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JAROJETADY. Jehop‡edzvêstí bylojiæb‡eznové�rojení cyklistû,jejichæcílembylaoblíbená
chata Rosniçka ustejnojmennéhorybníka. FotoJ. Çermák.
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Zpûsob oznaçování
ulic a domû schválen

Vminulémçísle Na¿eho mêsta jsme
informovali otom, æe b‡eznovémuzastupi-
telstvu mêsta byl p‡edloæen návrhtÿkající
se oznaçování ulic, ve‡ejnÿch prostranství
a budov. Zastupitelstvo v¿echny p‡edloæe-
né návrhyschválilo.

Slíbili jsme, æe bude-li p‡edloæenÿ ná-
vrh schválen, je¿tê uvedeme seznam'no-
vÿch( názvû ulic. P‡ipomínám, æe ¿lo
o sjednocení nêkterÿchnázvûulicve mêstê,
které doposudbylyvjiné podobê uvádêny
vinformaçnímsystému Ministerstvavnitra
ÇR(IS MV) avjiné podobê v mêstském
informaçnímsystému; takésamotnÿmi oby-
vatelijsouçastouvádênyvrûznÿchnespráv-
nÿch podobách. Têch ulicje patnáct aje-
jich 'nové( názvy, které je nutno uvádêt
v plnémznêní, bez zkratek atitulû, jsou:

Antonína Slavíçka
Bohuslava Martinû
Boæeny Nêmcové
Çeskoslovenské armády
Milady Horákové
Edvarda Bene¿e
Jana Æelivského
KapitánaJaro¿e
Kapitána Nálepky
Marie Majerové
Marie Pujmanové
Marie Kude‡íkové
námêstí Míru
Národního osvobození
Richarda Kloudy

Jedinou ulicí ve mêstê, kdejsou v ná-
zvu zachoványiniciály osobnosti, je ulice
T. G. Masaryka.

Mêstskÿ ú‡ad jiæ uvedené názvy ulic
pouæíváa uvádí celÿchdeset let. Obyvate-
létêchto ulic a podnikatelé mající zde svá
sídla proto jiæ v mnoha p‡ípadech mají
v obçanskÿch prûkazech i na æivnosten-
skÿchlistech uvedentento správnÿ název.
Ti ostatní musízejménapoæádat o novÿob-
çanskÿ prûkaz, o novÿ æivnostenskÿ list
neboo novÿzápis v obchodnímrejst‡íku.
Protoæe vtomto p‡ípadêjde o p‡eçíslování
z moci ú‡ední,jsouv¿echnyúkonyspojené
s vydánímnovÿch dokladû osvobozeny od
správních poplatkû.

H. Kru¿inová

Mêsto Svitavya Nemocnice ve Svitavách
zvouobçany nave‡ejnoubesedunatéma
	Rozvojzdravotnictvív regionu�,

kteráse bude konat
ve st‡edu 15. kvêtna 2002 od 17 hodin
vzasedací místnosti Mêù, T. G. Masaryka25.

Mimojiné bude p‡edstavenprojekt p‡ístavby nemocnice.

Radamêsta
informuje

8. kvêtna 2002 ve 13:30 hodinse usku-
teçní usochyOsvobození naulici T. G. Masa-
ryka(p‡edII. základní ¿kolou) vzpomínková
akce u p‡íleæitosti 57. vÿroçí konce 2. svê-
tové války.

Václav Koukal, starosta mêsta
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Mêsto uvaæuje
o p‡evodu nemocniceP‡i projednávání zprávy o hospoda‡ení
s majetkemmêstase nazastupitelstvuhovo-
‡ilo o svitavské nemocnici, jejíæ podstatná
çástje majetkemmêsta, a otom, zda není
ças uvaæovato p‡evodutohoto majetku mêsta
do vlastnictví z‡izovatele. Tímje Okresní
ú‡ad Svitavy a dojde-li ke zru¿ení okres-
ních ú‡adû, stane sejímkraj.

Pokudbykp‡evodudo¿lo, nap‡ímilyby
se vztahy p‡i investicích aopravách. Do
oprav, rekonstrukcí i vybavení nemocnice
mêstojiæ vloæilo p‡es 35 milionûkorun, do
zdravotnictví celkempakp‡es 50 milionû.
Zastupitelé vyslovili souhlas s tím, abyta-
kovÿp‡evodbyl p‡ipravován.

Otom, æese mêstoo 'svou( nemocnici
stále stará a má zájem na jejím ‡ádném
fungování arozvoji svêdçí to, æe v dal¿ím
bodujednání zastupiteléschválili dvoumi-
lionovÿp‡íspêveknemocnici na‡e¿ení dvou
havarijních situací (st‡echy nad nêkolika
objekty nemocnice a sanace sklepních
prostor natransfúznímoddêlení) ajedné
vynucenéinvesticesouvisejícís probíhající
rekonstrukcí(vestavbainspekçníchpokojû
do pûdních prostorû). Kladnê zastupitelé
p‡ijali návrh starosty, uspo‡ádat v kvêtnu
ve‡ejnou diskusi na téma rozvoj zdravot-
nictví. (Pozvánkuuvádímenajinémmístê.)

Pûl milionu za byt1+1
Vrámci majetkoprávních úkonûzastu-

pitelstvo schválilo návrh na nabytí asmê-
nupozemkû mezi mêstema spoleçností
Qanto, s.r.o., çímæ vzniknou prostory pro
vybudování parkovi¿tê u k‡iæovatky ulic
Marie Horákovéa ¢kolní, a návrhnavypo‡á-
dání pozemkûpodprodejnou BILLA. Dále
jednalo oæádostechnaodkoupení rûznÿch
pozemkû avêt¿inu z nich zamítlo (kromê
pozemkû na vÿstavbu rodinnÿch domû),
protoæe p‡edmêtné pozemkyjsou urçeny
kjinÿm úçelûm. Jednu æádost odloæilo
k projednání do p‡í¿tí schûze s tím, æe je
nutnovyjasnit nêkterésouvislosti. Schváleno
bylo také z‡ízení zástavního práva pro úvêr
od Çeské spo‡itelny ve vÿ¿i 3.600.000 Kç
narozestavêné domy NaVêjí‡i 16,18az‡í-
zení zástavního práva naúvêr od minister-
stva pro místní rozvoj na státní dotaci ve
vÿ¿i 13.800.000 Kç na vÿstavbu domû Na
Vêjí‡i 10, 12, 14; v oboup‡ípadechseruçí
domy, na nêæ byly úvêry poskytnuty.

Poslednímmajetkoprávnímúkonemby-
lo schválení prodeje bytu o velikosti 1 +1
vrevitalizovanémdomê na ulici Brat‡í Çap-
kû, nanêjæsekonalovÿbêrové‡ízení. Draæby
sezúçastnilo devêt zájemcûaz vyvolávací
ceny164.219Kçsecenavy¿plhalaaænane-
uvê‡itelnÿch480.000 Kç. Zatutocenubyl
byt p‡edkladateli nejvy¿¿í nabídkyprodán.

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

kulturních památekProleto¿ní rokjsouvrozpoçtu mêstaza-
‡azeny dvê opravy kulturních památek, na
které mêstoobdræelostátnífinançní podporu
z Programuregenerace mêstskÿchpamátko-
vÿchrezervací a mêstskÿchpamátkovÿchzón
( MPRa MPZ) vcelkové vÿ¿i 500.000 Kç.
Tou první je oprava st‡echy na vile mêst-
ského ú‡aduza celkem870tisíc. Podpora
byla p‡iznánave vÿ¿i 430tisíc (u majetku
mêstase poskytuje podpora maximálnê do
vÿ¿e 50 %), vlastní zdroje mêstabudouçinit
440 tisíc korun. Druhou opravouje oprava
nátêrufasádykostelananámêstí Mírus cel-
kovÿmrozpoçtem137.500 Kç, státní finan-
çní podpora çiní 70 tisíc, ”ímskokatolická
farnost poskytne40tisíca mêsto27.500Kç.

Dechovka
pojede na festivalOdstarosty mêsta WendlingennaNecka-

ru p‡i¿el dopis, jímæ æádá starostu na¿eho
mêsta o kontakt na hudební kapelu, která
by reprezentovala mêsto Svitavy na slav-
nosti krojû- 'Nêmeckÿtrachtenfest(. Ten
se ve Wendlingenu koná ve dnech 22. aæ
26. srpna2002.

Jetovelkÿfestival, kteréhosezúçastñuje
víc neæ dvêstê krojovanÿchskupina hudeb-
ních kapel z Nêmeckai zahraniçí. Kapele
ze Svitav chtêjí hostitelé uhradit ve¿keré
náklady.

Rada souhlasila, aby tímto souborem
bylasvitavskádechovkavedenápanemJa-
roslavemDvo‡ákem.

Langrovavila- opravenyjiæbylyobêvêæe naçelnístranêbudovyi obêkrat¿ístranyst‡echy.
Zbÿváprovést vÿmênukrytinyaoplechování naseverní ajiænístranê. FotoJ. Çermák.

Velvyslanec ÇRv USA, Martin Palou¿,
oslovil v¿echnyvolenézástupce mêst aobcí
v ÇRdopisem,jímæinformujeozámêrurea-
lizovat projekt neoficiálnê nazvanÿ'Socha
TGMve Washingtonu(. Jednáse o spoleç-
nÿprojekt Velvyslanectví ÇRve Washingto-
nua krajanské komunityvedenésdruæením
AFOCRav dopise se mj. pí¿e:

�Jezvykem, æevêt¿inademokratickÿch
zemísvêtase umêleckouformou, zpravidla
vpodobêsocha‡skéhodíla, snaæínaúzemí
hlavního mêstaSpojenÿchstátûvzdát hold
téosobnosti, kteroupovaæujízanejvÿznam-
nêj¿íproformováníprincipûsvobody, ne-
závislosti a demokracievesvézemi. Çeská
republikaajejíkrajanskákomunitav USA
jsouvtomto ohleduprvnímuprezidentovi
svobodného Çeskoslovenska mnoho dluæ-
ny. Tento dluhje oto vêt¿í, vezmeme-li
v úvahuvztah TGMkAmerice, poçína-
je skuteçností, æeprávêv Americezískal

politickÿsouhlas pro vytvo‡ení çeskoslo-
venskéhostátuodsvéhop‡ítele, tehdej¿ího
americkéhoprezidenta W. Wilsona, akonçe
faktem, æejehoæenabylaamerickouobçan-
kou.  

Vdopise se dále uvádí, æe zámêremje
prezentovat projekt jako iniciativu Çechû
na oboustranách Atlantiku a proto se vel-
vyslanectví obrací na vÿznamné subjekty
v ÇRse æádostí ofinançní p‡íspêvek na
po‡ízení a p‡epravu sochy. Celkové nákla-
dy narealizaci projektu(vçetnê vÿdajû na
úpravuterénuproumístênísochyatakéná-
kladûnajehobudoucí udræování) seodha-
dují na 450.000 USD, po‡ízení sochy, její
dopravaainstalace p‡edstavuje 3 mil. Kç.
VybránabylasochaodVincence Makovské-
ho, kterájevsouçasnosti vevlastnictví Ná-
rodní galerie v Praze.

Zastupitelstvo mêstaschváliloposkytnu-
tí finançního p‡íspêvkuve vÿ¿i 10.000 Kç.

Socha T. G. Masaryka proWashington
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Ve‡ejné zasedáníZastupitelstvamêsta Svitavy
sebudekonat 29. kvêtna2002od14:00hodinvevelkézasedací míst-
nosti Mêù, T. G. Masaryka25. Jednatsebudeo vÿsledcíchhospoda‡ení mêsta
ajímz‡ízenÿchorganizací vroce 2001, o stavuæivotního prost‡edí, o zaji¿ƒo-
vání poæární ochrany, o majetkoprávních úkonech ao dal¿ích operativních
zprávácha návrzích.

Z JEDNÅNï RADYAZASTUPITELSTVAMëSTA
Zahrádká‡ské
lokality- názvyulicMinulejsmeavizovali, æeschválí-li zastu-
pitelstvonázvyulicvjednotlivÿchzahrádká‡-
skÿchlokalitách, dostanouzájemci konkrétní
informace na odboru vÿstavby a územního
plánování. Názvyulicschválenybylyadnessi
myslíme, æejejichpopis bez mapyp‡ecejen
zvládneme.

Zaçnemenaseverozápaduúzemí mêsta.
Nikdo urçitê nebude na pochybách, která
koloniebudenazvána U Rosniçky, Napláæi,
U Dolníhorybníka, UStezky(mínênajezde
nauçná stezka k pramenûm‡eky Svitavy),
ULaçnovského h‡i¿tê a Pod Hrází.

Na západê je kolonií pêt, zcela z‡ejmá
budelokalizacekolonie ULangrovalesa. Dvê
kolonieleæí podél Studeného potoka. Tastar-
¿í, najeholevémb‡ehu, ponesenázev UPo-
liçské trati, té novêj¿í, která se rozkládá
p‡eváænê na pravémb‡ehu potoka ale také
najeholevémb‡ehupodbÿvalÿmzahradnic-
tvím, zûstanenázev UStudenéhopotoka. Dvê
kolonie leæící u kojeneckého ústavu se nyní
jmenují Stará kolonie (západnê od koj. ústa-
vu) a Novákolonie(jiænêodobytnÿchdomû).

Zbÿvá území vÿchodní a p‡i 'cestê( po
æelezniçnítrati odseverukjihunajdemety-
tolokality: Mezi Tratêmi (uulice Nezvalovy),
Nadsilem, ZaJatkami, Nad K‡íækem(zaulicí
St‡ední) a K‡emenákovo (aæ u hranice mêsta
s obcí Hradec nad Svitavou).

Aje to. Uæ víte, jakou adresu bude mít
va¿ezahradníchata? Pokudp‡ecejenpot‡e-
bujete vêdêt nêco víc, nezbÿvá, neæ zajít na
mêstskÿú‡ad. Stavbyurçenékindividuální
rekreaci budouoznaçenyçíslyevidençními.
Op‡idêlení têchto çísel rozhoduje odbor
vÿstavbya územního plánování Mêùa po
obdræení rozhodnutí si mûæete na odboru
vnit‡níchvêcí objednat p‡edepsanoutabul-
kus çíslema názvemulice (lokality).

Odmênyza práci
s dêtmi amládeæíDvacetjednojméno çítá seznamsportov-
níchtrenérûajinÿchpracovníkû, kte‡í pravi-
delnê vesvémvolnémçase pracují s mládeæí
akterÿmbude mêstozatuto çinnost mêsíçnê
poskytovatodmênuformoufinançníhodaru. Se-
znamzpracovalakomise protêlesnouvÿchovu
asport, vycházelap‡itomz návrhûaæádostíjed-
notlivÿchoddílûasportovníchklubû. Proza‡a-
zení do seznamujsoustanovena kritéria, nap‡.
æetrenér musí mít p‡íslu¿noutrenérskoukva-
lifikaci, musí pravidelnê pracovat seskupinou
nejménêdeseti dêtí a mítzpracovanÿceloroçní
plánçinnosti. P‡iznaná mêsíçní odmênase po-
hybujeod1.500do2.500Kçavleto¿nímroz-
poçtu mêstajeprotytoúçelyrezervovánop‡es
600tisíc korun. Vseznamujeza‡azeno deva-
tenáctsportovníchtrenérûadvêsbormistrynê
pêveckÿchsborû(Iuventusa Voxangelorum).

Vÿsledkem hospoda‡ení
je p‡ebytekZrozboruhospoda‡ení, kterÿprojednala

rada mêsta 8. dubna, vyplynulo, æe hospo-
da‡ení za minulÿrok bylo úspê¿né. Vznikl
p‡ebytek hospoda‡ení, dluhová sluæbaje
vrelacích, které poæaduje stát p‡i p‡izná-
vání dotací ze svéhorozpoçtu.

Bêæné p‡íj my, které byly splnêny na
111 %, jsou otémê‡ dvacet milionû korun
vy¿¿í neæ bêænévÿdaje, které bylyçerpány
ve vÿ¿i 96 %rozpoçtovanÿchprost‡edkû.

Vprûbêhuroku mêsto p‡ijalo hypoteç-
ní úvêryve vÿ¿i p‡es dvacet milionûkorun
navÿstavbubytûarevitalizaci panelového
domu. Celkové p‡íj mynajednohoobyva-
tele çiní 19.254 Kç, vÿdaje 19.423 Kç.
Zadluæenost mêsta p‡edstavuje 6.427 Kç
naobyvatele.

Ovÿsledcích hospoda‡ení mêsta ajím
z‡ízenÿch organizací bude jednat zastu-
pitelstvo mêsta 29. kvêtna. Souçasnê se
schválenímvÿsledkûhospoda‡ení by mêlo
schválit i návrh na finançní vypo‡ádání
a návrhnapouæití finançníchprost‡edkû
z p‡ebytku hospoda‡ení. Projedná také
zprávu o p‡ezkoumání hospoda‡ení mêsta
(audit).

Strany 2 a 3 p‡ipravilaJ. Svobodová

Volbyse blíæíAçkoliv leto¿ní volby do poslanecké
snêmovnyParlamentuÇRbudouaæv polo-
vinê çervna, jejich p‡ípravaje uæ v plném
proudunejenzestranykandidujícíchpoli-
tickÿchstranasdruæení, alei zestranyorga-
nizaçního atechnického zabezpeçení jejich
prûbêhu. Harmonogramúkolû alhût vy-
plÿvajícíchze zákona o volbáchje pêknê
dlouhÿ ajsou v nêmrozepsány úkoly pro
v¿echny, kte‡í p‡ípravuvolebzabezpeçují.

Umêstskéhoú‡aduspadáp‡ípravavoleb
dopûsobnosti odboruvnit‡níchvêcí. Zeptali
jsme se proto vedoucí odboru, Bc. Mileny
Brzoñové,jakéúkolyz harmonogramuvyplÿ-
vají pro mêstskÿú‡ad:

�Nap‡ípravêparlamentníchvolebpra-
cujemenaplnoodzaçátkudubna. Jiævlednu
jsme ale zkontrolovali vymezení volebních
okrskû, protoæe od dne vyhlá¿ení voleb, tj.
od 1. únorase uæ nesmêjí provádêt æádné
zmêny. Kúpravêokrskû nedo¿lo. Starosta
mêsta stanovil volební místnosti pro jed-
notlivéokrsky, zde do¿lokezmênêuvolební
místnosti okrsku ç. 1. D‡íve byla volební
místnost v budovê Pivovaru Svitavy, vle-
to¿nímroce je volební místnost umístêna
v budovê St‡edního odborného uçili¿tê na
ulici Nádraæní. Informaci volebnímstra-
námopoçtu asídle volebníchokrskûpo-
skytlstarostaprost‡ednictvímú‡ední desky
mêstskéhoú‡aduabylatakézve‡ejnênana
webovéstránce mêsta (www.svitavy.cz).

Pokraçování nastr. 4



s vi t avs kÿ k ul t ur ní a i nfor maçní mês í ç ní k

Svitavyaplikujíalternativnítresty

s t r a na 4 kv êt e n 2 002

Obças kaædÿz nássly¿í o alternativních
trestechaotom, æesoudybymêlytentoinsti-
tut více vyuæívat. Nasvitavskémmêstském
ú‡adumátutoproblematikunastarost práv-
niçka MêùJUDr. JaroslavaBáçová. Zeptali
jsme sejí, co tyto tresty p‡edstavují ajak
jsouve mêstê uplatñovány.

�Trest obecnêprospê¿nÿchprací byl za-
vedennoveloutrestníhozákonazroku1995
a uplatñujese upachatelû ménêzávaænÿch
trestnÿchçinû, na které není t‡ebapûsobit
trestemodnêtísvobodyazároveñp‡itomz nê-
jakého dûvodu není vhodné uloæení samo-
statného penêæitého trestu. Trest, o kterém
hovo‡íme,je moænéuloæit zaspáchánítrest-
ného çinu, za kterÿ bypodle zákona mohl
bÿt stanoventrest odnêtísvobodydo 5let.

Trest obecnêprospê¿nÿch prací spoçívá
vpovinnosti odsouzeného provést ve stano-
venémrozsahupráceveprospêchobce, nap‡.
p‡i údræbê a úklidu ve‡ejnÿchprostranství,
ve‡ejnÿch budov akomunikací, také ale ve
prospêch státních ajinÿch obecnêprospê¿-
nÿchinstitucí, kterése zabÿvají vzdêláním
avêdou, kulturou, ¿kolstvím, ochranouzdraví,
poæární ochranou, ochranouæivotníhopro-
st‡edíçizví‡at, humanitární, charitativnínebo
sociálníçinností atd. Trest mûæesouduloæit
ve vÿmê‡e 50 aæ400 hodin aodsouzenÿje
povinenprácevykonat osobnêabezplatnêve
svémvolnémçasenejpozdêji dojednohoroku
ode dne, kdysoudvÿkontrestu na‡ídil.

Celÿpostupvpraxi vypadátak, æesoud
rozhodne o uloæenítrestuobecnêprospê¿nÿch
prací arozhodne o konkrétním místê, kde
odsouzenÿprácevykonáavjakémrozsahu.

Vycházíp‡itomzpot‡ebyvÿkonutêchtopra-
cívesvémobvodu. Je-li tedyrozhodnuto, æe
tentotzv. alternativnítrest odsouzenÿvyko-
náve Svitavách, mêstos tímto odsouzenÿm
uzav‡edohoduopodmínkáchvÿkonutrestu.
Vníjevymezendruhpráce, termínzahájení
a ukonçeníprací, pracovní doba, místovÿ-
konupráce apracovnípomûcky, které mu
budousvê‡eny. Tutodohoduspolupodepisuje
‡editel p‡íslu¿né mêstské organizace, v níæ
máodsouzenÿprácevykonat.  

Hovo‡í-li seo alternativníchtrestechças-
tosly¿íme, æetatoformaje mêstyvyuæívána
velmi málo. Jaktomuje ve Svitavách?

�Svitavybylyjednímzprvníchmêst, kde
setatoformatrestûzaçalauplatñovat, pro-
toæe ihnedpo vyjití novelybyla dohodnuta
vzájemná spolupráce v¿ech zainteresova-
nÿchatatospolupráce dnesfungujejiævel-
mi dob‡e. Mêsto kromêtoho spolupracuje
i s probaçnímú‡edníkem, kterÿjakozamêst-
nanec Probaçní a mediaçní sluæby, z‡ízené
k 1. lednu2001 zákonemç. 257/2000Sb.,
provádíkontrolunadvÿkonemtohototres-
tu.

Najednéstranêje zavedení alternativ-
níchtrestûpro mêstozcela urçitêp‡ínosem,
neboƒ odsouzení vykonávají práce ve pro-
spêch mêsta, na druhé stranêjsou v¿ak
sjeho realizací spojenyçasté komplikace.
Odsouzení zpravidla práce vykonávají na-
prosto nepravidelnê a nedodræují dohodu
opodmínkáchvÿkonutrestu. Vêt¿inaodsou-
zenÿch se snaæí co nejvíc oddálit zahájení
práce apráce vykonává aætêsnêp‡eduply-
nutímzákonemstanovené roçní lhûty. Nê-
kte‡í odsouzení nezaçnoupráce vykonávat
vûbec,jiníjevykonajípouzezçásti. Vtêchto
p‡ípadechpaksoudp‡emênícelÿtentotrest
nebojehozbytekvtrest odnêtísvobody, p‡i-
çemækaædézapoçaté dvêhodinynevykona-
ného alternativníhotrestuse mêní najeden
denodnêtísvobody.  

VeSvitaváchodsouzenívykonávajítresty
p‡eváænê u Technickÿchsluæeb mêsta Svi-
tav. ”editel ing. Horkÿnám‡ekl:

�Odsouzení u násvykonávajíprácevêt-
¿inou pomocné, nap‡. zametání. Vêt¿ina
odsouzenÿchmázájemuloæenépráceodpra-
covat, protoæe trest je pro nêponauçením

achtêjíse ho co nejrychleji zbavit, jsou ale
i takoví, kterÿmje tojedno apráce nedo-
pracují, neboje neustále odkládají. Tento
p‡ístuppakznaçnêkomplikuje organizaçní
práci çlovêku, kterÿjimpráci zadáváap‡i-
pravuje. P‡es v¿echnyproblémyjsou alter-
nativnítrestypro mêsto urçitêp‡ínosem. Za
loñskÿrok tito odsouzení odpracovali cel-
kem3924hodinp‡i ruçnímúklidu, çi¿têní
mêsta ap‡i shrabování listí. Pokudbytyto
prácebylyprovádênyjinak, stálybyasiçtvrt
milionukorun.  

Dêkujemezarozhovor.
-svj-

Ilustraçnífoto TSMS

Volbyse blíæí
Pokraçování ze str. 3

Oznámení o dobê a místêkonání voleb
ve mêstêbudezve‡ejnênonejpozdêji dokon-
ce kvêtnanaú‡ední desce Mêù, webovÿch
stránkách, na v¿ech vÿlepovÿch plochách
avevybranÿchprodejnách. Podrobnouin-
formaci ovolebníchmístnostechaokrscích
zve‡ejnímevçervnovémçísle Na¿eho mêsta.
Dne 12. dubna2002starosta mêstastanovil
minimální poçtyçlenûjednotlivÿch okrsko-
vÿchvolebníchkomisí-têmi budoudelego-
vanízástupcipolitickÿchstran, politickÿch
hnutí akoalic, jejichæ kandidátní listiny
bylyzaregistrovány. P‡i nedosaæení mini-
málního poçtu budou çlenové jmenováni
starostou mêsta.

Koncemdubnastarostajmenuje zapi-
sovatele okrskovÿchvolebníchkomisíz‡ad
pracovníkû mêstskéhoú‡adua do24. kvêt-
na musíprobêhnout prvnízasedání okrs-
kovÿch volebních komisí. Do 29. kvêtna
starostavyhradíplochyprovylepenívoleb-
níchplakátû. Opêt to budou svitavskÿm
obçanûmjiæznámétrojhrany, umístênéna
námêstí Míruvprostoru u morového slou-
pu.  

Kdyæ se nêkdo nebude moci zúçastnit
volebv místêsvéhotrvaléhobydli¿têap‡es-
to se chce voleb zúçastnit, p‡ipomeñme,
co má udêlat?

�Obçançeskérepublikyse voleb mûæe
zúçastnit ve volební místnosti volebního
okrsku, kde mátrvalÿpobyt akdejezapsán
ve stálémseznamu voliçû. Novêlze také
volit nazastupitelskÿch ú‡adech ÇRvza-
hraniçí. Pokudvoliç nebude moci volit ve
svémvolebnímokrsku, musí mít voliçskÿ
prûkaz. Tymohouobecníú‡adynebozastu-
pitelské ú‡adyv cizinêzaçít vydávat nej-
d‡íve 30. kvêtna. Æádost musí voliçpodat
osobnênebopísemnês tím, æepodpis musí
bÿt ú‡ednêovê‡en. Voliçskÿprûkaz mûæe
bÿtvydánjenvoliçi osobnêneboosobê, kte-
ráseprokáæeplnoumocís ovê‡enÿmpodpi-
semvoliçe æádajícího ovydání voliçského
prûkazu; voliçi mûæe bÿt takézaslánpo¿-
tou. Lhûta pro podání æádosti o vydání
voliçskéhoprûkazu konçí dnem7. çervna.
Voliç mûæe takéze závaænÿchzdravotních
dûvodûpoæádat mêstskÿ ú‡ad nebo v den
voleb okrskovou volební komisi, aby mohl
hlasovat mimovolební místnost.  

P‡edpokládám, æe v¿ichni voliçi opêt
dostanou domûv¿echny hlasovací lístky.

�Ano, budoudistribuoványdoschránek
prost‡ednictvím Çesképo¿ty a musí to bÿt
nejpozdêji do 11. çervna. Hlasovací lístky
budoutakévevolebních místnostech, takæe
voliç, kterÿje nedostane domû, si je bude
moci vyzvednout tam.

Po v¿echny ú‡ední dny do 12. çervna,
kdybudou uzav‡enystáléseznamyvoliçû,
si kaædÿvoliç mûæe naodboruvnit‡níchvê-
cí osobnêovê‡it, zdaje v nêmzapsán.  

Dêkujeme zainformace.
J. Svobodová
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Çárkovaná,
háçkovaná!?

Cojeçárkovanáneboháçkovaná? Neví-
te? Takp‡ijâtek námmezi na¿eprvñáçky.
3. a 4. dubna paní uçitelky prvních t‡íd
spolu s dêtmi pozvaly rodiçe, aby se po-
chlubily, jak bezvadnê vy‡e¿ily detektivku
v Pohádkovémslabiká‡i.

Rodiçe pozvání p‡ijali aspoleçnê se
svÿmi ratolestmi usedli dolavic. Nejenæe
naslouchali, zacviçili si azazpívali, ale
p‡edev¿ímbedlivê sledovali práci svÿch
dêtí- psaní, çtení, vypravování. Aabysi na
tuto pêknouchvíli vzpomnêli i za nêkolik
let, kaædédítêp‡edalo mámê, tátovi vlast-
noruçnêvyplnêné'Oznámení ozvládnutí
çtení(.

Ata çárkovaná aháçkovaná? Na konci
hodinysi rodiçespoleçnêsesvÿmMatêjem,
Terezkou, Karolínkou... zahráli veslabiká‡i
hrunadoplñováníçárek- çárkovanou, nebo
háçkû- háçkovanou.

Bylatolegrace, hodinauteklajakovo-
da! Akdovyhrál? Nop‡ecev¿ichni. Dêti,
rodiçe, ales pêknÿmnápademi paní uçi-
telky.

ing. Pernicová
Základní ¿kola, Riegrova 4

Na na¿í malot‡ídní ¿kole ve Svitavách
- Laçnovêprobêhlav prosinci 2001 avúno-
ru2002¿kolníinspekce. Velmi nás potê¿ila
závêreçnázpráva, kteroujsme byli celkovê
hodnoceni nadprûmêrnê. Samoz‡ejmê se
snaæíme, abydêti nejenchodilydo¿kolyrá-
dy, ale abyse k námp‡íleæitostnê vracely.

P‡ed¿kolákûmusnadñují p‡echoddoZá-
kladní¿kolyspoleçnéakces M¢v Dêt‡ichovê
av Laçnovê. Rûznorodost odpoledníchakcí
¿kolní druæiny(¢D) posuâte sami: æáci si
uspo‡ádali soutêæ MISS¢D2001, ostatkovÿ

I malé ¿kolymohou bÿt pochváleny

Laçnovské maæoretkynechybêlyanip‡i slavnostnímzahájeníprovozusportovní halyNaSt‡elnici.

Byl prvníjarní den. Obloha bylazamraçe-
ná, aledêti spêchajícís objemnêj¿ímita¿-
kami do¿kolyna Riegrovê ulici se usmíva-
ly. Ptáte se proç? Mêly totiæ ten den svûj
kvêtinkovÿ prvníjarní karneval. Vta¿kách
ukrÿvaly masky, které si protento den p‡i-
pravily. Vedvêhodiny, uæp‡ipravené, çekaly
p‡edtêlocviçnou, aby se ukázalyrodiçûm,
známÿm, spoluæákûmi uçitelûm. Uvchodu
dostalakaædá maskakvêtinku. Hudbouaslo-
vemje uvítalapaní Çe¿kováa DJ Tom. Rej

masekzaçalsoutêæemi-tancující dvojicesi
mêlanavzájemroz¿lápnout balónek, çtve‡ice
soutêæícíchse mêlaprokousat k pêtikorunê
zapeçené uvnit‡ velkého sladkého koláçe.
V¿edoplñovalahudba, kterásvádêlav¿ech-
ny, star¿íi mlad¿í, kjemnémupohupování,
po osmêlení i ksamotnémutanci. Bohatá
nabídka obçerstvení lákala mlsnéjazÿçky,
mnoæství soutêæních atrakcí kvydovádêní.
Tosi vyzkou¿elydívkyz devátÿcht‡íd, kdyæ
se uçilytancovat labadu, labadu.... V¿ichni
se veselili ajaro, kteréten denp‡icházelo,
z nich mêlo urçitêradost.

M. Baƒková, Z¢ Riegrova

Prvníjarníden

a Mikulá¿skÿprûvodvesnicí, vánoçní karne-
val, byli si prohlédnout hasiçskouzbrojnici,
pravidelnêchodí bruslit, sáñkovat asporto-
vat nalaçnovskéh‡i¿tê. Vystupují naakcích
ÇÇKaobce Dêt‡ichova, p‡ihlásili se dosou-
têæehlídek Mladÿzdravotník. P‡edVelikono-
cemi uspo‡ádali veseléodpoledne, kdypletli
pomlázky, pekli cukroví azdobili kraslice.
Æáci mají moænost nav¿têvovat ¿kolní krou-
æek p‡írodovêdnÿ aanglickéhojazyka ave
¢Ddruæinêgymnastickÿa maæoretekBabe-
ta a Beru¿ky.

V¿echnytyto zájmové apro dêti lákavé
çinnosti mimovyuçování p‡ispívají k mini-
malizaci dne¿ního nejvêt¿ího problémup‡i
vÿchovêdêtí- ¿patnÿmvzájemnÿmvztahûm,
vedoucím aæ k¿ikanê a nekvalitní náplni
volného çasu, vedoucí k hledání stejnê se
nudícíchkamarádû. Zdejsoupakprvníset-
kánís rûznÿmitypynávykovÿchlátekodci-
garet poçínaje aæ potêæké drogyakrimina-
litu. Na¿edêti nejenæeznají nebezpeçív¿ech
druhû drog ze spoleçnÿch besed, ale díky
jejichodpolednímukvalitnímuvytíæeníjim
nanictakového nezbÿváças.

Tak t‡eba na¿e maæoretky: po celÿ rok
vzornêreprezentují ¢D, ¿kolui mêsto Svitavy
narûznÿchvystoupeních. Nyní seintenzivnê
p‡ipravují navÿlet do Malejovic, kdebudou
vystupovat v dêtskémhospici propostiæené
dêti a navystoupení ke Dni matekake Dni
dêtí v Opatovci. Zatuto çinnost byla práce
¢Dhodnocenajako vynikající.

I tvá‡na¿í¿kolysepostupnê mêníklep-
¿ímu. Mámekrásnánová WC, rekonstruova-
noutêlocviçnu, natírají senámprávêlavice
aje p‡ipraveno nové prosvêtlující obloæení
chodeb.

Stabilizacepedagogickéhosboruzaji¿ƒu-
je klidnouap‡átelskouatmosféruve¿kole.
Vynikající práces æákyv dobê mimovyuço-
vání, upravené açisté prost‡edí podporuje
i nadále zájemrodiçû ozapsání svÿch dêtí
do na¿í ¿koly.

Mgr. Zdena Veiglová
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KÇ T
Vászve!

Vsobotu18. kvêtna2002 pojedeme
vlakemzakvêtinami donectavského
údolí.
Up‡esnêní ve vÿvêsní sk‡íñce na ná-
mêstí ubÿvalé mléçnéjídelny.

Kolik rackû hnízdí
ve Svitavách?P‡estoæe se to obyvatelûmSvitav a ná-

v¿têvníkûmrybníka Dolní jistê nezdá, tak
rackûchechtavÿchv Çeskérepublicevÿraz-
nê ubÿvá. Hlavní p‡íçinoutéto skuteçnosti
jeúbytekvhodnéhoprost‡edí projejichhníz-
dêní, které mizí zejména díky vyhrnování
pob‡eæníchporostû narybnícíchjejichob-
hospoda‡ovateli.

Svitavská kolonie existujejiæ nêkolik
desíteklet, ale zji¿ƒování poçtuzde hníz-
dících rackû bylo provedeno çleny na¿í
ZOÇSOP'Rybák( poprvé aæ vroce 1997.
Nazákladê p‡esnéhosçítání hnízdsesnû¿-
kami nebo mláâaty a následného odhadu
hnízd v neprostupnÿch místech, byla veli-
kost racçí kolonie stanovena na asi 2000
párû. Sçítání se provádí pochûzkouvkolo-
nii (çasto po pás ve vodê) a pokládáním
barevnÿchpapírovÿchlístkûpodhnízdo.

Poçet hnízdících párû se patrnê v po-
slední dobê mênil. Po pêti letechtak na¿e
ZO chce poçátkem kvêtna znovu provést
sçítání racçíchhnízdvzadní çásti Dolního
rybníka. Okolní pozorovateletak chceme
natutoskuteçnost upozornit, protoæeracko-
vé budou pochopitelnê v densçítání dost
neklidní. Vyru¿ení z na¿í strany pak bude
jen na nezbytnê dlouhou dobu. Pro p‡es-
nêj¿í mapování chceme letos pouæít i loâ-
ku, kteroubychomse dostali i do hû‡e p‡í-
stupnÿch míst.

Racek chechtavÿve Svitavách pobude
vædy asi çty‡i mêsíce. Za tu dobu naloví
v¿ichni hnízdící racci mnoho hmyzu, ale
i hrabo¿û, které hledají p‡edev¿ímnaokol-
ních polích. Nezaslouæí si tedylidskou ne-
návistza'k‡ik(aúdajnêvelképronásledo-
vání drobného ptactva. Zkusme si natento
fakt vædy p‡i setkání s tímto velmi dobrÿm
letcemaobratnêse pohybujícímtvoremna
sou¿i i navodní hladinê vædyvzpomenout.

Svitavskákolonierackûjejednouz mála
vcelÿchvÿchodníchÇecháchatedyi ¿iro-
kémokolí. Na¿ímnêkolikaletÿmprûzkumem
mûæemepotvrdit, æei díkyjejichp‡ítomnosti
se vÿraznêzpest‡uje sloæení ptactva Dolní-
horybníkao çastovzácnédruhy. Atojepro
nás v¿echnynevyçíslitelnácena.

Mgr. Ji‡í Mach

Líbíse vám?
Váæeníobçané, mátevrukoujiæ devá-

té çíslo mêsíçníku Na¿e mêsto a nás by
zajímalo,jakjstes tímtoçasopisemspo-
kojeni. Zda ho çtete, zda zve‡ejñované
informacejsoutypravé, kteréchcetedo-
stávat, azdajsouprovás dostateçnêsro-
zumitelné.

Moænátaké máte nêjakÿ dotaz çi ná-
vrhprop‡edstavitele mêsta, nebochcete
upozornit na nêjakÿ ne¿var a nevíte, na
kohose obrátit. Napi¿te nám. Svásdêle-
ní, dotazy, p‡ipomínkyçi návrhy mûæete
odevzdat v podatelnê Mêùnebo poslat
naadresu: Mêstskÿú‡adSvitavy, J. Svo-
bodová, T. G. Masaryka35. Mûæetetaké
pouæít elektronickou po¿tu - adresaje
jirina.svobodova@svitavy.cz.

Pisatelka A. J., která neuvedla svou
adresu, v nêmpoukazuje nanevyhovující
pohotovostní sluæbyzuba‡û azmiñuje ví-
kend 23. a 24. b‡eznat.r., kdy po oba dny
mêli pohotovost zuba‡i v Brnênci. Povaæuje
toza nehoráznost vûçi obçanûmmêsta, ze-
j ménatêm, kte‡í nemají autoa nutnêpot‡e-
bují o¿et‡enít‡ebaprosvé dítê. Dopisjsme
p‡edali vedoucímureferátuzdravotnictví
okresního ú‡adu JUDr. Fejtovi, a protoæe
tato otázka urçitê zajímá víc obçanû, jeho
odpovêâzve‡ejñujeme:

Pohotovostnísluæbastomatologûjevokre-
seSvitavyslouæenavednypracovníhovolna
apracovníhokliduv dobêod8do11 hodin,
atozvlá¿ƒpro Svitavsko, Litomy¿lsko, Mo-
ravskot‡ebovskoa Poliçsko. Modelstomatolo-
gicképohotovostnísluæbyje úspornÿ, protoæe
stomatologové slouæí ve svÿch ordinacích
ajsouodmêñováni formouponechané úhra-
dyza zdravotní vÿkony. Stomatologickou

pohotovost organizaçnêzabezpeçujezpovê‡e-
ní okresního ú‡adu Oblastnístomatologická
komorase sídlemv Litomy¿li. Nakomfort-
nêj¿í zpûsob zabezpeçenípohotovostní sluæby
nemá Okresní ú‡ad Svitavyfinançní pro-
st‡edky. Vp‡íslu¿némspádovémúzemítedy
vædyslouæístomatolog, kterÿje na‡adê. Je
proto p‡irozené, æe v nêkterÿch p‡ípadech
slouæící stomatologordinuje mimo mêsto,
protoæe zdaleka ne v¿ichni mají ordinace
veSvitavách. Dne23. 3. mêlpohotovostní
sluæbu MUDr. Çíæekv Brnênci (vymênilsiji
s MUDr. Hrníçkovou, kterábyjinakslouæi-
laveSvitavách), dne24. 3. slouæilapohoto-
vostnísluæbu MUDr. Illovárovnêæv Brnênci
(tentokrát jiæpodle p‡edemprovedeného
rozpisu). Takse mohlostát, æepoobavíken-
dové dnybylastomatologickápohotovost
shodouokolnostíslouæenav Brnênci.

Informaceo místêstomatologicképoho-
tovostnísluæbylzezískat navrátnici nemoc-
nice nebo na vÿvêsní tabuli p‡ed bÿvalou
stomatologickoupoliklinikou.

- svj-

Dostali jsmedopis

Sçítání hnízdrackû na Dolnímrybníkuvroce 1997. FotoJi‡í Mach.

Turistickÿoddíl mládeæe
Zálesáci Svitavy

po‡ádajívsobotu 11. kvêtna 2002
7. roçníkdálkového pochodu

ZAZDRAVïM
KOLEMSVITAV

Start: Areál Mate‡ské¿koly, Praæskáulice
od 7:00do 10:00hodin.
Trasy: Pë¢ï: 7, 14, 25, 35 a 50km

CYKLO: 15, 25, 40a65 km.
Startovné: dospêlí 15 Kç, mládeæ do 15let
10 Kç, turisté 10 Kç.
Vêk: Dêti mlad¿í 15letv doprovodurodiçû.
CïLpochoduje opêt v klubovnê TOM.
Pochodse konáza kaædého poçasí.

David ¢imek
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Velikonoçnísvátky
namêstské policii

Stráæníky v denní i noçní sluæbê o veli-
konoçních svátcích opakovanê 'zamêstná-
vali( podnapilí, kte‡í nejen budili ve‡ejné
pohor¿ení, ale nêkdy p‡ímo ohroæovali svûj
æivot.

Jiæ v pátek29. 3. odpoledne usnuljeden
muæ nalaviçce naautobusovémnádraæí. P‡i
cestê domûsije¿têjednou'zd‡ímnul,(ten-
tokrát u Aralu. V18: 50 nalezli stráæníci
v parkuJanaPalachadal¿í dva muæepodvli-
vemalkoholu,jednoho muselaodvézt p‡ivo-
lanázáchranka.

Vsobotu 30. 3. po poledni byla dvêma
podnapilÿmmuæûmuloæenablokovápokuta
za ve‡ejné pohor¿ení, kterého se dopou¿têli
opêt naautobusovémnádraæí, v 16 hodin
téhoæ dnezûstalaleæet v kvêtináçíchnaná-
mêstíæena, zjevnêpodvlivemnêjakéomam-
nélátky, bez dokladû. Na Policii ÇRbylo
ovê‡eno, æe sejednáo 48letouæenuz Brna
apolicisté dechovouzkou¿kouzjistili vyso-
képromilealkoholuv krvi. Æenusi následnê
p‡evezlarychláléka‡skásluæbadonemocni-
ce. Ve 22:40odvezlahlídka mêstské policie
do nemocnice mladého muæe, kterÿ se zra-
nil, kdyæ spadl podnapilÿze schodû. Otuto
pomoc mêstskoupolicii poæádalazáchranná
sluæba, která vté dobê musela vyjet kjiné-
munaléhavémup‡ípadu. Dal¿í podnapilÿ,
leæící na ul. Svitavské, byl nalezen krátce
p‡edpátouhodinouráno.

Sváteçní ças neodradil nêkteré obçany
ani odrûznÿchneshodvrodinênebosesou-
sedy. Nap‡. 30. 3. v 16:50byli stráæníci p‡i-
voláni dorodiny, kde do¿lo k napadení mezi
manæeli, ve13: 10æádalaozásahjednaæena,
protoæe majitel domuzamkl hlavní vchod
a nemohlase dostat dobytu. 31. 3. v 0: 50
‡e¿ili opêt napadení vrodinê apodobnÿch
zásahûbylo víc.

Naveçer30. 3. bylau Rosniçkynalezena
star¿í zmatená paní, která si nepamatovala
jméno ani bydli¿tê. P‡i jízdê kolemùstavu
sociální péçe paní poznala, æe semdochází.
Zapomoci personáluústavusepoda‡ilozjis-
tit o kohosejednáapaní mohlabÿt p‡edána
rodinê. M. Sádlíková

KLUB DªCHODCª
zveseniorynafilmováp‡edstavení dokino-
kavárny Galaxie:
30. dubnaTakovázvlá¿tnírodinka
22. kvêtnaNachové plachty
29. kvêtnaVÿlet
13. çervnaùnos domu
Zaçátkyp‡edstavení vædyv 15:30hodin.
Vstupnéproseniory25Kç, proçlenyKlubu
dûchodcûvstupzdarma.

Vúterÿ 7. kvêtna probêhne v prostorách
Klubu dûchodcû, Jungmannova 6, oslava
GSvátku matekH.
Zaçátekv 15:00hodin. Samospráva KDráda
p‡ivítá nové çleny.

R. Dobe¿ová

Mêstská policie
informujeNa Mêstskoupolicii veSvitaváchje moæ-
néseprost‡ednictvímtísñovélinky156dovo-
lati z mobilníhotelefonu. Bohuæel se k nám
ale automaticky dovolají i obçané z okolních
mêst aobcí. Protoobças musímevolajícího
odkázat nap‡ímoulinkup‡íslu¿né mêstské
policie, anebov naléhavÿchp‡ípadechsami
p‡edat oznámení nalinku 158. Stalo setak
nap‡. 4. dubna, kdybylo podez‡ení, æe muæ
z blízkéobcespolykal vêt¿í mnoæství p‡ede-
psanÿchlékû, nebo oznámení z Litomy¿le,
æe vjednombarudo¿lo kervaçce.

Objevují se alei rûzní vtipálkové, kte‡í
z dlouhéchvíleçi proobveselení volajíz mo-
bilunatísñovoulinku156i nêkolikrát dennê.
Vystavujíseov¿emriziku, æejejichoperátor
jimçíslozablokuje. M. Sádlíková

Vsouvislosti s novou právní úpravou
poæární ochranyse mêníi zamê‡ení poæární
prevence. Obçané bydlící v bytovÿch do-
mech, kteréjsouv majetku nebo ve správê
mêsta av bytovÿch domech nêkterÿch by-
tovÿchdruæstev, sijistêv¿imli preventivních
poæárníchprohlídek, provádênÿchvespoleç-
nÿch prostoráchtêchto domû. Preventivní
prohlídkyjsou zamê‡eny zej ména na stav
hydrantovÿch systémû, p‡ístupnost úniko-
vÿchcest avÿchodû, oznaçení hlavníchvy-
pínaçû el. proudu, hlavních uzávêrû vody
aplynu. Novê byla v bytovÿch domech vy-
vê¿ena çíslatísñového volání, dûleæitá pro
p‡ivolání pomoci.

Jev¿akt‡eba, abysami obçanédodræova-
li zásadypoæárníbezpeçnosti, dbali nato, aby
schodi¿tê a podesty byly udræovány trvale
volné, nebyly po¿kozovány domovní hydran-
tovésystémyaabyv¿echnyzávadybylyvças
odstrañovány.

Poæárníochrana - preventivnê
vÿchovná çinnostvemêstê vroce 2002

Vleto¿nímroceje poçítáno s dal¿ímroz-
¿í‡enímspolupráce s územnímodboremHa-
siçskéhozáchrannéhosboru(ul. Olbrachtova
veSvitavách). Æáci svitavskÿch¿kol mají moæ-
nost shlédnout p‡i exkurzích moderní poæární
techniku, podívat se nasoutêævevypro¿ƒová-
ní osobz havarovanÿchvozidel aúçastnit se
setkání a besed s hasiçi. Ve stadiu p‡íprav
jei poradenskásluæbavoborupoæárníochra-
nyaochranyobyvatelstva. Tatosluæbabymê-
laposkytovat informace v¿em, kte‡í nemají
p‡ístup k aktuálníminformacím, atojak
obçanûm, tak malÿmorganizacíma drob-
nÿmpodnikatelûm.

Vprûbêhurokuhodlámeposkytovat po-
drobnêj¿íinformaceo poæární ochranêpro-
st‡ednictvímtohoto mêsíçníku alokálního
vysílání televize. Vênovat se budemei çin-
nosti mêstskéhopoæárníhosboru,jehoæçle-
novévênujísvûj volnÿçasochranênásv¿ech.

ing. ZdenêkLorenc

ÇlenkyKlubu dûchodcûsoust‡edênênaslouchajíjednéz mnohazajímavÿchp‡edná¿ek.

Technické sluæby
mêsta Svitav

T. G. Masaryka 35, Svitavy
tel. 0461/535273

p‡ijmou

ZAHRADNïKA- ZAHRADNICI
Poæadavky: Vzdêlání vzahradnickém
nebop‡íbuznémoboru, praxev oboru,
p‡ípadnádal¿í kvalifikace vÿhodou.
Nástup moænÿihned.
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Pozvánka na sportovníakce vkvêtnu
ST1. 5. Kopaná: TJ Sy- T‡ebíç (16:30- divize muæi, stadion Míru)
SO4. 5. Aerobik: SKSportcentrumSy-Lány: Sobotní dopolednes aerobikem- instruktorka Lenka

Velínská(10:00 hala Na St‡elnici)
Modelklub: MÇRRCauta- areál Cihelna
Kopaná: TJ Sy 'B( - ùstí n. O. 'B( (17:00- I. Bt‡. muæi, stadion Míru)

NE5. 5. Modelklub: MÇRRCauta- areál Cihelna
Kopaná: TJ Sy 'B( - Poliçka 'B( (9:00- OPæáci, stadion Míru)

ST8. 5. Kopaná: TJ Sy 'B( - Bystré (10:00- OPæáci, stadion Míru)
Volejbal: 1. kolo Mêstské volejbalové PONTligy(14:00- h‡i¿tê za Národnímdomem)

SO11. 5. Kopaná: TJ Sy- Laæany(9:00 ml. a 10:30st. - I. t‡. JmFÆæáci, stadion Míru)
NE12. 5. Kopaná: TJ Sy- Bystrc (12: 15 st. a 14: 15 ml. - ÆPJmFÆdorost, stadion Míru)

TJ Sy- Zlín 'B( (16:30- divize muæi, stadion Míru)
ùT14. 5. Míçovÿsedmiboj osobností 2002 (12:00- hala Na St‡elnici)
ST15. 5. Volejbal: 2. kolo Mêstské volejbalové PONTligy(17:30- h‡i¿tê za Národnímdomem)
NE19. 5. Kopaná: TJ Sy 'B( - Cerekvice (9:00- OPæáci, stadion Míru)

TJ Sy 'B( - Çastolovice (17:00- I. Bt‡. muæi, stadion Míru)
ST22. 5. Volejbal: 3. kolo Mêstské volejbalové PONTligy(17:30- h‡i¿tê za Národnímdomem)
SO25. 5. Kopaná: TJ Sy- Rousínov(9:00 ml. a 10:30st. - I. t‡. JmFÆæáci, stadion Míru)

Volejbal: TJ Svitavy- TJ Sokol ÇeskáT‡ebováB(10:00- KPII. t‡. muæû, h‡i¿têza Národ-
nímdomem)

AMKSy: I. liga druæstev(16:00- plochodráæní stadion Cihelna)
Modelklub: MÇRRCauta- areál Cihelna
Volejbal: ÇR- Polsko- Slovinsko(14:00, 16:30, 19:00-trojutkáníreprezantacíæen, hala

Na St‡elnici)
NE26. 5. Kopaná: TJ SY- Lí¿eñ(12: 15 st. a 14: 15 ml. - ÆPJmFÆdorost, stadion Míru)

TJ Sy- Slu¿ovice (16:30- divize muæi, stadion Míru)
Modelklub: MÇRRCauta- areál Cihelna
Volejbal: ÇR- Univerzita Arkansas (17:00- p‡ípravné utkání, æeny, hala Na St‡elnici)

PO27. 5. Volejbal: ÇR- Polsko (19:00- oficiální mezistátní utkání, æeny, hala Na St‡elnici)
ST29. 5. Volejbal: 4. kolo Mêstské volejbalové PONTligy(17:30- h‡i¿tê za Národnímdomem)
Upozorñujeme v¿echny organizátory soutêæí, æe mohoutermíny svÿchzápasû, turnajû asoutêæí sdêlit
redakci vædy do uzávêrkyvydání (uvedenvtiráæi).

Sportovníhala
vmêsíci kvêtnu

Sportovci, herci, politici
a vzávêrukrásné volejbalistky
Míçovÿsedmiboj osobností 2002

14. kvêtna (úterÿ)
Jiæjedenáctou sezónou a 16. turnajem

pokraçujetentokrát ve Svitaváchsportov-
nê-spoleçenskáakce, která mávpodtextu
motto: 'ùspê¿ní pomáhají zaçínajícím(.

T‡icetdvêosobnostiz podnikatelské, umê-
lecké, sportovníapolitickésféryseutkávsed-
mi míçovÿchsportech(tenis, st. tenis, volejbal,
nohejbal, házená, basketbal, kopaná).

Soutêæní vklad(celkováçástka32.000 Kç)
budeveçerp‡i slavnostnímvyhlá¿enívÿsledkû
v hotelu Slavia p‡edánzaçínajícímu umêlci
çi sportovci, kterÿ stojí teprve na poçátku
trnité cesty, jeæ vede kúspêchu.

Atakasi od12:00do19:00hodinbudou
moci p‡íznivci sportua umêní moænázhléd-
nout ve'Sportovní halenaSt‡elnici((v pro-
pozicíchakceje‡eçeno�Vhale, ve kteréjste
je¿tênehráli ) herce Jana Çenského a Ond-
‡ejeVetchého, sportovníkomentátoryRoberta
Zárubu, Ji‡íhoLípua PavlaÇapka, hudební-
ky Le¿ka Semelku, Zdeñka Mertu, Michala
Nêmce (skupina Jablkoñ), Mirka Paleçka
a PetraSalavu, sportovce Remigia Machuru,
GejzuValentu, Vlastu Havlíka, Ant. Panenku
a Ale¿eValentu, politikyJi‡íhoVlacha, Jind-
‡icha Vodiçku a Petra Bendla. ùçastnické
zastoupení budou mít i Svitavy(vjednání).

P‡ijâte 14. kvêtna do 'Sportovní haly(
strávit p‡íjemnÿden.

T‡i utkání 	Çeskévolejbalové
reprezentaceæen� 25. -27. kvêtna (so-po)

Posloæitÿchdiplomatickÿchjednáníchse
poda‡ilozískatproSvitavycelÿherníprogram
æenské reprezentace, kterÿ bude vrcholit
15. çervnautkáním'Evr. ligy( ÇR- Ukrajina.

Na tak dûleæité utkání je v¿ak t‡eba se
po‡ádnêp‡ipravit, atakjiæv kvêtnuprobêh-
ne v na¿emregionuherní blokreprezentaç-
níhodruæstvaat‡i utkáníseuskuteçní p‡ímo
ve Svitavách:
25. 5. (so) ve 14:00, 16:30a 19:00

ÇR-Polsko-Slovinsko
26. 5. (ne) v17:00 ÇR-UniverzitaArkansas
27. 5. (po) v19:00 ÇR-Polsko

Skalní p‡íznivci mohou zhlédnout je¿tê
utkáníseSlovinskem(24. 5.) a Polskem(28. 5.)
v nêkterémz mêst na¿ehoregionu(vjednání).

Avê‡te, æep‡ímêroæenskékrásevolejba-
listeknení vûbec nadnesen. Vædyƒzeslovan-
skéhoplémêvycházejí nejkrásnêj¿íæenysvêta.
P‡ijâteseotomp‡esvêdçiti p‡i utkáníchna¿í
reprezentace. Zdenêk Cikrdle

Tentokrát p‡edstavujemedruæstvobasket-
balistûTJ Svitavy. Vprávêskonçenésezónê
oblastníhop‡eboru, hranéspoleçnêvpardu-
bickémahradeckémkraji, obsadilopovelmi
vyrovnanémboji o postupdoIII. Ligynako-
nec 3. místo za vítêznou Chocní a druhou
Çeskou T‡ebovou.

P‡edstavujeme Na snímku E. Hromadníka v horní ‡adê
zleva: kapitándruæstvaJ. Koneçnÿ, R. Æaba,
V. Hrníçko, J. Machara, L. Kotas, M. Kresl,
V. Nováçek, trenérPhDr. M. Hladík, v dolní
‡adêzlevaR. ¢tol, ing. J. Svojanovskÿ, M. Le-
pold, K. Stodola, L. Hlaváçek, O. Chlup. Na
snímkuchybíz kádruje¿têJ. Svojanovskÿml.
a M. Dvo‡ák.

Stránkup‡ipravil J. Petr


