohou
BhlídatC mêsto, umoænilojiæ existující poçí-
taçové propojení mêstské policie a O”PÇR
Svitavyvrámci metropolitní sítê.

KPPK

Dokonçena II. etapa kamerového
monitorovacího systému

Dvêmafotografiemi M. Báçi sevracímek1. roçníkusoutêæeBPrávonakaædÿdenC, kterÿse29. 11. 2001
uskuteçnil ziniciativykomiseprevencekriminalitydne 29. 11. 2001. Soutêæesezúçastnilyv¿echnysvi-
tavské základní ¿koly agymnázium. Soutêæilo se ve çty‡çlennÿch druæstvechaputovní pohár si odnesli
soutêæícízeZ¢naSokolovskéulici, kte‡íseumístili naprvnímmístê. Druhé místoobsadili æáci z Gymná-
ziaSvitavy, na3. místêskonçilodruæstvozeZ¢nanám. Míru. Vdal¿ímpo‡adíseumístiliæáci Z¢Riegrova,
Z¢naT. G. Masarykaajako poslední skonçilo druæstvoze Z¢na Felberovê ulici. ¢árka ”eho‡ová
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Novoroçnívolejbalovÿ
@Toner cup 2002A
ve Svitavách

Vsobotu 12. ledna 2002 se uskuteçní
ve sportovní hale BNa St‡elniciC za úçasti
domácíhodruæstva muæûTJ Svitavyvolej-
balovÿturnaj druæstev muæûz I. aII. ligy.
ùçast naturnaji p‡ijalajako souçást p‡í-
pravytakéjuniorskáreprezentace ÇR, kte-
rá bude v kvêtnu bojovat v Rize o postup
na MEjuniorû. Dále se turnaje zúçastní
druæstva, která budou reprezentovat 10
mêst ÇR−SKVolejbal BrnoaSokol Çerno-
vice z Brna, SK UP Olomouc, VSKStaré
Mêsto, PolymaGroup Hradec Králové, VK
Thyssen Letovice, TJ Tatran Fosfa Po¿tor-
ná, VKSpartak Choceñ, TJ Sokol Çeská
T‡ebová, TJJiskraùstí n. O. ajakohostitel
druæstvo muæûTJSvitavy. Vedlekompletní
sestavy nejlep¿íchtalentû çeského volej-
baludiváci uvidí ‡aduzku¿enÿchvolejba-
lovÿch matadorû. Turnaj se zároveñstane
p‡ehlídkouligovÿch hráçûz nejbliæ¿íhore-
gionua budeopravdutêækouzkou¿koupro
domácí druæstvo.
TonerCup2002zaçínávsobotu12. led-

na od 9:00 hod. Hrát se bude ve 4skupi-
náchpot‡echdruæstvecha prvádvê druæ-
stva ze skupin postupují do závêreçného
playoff. T‡etízeskupinseutkají o umístê-
ní na9. −12. místê. Budesehrát nav¿ech
t‡ech h‡i¿tíchve sportovní hale, takæe di-
váksi jistê p‡ijde nasvé.

Zdenêk Cikrdle

Druæstvo star¿íchæákyñvolejbalového
oddílu TJ Svitavy se mêlo v uplynulém
roce nebÿvale ksvêtu. Prostê se çinilo.
As dêvçaty se samoz‡ejmê çinili i jejich
trené‡i Ji‡í Kry¿tûfek aIveta ¢paçková.
Dovedete si p‡edstavit zvládat natré-

ninkut‡ikráttÿdnêkolempatnácti rozjíve-
nÿch (nêkdy ‡íkámpotichu zdivoçelÿch)
BsleçenC, kterÿmje 13 aæ 14let? Achce-
te-li, aby va¿e práce k nêçemu byla, pak
to znamená pochopitelnêtrávit s nimi so-
boty a nedêle na mistrovskÿch utkáních,
turnajích, prázdniny nasoust‡edêních. Je
toprotrenérykrásnápráces velkouzodpo-
vêdností ap‡edpokládáobrovskouobêtavost.
Alety nervyzalajnou, to nikomunep‡eji!
Kdo nêkdytrénoval, ví, o çempí¿u.
TaktyBna¿evolejbalovésleçnyCsi ve-

douúspê¿nêv krajskémp‡eboru. Popolo-
vinê soutêæejsou na 2. místê se stejnÿm
poçtembodûjakovedoucí druæstvosoutê-
æe VKLan¿kroun.
Dlouhojsmezvaæovali,jestli uæs druæst-

vembojovat o úçast v Çeskémpoháru, nebo

Pozvánka na sportovníakce vlednu
SO5. 1. Ko¿íková: TJ Svitavy −Jiæní Çechy(16:00 −ÇLst. miniæáci, hala Na St‡elnici)
NE6. 1. Ko¿íková: TJ Svitavy −Jiæní Çechy(9:00 −ÇLst. miniæáci, hala Na St‡elnici)

¢achy: ¢KSvitavy BBC −Jiskra ùstí n. O. BCC (9:00 −salonekrestaurace Astra)
SO12. 1. Ko¿íková: TJ Svitavy −Stêæery (10:00 a 12:00 −obl. p‡ebor ml. miniæáci, hala Na St‡elnici)

Volejbal: TONERCUP2002, (9:00 −volejbalovÿturnaj muæû, hala Na St‡elnici)
NE13. 1. Kopaná: TJ Svitavy − mlad¿í æáci (9:00 −halovÿturnaj, hala Na St‡elnici)
SO19. 1. Ko¿íková: TJ Svitavy −Æamberk (10:00 a 12:00 −obl. p‡ebor ml. æáci, hala Na St‡elnici)
NE20. 1. Kopaná: TJ Svitavy −star¿í æáci (9:00 −halovÿturnaj, hala Na St‡elnici)

¢achy: ¢KSvitavy BAC −Sp. OEZ Letohrad(9:00 −salonekrestaurace Astra)
SO26. 1. Volejbal: TJ Svitavy −Lan¿kroun(9:00 − KPæeny, hala Na St‡elnici)

Ko¿íková: TJ Svitavy −Chrudim(13:30 a 15:00−obl. p‡ebor st. miniæáci, hala Na St‡elnici)
TJ Svitavy −Tesla Pardubice (17:30 −obl. p‡ebor muæi, hala Na St‡elnici)

NE27. 1. Ko¿íková: TJ Svitavy −Choceñ(10:00 −obl. p‡ebor muæi, hala Na St‡elnici)
J. Petr

Volejbalovÿçeskÿpohár aneb tak jsme to dokázalyne. Jeto nejvy¿¿í nemistrovskásoutêæ v ÇR,
úçastsi vybojujevædy24nejlep¿íchdruæstev
vrepublice. Nakonecjsme se rozhodli po-
kusit se. Projít úspê¿nênároçnoukvalifika-
cí, které se koncemlistopaduzúçastnilo 56
druæstev, nebylovûbecjednoduché. Up‡ímnê
p‡iznávám, celét‡i dnyjsemjimvolejbalovê
dræelapalce, alevúspêchjsemmocnevê‡ila.
Systémkvalifikaceje p‡i tak vysokém

poçtuúçastníkûvelmi sloæitÿ. VP‡erovêse
hrálo ve dvou halách (ani jedna není tak
krásnájakotana¿e) a v osmi têlocviçnách.
Vjednéze 14základníchçty‡çlennÿchsku-
pin dosáhlo na¿e druæstvo têchto vÿsledkû:
Svitavy−Frÿdek Místek0:2, SY−Havlíçkûv
Brod2:1, SY−Uniçov2:0, SY−Kolín2:0.
Znamenaloto2. místoapostupdosemifiná-
lovéskupiny(celkem6). Vní hrálosvitav-
ské druæstvotakto: SY− Çeské Budêjovice
2: 1, SY−Lan¿kroun1:2, SY−NHOstra-
va 1:2, SY−P‡erov B 1:2, SY− Most 2: 1.

Vÿsledkyznamenaly 4. místo vtéto sku-
pinê.
Hráçky bojovaly nejense soupe‡kami,

alev nároçnémt‡ídennímmaratónui s úna-
vou, místys domnêlounespravedlivostí roz-
hodçích. Hrálycelkem¿estkrát tie break,
a v nêmse nêkdy dêjí vêci!!! Po vítêz-
stvíchsmích, po poráækáchslzy(i trenér-
ka breçela!), takto v P‡erovê vypadalo.
Nejdûleæitêj¿í byl ale závêr. Na¿e dêv-

çatasi úçast v Çeskémpoháruvybojovala.
Jeto velkÿúspêcha myjimbudemevsa-
motné soutêæi (5 nároçnÿch dvoudenních
turnajû) urçitê dræet palce.
Çeskÿ pohár v kvalifikaci vybojovaly:

Aniçka Barto¿ová, Jana Dostálová, Pavla
Pásková, KristÿnaJílková, MartinaJe¿inová,
GabrielaAndrlíková, KamilaZme¿kalová,
Daniela Viternová. Trené‡i: Ji‡í Kry¿tû-
fek, Iveta ¢paçková.

Marcela Sezemská


