
Náv¿têva u sudetskÿch NêmcûVednech2. a 3. b‡ezna2002sev Klein-
bottwaruu Ludwigsburgukonalakonference
natéma Komunální patronátya partnerství
sudetonêmeckÿchdomovskÿchspoleçnos-
tí - vzpomínka ze vçera anebo ¿ance pro
zítra?* Zúçastnila sejí nazákladê usne-
sení rady mêsta delegace vçele se staros-
tou VáclavemKoukalem. Zeptalijsmese
ho, kÿma proç byly pozvány Svitavy?
�Iniciátorempozvání byl pan Letfuss,

¿éfpêveckéhosboruJosef-Selinger-Chor
z mêsta Plochingenu, se kterÿm má na¿e
mêstokulturní aspoleçenskékontakty, ato
bezuzav‡enésmlouvyospolupráci. Konfe-
rencesezaçeskoustranuzúçastnilizástupci
mêst, kdesejiædel¿í doburozvíjí kulturnê
spoleçensképartnerské vztahy, které mají
konkrétnípodobu, nap‡. i v úçasti nêmecké
strany na opravách kulturních acírkev-
níchpamátek. -

Cobyloobsahemjednání ajaknaVás
pûsobilo?
�Odjíædêljsemnakonferenci natéma

�Vzpomínkyzevçeranebo¿anceprozítra?-
sezvêdavostí ajistÿmi obavami. P‡ekva-
penímpro mnebylo, æetototémasetÿkalo
p‡edev¿ímvztahû Nêmcûs Nêmcisudet-
skÿmi. Tedyvztahû mezitêmi, kte‡íposta-
letíæilijinde ap‡i¿li poválce doobcí, kde
nemajíko‡eny, kdese neskládali nakostel
a necítíse takje¿têzcela doma.

Vçesko-nêmeckÿchvztazíchse nehovo-
‡iloo kompenzacíchçivracení majetku, ale
op‡ání, abychomje vnímali jako bÿvalé
krajany, kte‡ísemchtêjíp‡ijíædêt abÿt bez
p‡edsudkûp‡ijímáni. Hovo‡ilosetakéo kon-
krétníchnabídkáchúçasti naopravêcírkev-
níchobjektû. Kritickáp‡ipomínkazaznêla
kvÿrokûmMilo¿e Zemana.

Çeskoustranuzdetakézastupoval ahlav-
ní referát mêl profesor Franti¿ek Çernÿ,
bÿvalÿvelvyslanec ÇRve Spolkovérepublice
Nêmecko aspoluautor textuçesko-nêmecké
deklarace, kterÿmádlouhodobépraktické
zku¿enosti ztêchtovztahû. Profesor Çernÿ
p‡islíbil, æepokudbudezájem, zúçastníse
ve Svitavách�Çesko-çeské-besedynatoto
téma, protoæe já bych svoji první osobní
zku¿enost nechtêl zobecñovat. -

Dêkujeme zarozhovor.
J. Svobodová
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Prvníinvestor
vprûmyslové zónê

Dne 19. února2002podepsalafirma
ASKOcz, s.r. o. smlouvus mêstemSvita-
vy o odkoupení pozemkû v prûmyslové
zónê. Smlouvu podepsali jednatel spo-
leçnosti JosefPatera(nasnímkuvpravo)
astarosta mêstaVáclav Koukal. P‡ítomen
byl také zástupce belgické mate‡skéfir-
myFilipSnauwaert. Podepsanousmlou-
vou mêsto prodávájedenhektar pozem-
kû, p‡içemæ smlouva bude realizovaná
aæ po vydání územního rozhodnutí na
stavbuzávodu. Poté firmê vznikne také
p‡edkupní právonadal¿í pozemkyproroz-
¿í‡ení vÿroby. Zástupce firmy sdêlil, æe
oproti pûvodnímzámêrûmnyní uvaæují
o vêt¿ímpoçtuzamêstnancûi sortimentu
vyrábênéhozboæí, definitivnêrozhodnuto
bude asi bêhemt‡í mêsícû. Budou-li
v¿echna nutná‡ízení probíhat p‡íznivê,
chtêli byletos zaçít stavêt.
�P‡íjemnÿmp‡ekvapenímpro mne bylo

sdêlení, æefirmapo¿le doSvitavarchitekta,
kterÿbudetímprvním, kdonavrhnebudoucí
tvá‡celéhoobjektu. Toje naprostoneobvyklé
a mûæesestát, æezávodnebudejentakovou
obyçejnoustandardní krabicí, alepêknÿm
objektem-, ‡ekl starosta Koukal. -svj-

DNES ÇTëTE:Oznaçování ulic, ve‡ejnÿchprostran-
ství a domû • Hospoda‡ení s ma-
jetkemmêsta • HARMONOGRAM
MIMO”ÅDNÉHOSVOZU ODPADU
• Informace PÇRaodborû Mêù
• Pozvánkynaspoleçenské, turis-
tické asportovní akce • Kulturní
kalendá‡LUCERNA

Profesor Franti¿ek Çernÿ, bÿvalÿvelvysla-
nec ÇRv SRN, kterÿnakonferencizastu-
poval çeskoustranu.
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V¿ichni jsme si jiæ zvykli na to, æe ve
Svitavách máme, respektive mêli bychom
mít, v¿echnydomyoznaçené modroutabul-
kous çíslem, kterésesprávnênazÿváorien-
taçní (ç. o.). Orientaçní proto, æe vyjad‡uje
 po‡adové*çíslodomuvkaædéulici a usnad-
ñujetakorientaci. Zpravidlajsoutonalevé
stranê ulice (z pohledu od st‡edu mêsta)
çíslalichá, napravéstranêçíslasudá. Tato
çíslase mohouv nêkterÿchp‡ípadechzmê-
nit, nap‡. p‡i p‡eçíslování domû v ulici,
slouçení dvouulic dojedné apod. Nemáme
domyoznaçenyçísly, kteráse nazÿvají po-
pisná, kromêçásti Laçnova, kde nejsouvy-
tvo‡enyulice. Çíslapopisná(ç.p.) jsouçís-
la, kterájsoup‡idêlenabudovámzpravidla
p‡ijejichvÿstavbê(kolaudaci) a pocelou
dobuexistencebudovysenemohouzmênit.
Vyjad‡ujíjakési po‡adovéçíslostavbyv p‡í-
slu¿néçásti mêsta- veSvitavách mámeçty-
‡i: Mêsto, P‡edmêstí, Lány a Laçnov. Çíslo
popisnéjezákladnímidentifikaçnímçíslem,
kterÿmmusí bÿt budovaoznaçenaa kteréje
uvádênov adresách(v osobníchdokladech,
na formulá‡ích rûznÿchinstitucí). Mnohá
jiná mêsta pouæívají koznaçování budov
pouze çísla popisnáa má-li náv¿têvník na-
jít nêjakÿdûmpodleadresy, têækoseorien-
tuje.

Ve Svitaváchtedy uvádíme, æe bydlíme
nap‡. na ulici Vêtrná 9, kde devítkaje çís-
lemorientaçním, zatímco çíslo popisnéje
620 vçásti mêsta Lány. Çasto ale v adre-
sách vidíme nesprávnê uvedenou adresu
Vêtrná ç. p. 9, na druhé stranê se ale také
vyskytují zásilkys adresou nap‡. Svitavská
ç. p. 639, coæje sice správnê, ale protoæe
domynejsouçíslypopisnÿmi oznaçeny, do-
ruçovatel neví, kterÿæeto dûmvlastnêje.
Jinásituacejev Laçnovê, kdejsousice do-
mytaké oznaçeny modrÿmi tabulkami, ale
zdeseopravdujednáo çíslapopisná. Tro¿-
kuzmatek, nemyslíte?

Rada mêstase protozabÿvalanávrhem,
jaktuto situaci zmênit. Hlavnímdûvodem
ale je naplnit ustanovení zákona o obcích
(ç. 128/2000Sb., § 31), æekaædábudova
v obci musíbÿt oznaçenaçíslempopis-
nÿm. Neplatí to u budov vedlej¿ích, které
jsousouçástíjednoho celku(nap‡. vÿrobní
halyuvnit‡podniku, drobnéstavbyçi gará-
æe u domû) a ustaveburçenÿchproindivi-
duální rekreaci (viz dále). Zákontaké‡íká,
æe pokudje v obci zavedeno oznaçování
çíslyorientaçními, zûstávátoto oznaçování
i nadálev platnosti. Ztohovyplÿvá, æev¿ech-
ny budovy ve mêstê, kromê vÿ¿e vyjmeno-
vanÿch,jichæsetonetÿká, budou muset bÿt
oznaçenydvêmatabulkami. Obêtabulkyp‡i-
tommusí bÿt umístênynadsebou, naho‡eta
s çíslempopisnÿm. To není vÿmysl ani roz-
marradnice, alestanovítotakvyhlá¿ka Mi-
nisterstvavnitra, kterájeprovádêcímp‡ed-
pisemkzákonu.

Zákonemo obcíchje dálestanoveno, æe
také v¿echnystavby urçené krekreaci, tj.
chatyazahradní domky, seoznaçují çíslem,

Oznaçováníulic, ve‡ejnÿch prostranstvía budovtentokrát çíslemevidençním. To uæ máme
t‡etí druh çísel azákonstanoví, æe tabulky
musí bÿt rozli¿eny barevnÿmprovedením.

V¿echny úkony, spojené s oznaçováním
ulic, ve‡ejnÿchprostranství a domû, pat‡í
podle zákonao obcích do samostatné pû-
sobnosti obce. Ta rozhoduje nejen o ná-
zvech çástí obce, ulic ajinÿch ve‡ejnÿch
prostranství, alenovêtakérozhodujeo veli-
kosti a barevnémprovedení v¿ech p‡íslu¿-
nÿchtabulí atabulek. Zastupitelstvo mêsta
dne27. b‡eznat. r. budeprotojednat o návr-
hu, kterÿv¿echnyoblasti související s vÿ¿e
popsanÿmi povinnostmi obce ‡e¿í. (Pozn.:
çlánekje napsán20. 3. 2002.)

Pokudtedyzastupitelstvo
p‡edloæenÿ návrhschválí, uçiní toto:

1. Stanoví, æe budezachovándosavadní
zpûsob oznaçování ulic a ve‡ejnÿch pro-
stranství, tzn. modrÿmi tabulemi s bílÿmi
písmenyorozmêrech 600x300 mm.

2. Stanoví, æe zachováno budei dosa-
vadní oznaçování budovtabulkami s çísly
orientaçními, tj. rovnêæ modrÿmitabulkami
s bílÿmi písmeny, kde kromêçíslaje uve-
deni název p‡íslu¿né ulice.

3. Stanoví, æetabulkys çíslypopisnÿmi
budouv barvê bílé s çervenÿmpísmem, na
nichækromêçíslabudeuvedenai p‡íslu¿ná
çást mêsta(Mêsto, P‡edmêstí, Lány, Laçnov).

4. Stanoví, æetabulkys çíslyevidenç-
ními (pro oznaçování chat azahradních
domkû) budou çervené s bílÿmi písmeny,
rovnêæ s uvedenímp‡íslu¿né ulice. V¿ech-
nytytodomovnítabulkybudou mítrozmêry
250x200 mm.

5. Schválí názvy ulic vzahrádká‡skÿch
koloniích. ( Na území mêstaje ¿estnáct za-
hrádká‡skÿchlokalit, kaædábudeoznaçena
samostatnÿmnázvema budepovaæovánaza
jednuulici. Názvyvycházejíjednakz názvû
jednotlivÿchlokalit v katastrálních mapách,
jednakz databáze Çeskéhostatistického ú‡a-
dua místníchzvyklostí. Bylykonzultoványta-
késezástupci zahrádká‡û. Vyjmenovávat zde
jednotlivé názvy by bez mapy nemêloæádnÿ
efekt, konkrétní informace budou k dispozici
naodboruvÿstavbya územního plánování.)

6. Schválí sjednocení nêkterÿch názvû
ulicve mêstê, kteréjsouvjinépodobêuvá-
dêny vInformaçnímsystému Ministerstva

vnitra ÇR(IS MV) avjiné podobê v mêst-
skéminformaçnímsystému. VIS MVjsou
vedenypûvodní názvysezkratkami ainiciá-
lami k‡estníchjmenosobností, v mêstském
systémujsouvedenyv plnémznêní atakto
jsoujiæ çasto zapsány nap‡. v obçanskÿch
prûkazechçi naæivnostenskÿchlistechobça-
nû mêsta. (Seznamulic, kterÿchbysezmêna
tÿkala, uvedeme p‡í¿tê.)

Co z toho v¿eho
vyplyne pro obçany mêsta?

Novéoznaçení budovçíslypopisnÿmije
dáno zákonemakaædÿ vlastníkje povinen
takuçinit navlastní náklady. Protoæezpûsob
provedení tabulek s çísly stanoví zastupitel-
stvo avhodnêj¿í je zajistit vÿrobu tabulek
najednou, p‡edpokládáse, æe v¿echnytabul-
ky (také s çísly evidençními açísly orien-
taçními) zajistí mêsto avlastníkûmbudov
jeprodá(podlep‡edbêænénabídkyvÿrobce
zacca300 Kçzajednutabulku). P‡i vÿmê-
náchtabuleks çíslyorientaçními vsouvis-
losti s p‡ejmenovánímulic nebop‡i p‡eçís-
lování hradí náklady na jejich po‡ízení
obec. Navlastní nákladysi p‡edepsanouta-
bulku s çíslemorientaçnímbudou muset
po‡íditti, kte‡í dûmoznaçennemají nebo ma-
jí oznaçení domujiné, nap‡. keramickÿmi, çi
rûznê malovanÿmi avy‡ezávanÿmi çíslicemi.

Vp‡ípadê zmêny názvu ulice musí ob-
çané poæádat o novÿobçanskÿ prûkaz (po-
kud v nêmnemají uveden správnÿ název
ulice), coæ ale nelzepovaæovat za mimo‡ád-
né zatíæení, protoæe do konce roku 2005
musejí podle zákona mít novÿ obçanskÿ
prûkaz se strojovê çitelnouzónouv¿ichni
obçané. Podnikateléa právnickéosoby, kte-
‡í v dokladech nemají uveden správnÿ ná-
zevulice, musí poæádat o novéæivnostenské
listy, p‡ípadnê o zmênuzápisu v obchod-
nímrejst‡íku. Konkrétnê v na¿emp‡ípadê
by sejednalo ozmênu názvû ulic z ú‡ední
moci av¿echnyuvedenéúkonybybylyosvo-
bozenyodsprávního poplatku.

Bude-li v¿e schváleno, bude se ozna-
çování budov provádêt postupnê, pojed-
notlivÿch úsecích mêsta. Obçané budou
vças informováni prost‡ednictvímtohoto
çasopisu avlastníci objektû budoujednot-
livê vyrozumêni dopisem.

(pokraçování na dal¿ístranê)

çíslopopisné: bílátabulka
s çervenÿmpísmem

çísloorientaçní: modráta-
bulkas bílÿmpísmem

çísloevidençní: çervenáta-
bulkas bílÿmpísmem

Oznaçování budov:

Stavby kindivduální rekreaci:
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ZÅMëRPROLAÇNOV
Rada mêstasezabÿvalai dal¿í otázkou,

související s problematikouoznaçování do-
mû. Její situace v Laçnovê, kde (kromê
çty‡ ulic) jsou domy oznaçeny pouze çísly
popisnÿmi. Najít urçitÿdûmjeproneznalce
velmi sloæité, coæ je p‡edmêtem kritiky
mnohainstitucí. Rada proto vyslovila sou-
hlas se zámêremvytvo‡it vtéto çásti mêsta
ulice a oçíslovat domytaké çísly orientaç-
ními.

Vp‡edloæenémzámêru bylo navræeno,
abysenaúzemí Laçnovavytvo‡ilyproza-
tímçty‡i ulice, není ale vylouçeno, æe by
jich pozdêji mohlo bÿt více. Hlavní prûtah
Laçnovem by byl první ulicí s názvem
 Hlavní*, druhouulicí by bylazadní cesta
s názvem Zadní*. Dal¿í ulice by vznikla
uokálûs názvem UVêtrolamu* a posled-
ní p‡i novê vznikající vÿstavbê  Za Kolon-
kou*. Orientaçní çíslakekaædéulici byby-
la p‡i‡azena stejnÿmsystémemjakojinde
ve mêstê, ato(vesmêruodst‡edu mêstaçi
hlavníchcest) vlevolichá, vpravosudá. Ná-
zvy ulic musí stanovit zastupitelstvo mêsta
a nedostaneme-li odobçanûLaçnovanávr-
hyjiné, budouzastupitelstvuv kvêtnunavr-
æeny ke schválení názvy doporuçenéradou
mêsta.

P‡eçíslování by se mêlo uskuteçnit
k 1. lednu 2003 s tím, æe do konce roku
by probêhly v¿echny p‡ípravné práce, ze-
j ména stanovení çísel orientaçních. Do-
movní tabulkys çísly orientaçními vtomto
p‡ípadê hradí mêsto. Av¿aki v p‡ípadê, æe
byulicenebylyvytvo‡enyaçíslaorientaçní
stanovena, budenutnov¿echnydomyv Laç-
novê oznaçit novÿmi tabulkami s çísly po-
pisnÿmi, ato na nákladyvlastníkû.

J. Svobodová

Jak mêsto hospoda‡íse svÿm majetkem
Majetek mêstaje tvo‡en p‡edev¿ímne-

movitostmi, tj. budovami a pozemky, které
jsourozmístênyvev¿echkatastrálníchúze-
míchsprávníhoúzemí mêstaSvitavy. Vevÿji-
meçnÿchp‡ípadech mêstovlastní nemovitosti
vjinÿchkatastrálníchúzemích(Çenkovice,
Hradec nad Svitavou, Javorník).

Celková hodnota majetku mêsta p‡edsta-
vujeçástku1.357.023.700Kç, z tohobudovy
astavby 1.079.920.885 Kç, pozemky alesy
129.405.842 Kç, movitÿ majetek (ve¿keré
strojníza‡ízení, vnit‡ní vybavení budov, vozovÿ
park, vÿpoçetnítechnikaatd.) 45.670.390Kç,
cenné papíry 46.321.423 Kç. Zbÿvající çást-
ku p‡edstavují zásoby- potraviny v mate‡-
skÿch¿kolách. Vÿmêrapozemkûve vlastnic-
tví mêstajecca300ha(celkovározloha mêsta
Svitavy çiní 3.133 ha). P‡estoæe neustále
probíhají prodeje nemovitostí, vzrostlaúçet-
ní hodnota majetku mêsta odr. 1994o cca
354 milionû korun.

Majetek mêstav hodnotêasi 300 mil. Kç
byl vloæendo mêstemzaloæenÿchspoleçnos-
tí s ruçenímomezenÿm, ato do Mêstského
podnikutepelného hospodá‡ství (budovy-ko-
telnyapozemky, topnézdroje arozvodytepla
atepléuæitkovévody, mê‡ícíaregulaçnítech-
nika; majetekjepronajatfirmêTEDOMENER-
GO, s. r. o., T‡ebíç) a do spoleçnosti VODA
ASPORT(zejména krytÿ plaveckÿ bazén,
umêláledová plocha, areál koupali¿tê, ka-
nalizace).

Mêsto vsouçasné dobê vlastní asi 960
bytû. Loni byloprodáno89bytovÿchjedno-
tek, pêt bytovÿchjednotekdovlastnictví mês-
ta p‡ibylo (çty‡i byty v Laçnovê 81, jeden
vobjektuJavorník1). Odprosince 1993bylo
schváleno k prodeji celkem 151 bytû ve
zdênÿch bytovÿch domech, k 31. 12. 2001

Vdomechç. 43a 45nanámêstí Míruby mêlydokoncep‡í¿tíhorokuvzniknout novépro-
dejníplochy. Odborvÿstavbya územníhoplánování MêùSvitavyvposlední únorovÿden
vydal stavební povolení, podle nêhoæfirma Peka‡ství acukrá‡ství Sázava, s. r. o. z Lan-
¿krounazdez‡ídíprodejnymasaa uzenin, peka‡skÿchvÿrobkû, ovoceazeleniny. Vzadním
traktuzbudujep‡íjezdovoukomunikaci a men¿íparkovi¿tê. -svj-

Finançnídar
pro speciálníM¢

První jarní den p‡ivítali ve Speciální
mate‡ské¿koleveSvitaváchDnemotev‡e-
nÿchdve‡í. Rodiçe, dêti i svitavskáve‡ej-
nost si mohli prohlédnout v¿echnyprostory
tohotoza‡ízení. Obdivovali zejménazimní
zahradu, novê opravené sociální za‡ízení
pro dêti a hlavnê milé prost‡edí pro dêti.
Souçástí akce byla maláslavnost, p‡i níæ
skauti z Brnênce, sesvÿmi vedoucími Ja-
nemDatinskÿma RenatouOpr¿alovou, p‡e-
dali dêtemvÿtêæekz Benefiçníhokoncer-
turegionálníchamatérskÿchskupinve vÿ¿i
11.000 korun. Místostarostka paní Se-
zemskávyjád‡ilapodêkování aobdivorga-
nizátorûmaspoleçnê s ‡editelkou¿kolky
paní Haví‡ovou ujistila v¿echny p‡ítom-
né, æe získané peníze budou pouæity na
nákuppot‡ebného vybavení pro dêti.

J. Petr

zbÿváje¿tê prodat 29bytû. Vpanelovÿchdo-
mech, které nejd‡íve procházejí revitalizací,
bylo k prodeji urçeno celkem496bytû, ke
konci minuléhorokujichbyloprodáno276.

Bytové a nebytové domyv majetku mês-
tajsouv plnémrozsahupronajímány. Roçní
p‡íjemz pronájmû p‡edstavuje celkemasi
devatenáct a pûl milionukorun, z tohoproná-
jembytû 12.316.000, pronájemnebytovÿch
prostorû 6.785.800 Kç (ztoho ÇOVt‡i a pûl
milionu) a pronájempozemkû493.500 Kç.

Vroce 2001 byl v souladu se schvá-
lenÿmi zámêry prodán majetek v hodnotê
23,5 mil. Kç (bytya pozemky), na druhé
stranêbyl nakoupen majetek(p‡eváænêpo-
zemky) za cca 622tis. Kç.

P‡íj myz prodeje bytû a bytovÿch domû
jsou pouæívány nafinancování oprav byto-
vého fondu mêsta, na revitalizaci panelo-
vÿch domû, na vlastní bytovou vÿstavbu
ataké na vÿkupy azainvestování pozemkû
pro bytovouvÿstavbu mêsta.

Vminulémobdobí byly realizoványté-
mê‡v¿echnyschválenézámêryprodejûne-
movitostí (objektû a pozemkû), platbyjsou
provádênyvsouladus kupními smlouvami.
Zesouboru majetkuurçeného kprodeji zbÿ-
vá doprodat pozemky pro obchodní a prû-
myslovÿrozvoj mêsta, nemovitost Javorník 1
( UJelena*) a kotelnu Lány I. Realizací
têchto p‡ipravovanÿch prodejû budou vy-
tvo‡enyzdrojeprodal¿íinvestiçní vÿstavbu
arozvoj mêsta.

Prodeje pozemkûvlokalitê  Na Vêjí‡i*
jsou realizovány vædy smlouvou o budoucí
kupní smlouvê, coæ zaruçuje, æe pozemky
budou vyuæity k úçelu, pro nêjæjsou urçe-
ny. Vroce 2001 bylo uzav‡enosedmsmluv
o budoucí kupní smlouvê a dvê smlouvy
kupnív celkovévÿ¿i 4.002.720Kç. Vêt¿ina
smluv o uzav‡ení budoucí kupní smlouvy
jiæ p‡e¿la ve smlouvy kupní. -svj-
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Snad kaædÿz nás ças od çasu pot‡ebuje
pomoc. Odkolegûvzamêstnání, odbabiçky
p‡i hlídání dêtí, odkamaráda, kdyæ p‡ekroçí
rodinnÿrozpoçet. Mezi námijsouv¿aktaké
lidé, kte‡í seocitají vtaksloæitÿchæivotních
situacích, æepot‡ebují pomocnevyhnutelnê,
aƒ uæ p‡ijde od kohokoliv. Spousta z nás má
je¿têvæivépamêti záplavy, kdylidé mnohdy
p‡i¿li o v¿echnoabyli zcelaodkázáni naocho-
tu a dobré srdce ostatních. Právê kpot‡eb-
nÿmje smê‡ováno ve¿keré úsilí pracovníkû
humanitárních organizací, které jsou çasto
jedinounadêjí vjejich ne¿têstí.

Vna¿í republice, kromê jinÿch, pûsobí
mezinárodní humanitární organizace ADRA
(adventistickáorganizacepropomocarozvoj).
Byla zaloæena p‡ed více neæ çty‡iceti lety
v USAcírkví adventistûs.d. Vsouçasnédobê
máasi 140poboçekv desítkáchstátûsvêta.
ADRAÇeskárepublikabylazaloæenavroce
1992 apat‡í mezi 16 aktivnê dárcovskÿch
poboçek. Mezi nejvêt¿í projektyçeské ADRY

Dnem1. dubna 2002 nabÿvá úçinnosti
novelazákonao p‡estupcích. Novêjsouv ní
definoványtaké p‡estupky na úsekuobçan-
skÿchprûkazû, matrik,j ménaap‡íjmení, kde
çasto docházelo astále dochází k poru¿ování
zákonemdanÿchpovinností. Tyto p‡estupky
na na¿emmêstskémuú‡adu projednáváod-
borvnit‡níchvêcí a mûæezanêuloæit pokutu
aæ do vÿ¿e pêti tisíc korun.

P‡estupkupodlezákonasenap‡íkladdo-
pustí ten, kdo:
- úmyslnê zniçí, po¿kodí nebo zneuæije ob-
çanskÿ prûkaz nebo potvrzení o obçanském
prûkazu, nebonesplní povinnost neprodlenê
ohlásit po¿kození, zniçení, ztrátu, odcizení
azneuæití obçanského prûkazu,
- nesplní povinnost poæádat o vydání nového
obçanskéhoprûkazudo10dnûodedne, kdy
do¿lokeskonçení platnosti obçanskéhoprû-
kazu, ke zmênê místatrvalého pobytu, ke
zmênê p‡íj mení nebo rodinného stavu po
uzav‡ení manæelství,

Aæpêttisíc korun pokuty- poskytne nebo p‡ijme obçanskÿprûkazja-
kozástavu nebo odebere obçanskÿprûkaz
p‡i vstupudo objektunebo napozemek,
- poru¿í zákaz provádêt zápisy, zmêny nebo
opravyvobçanskémprûkazunebo vpotvrze-
níchnahrazujícíchobçanskÿprûkazneboosvêd-
çujícíchzmênyúdajûvobçanskémprûkazu,
- úmyslnêzniçí, po¿kodí nebozneuæije rod-
nÿ, oddací nebo úmrtní list, p‡ípadnê jinÿ
dokladpot‡ebnÿk matriçnímúkonûm,
- nesplní oznamovací povinnost p‡i narození,
úmrtí nebo uzav‡ení manæelství, stanovenou
zákonemo matrikách, nebo p‡i plnêní ozna-
movací povinnosti úmyslnê uvede nesprávné
údaje,
- úmyslnê neuæívá p‡i ú‡ednímstykujméno
p‡íp. j ménanebo p‡íjmení uvedenávrodném
nebo oddacímlistu.

Tento vÿçet p‡estupkû není úplnÿ. Defi-
nicev¿echjeuvedenav § 42aa42czákona
o p‡estupcích.
Jaroslava Bure¿ová, odbor vnit‡níchvêcí

Kurzakreditovanÿ Ministerstvem¿kolství,
mládeæeatêlovÿchovyÇRjeurçenv¿emzá-
jemcûms ukonçenÿmst‡edo¿kolskÿmvzdê-
láním (podnikatelûm, manaæerûm i absol-
ventûm st‡edních avysokÿch ¿kol), æádné
vstupní testy, profesní ani jazykové p‡edpo-
klady. Mûæetezískat Certifikátspecialisty

pro otázky EU. Termínzaslání p‡ihlá¿ek
aúhradakurzovného: 10. dubna 2002.

Bliæ¿í informace a p‡ihlá¿ky:
Okresní hospodá‡skákomora Svitavy
Kijevská423/8, 56802 Svitavy,
tel. 0461/568238, fax0461/568300
e-mail: ohk@svitap.cz

pat‡í nap‡.: pomocdooblasti bÿvaléJugoslá-
vie, pomoc p‡i záplavách na Moravê, v Çe-
cháchi vzahraniçí, pomoc uprchlíkûm, z‡í-
zení azylovéhodomuv NovémJiçínêa dal¿í.

P‡estoæe çeská vláda podporuje aktivity
ADRYnemalÿmifinançními çástkami,jeta-
to organizacez velké çásti závislánaochotê
dárcû a dobrovolníkû. Proto se rozhodla p‡i
desátémvÿroçí svéhozaloæení uspo‡ádat celo-
státníve‡ejnousbírkus názvem Pomáhat mûæe
kaædÿ*. Tatoakceprobêhne24. a 25. dubna
i v na¿emmêstê. Kaædÿbude mít moænost
p‡ispêt do pokladniçek oznaçenÿchlogem
ADRYa‡ádnêzapeçetênÿch mêstskÿmú‡a-
dem. Dobrovolníci s legitimací ADRYbudou
procházet mêstem. Sbírkaprobêhnezapod-
pory çeskÿch medií a kaædÿ, kdojejímpro-
st‡ednictvímp‡ispêje napomoclidem, bude
odmênên malÿmdárkem. Víceinformací na
www.adra.cz, nebo naçísle 0737/ 827987.

Michal Daranskÿ
zástupce ADRYpro Svitavy

Pomáhatmûæe kaædÿ(ADRA)

Získejte kvalifikaci euromanagera!

Zimasesicestálenechcevzdátsvévlády, alejarníkytiçkyjiædávnookrá¿lilyv¿echnyzahrádky.
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Základní¿kola
má novou ‡editelku

31. b‡eznabyl poslední denvesvéfunkci
‡editel Základní ¿kolyve Svitavách, Felbe-
rova 2, pan Mgr. Pavel Strni¿tê. Zfunkce
ode¿el navlastníæádost. Dodoby, neæ Kraj-
skÿú‡adv Pardubicíchvypí¿e konkurz, byla
dofunkce‡editelkyjmenovánapaní Eli¿ka
Hartmanová, dosavadní zástupkynê‡editele.

Najednání komise provÿchovuavzdêlá-
váníbylopanu‡editeli vyslovenopodêkování
zajeho práci ve ¿kolei pro mêsto astarosta
mêstapanVáclav Koukal mup‡edal drobnÿ
dárek. J. Petr

Stánkovÿprodej
VeSvitaváchjestánkovÿprodej upraven

mêstskou vyhlá¿kou, která urçuje jednak
místa pro prodej zboæí a poskytování slu-
æeb,jednaksortiment zboæí, kterÿje moæno
natræních místechprodávat. Jakotræní mís-
tajsouvyhrazena: areál Cihelna, prostorza
hotelemMêstskÿdvûr, plochanaproti Otten-
dorferovudomu. Prodávat nanichlzezejména
ovoceazeleninu, ‡emeslnévÿrobkyz proutí,
ze d‡eva, ruçnê vyrábêné perníky, tradiçní
vánoçní avelikonoçní zboæí. Jen vjednom
p‡ípadêlze stánkyumístit nanámêstí u ka¿-
ny sv. Floriána, ato pro prodej tradiçního
vánoçníhoavelikonoçníhozboæí. Najinÿch
místech nelze stánkovÿ prodej realizovat,
stejnêjakonelzenastáncíchprodávattextil
apod. Vÿjimkoujsou trhy p‡i Svitavskÿch
letníchslavnostech.

Mêstskávyhlá¿ka(ç. 4/2000- Træní ‡ád)
také umoæñuje vystavování men¿ího mnoæ-
ství zboæí p‡edprovozovnami podnikatelû,
atozapodmínky, æeprovozovnajevevlast-
nictví nebo vpronájmupodnikatele aæe se
jednáozboæí, kteréje v provozovnê prodá-
váno. Majiteléa provozovatelérestauraçních
za‡ízení mohouzaurçitÿchpodmínekz‡ídit
a provozovat p‡edzahrádkyp‡edsvÿmi pro-
vozovnami.

To, æe na samotnémnámêstí není stán-
kovÿ prodej povolen, je z‡ejmê vÿzvou pro
jistého podnikatele z Kostelce nad Orlicí,
kterÿ vytrvale, jiæ nej ménê pêt let, znovu
aznovuæádáo povolení po‡ádattrhynaná-
mêstí nejménêjednouza mêsíc, radêji v¿ak
jednouzaçtrnáct dnû. Poslednítakovouæá-
dost rada mêsta(opêt) zamítlanasvémb‡ez-
novémjednání. Dûvodemktêmtoopakova-
nÿmzamítnutímje zejménasnaha oochranu
spot‡ebitelû, protoæe v p‡ípadê stánkového
prodeje bÿváspornákvalitazboæí, jeho pû-
vodapod. Velképroblémyrovnêæzpûsobuje
vy‡izování reklamací, ato nejenprovelkou
 migraci* stánka‡û, alei pronechuƒnêkte-
rÿchz nichreklamace ‡e¿it. Dûleæitouroli
zde ale hraje také to, æe ve svitavské ob-
chodní síti je k dostání stejnÿ sortiment
zboæí, jakÿnabízí uvedenÿpodnikatel.

-svj-
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Pomozte p‡i zji¿ƒování
hnízdi¿ƒpo¿tolkyobecné

Çeská spoleç-
nost ornitologická
kaædoroçnê vybírá
jedenptaçí druh, kte-
rÿoznaçujeza Ptáka
roku*. Snaæí se takje-
ho peçlivêj¿ímsledová-
nímp‡ispêt ke zji¿têní
nêkterÿch údajû(nap‡. o hnízdêní
atahu) azároveñpopularizací zvÿ¿it
ochranu kaædého vyhla¿ovaného ope-
‡ence. Zámêremjetedy vybrat druh, kterÿ
jev¿eobecnêznámÿ, protoæe doakceseza-
pojujei ve‡ejnost nebo¿kolní mládeæ.

Prorok2002bylavybránapo¿tolkaobec-
ná. Tentosnadnopoznatelnÿsokolovitÿdra-
vec s typickÿmt‡epotavÿmletemna místê,
se postupnê stále çastêji objevuje vlid-
skÿchsídlech, kde nachází vhodné hnízdní
podmínky. Potravuv¿ak p‡eváænê vyhledá-
vávoblasti polí aluk.

Do celorepublikového programu  Pták
roku2002*seopêtaktivnêzapojujíi çleno-
vé ZOÇSOPRybákSvitavy, kte‡í se budou
snaæit shromaæâovat údaje o hnízdêní po¿-
tolekvoblasti Svitavska. P‡edev¿ímv¿ak
budou mapovat hnízdní lokality p‡ímo
v prost‡edí mêsta Svitavy. Nêkterá hnízdi¿-
têjsou námjiæ nêkoliklet známá. Po¿tolky
hnízdí nap‡íklad na II., III. aIV. základní
¿kole, vobjektu Tabaçky*, vevêæíchkos-
telûnanámêstí azanemocnicí nebonasilu
zanádraæím. Vhodnÿch míst, kdejelzeza-
stihnout v dobê hnízdêníjev¿akvíc. Jsou
to také çasto star¿í objekty TOSu, Vigony,
SVITAPunebo budovyv dal¿íchprûmys-
lovÿchçástech mêsta. Vy¿¿í nebostar¿í bu-
dovanení  podmínkou*. Po¿tolkynedávno
hnízdilynap‡íkladi v budovêbÿvalého Do-
mudêtí a pionÿrû na ul. T. G. M., kde v¿ak
bohuæel do¿lo kpatrnê zámêrnému ucpání
otvoru ve zdi atím klikvidaci po¿tolçího
hnízdi¿tê.

Rádi bychomoslovili ¿irokouve‡ejnost,
která by nám mohla pomoci p‡i zji¿ƒování
námdosudneznámÿchhnízd. Op‡ítomnos-
ti po¿tolekse mûæemep‡esvêdçit vÿskytem
jejich ¿edavÿch vÿvrækû nestrávené potra-
vy, kterénalézámepodokapem, na‡ímsách
nebo parapetech. Po¿tolkysetaké p‡i zá-
snubních letech typicky (a dost hluçnê)
ozÿvají. Obvykle nejprokazatelnêj¿í dûkaz
hnízdêníjekrmení mláâat nahnízdê. Mêsí-
ce od b‡ezna do çervnajsou potomobdo-
bím, kdytedy mûæeme po¿tolky nejsnáze
 objevit*.

Budeme rádi, kdyæ kaædé podez‡ení na
hnízdêní nebo p‡ímo nález hnízda po¿to-
lek oznámíte na tel. çísle 0461/533 362
(p. Mach).

Mgr. Ji‡í Mach
p‡edseda ZOÇSOPRybákSvitavy

JarníúklidP‡íznivÿvÿvoj poçasí vposledních dnech
umoænil çasnÿnástupprovádêní p‡edjarní-
ho úklidu açi¿têní komunikací ve mêstê.
Práce na úklidu posypového materiálu po
zimním období probíhaly jiæ v mêsících
lednu aúnoru. Zametání açi¿têní chodní-
kû, vozovekaparkovi¿ƒ probíháintenzivnê
odzaçátkub‡ezna. Zametacívûzbyl popro-
vedené opravê nasazen v prodlouæenÿch
smênách, vçetnêsobot a nedêlí. Vedle pra-
covníkûtechnickÿchsluæebsenazametání
açi¿têní místníchkomunikací podílejí rov-
nêæ pracovníci dodavatelskÿchfiremAKVA-
MONTa LAHODN¥. Kpomêrnê vçasnému
zametení vozovek p‡ispêlo vyuæití p‡ídavné-
hoza‡ízení-ko¿tête- navozidle MULTICAR
azakoupení nového obdobného za‡ízení za
traktor dodavatelskÿchfirem.

Vsouçasné dobê také probíhá çi¿têní
akontrolastavu¿achet uliçníchvpustí aod-
vodñovacíchro¿tû. TSMS

Svoz velkoobjemového
a nebezpeçného odpadu
seuskuteçnívednech8. aæ12. dubna2002
jiæ známÿmzpûsobem.

SouçasnêseuskuteçnítakéSVOZOD-
PADUZEZELENë(kompostovatelnÿod-
padjakonap‡íkladlistí, tráva, zbytkyrostlin,
vêtve apod.), pro kterÿ budou najednotli-
vÿch stanovi¿tích p‡ipravena vozidla Tech-
nickÿchsluæeb mêsta.

Dûraznêæádámeobçany, abyodpadyne-
ukládali nastanovi¿tíchp‡edp‡íjezdemvo-
zidel, alep‡edávalijeodêlenêp‡ímoposád-
kámsvozovÿchvozû.

HARMONOGRAMSVOZU
Pondêlí 8. dubna

1. B. Martinûuç. 3 15:00- 15: 15
2. Vançurova9 15:20- 15:35
3. Ruská- ubÿv. 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 9. dubna
1. Ustadionu

- vjezddoareálu 15:00- 15: 15
2. sídli¿têukoj. ústavu 15:20- 15:40
3. Lázeñská- parkov. zasídl. 15:50- 16: 10
4. Palackého- zafin. ú‡adem 16: 15- 16:30
5. Nám. Míru- ufontány 16:35- 16:50
6. Nám. Míru- zakostelem 16:55- 17: 10

St‡eda 10. dubna
1. M. Horákové- uzvl. ¿koly 15:00- 15: 15
2. Chelçického- stanovi¿tê

separ. sbêru(ukotelny) 15:20- 15:35
3. k‡iæovatka

B. Nêmcové/Ale¿ova 15:40- 15:55
4. Vítêzná- u Sahira* 16:00- 16: 15
5. Lan¿krounská- DDM 16:20- 16:35

Çtvrtek 11. dubna
1. Brat‡í Çapkû- kotelna 15:00- 15:20
2. parkovi¿têurest. Druæba 15:25- 15:45
3. Laçnov uç. p. 162

(tel. budka) 15:50- 16:05
4. Laçnov ubÿvalé knihovny

(ç. p. 385) 16: 10- 16:25
5. Laçnov- zamat. ¿kolkou 16:30- 16:45

Pátek12. dubna
1. parkovi¿tê p‡ed

obch. BARUM 15:00- 15: 15
2. AntonínaSlavíçkauç. 23 15:20- 15:35
3. KapitánaJaro¿e- uç. 93A 15:40- 15:55
4. k‡iæovatka- Svitavská/ùdolní

(u kapliçky) 16:00- 16: 15
5. parkovi¿tê

podprodejnouCOOP 16:20- 16:35
6. Vêtrná- utrafostanice 16:40- 16:55

(Pozn.: Dobap‡íjezduaodjezdu mûæebÿt po-
sunutas ohledemna moæství odevzdanéhood-
padu. Dêkujemezapochopení.)
Kontakty:
LIKOSvitavy, a.s., Tolstého 13, tel. 541014
TSMS, T. G. Masaryka35, tel. 53 52 73

Krajskÿú‡ad
Pardubického kraje,
odborkulturyapamátkovépéçe, oznamuje
v¿emzájemcûm, æe od 15. 3. 2002se mo-
houucházetozískánídotacínanepro-
fesionální kulturní a umêlecké aktivi-
ty Pardubického kraje narok2002.
Podmínky kzískání dotace aformulá‡e
æádostí budouodtohoto datak dispozici
nainternetovÿchstránkách www.pardu-
bickykraj.cz. Na poæádáníje lze zaslat
i písemnê, faxemçi e-mailem, nebosije
zájemci mohouvyzvednout p‡ímo osobnê
(suterénbudovy, kancelá‡ç. 18) naadrese:

Krajskÿú‡ad Pardubického kraje
odbor kulturyapamátkové péçe
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice

Bliæ¿í informacelzezískat na:
tel.: 040/6026189(paní Vozábová)
fax: 040/6026395

Upozornêní-uzávêrkaæádostíje30. 4. 2002,
æádosti do¿lépotomtotermínujiæ nemo-
houbÿt za‡azeny do vÿbêrového‡ízení!



s vi t avs kÿ k ul t ur ní a i nfor maçní mês í ç ní ks t r a na 6 dub e n 2 002

Vleto¿ním¿kolnímrocenav¿têvujena¿i
¿kolu 409 æákû, kte‡í jsou rozdêleni do l7
t‡íd. Kromê svéhozákladního poslání - za-
ji¿têní vÿchovyavzdêlávání dêtí - sevede-
ní ¿kolysnaæí neustálezlep¿ovat prost‡edí,
v nêmæ se dennê pohybují æáci i uçitelé
azp‡íjemñovatjimjejichvzájemnÿkontakt.
Vroce 2000 byly opraveny chlapecké zá-
chody a podlahy ve t‡ech t‡ídách, vroce
2001 byla provedenarekonstrukce vstupní
halyapodlahv dal¿ícht‡echuçebnách.

Klasickÿzpûsobvÿukyje çasto doplño-
váni netradiçními a alternativními forma-
mi práce. ¢kola se samoz‡ejmê podílí i na
mimo¿kolníchaktivitáchsvÿchsvê‡encû.
Vícejak 46 procent v¿ech dêtíje zapojeno
dol2zájmovÿchkrouækû,jejichævedoucími
jsou právê pedagogiçtí pracovníci. Çinnost
¿kolyje opravdu bohatá. Celo¿kolní akce,

které jiæ mají svou dlouhodobou tradici,
jsouzpest‡oványi dal¿ími aktivitami.

Ajakéjsouæhavénovinkyz çinnosti ¿koly
odzaçátkuledna? Krajskÿmú‡ademPardubi-
ce, odborem¿kolství, mládeæe atêlovÿchovy
byla ¿kola povê‡ena organizací okresního
kola matematickéolympiády, fyzikální olym-
piádya dal¿íchdvousoutêæí. Dne30. ledna
se zde se¿li nejlep¿í poçtá‡i devátÿch t‡íd
okresu, 20. b‡ezna zmê‡í své matematické
síly dal¿í æáci vsoutêæi Pythagoriáda.

Neménê zajímavÿmnápademje reali-
zaceprojektu Na¿e mêsto*, díkynêmuæse
¿kole poda‡ilo navázat p‡átelskÿ kontakt
a druæbu se Z¢ Andreja Sládkoviça v Bán-
ské¢tiavnici naSlovensku. Kromêpísemné
spolupráce obê¿kolyp‡edpokládají i dopi-
sování dêtí avÿmênnéakce,jeæ byvedlyke
vzájemnémupoznávání avÿmênêzku¿eností.

Zvlá¿ƒatraktivníje proæákytakétÿden-
ní pobytovÿzájezddo ¢panêlska, po‡ádanÿ
vespolupráci s GymnáziemvJilemnici, kte-
ré p‡ivítalo na¿i nabídkuainiciativuas vel-
kÿmzájmemse p‡ipojilo. Nápad zúçastnit
se slavnostíjara aohñû- FALLAS- vznikl
díky Mgr. Ivanê Tulové, kterávyuçuje ¿pa-
nêlskÿjazykjakozájmovÿkrouæek. P‡ihlá-
sit se natentoneobvyklÿvÿlet mohli i dal¿í
zájemci. Dêti si nejenprocviçízískanézna-
losti jazyka, ale zároveñ poznají i kulturu
azvyky zemê. Souçástí cesty za poznáním
bude i moænost, aby na¿i æáci zp‡ístupnili
tentozajímavÿa málopreferovanÿjazyksvÿm
kamarádûmz Jilemnice. Ponávratusejistê
v¿ichni podêlí o svézáæitky.

P‡ejemejimmnoho p‡íjemnÿchzáæitkû
a¿ƒastnoucestu.

Mgr. Jana Hanusová

KÇ T
Vás zve!

Vsobotu13. dubna2002 pojedeme
vlakemza památkami dal¿ího mêsta,
do Chrudimi.
Up‡esnêní ve vÿvêsní sk‡íñce na ná-
mêstí ubÿvalé mléçnéjídelny.

Pomûæeme vám
peçovato va¿e nejbliæ¿í

Od zá‡í loñského roku poskytuje Charita
Svitavy profesionální o¿et‡ovatelskou apeço-
vatelskousluæbuv domácnostech. Pomáhátak
rodinámzvládnout psychickyi fyzickynároçnou
péçi ojejich nejbliæ¿í, ato v prost‡edí, které
mají rádi, které dûvêrnê znají a kde mnohdy
proæili celÿæivot. Mezi nejçastêji poskytované
sluæbypat‡ío¿et‡ovatelskézdravotníúkony(i nê-
kolikrát za den ujednoho pacienta), mnohdy
spojenés p‡ímoupeçovatelskousluæbou. Obsta-
rávádoná¿kuobêdûs p‡ípadnoupomocí ujíd-
la, zaji¿tênílékû, provádêní nákupû, doprovod
kléka‡i, pomoc p‡i osobní hygienê, koupání,
úklidv domácnosti, vy‡izování rozliçnÿchú‡ed-
níchzáleæitostí(bezmocností, dûchodû, sociál-
ních dávek atd.), dohled nad nemocnÿmnebo
starÿmpacientem(kdyæ rodina pot‡ebuje bÿt
krátkodobênep‡ítomna) nebojenomnáv¿têvní
sluæbu uosamêlÿchobçanû. Pûjçujetaké zdra-
votnické pomûckyprotêlesnê postiæené. Sluæ-
byjsou poskytovány nejen ve v¿ední dny, ale
také o sobotách, nedêlích asvátcích, atoi ve
veçerníchhodinách.

Bliæ¿í informace zájemci získají na adrese
Svitavy, H‡bitovní 1, tel. 534897.

E. Sklena‡íková

Pouæité baterie
Nádoby na pouæité bateriejsourozmís-

tênyvtêchto provozovnách:
OK1, nám. Míru 75;
ODCENTRUM, 5. kvêtna3;
SVITAVAELEKTRO, s.r.o., 5. kvêtna3A;
ELEKTROMARKET- TAUERELEKTRO, a.s.,
Dr. M. Horákové 4;
Milan Poul - ELEKTRIMA, nám. Míru67;
ALBERT- SUPERMARKET, nám. Míru95;
QANTO, s.r.o., Dr. M. Horákové 5;
Plus Diskont, s.r.o., Brnênskául.

OÆP/Mêù

KLUB DªCHODCª
zveseniorynafilmováp‡edstavení dokino-
kavárny Galaxie:
10. dubnaBILLYELIOT
18. dubnaHARRYPOTTER
Zaçátkyp‡edstavení vædyv 15:30hodin.
Vstupnéproseniory25Kç, proçlenyKlubu
dûchodcûvstupzdarma.

* * *
V¿eobecnázdravotní
poji¿ƒovna Svitavy

ve spolupráci s
Turistickÿmoddílemmládeæe

Zálesáci Svitavy
po‡ádají preventivnê ozdravnouakci

up‡íleæitosti 10. vÿroçí VZP

HARRYPOTTERSobota 27. dubna, start: 14:00- 15:00
areál VIII. Mate‡ské¿koly (Praæskáulice)
Program: ùkolemkaædého úçastníkaje projít
trasudlouhou2,5 kmananí splnit spoustu
úkolûkzískání  Kamene mudrcû*.
Cíl: pískovi¿têurybníka RosniçkaVcíli kaæ-
dÿúçastníkzískápárek, limonádua...
Akce se konázakaædého poçasí!

Základní¿kolananámêstísep‡edstavuje...

Vstupní hala¿kolyp‡ed... ... apo rekonstrukci.
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Komiseproprevenci kriminalitynavrhla
proleto¿nírokçty‡i hlavní projekty: záloho-
vacíza‡ízenípro mêstskÿkamerovÿmonito-
rovací systém, p‡ípravnÿroçník pro dêti ze
sociálnêslabÿchrodin, vzdêlávací centrum
proromskédêti a mládeæavybudování bikro-
sové dráhypro cyklotrialováa horskákola.
Kromêposledního projektu, pro nêjæ mêsto
prozatímhledávhodnoulokalitu, by projekty
mêlybÿt realizoványvprûbêhuroku2002.
Jejich koneçná podoba bude v¿ak závislá
také na moænosti získat pro nê dotaci ze
státníhorozpoçtuprost‡ednictvímMVÇR.

Zálohovací za‡ízení pro mêstskÿ
kamerovÿ monitorovací systém
Vroce2001 byladokonçenaII. etapa MKS

vrozsahu ¿esti kamerovÿch bodû, monito-
rovacího avyhodnocovacího pracovi¿tê na
sluæebnê MPSvitavya monitorovacího praco-
vi¿tê na OOPÇRSvitavy. ObsahemIII. etapy
projektujezaji¿têní maximální moænéefekti-
vitykamerovéhosystémujakocelku. Pomocí
p‡ipravovaného zálohovacího za‡ízení bude
moæné nastavit nazáznamu plnou kvalitu
obrazu, coæ umoæní pracovníkûmPÇRi MP
mnohemefektivnêj¿í práci p‡i preventivním
monitorování v¿echlokalit nebo p‡i odhalo-
vání pachatelûtrestnéçinnosti ap‡estupkû.

Finançní nákladynanákuptechnickÿch
za‡ízeníjsouvyçíslenynaçástku434.000
Kç. Mêsto do projektu vloæí 85.000 Kç
ao 349.000 Kç budeæádatjakoo dotaci ze
státníhorozpoçtu.

P‡ípravnÿroçníkpro p‡ed¿kolní dêti
Vsouçasnosti se stále çastêji stává, æe

u‡adydêtíjsouuzápisûdo¿kol zaznamená-
ványzávaæné nedostatkyv p‡ípravê na¿kolu
avosvojení si základníchnávykû. Dûvodem
je nedostateçná p‡íprava vrodinách, které

Program prevence kriminalitypro rok2002p‡edev¿ímz ekonomickÿchasociálníchdûvo-
dûneumisƒují dêti ani nakrátkoudobuvp‡ed-
¿kolníchza‡ízeníchasamynedovedoupot‡eb-
né návyky udêtí vypêstovat. Tato situaceje
obvykle‡e¿enaodklady¿kolní docházky, kte-
rÿchjevsouçasné dobêna¿koláchtémê‡25 %.
Vznikemp‡ípravného roçníku bude zaji¿têna
moænost nabídnout sociálnêslab¿ímrodinám,
ujejichæ dêtí bylo nutné p‡istoupit kodkla-
du ¿kolní docházky, p‡ípravu vtzv. nultém
roçníku. Zde budou dêti získávat pot‡ebné
návyky, znalosti a dovednosti tak, abyv dal-
¿ímroce mohly bÿt za‡azeny na bêæné zá-
kladní ¿koly. Cílemprojektujetaké navázat
spolupráci s rodinami a pokusit sespoleçnê
prodêti zajistitlep¿í úroveñvzdêlávání. Pro-
jekt spoleçnêp‡ipravili: Komisepropreven-
ci kriminality MêùSvitavy, Speciální a po-
mocná ¿kola ve Svitavách, Odbor ¿kolství,
kulturyasociálníchvêcíazdravotnictví Mêù
Svitavyaobçanské sdruæení  Dajori*.

Celkovénákladynarealizaci projektu(ná-
kupvybavení) budouçinit 120.700Kç. Mêsto
Svitavyjakorealizátorprojektuæádáo dota-
ci ze státníhorozpoçtuve vÿ¿i 105.700 Kç
navybavení, z vlastníhorozpoçtuposkytne
çástku 15.000 Kç. Dal¿í náklady (oprava
prostorû) budouvroce 2002 çinit nejménê
200.000Kçabudourovnêæhrazenymêstem.

Centrumpro romské dêti a mládeæ
Zámêremprojektuje vytvo‡it v prosto-

ráchbÿvalé pedagogicko-psychologické po-
radny podmínky pro çinnost vzdêlávacího
centraproromskédêti a mládeæ. Vzdêlávací
centrumvsouçasnédobêjiæ pracuje, av¿ak
prozatímvprovizorních adlouhodobê nevy-
hovujícíchprostorovÿcha materiálníchpod-
mínkách. Nové prostory by mêlyvzniknout
rekonstrukcí bÿvalé budovy pedagogicko-
-psychologické poradny, kde tak vznikne
zázemí pro çinnost centra, nultéhoroçníku
asouçasnêi stacioná‡eprotêlesnêa mentál-
nêpostiæenédêti. Cílemprojektujevytvo‡it
dlouhodobép‡edpokladyproçinnost centra
proromskédêti a mládeæ ajehoprost‡ednic-
tvímzvy¿ovat úroveñjejich znalostí a po-
stupnêtak mênit moænosti projejichcelkové
uplatnêní vzamêstnání avæivotê. Snahouje
pomocí projektuzlep¿ovat vzájemnoukomu-
nikaci mezi mêstemaromskoukomunitou.

Prostoryprop‡ípravnÿroçníkjsouzkolaudoványaçekajínavybaveníz dotaçníhotitulu.

Celkové náklady na realizaci projektu
jsouvyçíslenynaçástku397.988Kç. Docel-
kovÿchfinançníchnákladûnejsouzahrnuty
mzdy, nákladynaelekt‡inuavytápêní, drob-
nékancelá‡sképot‡eby. Poæádánojeo dota-
ci zestátníhorozpoçtuvevÿ¿i 163.388 Kç.

KPPK

Policie ÇR
informujeSlep¿ícímse poçasímlákárûzné poberty
moænost krádeæíjízdníchkol, drobnézahradnic-
kétechnikyaná‡adí. Dochází také ke krádeæím
autorádií ze zaparkovanÿch vozidel. Policie ÇR
æádá v¿echny obçany ospolupráci vpátrání po
pachatelíchtétotrestnéçinnosti. Kaædáinfor-
mace o pohybu apodez‡elémchování cizích
osobje pro nás velmi cenná a mûæe v koneç-
némdûsledkuvést kodhalení ausvêdçení pa-
chatele. V¿ichni obçané mohoutytoinformace
volat nalinku 158nebo 560505.

Kpo¿kození vêt¿ího poçtu vozidel do¿lo
4. b‡ezna vsídli¿ti Lány. Çty‡i pachatelky ve
vêku6aæ9let po¿krábalylakt‡inácti automo-
bilûzaparkovanÿchv ulicích Vêtrnáa Na Vê-
jí‡i. Byly p‡itomp‡istiæenyjednímz obçanû
a následnêi hlídkoupolicie ÇR.

Dne9. b‡eznav noçníchhodináchodcizili
pachateléosobní motorovévozidloznaçkyTra-
bant z Havlíçkovy ulice. Vozidlo bylotÿæ den
nalezeno vlesnímprostoru uobce Kukle. T‡i
pachatelétohototrestnéhoçinubyli policií ÇR
brzyvypátráni a usvêdçeni.
Kpt. Ota H‡ebíçek, vedoucí OOPÇR
Zvozidel kradouautorádia

Z¿estéhonasedméhob‡eznado¿loveSvi-
tavách ket‡emp‡ípadûmvloupání do zapar-
kovanÿch vozidel, ze kterÿch dosud neznámÿ
pachatel odcizilzabudovanáautorádiaaaudio-
kazety. Jedenp‡ípadsestal na Kijevské ulici,
kdese pachatel vloupal do osobního auta Re-
nault 5, a dvap‡ípadysestalynaulici Kpt. Jaro-
¿e, kdesepachatel vloupal dovozidel Pegueot
Boxer a Renault 19. Vzniklá¿kodanavozidlech
çiní více neæ 3000 Kç. ¢kodanaodcizenÿchvê-
cechçiní 12.500Kç. P‡ípadyjsourealizoványja-
kotrestnéçinykrádeæevloupáním, kdezákonsta-
novítrestní sazbuodnêtí svobodyaæ nadvêléta.

Surovost a násilí mezi nezletilci
Dne5. 3. 2002kolem17hodinsi veSvita-

váchvy‡izovali své úçty dva çtrnáctiletí ho¿i.
Nah‡i¿ti p‡edzákladní ¿kolounaFelberovêulici
uchopil o pár mêsícûstar¿í z hochû mlad¿ího
podkrkemaodhodiljej nazábradlí. Tensep‡i
pádu uhodil hlavouozábradlí a utrpêl zranê-
ní, kterési vyæádalosedmidenní hospitaliazci
nadêtskémoddêlení NemocniceveSvitavách,
s celkovoudobouléçení do14. 3. 2002. P‡ípad
tohototrestného çinu ublíæení nazdraví bude
odloæenpro nedostatekvêkupodez‡elého.

Npor. Stanislav Dobe¿
tiskovÿ mluvçí O”PSvitavy
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Pozvánka na sportovníakce vdubnu
PÅ5. 4. Volejbal: Mistrovství ÇRveteránû(13:00- hala Na St‡elnici)
SO6. 4. Kuæelky: Sy  A* - Çervenÿ Kostelec (9:00- kuæelna Lány)

Kopaná: TJ Sy  B* - SKSlavoj Svitavy-Lány(16:30- I. Bt‡. muæi, stadion Míru)
Volejbal: Mistrovství ÇRveteránûaturnaj æen(9:00- hala Na St‡elnici)

SO13. 4. Kuæelky: Sy  B* - T‡ebechovice pod Orebem(9:00- kuæelna Lány)
Kopaná: TJ Sy  A* - Start Brno (9:00 ml. a 10:30st. - I. t‡. JmFÆæákû, stadion Míru)

NE14. 4. Kopaná: TJ Sy  B* - Opatovec (9:00- OPæákû, stadion Míru)
TJ Sy- ÇAFCÆidenice(11:45st. a 13:45 ml. - p‡. JmFÆdorostu, stadion Míru)
TJ Sy  A* - Brumov(16:00- MSD muæi, stadion Míru)

Volejbal: TJ Sy- Letohrad(10:00- KPst. æaçky, hala Na St‡elnici)
SO20. 4. Kopaná: TJ Sy  B* - Zámrsk(17:00- I. Bt‡. muæi, stadion Míru)

Modelklub: Ve‡ejnásoutêæ Upoutané modely F2D- modelá‡skÿstadion Cihelna, 9:00
Florbal: Turnaj vrámci III. Ligy, zápasy TJ Syv 12:40a 16:40- hala Na St‡elnici

NE21. 4. Volejbal: TJSvitavy- Lan¿kroun, Hr. Králové, Mal¿ovice(9:00- KPml. æáci hala NaSt‡elnici)
SO27. 4. Kopaná: TJ Sy A*- ASKBlansko(9:00 ml. a 10:30st. - I. t‡. JmFÆæákû, stadion Míru)

TJ Sy  B* - Sebranice (9:00- OPæákû, stadion Míru)
Volejbal: P‡ípravnÿturnaj Mêstské volejbalovéligy(9:00- hala Na St‡elnici)

NE28. 4. Kopaná: TJ Sy- Byst‡ice n/P. (12:45st. a 14:45 ml. - p‡. JmFÆdorostu, stadion Míru)
TJ Sy  A* - Hulín(16:30- MSD muæi, stadion Míru)

ST1. 5. Kopaná: TJ Sy  A* - T‡ebíç (16:30- MSD muæi, stadion Míru)

Volejbalovÿ
GALACUP 2002

Mistrovství Çeské republiky
volejbalovÿchveteránûRnad40letS
SVITAVY5. aæ 6. dubna 2002
Pokudbyse mêlatatoakcevÿstiænêozna-

çit svÿmvÿznamem, snadbytomuodpovída-
lo:  Toje¿tê ve Svitavách nebylo*. Ve vÿ¿e
uvedenémtermínuse vpátek od 13:00 hod.
avsobotuod9:00hod. v novésportovní hale
 NaSt‡elnici* p‡edstaví osmdruæstev muæû,
jimæ se poda‡ilo projít vy‡azovacími koly aæ
dofinálového klání, kterése uskuteçní popr-
vév na¿emmêstê. Druæstvabudoubojovat ve
dvouskupinách:

Skupina  A*
1. SlaviaHradec Králové, 2. Polyglas Rakovník,
3. TJ Hodolany-Olomouc, 4. LI Gasag-Ingstav
Brno.

Skupina  B*
1. VK Sokol Çeská T‡ebová, 2.  A* Team
Opava-Vítkovice, 3. StrabagÇeské Budêjovi-
ce, 4. Pomalé Pípy Praha.
Semifinálové afinálové bojezaçínají vsobo-
tuod 12.00hodin.

Pokudsenêkomuzdají názvydruæstevne-
známé, vêzte, æes osobnostmi hráçûtaktomu
jiæ nebude. V‡adáchzúçastnênÿch druæstev
se p‡edstaví plejádareprezentaçníchvolejba-
lovÿchosobností 80. a 90. let minuléhostole-
tí. Ti, kdosi pamatují nedalekouvolejbalovou
historii,jistêznajíjména: P‡emysl Bláha, Mi-
lanÇernou¿ek, ZdenêkKaláb, Pavel Barborka
(Polyglas Rakovník), Milan Dæavoronok, Michal
Galis, Karel Je‡ábek, AntonínLébl, Ji‡í Vojík
(VKSokol Ç. T‡ebová), Maxmilián Schreier,
MiroslavPavelek, Ale¿ Pyrta, Ji‡í Tobolák, Fran-
ti¿ek Kopeckÿ, Zdenêk Melichárek( ATeam
Opava-Vítkovice*), Pavel Valach, Jan Pitner,
Ji‡í Vo‡í¿ek, Jaroslav Kopet, AntonínProcházka
(Strabag Ç. Budêjovice) - tojsouv¿echno hrá-
çi, kte‡í pro¿li repre- druæstvyÇeskérepubliky
p‡i ME, MSi OH. Vev¿echdruæstvechnajde-
me minimálnê stejnÿ poçet hráçû, kte‡í byli
vÿznamnÿmi osobnostmi nejvy¿¿í volejbalové
soutêæe Çeskérepubliky.

Diváci se jistê mohou tê¿it na hodnotné
zápasy, kterébudouprovázetchytrost, taktika
ap‡edev¿ímurputnÿboj -tov¿echnojsouvlast-
nostitypicképroçs.volejbal nedaleké minulosti.

Prookrasutohotoklání sepo‡adateléroz-
hodli uspo‡ádati turnaj æen, kteréhosezúçastní
VKKvasiny, TJ Trutnov, ùstí nad Orlicí, TJJa-
romê‡, Se¿lost Dobru¿kaap‡edev¿ímdomácí
druæstvo TJ Svitavy.

Souçástí takového sportovního klání je
i kultura, atak se v¿ichni úçastníci sejdou
vpáteknaspoleçenskémveçeru�VOLEJBA-
LOV¥GALAREJ-vesvitavskémhotelu Sla-
via*. Jistêsi budoumít hodnêcopovídat, proto-
æevolejbaljesport, kdesev¿ichni znají avêt¿i-
na úçastníkûse p‡inejmen¿ímrok nevidêla.

Srdeçnêzvemev¿echnyfanou¿kyap‡átele
hryzvané volejbal!

Zdenêk Cikrdle

Stejnêjako v minulÿchletech bude se
i vtomto roce v kvêtnu avçervnu hrát na
h‡i¿tíchza NárodnímdomemMêstskávolej-
balováliga. Po‡adatelé p‡ipravili naleto¿ní
roçník nêkolik zmên, které by mêly p‡inést
zkvalitnêní celé soutêæe.

První zmênouje uskuteçnêní p‡ípravné-
ho turnaje p‡edligou. Na nêmbudou moci
druæstva doladit formu. Turnaj probêhne ve
sportovní hale NaSt‡elnici vsobotu27. dub-
na, první utkání zaçnouv9:00hodin. Druæ-
stvase mohoup‡ihlásit dost‡edy24. dubna,
aby po‡adatelé vças provedli losování do
skupin. Vklad do turnajeje 250 Kç. Na sa-
motnou Mêstskou ligu jiæ nebude moæné

Chystásemêstskávolejbalováliga
p‡ihla¿ovat druæstvo na poslední chvíli. Do
24. dubnaje t‡eba nahlásit název druæstva,
j méno vedoucího druæstva, kontakt na nêj
azaplatit vklad(1500 Kç). Totonovéorga-
nizaçní opat‡ení je t‡eba pro vypracování
rozpisuutkáníjednotlivÿchkol a delegování
rozhodçích. Losování ligy bude provedeno
p‡i závêreçnémceremoniálup‡ípravnéhotur-
naje. Rozpis dostanou vedoucíjednotlivÿch
druæstev.

První ‡ádné kolo ligy se uskuteçní ve
st‡edu8. kvêtnaajelikoæjetento denstátní
svátek, hrát sezaçnejiæ ve 14:00hodin.

P‡ihlá¿kya dotazy: Petr Sezemskÿ, tel.:
0604/453428,e-mail: sezemsky@fit.vutbr.cz

SnímkemE. Hromadníkasevracímekvyhlá¿eníanketySportovecroku2001. Starosta mêsta
neformálnêhovo‡ís �osobnostmi roku- VáclavemPodvalnÿm(vlevo) aJind‡ichemSamkem.


