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Velvyslanec USA
na radniciVest‡edu24. dubna2002vodpoledních
hodináchzavítal nasvitavskouradnici vel-
vyslanec Spojenÿchstátûamerickÿchv Çes-
ké republice, pan Craig Roberts Stapleton,
spoleçnê s obchodnímradou ap‡edsedou
Americko-çeské hospodá‡ské komory. P‡ed-
tímpanvelvyslanec nav¿tívil svitavskÿzávod
Westvaco, s.r.o., kterÿje dce‡innouspoleç-
ností spoleçnosti MeadWestvaco Corporation.
Závod by postaven 0na zelené1 louce vroce
1995 a dnes zamêstnává 210pracovníkû.

Starosta mêstaVáclav Koukal panavel-
vyslance seznámil s historií mêsta i jeho
souçasnÿmrozvojem. ”ekl, æe vazby mezi
obêmastátyexistují uæ dlouhoa p‡edev¿ím
vzpomenul dvavÿznamnésvitavskérodáky,
ValentinaOswaldaOttendorfera(jenæpoemi-
graci do Amerikybohatê podporoval svérod-
né mêsto) a OskaraSchindlera(kteréhosvêtu
vesvémfilmuukázal StevenSpielberg). ”ekl
také, æe vzájemné kontaktyjsou pro mêsto
dûleæité, zdûraznil velmi dobré zku¿enosti
sezávodemWestvaco, p‡edstavil p‡iprave-
nou prûmyslovou zónu a pozval do mêsta
dal¿í americkéinvestory.

Václav Koukal velvyslanci vênoval base-
ballovou pálku neexistujícího svitavského
klubuatriçkos emblémemSvitav. Darko-
mentoval slovy: 0P‡edsedmi letytadytaké
nebylo Westvaco aje docela moæné, æe za
sedmlet tady bude baseballovÿklub.1

-svj-
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Vpondêlí 22. dubnabylavob‡adnísíni
radnice podepsána smlouva o spolupráci
mezi mêstemSvitavy a Okresnímú‡adem
v Banské ¢tiavnici. Za úçasti çlenû rady
mêstaa‡editelû mêstskÿchkulturníchin-
stitucí smlouvupodepsali starosta Svitav
Václav Koukal a p‡ednosta Okù Banská
¢tiavnicaing. Peter Zorvan. Zaslovenskou
stranubyl dálep‡ítomen Mgr. Pavol Michal,
‡editel¿kolyvp‡írodêpodSitnom, Poçúvad-
lianskéjazero.

0Na první pohled se zdá, æe slovenskÿ
okresní ú‡ad není pro na¿e mêsto rovno-
cennÿmpartnerem, ale na Slovenskujsou
z‡izovateli ¿kolskÿch, kulturníchaspoleçen-
skÿchza‡ízeníokresy, takæevtomtoohledu
rovnocennÿmpartneremokresní ú‡adje,1
‡ekl Václav Koukal.

Podle uzav‡ené smlouvy budouobê stra-
ny podporovat arozvíjet vztahy a kontakty
ve v¿ech oblastech, spadajících dojejich
kompetencí. Zej ména budou podporovat
spolupráci ¿kol a¿kolskÿchza‡ízení, umê-
leckÿchsouborûi regionálníchst‡edisek
kultury, také organizování spoleçnÿchakcí
v oblasti kultury, sportu, umêní apod. Obê-
mastranami budetaképodporovánatvorba
spoleçnÿch projektû ke zlep¿ování stavu
aochranyæivotníhoprost‡edí v obouregio-
nech. Smlouvao partnerství umoæní získat
dotacez Visegradskéhofondu, kterÿpod-
poruje spoleçné projekty Çeské republiky,
Maâarska, PolskaaSlovenska, atoaædovÿ¿e
padesáti procent p‡edpokládanÿchnákladû.

0Odpodepsání partnerskésmlouvyoçe-
kávámnejen spolupráci mezi vrcholnÿmi
p‡edstaviteli obouzúçastnênÿchstran, ale
p‡edev¿ímto, aby se kontakty rozvíjely

Nová partnerská smlouva

v konkrétní úrovnijednotlivÿchoblastí,ja-
kojsoukultura, sport, vÿchova, turismus
a podobnê.1 ‡ekl ing. Zorvan.

Pro rok 2002 byly dohodnutytyto spo-
leçné akce: Vçervnu se svitav¿tí zúçastní
Countryfestivaluv Banské¢tiavnici, vsrpnu
zasep‡ijedouSlováci k námnaSvitavskélet-
níslavnosti. Poceléprázdninybymêlyprobí-
hat vÿmênné pobyty mládeæe mezi ¿kolami
ve Svitavách avokrese Banská ¢tiavnica.
Vzá‡í budouveslovenskémSvatémAntonu
Dny sv. Huberta, které bÿvají p‡íleæitostí
k p‡átelskÿmsetkánímnimrodûz celého
Slovenskai ze zahraniçí; u nás zase bude
fotbalovÿturnaj elévûSvitaváçekCUP. V‡íj-
nu budou ve Svitavách dvê kulturní akce,
ato P‡ehlídkasvitavskÿchamatérskÿch di-
vadel a P‡ehlídkadêtskÿchfolklorníchsou-
borû. Poslední akcí vleto¿nímroce budou
na¿e Vánoce v muzeua uvidíme, zdaajak
se dotétotradiçní akcezapojí na¿i sloven-
¿tí p‡átelé. -svj-
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Rada mêsta dne 13. kvêtna 2002
Projednala avzala na vêdomí zprávu

o stavuæivotního prost‡edí ve mêstê vroce
2001 azprávuozaji¿têní volebdo PSPÇR
(o volebních místnostechavolebníchokrs-
cích, o stanovení minimálníhopoçtuçlenû
okrskovÿchvolebníchkomisí, o vyhrazení
vylepovacích ploch pro volební kampañ
volebníchstran, koalic a hnutí, atd.).

Vyslechlainformaci oçasovémharmono-
gramup‡ípravykomunálníchvolebvlistopa-
dua doporuçilakvêtnovémuzastupitelstvu
stanovit, abyprovolební období 2002- 2006
mêlozastupitelstvo mêsta 26çlenû.

Vrámci majetkoprávníchúkonûrada mj.
schválilaznêní dodatkus vymezenímpojmu
0bêænáúdræbaadrobnéopravy1, kterÿmbu-
dou doplnênysmlouvyo nájmunebytovÿch
prostor. Schválilataké smlouvu o pronáj-
mu nebytovÿch prostor v objektu námêstí
Míru 3 s Evou ¢afá‡ovou pro provozování
obchodní çinnosti (p‡emístêní prodejny
0Music1 z objektu námêstí Míru 33).

Projednalazávêreçnouzprávuo prûbêhu
aukonçenílikvidacePSBHs.p. 0vlikvidaci1
aschválilaúçetní závêrkuakoneçnouzprávu
ocelémprûbêhulikvidacestátníhopodniku.

Projednalanávrhnarozdêlení vÿsledku
hospoda‡ení mêstazarok2001 adoporuçila
zastupitelstvu mêsta, abyp‡edloæenÿnávrh
schválilo. Souçasnêradadalasouhlas kto-
mu, aby starosta mêsta oznámil námêstku
ministra, æe mêstoneakceptuje nabídkuna
vyuæití budovokresníhoú‡adu(stím, æetam
ú‡edníci budoupracovat dodobyp‡iprave-
nosti vlastníchprostor) aæepoæadujeNnanç-
ní p‡íspêvek na úpravuvlastníchprostor.

Schválila poskytnutí Nnançních p‡í-
spêvkû: 10.000 Kç ùstavusociální péçe

Z JEDNÅN ï RADY MëSTA

Bezvêt¿íhozájmuve‡ejnosti se vest‡edu15. kvêtnauskuteçnilabesedaorozvoji zdravotnictví
vregionu. Knecelédvacítcep‡ítomnÿchhovo‡ili: starosta mêsta Václav Koukal, p‡ednostaokres-
ního ú‡aduing. Václav Olbert, ing. Franti¿ek Pechanec, kterÿzaji¿ƒujetechnickÿdozorstavby
novéhopavilonuakutní medicíny, a hlavnê‡editel nemocnice MUDr. Pavel Haví‡. P‡ítomníse
zájmemvyslechli informace ostavuzdravotnictví v okrese ajeho vÿvoji vposledních letech,
o realizovanérekonstrukci nemocnice, kterájestátemgarantovanouinvesticí aprotostát ruçí
zato, æezjehorozpoçtubudecelátémê‡t‡istamilionováinvestice?nancována. Hovo‡ilosetaké
o rekonstrukci transfusnístanice azodpovêzenybylyv¿echnydotazyp‡ítomnÿch. -svj-

nanákladyspojenés úçastíosmi çlenekspor-
tovníhoklubuústavuna6.letníchhráchÇeské
speciální olympiády v Olomouci ve dnech
1. - 5. çervencet. r.; 5.000Kç Çeskémuky-
nologickémusvazu, základníorganizaci 103
Svitavy, naçinnost; 2.000 Kç Klubup‡átel
esperantaveSvitaváchnaçinnost; 20.000Kç
St‡ediskukulturníchsluæebprosouborSvi-
tavská dvanáctka na natoçení zvukového
nosiçe CD; 20.000 Kç Klubup‡átel DDM
Svitavy na 20. roçník Svitavského vandr-
bálu.

Zastupitelstvu mêstadoporuçilaza‡adit
do rozpoçtu mêsta pro rok 2002 çástku
200.000 Kçnaroz¿í‡ení p‡íjmuinfokanálu
v bytovÿch domech v majetku mêsta avy-
dat souhlas kjednáníms vlastníkydal¿ích
bytovÿch domûojejichzáj muo p‡ipojení
nap‡íjeminfokanáluzapodmínky, æe mês-
to Svitavy poskytne kaædému domu dotaci
na po‡ízení p‡ijímacího za‡ízení ajehoin-
stalaci v plnévÿ¿i (20- 25tis. Kç), nikoliv
alenanutnévedlej¿í náklady, nap‡. nazno-
vuz‡ízení spoleçnÿchanténv domê apod.

Zastupitelstvutaké doporuçilaschválit
provedení oprav pilí‡û podloubí mê¿ƒan-
skÿch domû na námêstí Míru za celkovou
çástku375.000Kçs tím, æenaopravybudou
sdruæenyprost‡edky mêsta avlastníkû do-
mûvpomêru70%vlastníci (tj. 262.500Kç)
a 30 %mêsto (tj. 112.500 Kç). Opravyjed-
notlivÿchpilí‡ûbybylyprovedenyzap‡ed-
pokladusouhlasuvlastníkadomuasloæení
jeho Nnançního podílu na úçet mêsta.

Projednala avyjád‡ila podporu doku-
mentu 0Koncepce rozvoje basketbalu ve
Svitavách1 avyslovila p‡edbêænÿsouhlas
s p‡idêlenímbytu pro trenéra licence A,
kterého byoddíl basketbaluchtêl získat.

Radamêstadáleschválilapravidlaapod-
mínkypro poskytování Nnançníchp‡íspêvkû
prokonkrétní projekty¿kol vrámci prevence
kriminalityaodmêñování osob, které s mlá-
deæí pracují, schválila návrh kritérií pro
vÿbêr uchazeçûo byty(bodovÿsystémpro
posuzování æádostí) astanovila nové nápl-
nê çinnosti odboruvnit‡níchvêcí, sekreta-
riátu starosty a odboru ¢KSVZ(¿kolství,
kultury, sociálníchvêcí azdravotnictví).

Vzávêrujednání radavzala navêdomí
informaci, æespoleçnost Askocz, s.r.o. odstu-
pujeodsmlouvyo koupi pozemkûvprûmys-
lovézónê. Jakodûvodjeuvádêno, æezámêr
vybudovatveSvitaváchzávodnavÿrobuprû-
myslovÿchsvítidel vznikl nazákladê dûle-
æité objednávky, která byla p‡islíbena, ale
neuskuteçnilase. -svj-

Odbor ÆP informuje
Vratné zálohované obaly:
Vkvêtnu2002nabyloúçinnosti na‡ízení

vládyç. 111/2002, kterÿmse stanoví vÿ¿e
zálohyprovybrané druhyvratnÿchzáloho-
vanÿchobalû. Záloha3 Kçje stanovena pro
tyto druhyvratnÿchsklenênÿchobalû: láhev
navína1 l , láhevna minerální vodu0,7l,
láhev nalimonádu asodovou vodu 0,33l,
láhevnaovocnÿsirup0,7l, pivníláhev0,5l.

Novÿzákono ovzdu¿í- pálení ohñû
Dnem1. çervna2002nabÿváúçinnosti

zákonç. 86/2002, o ochranêovzdu¿í. Podle
ustanovení § 3odst. 5lzevotev‡enÿchohni¿-
tích, zahradníchkrbechnebootev‡enÿchgrilo-
vacíchza‡ízeníchspalovatjend‡evo, d‡evêné
uhlí, suchérostlinné materiályaplynnápali-
vaurçenávÿrobcem, p‡içemæ uvedenápaliva
nebo materiály nesmêjí bÿt kontaminovány
chemickÿmilátkami. Zaporu¿enívÿ¿euvede-
né povinnosti je orgán obce oprávnên uloæit
pokutuvrozmezí od500do 150.000 Kç.

Zábranynanauçnéstezce
kpramenûm‡eky Svitavy

Vzávêrumêsícekvêtnabylynainstalová-
nyzábrany proti vjezdu automobilû na çásti
stezky kolemdolního rybníka. P‡estoæeje
tato çást vybudovánajako pê¿í acyklistická
stezka, dochází ktomu, æenêkte‡í motoris-
téji 0vyuæívají1 proprûjezdkolemdolního
rybníka. Protoæev¿akkonstrukçnênení ur-
çenapro provoz automobilû, docházelo kje-
jímupo¿kození. Zábranybylyumístênytak,
aby neomezovaly chodce acyklisty.

Vÿsledky mimo‡ádného
svozuodpadu

P‡i svozunebezpeçného avelkoobjemo-
véhoodpadu, kterÿprobêhl vdubnut.r., bylo
odobçanûvybráno 19lednic, 58televizorû,
835kgstarÿchbarev, 32akumulátorû, 61 kg
odpadnícholejû, 215 pneumatikosobních
a32nákladníchadal¿í druhynebezpeçnÿch
odpadû. Velkoobjemovéhoodpadubylovy-
bránocelkem32tun. Technickésluæby mês-
taSvitavsouçasnêsvezly30tunodpaduze
zelenê. OÆP



s vi t avs kÿ k ul t ur ní a i nfor maçní mês í ç ní kçe rv e n 2 002 s t r a na 3

Takzní názevroçenky, kteráp‡edstavuje
komplexnízprávuo stavuæivotníhoprost‡edí
ve mêstê a kteráje p‡edkládánaradê aza-
stupitelstvumêsta. Roçenka(uæsedmáv‡adê)
je ale urçená nejenorgánûmmêstské astátní
správy, alei ¿irokéodbornéi laickéve‡ejnos-
ti. Je çlenênado okruhûpodlejednotlivÿch
sloæekprost‡edí(ovzdu¿í, voda, mêstskáap‡í-
mêstskákrajina, odpady, zví‡atakolemnás)
s p‡íslu¿nÿmi tabulkami avÿsledkyrozborû.
Obsahujei dal¿ítematickyrûznorodé dodat-
ky. Vybratjennêkolikinformacíztétoobsáh-
lépublikacejevelmi têæké, alepokusmese.

Kvalita ovzdu¿í ve mêstê
Vesledovanémroce (2001) do¿lo 8krát

kp‡ekroçeníprûmêrnédenníkoncentracezne-
çi¿ƒující látky vovzdu¿í, ato uoxidû dusíku.
Ztohovpêti p‡ípadechdo¿lokp‡ekroçenívÿ-
raznému: 8. únorao 53,7%, 15. únorao 52,3 %,
16. února o 41,4 %, 9. prosince o 27,1 %
a14. prosinceo 34 %. Kezbÿvajícímminimál-
nímp‡ekroçenímdo¿lovobdobílednaaúnora.

Zneçi¿ƒování ovzdu¿í
Ve mêstêje celkem11 velkÿch zdrojû

zneçi¿ƒováníovzdu¿í(ztoho9kotelena2za-
‡ízenítechnologickÿchprocesû), 20st‡edních
zdrojûzneçi¿ƒování (z toho16kotelen). Mezi
malézdrojezneçi¿ƒování pat‡í v¿echna men-
¿í za‡ízení (do0,2 MW) provytápêní, vçetnê
lokálníchtopeni¿ƒvbytech, obytnÿchdomech
arekreaçníchchatách. Mobilnízdrojezneçi¿-
ƒování, zejménaautomobilová doprava, p‡ed-
stavují vÿznamnÿzdroj zneçi¿ƒování ovzdu¿í
ve mêstech,jejichpodíl nacelkovÿchemisích
ale není ve Svitaváchsledován.

Napoplatcíchzazneçi¿ƒování ovzdu¿íza
malézdrojebylovroce2001 mêstskÿmú‡a-
demvybránocelkem23.400Kç, pouæitybyly
nalikvidaci çernÿchskládek.

Meteorologické prvky
Kapitola obsahuje mnoæství tabulek,

z nichæ lze nap‡íklad vyçíst, æe: v kvêtnu
byl vy¿¿í denní prûmêrteploty(13,8 ˚ C)

neæ vçervnu(13,3 ˚C); nejvy¿¿í odchylkyod
normálu(teplotyse mê‡í nastanici ùKZùZ
v Hradci nadSvitavouodroku1945) vykazu-
je kvêten( +2,2 ˚C), çerven(-1,3 ˚C), srpen
(+2,4˚C), ‡íjen(+4,3˚C) aprosinec(-4,1˚C);
nejvy¿¿íteplotybyly: vdubnu23,6 ˚C, vkvêt-
nu 25,8 ˚ C, v çervnu 27,7 ˚ C, v çervenci
30,5 ˚ C, v srpnu 30,2 ˚ C, vzá‡í 21,3 ˚ C,
v‡íjnu 24,1 ˚ C. Vlistopadu byla nejvy¿¿í
teplota 10,8 ˚C, nejniæ¿í -9,4 ˚C acelkem
ve26dnechtohoto mêsícebyl p‡ízemní mráz.

KlasiNkace mêsícû podleteploty: leden
aæ dubennormální, kvêtenvelmi teplÿ, çer-
venstudenÿ, çervencenormální, srpenvelmi
teplÿ, zá‡í normální, ‡íjenvelmi teplÿ, listo-
padnormální, prosinecvelmi studenÿ. Podle
sráæekjsou mêsíce charakterizoványtakto:
ledenvlhkÿ, únorsuchÿ, b‡ezenvelmi vlhkÿ,
dubenaæ çervennormální, çervenec aæ zá‡í
velmi vlhkÿ, ‡íjensuchÿ, listopada prosinec
normální. Celkovêlzerok2001charakterizo-
vatjakoteplotnênormální asráækovêvlhkÿ.

Pitná voda
Oproti roku2000sepoda‡ilosníæit ztráty

o 5 %. Kvalita vody: Podle mê‡ení prová-
dênÿch provozovatelemvodovodu(VHOS)
i OHS Svitavy, je pitná voda ve vodovodní
síti vevelmi dobré kvalitê. Jedinÿmproblé-
memzûstáváobsah dusiçnanû u horní hra-
nice (prûmêr 47,2, hranice 50), z hlediska
zdravotního stavuobyvatel v¿akz této hod-
noty nevyplÿváæádnéreálnériziko.

Odpadní voda
Bylyprovedenykamerovéprohlídkystavu

kanalizacevcelkovédélce5.347 m, provádê-
jí se pravidelnêa p‡ispívajítakék prevenci
proti nadcházejícímhaváriímna kanalizaçní
síti. Vprûbêhuroku byla provádêna bêæná
údræba, tj. kontrola, çi¿têní a drobnéopravy.
Celkembylo hlá¿eno 136 poruch, v¿echny
byly vças odstranêny a nedo¿lo ke ¿kodám
na majetku. Celková délka kanalizaçních
sítí ve mêstêp‡edstavuje 72km, pot‡ebaje

JanTalí‡, GymnáziumSvitavy, 1. místov ka-
tegorii EZví‡atakolemnásF

EvaSedliská, VI. Z¢, absolutnívítêzkasou-
têæe Ekoznámka2002

ZdeñkaLnêniçková, VI. Z¢, 1. místov kate-
gorii EMêstská ap‡ímêstskákrajinaF

Svitavy-æivotníprost‡edí2001
vymênit 1 km; podle souçasnÿch cen to
p‡edstavuje çástku 10 mil. korun.

Mêstská a p‡ímêstská krajina
Nejvÿznamnêj¿í akcí bezesporubylodo-

konçenírekonstrukceparkuJanaPalacha, dal-
¿ími akcemi nap‡íklad realizace sadovÿch
úpravukruhovéhoobjezdupodnámêstím(bê-
hemjedinéhodne!) asadové úpravyvokolí
nové k‡iæovatkyusportovní haly NaSt‡elnici.
Znovubylaobnovena Nauçnástezkakprame-
nûm‡eky Svitavy. Vrámci akce Stromy milé-
niabylove mêstêvysázeno20novÿchstromû.

Kácení d‡evinrostoucích mimoles: Za-
mítnuto25æádostí o kácení, povolenoskácení
288stromû, 670m2ke‡ovÿchporostû. Stanove-
nanáhradní vÿsadba242stromûa113 ke‡û.

CelkováplochazelenêveSvitaváchçítá78
hektarû, ztoho42hektarûpravidelnêudræují
TSMSprost‡ednictvímdodavatelskÿchNrem.
Odpady- Skládky astaré zátêæe
Çernéskládkysevyskytujínejçastêji vob-

tíænê dostupnÿch místech, terénníchsníæeni-
nách, lesích, loukách, vokolízahrádká‡skÿch
oblastí, garáæí, mnohdyi napozemcíchvcentru
mêsta. Likvidacejeobtíænáadrahá. Vprûbêhu
roku2001 bylozlikvidováno 15çernÿchsklá-
deknapozemcíchvevlastnictví mêsta, unichæ
se nepoda‡ilo zjistit zakladatele. Náklady na
jejichodstranêní se vy¿plhalyna75.000 Kç.

Problematika psû
NaMêùjep‡ihlá¿enokolem1200psû, çís-

lo ale není úplné, protoæe majitelé psû neres-
pektují povinnost své miláçkyzaregistrovat.

Ve mêstêbylorozmístêno30speciálních
ko¿ûse sáçkynapsí exkrementyadal¿ích 10
buderozmístênoletos(obçané mohouodbor
ÆPpoæádat o umístêní nakonkrétnímmístê).

Vmêstskémútulkubyloumístênocelkem90
psû, z nich38odevzdánopûvodnímumajiteli, 39
náhradnímu majiteli (22ve SY, 17 mimo SY).
Investice do æivotního prost‡edí
Vroce 2001 bylo z rozpoçtu mêsta nebo

mêstemz‡ízenÿchorganizacínazlep¿eníæivotní-
hoprost‡edí vynaloæenocelkem36.463.800 Kç.

Zroçenky vybralaJ. Svobodová
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Co nového
na koupali¿ti?

Léto uæ klepe na dve‡e, brzy zase zaç-
nou 0vodomilové alovci bronzu1 chodit
krybníku çi na koupali¿tê. Na obou mís-
tech náv¿têvníkyçeká nêco nového.

Na koupali¿ti byla dokonçena rekon-
strukcesociálníhoza‡ízení (zaasi 400tisíc),
zcela novê zde náv¿têvníci najdou sprchy
s teplouvodou. Budoufungovat na principu
mincovníhoautomatuaosprchování p‡ijde
nadeset korun. Malénáv¿têvníkypotê¿í nová
çty‡dráhová skluzavka u men¿ího bazénu.
Taképouæitítétoatrakcebudenutnozaplatit,
i kdyæjen nepatrnou çástkou (2 Kç). Zato
vstupné na koupali¿tê zûstane stejnéjako
loni, tzn.: dêti do10let 10Kç, ostatní 25 Kç,
permanentkanadesetvstupû200Kç +vrat-
názálohanakartu50 Kç. Vdobêuzávêrky
je¿tênebylorozhodnutoozahájení provozu
nakoupali¿ti, otev‡eno bypak mêlo bÿt od
9 do 20 hodin.

Vareáluu Rosniçkybylvydláædênprostor
podnovoupergolou, zmênanastanei vobçer-
stvovacíchsluæbách. Bude-li moæné vyuæívat
voduze studny k uæitkovÿmúçelûm, bude
ulehçenopodávánínápojûvesklenicíchazce-
lazmizí pouæívání plastovÿchkelímkû.

-VaS-

Náv¿têva
vBanské ¢tiavnici

Vednech27. a 28. kvêtnanav¿tívili ‡e-
ditelé mêstskÿchkulturníchorganizací spo-
leçnês pracovníkyú‡adupartnerské mêsto
Banskou¢tiavnici. Naokresnímú‡adêbyli
p‡ijati p‡ednostouing. Zorvanemapoté se
setkali se svÿmi protêj¿ky, aby p‡ipravili
spoleçnÿprojekt kulturní asportovní vÿmê-
nyprotentoa p‡í¿tírok,jakjezakotvenove
smlouvêo spolupráci. Spolupráceserozví-
jí hlavnê nabázi Visegrádské4aobsahuje
konkrétní aktivity úçastnickÿchzemí.

J. Petr

O¿et‡ení lip
Vçervnubudou TSMSprost‡ednictvím

odborné dodavatelské Nrmyprovádêt o¿e-
t‡ení lipového stromo‡adí na Vançurovê
ulici.

O¿et‡ení bude provedeno vsouladu
s dokumentem0Vyhodnocení zdravotního
stavua návrhpêstebníchopat‡ení1, kterÿ
zpracovala renomovaná Nrma Florart - ¢i-
mek z Uherského Brodu, a bude p‡edsta-
vovat o¿et‡ení dutin kmenû stromû, o‡ez
suchÿchvêtví, odstranêní vÿmladkû, prû-
klest korunavnêkolika málop‡ípadechcel-
kovouregeneraci korunyazvÿ¿ení statické
stability stromu instalovánímbezpeçnost-
ního vázání.

Pískovi¿tê zûstane
Nap‡elomudubnaa kvêtnatohotoroku

probêhla mezi obyvateli bytovÿchdomûBo-
huslava Martinûa Çeskoslovenskéarmády
16anketavevêci zachováníçi zru¿ení písko-
vi¿têugaráæí. Zodpovêdí naanketu, kterése
námdostaly, vyplynulo, æesi obyvatelé domû
vtétolokalitêp‡ejí pískovi¿têzachovat. Sou-
çasnêsevtêchtoodpovêdíchobjevilai p‡ání
ponainstalování dal¿íchherníchprvkû. Tech-
nickésluæby mêstaSvitavjakosprávceve‡ej-
nêp‡ístupnÿchdêtskÿchh‡i¿ƒveSvitaváchse
protonazákladêvyslovenÿchnázorûrozhodly
pískovi¿tê zachovat. Poæadavkûmnainstalo-
vánídal¿íchherníchprvkûbudevyhovênodle
Nnançních moæností TSMS. R. Klíç

Poæárníochrana u právnickÿch osob
a podnikajících fyzickÿch osob

Nejpozdêji do 23. çervencetohoto roku musípodnikatelép‡epracovat
nebo upravit dokumentaci poæární ochranypodlepoæadavkûvyhlá¿ky

ministerstvavnitraç. 246/2001 Sb. opoæárníprevenci.
Ve v¿echobjektech, ve kterÿchje provozo-

vánapodnikatelskáçinnost,jezákladnímpoæa-
davkemzaçlenêní provozovanÿchçinností
dokategoriípoæárníhonebezpeçí, neboli
zji¿têní, zdajejedná o çinnost s vysokÿm
nebozvÿ¿enÿmpoæárnímnebezpeçím, nebo
o çinnost bezzvÿ¿enéhopoæárníhonebezpeçí.
Totozaçlenêníjerozhodující prorozsahzpra-
cováníavedenídokumentacepoæárníochrany.

Pokudorganizaceprovozujenêkteréçin-
nosti s vysokÿmpoæárnímnebezpeçím, je
nejlépe projednat postup zpracování doku-
mentaces územnímodboremhasiçskéhozá-
chrannéhosboru. Vostatníchp‡ípadechmûæe
nastat nêkteráz têchto moæností:
V¿echny provozované çinnostijsou

zaçlenênydokategorie bez zvÿ¿eného
poæárního nebezpeçí. Zdeje situace po-
mêrnêjednoduchá aorganizace musí:

1. Vytvo‡it podmínky pro ha¿ení poæárû
aprozáchrannépráce(z‡etelnêoznaçit çísla
tísñovéhovolání; dodræettrvalevolnét‡ímet-
rovéprûjezdné¿í‡kyp‡íjezdovÿchkomunikací
kobjektûm, knástupnímplochámpropoæární
technikuakezdrojûmvody, urçenÿmkha¿ení
poæárû; oznaçitrozvodnáza‡ízení elektrické
energie, hlavní vypínaçe elektrického prou-
du, uzávêryvody, plynu, rozvodûúst‡edního
topení a udræovat k nimtrvalevolnÿp‡ístup;
udræovattrvalevolnêprûchodnékomunikaçní
prostory- chodby, schodi¿tê, nouzové vÿcho-
dy apod., kteréjsousouçástí únikovÿchcest,
tak, abynebylaomezenaneboohroæenaeva-
kuacenebozáchrannépráceaoznaçit smêry
únikuosob a únikové vÿchody).

2. Vybavit objekt vêcnÿmi prost‡edky
poæární ochrany(hasicími p‡ístroji) a poæár-
nê bezpeçnostními za‡ízeními (vnit‡ní po-
æární vodovodvçetnê nástênnÿchhydrantû)
vrozsahustanovenémprojektovoudokumen-
tací. Vybavení p‡enosnÿmi hasícími p‡ístroji

je stanoveno buâ poæárnê bezpeçnostním
‡e¿enímstavby(u novÿchobjektû) nebonê-
kterÿmi dílçími p‡edpisy(nap‡. prostrojovny
vÿtahû apod.). Pokud není stanoveno æád-
nÿmztêchto zpûsobû, platí, æe na kaædÿch
zapoçatÿch200m2pûdorysnéplochypodla-
æí objektuseinstaluje alespoñjedenhasicí
p‡ístroj (podle novÿchpoæadavkû musí ha-
sicí p‡ístroj umístênÿ na svislé stavební
konstrukci mít rukojeƒ nejvÿ¿e 150cmnad
podlahou, p‡ístrojeumístênénapodlaze musí
bÿt zaji¿têny proti pádu). Kontroly hasicích
p‡ístrojûse provádêjíjedenkrát roçnê a musí
o nich bÿt vedena p‡íslu¿ná dokumentace.

3. Nejménêjednouzarokprovést pravi-
delnou kontrolu dodræování p‡edpisû o po-
æární ochranê formou preventivní poæární
prohlídky a po‡ídit otompísemnÿzápis.
V¿echny çinnosti nebo jejich çást

jsouzaçlenênydokategorieçinnostíse
zvÿ¿enÿmpoæárnímnebezpeçím. Zdeje
situacekomplikovanêj¿í aorganizace musíza-
jistit zpracování avedení ve¿keré dokumenta-
ce, kteroutvo‡í: stanovení podmínekpoæární
bezpeçnosti, stanoveníorganizacezabezpeçení
poæární ochrany, poæární‡ád, poplachovésmêr-
nice, tématickÿ plán açasovÿrozvrh ¿kolení
zamêstnancûaodbornép‡ípravypreventivních
poæárníchhlídekapreventistûpoæární ochrany
vçetnêp‡íslu¿nédokumentace, poæární kniha,
poæární evakuaçní plán, dokumentace zdolá-
vání poæárû, ‡ádohla¿ovny poæárû(v nêkte-
rÿch p‡ípadech) a dal¿í dokumentace (nap‡.
dokumentacek poæární bezpeçnosti vÿrobkû
neboçinnostíapod.). Nejjednodu¿¿ím‡e¿ením
jeobrátitsenaosobuodbornêzpûsobilou, kte-
rádokumentaci v pot‡ebnémrozsahuzpracuje
a dále udræuje v aktuálnímstavu. Informace
o odbornê zpûsobilÿch osobáchje moæno zís-
kat naúzemnímodboruhasiçskéhozáchran-
néhosboru. ing. Zdenêk Lorenc

Vdobê uzávêrkybylaskluzavkatémê‡ do-
konçena.
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VolbydoPoslaneckésnêmovnyParlamen-
tu Çeské republiky se uskuteçní v pátek
14. çervna2002od14:00hodindo22:00
hodin avsobotu 15. çervna 2002 od 8:00
hodin do 14:00hodin.

Op‡ízeñ voliçû bude v Pardubickém
kraji bojovat 20 politickÿch stran a hnutí
a 1 koalice. Vhorní çásti námêstí Mírubu-
doujiætradiçnêumístênykovovétrojhrany,
na které mohou volební strany vylepit své
volební plakáty.

Vyhlá¿kao dobêa místêkonánívolebbyla
vzákonemstanovené lhûtê zve‡ejnêna na
ú‡ednídesce mêstskéhoú‡adu, naplakátova-
cích plochách anainternetovÿch stránkách
mêsta.

VeSvitaváchjez‡ízeno¿estnáct stálÿch
volebníchokrskû. Umístêníjednotlivÿchvo-
lebníchmístností avymezenívolebníchokrs-
kûzûstalo od minulÿch voleb nezmênêno,
pouzevokrskuç. 1jevolební místnost novê
umístênavbudovê SOUna Nádraæní ulici.

Voliç bude volit ve volební místnosti
okrsku, kampat‡í podle místa, kdeje p‡i-
hlá¿enktrvalémupobytu. Popis volebních
okrskû uvádíme níæe.

Hlasování bude voliçi umoænêno poté,
kdyokrskové volební komisi prokáæe svou
totoænost astátní obçanství Çeskérepubliky
(platnÿmobçanskÿmprûkazem, cestovním,
diplomatickÿmnebosluæebnímpasemÇes-
kérepublikyanebocestovnímprûkazem).

Hlasovací lístky budou kaædémuvoliçi
dodányv doruçovacíchobálkáchprost‡ed-
nictvímÇesképo¿tynejpozdêjit‡i dnyp‡ede
dnemkonání voleb, tj. v úterÿ 11. çervna.
Vednechvolebmûæevoliçobdræethlasovací
lístkyi vevolební místnosti. ù‡ední obálky
voliçi obdræí ve volebních místnostech.

Volební okrsekç. l:
volební místnost v SOUa U, Nádraæní 8:
Olomoucká, VZahrádkách, 5. kvêtna, H‡bi-
tovní, UT‡í dvorû, Nádraæní, ¢kolní, Milady
Horákové 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, Pivovar-
ská, Dolní, Prûmyslová, Vrchlického, P‡íçní,
Mostní, Komenského námêstí, Slepá, Wol-
kerova alej, Pod Vêæí, námêstí Míru sudá
ç. 2-48, licháç. 1-55, ZaJatkami, NadSilem

Volební okrsekç. 2:
volební místnost v Základní¿kole, Rie-
grova 4:
Mánesova, Ale¿ova, ¢vabinského, Boæeny
Nêmcové, Rokycanova, Neumannovaç. 5a7,
Havlíçkova, Æiækova, Vítêzná, Olbrachtova
ç. 32, 34, 36, 38

Volební okrsekç. 3:
volební místnost ve Speciální ¿kole,
Milady Horákové 44:
Olbrachtovaç. 2, 2A, Riegrovasudáçís-
la, Chelçického, Neumannovabez ç. 5 a 7,
Kijevská, Rooseveltova, Blanická, Horská,
U Mlÿnského potoka, Lan¿krounská lichá
ç. 1-15asudáç. 2, 2A, 4, Marie Kude‡íkové,

Tyr¿ea Fügnera, Milady Horákovéç. 9, 11,
13-54

Volební okrsekç. 4:
volební místnost v budovê Gymnázia,
Sokolovská 1:
T. G. Masarykasudáç. 10-48alicháç. 15-35,
Palackého ç. 4, 4A, 4B, Jungmannova, Uza-
v‡ená, Sokolovská, Riegrova lichá çísla,
Praæská, Gorkého, Majakovského, Krátká,
Petrusova, Dostojevského, Tolstého, UCe-
mentárny, Na Çervenici, ¢títného, Pu¿kino-
va, Olbrachtovalicháçíslaasudáç. 4-30,
U Rosniçky, Na Pláæi, UStezky, U Dolního
rybníka, UPoliçskétrati

Volební okrsekç. 5:
volební místnost v budovê Gymnázia,
Sokolovská 1:
Poliçská, Vançurova, Raisova, Tobrucká,
¢alounova bez ç. 13, Ruská, Gruzínská,
Arménská, Litevská, Loty¿ská, Estonská,
Bulharská, Maâarská, Kubánská, Polská,
Jugoslávská, Rumunská, VPolích, NaPrû-
honu, UStudenéhopotoka, ULangrovale-
sa

Volební okrsekç. 6:
volební místnost v budovê Lesnísprá-
vy, Vançurova 1:
Dvo‡ákovasudáç. 2-14, Myslbekova, ¢tur-
sova, Bohuslava Martinû, Çeskoslovenské
armádysudáç. 12-16alicháç. 19-21, Ma-
‡ákova, Radimê‡skáç. 4, Národníhoosvobo-
zení, Hálkova, ¢alounova ç. 13, Lázeñská
licháç. 45-101, sudáç. 60-80

Volební okrsekç. 7:
volební místnost v Základní ¿kole,
T. G. Masaryka 27:
Malénámêstí bezç. 24, Palackéhobezç. 4,
4A, 4B, Nová, Fibichova, Dvo‡ákova ç.16
a 18, RichardaKloudy, Çeskoslovenskéar-
mádylicháç. 9-17asudáç. 4-10, Dimitro-
vova, Lázeñskásudáç. 48a 50

Volební okrsekç. 8:
volební místnost v budovê Regionál-
níhosdruæenísportû, KapitánaNálep-
ky 39:
Pavlovova sudá ç. 8-42, lichá ç. 13-43,
Kapitána Nálepky sudá ç. 12-30, lichá
ç. 17-59, Tylova, Nejedlého, Radimê‡ská
bezç. 4, Dêlnická, NaBarikádách, U Koje-
neckéhoústavu, UStadionusudáç. 30-90,
licháç. 15-29, Starákolonie, Novákolonie

Volební okrsekç. 9:
volební místnost ve St‡ední zdravot-
nické ¿kole, Purkyñova 9:
námêstí Mírusudáç. 50-92, licháç. 57-97,
Hrnçí‡ská, Vojanova, Soudní, T. G. Masa-
rykalicháç. 1-11, sudáç. 2, 2A, 4, Erbe-
nova, Jiráskova, Nerudova, Máchova alej,
Hradební, Malénámêstí ç. 24, Horova, Pur-
kyñova, K‡ivá, UStadionulichá ç. 1-13,

sudá ç. 6-28, Edvarda Bene¿e, Pavlovova
licháç. 5-11, sudáç. 2, 4, 6, Kapitána Ná-
lepkylicháç. 1-15, sudáç. 2-10, Kolláro-
va, U Nemocnice, Druæstevní, Polní, Hybe-
¿ova, Tkalcovská, Hraniçní, Zahradní bez
ç. 2, 2A, 2B, Brnênskásudáçísla

Volební okrsekç. 10:
volební místnost v Mate‡ské ¿kole,
ùvoz 1:
Antonína Slavíçka, Slovenská, Pod Via-
duktem, U H‡i¿tê, St‡ední, Dobrovského,
Çeská, Brnênskáç. l, KapitánaJaro¿elichá
ç. 1- 45, sudáç. 2- 46, Okruæní, U Mlÿna,
Svitavskálicháç. 1-17, UPotoka, Slezská,
UT‡í mostû, Nad K‡íækem

Volební okrsekç. 11:
volební místnost v Domovê- Penzionu
pro dûchodce, Felberova 31:
Kapitána Jaro¿e lichá ç. 47-105, sudá
ç. 48-98, Svitavskálicháç. 21-45, sudá
ç. 38-64, Poæární, ULávky, Boçní, Husova,
Zámecká, Moravská, Na Hrázi, ùvoz, Trávní-
ky, Dukelská, USvitavy, Pionÿrská, ùdolní,
Lomená, Luçní, Tichá, Kopeçná, UZastáv-
ky, Lánská, U K‡iæovatky, Felberova ç. 31,
K‡emenákovo

Volební okrsekç. 12:
volební místnostv Základní¿kole, Fel-
berova 2:
Svitavskásudáç. 6-36, Vêtrná, Mÿtní

Volební okrsekç. 13:
volební místnostv Základní¿kole, Fel-
berova 2:
Felberovabez ç. 31, Zahradní ç. 2, 2A, 2B,
Franti¿ka Halase, Franti¿ka Hrubína, UVo-
dárny, NadRybníkem, Jana Wericha, Ji‡ího
Voskovce, JaroslavaJeæka, Na Vêjí‡i, Vla-
dimíra Holana

Volební okrsekç. 14:
volební místnost v budovê Agrotech-
niky, Bezruçova 9A:
Nezvalova, Jana ¢vermy, Lidická, Malá,
P‡ímá, JanaÆelivského, Bezruçova, Laç-
novská, ”íçní, Lan¿krounskálicháç. 19-49,
sudáç. 18-50, ¢afa‡íkova, Seifertova, To-
vární, Revoluçnílicháç. 1-7, Brat‡í Çapkû
licháç. 1-5, Mezi Tratêmi

Volební okrsekç. 15:
volební místnost v Základní¿kole, Laç-
nov 125:
Sluneçná, ULaçnovskéhoh‡i¿tê, Pod Hrá-
zí a mêstská çást Laçnov oznaçená pouze
çísly popisnÿmi

Volební okrsekç. 16:
volební místnost v budovê ÇSAD, To-
vární 28:
Revoluçní sudá çísla, Brat‡í Çapkûsudá
ç. 2-6, licháç. 7-17, Marie Majerové, Ma-
rie Pujmanové

INFORMACE K VOLBÅM > INFORMACE K VOLBÅM
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I N F O RMAC E K VO LBÅM
Vpardubickémkraji budemevolit tyto
politickéstrany, politickáhnutí a koalici
Cestazmêny(vylosovanéçíslo 12)
Çeskápravice(19)
Çeskástrananárodnêsociální (13)
Çeskástranasociálnê demokratická(3)
Demokratickáliga(2)
Humanistickáaliance(7)
Koalice KDU-ÇSL, US-DEU(25)
Komunistickástrana Çecha Moravy(23)
Nadêje(9)
Národnê demokratickástrana(1)
Obçanskádemokratickáaliance(5)
Obçanskádemokratickástrana(22)
Pravÿ Blok(27)
Republikáni (20)
Republikáni MiroslavaSládka(11)
Sdruæení nezávislÿch(21)
Stranavenkova- spojenéobçanskésíly(16)
Stranazaæivotníjistoty(26)
Stranazdravéhorozumu(15)
Stranazelenÿch(28)
Volbapro budoucnost (6)

Abecední seznamulic
ajejichzaçlenêní dovolebníchokrskû
5. kvêtna(1),
Ale¿ova (2), Antonína Slavíçka (10), Ar-

ménská(5),
Bezruçova(14), Blanická(3), Boçní(11),

Bohuslava Martinû(6), Boæeny Nêmcové(2),
Brat‡í Çapkû(14,16), Brnênská(9,10), Bul-
harská(5),
Çeská(10), Çeskoslovenskéarmády(6,7),
Dêlnická(8), Dimitrovova(7), Dobrovské-

ho (10), Dolní (1), Dostojevského (4), Druæ-
stevní (9), Dukelská(11), Dvo‡ákova(6,7),
EdvardaBene¿e(9), Erbenova(9), Eston-

ská(5),
Felberova(11,13), Fibichova(7), Franti¿-

ka Halase(13), Franti¿ka Hrubína(13),
Gorkého(4), Gruzínská(5),
Hálkova(6), Havlíçkova(2), Horova(9),

Horská (3), Hradební (9), Hraniçní (9),
Hrnçi‡ská(9), H‡bitovní(1), Husova(11),
Hybe¿ova(9), Chelçického(3),
Jana ¢vermy (14), Jana Wericha (13),

JanaÆelivského(14), JaroslavaJeæka(13),
Jiráskova (9), Ji‡ího Voskovce (13), Jugo-
slávská(5), Jungmannova(4),

KapitánaJaro¿e(10, 11), Kapitána Nálep-
ky(8, 9), Kijevská(3), Kollárova(9), Komen-
skéhonámêstí (1), Kopeçná(11), Krátká(4),
K‡emenákovo(11), K‡ivá(9), Kubánská(5),
Laçnov(15), Laçnovská(14), Lánská(11),

Lan¿krounská(3, 14), Lázeñská(6, 7), Lidic-
ká(14), Litevská(5), Lomená(11), Loty¿ská
(5), Luçní (11),

Maâarská(5), Máchovaalej (9), Majakov-
ského (4), Malá(14), Malé námêstí (7, 9),
Mánesova(2), Marie Kude‡íkové (3), Marie
Majerové(16), Marie Pujmanové(16), Ma‡á-
kova(6), Mezi Tratêmi (14), MiladyHorákové
(1, 3), Moravská(11), Mostní(1), Myslbekova
(6), Mÿtní (12),

Na Barikádách(8), Na Çervenici (4), Na
Hrázi (11), Na Pláæi (4), Na Prûhonu(5), Na
Vêjí‡i (13), NadK‡íækem(10), NadRybníkem
(13), Nad Silem(1), Nádraæní (1), námêstí
Míru(1,9), Národníhoosvobození (6), Nejed-
lého (8), Nerudova (9), Neumannova (2, 3),
Nezvalova(14), Nová(7), Nová Kolonie(8),
Okruæní (10), Olbrachtova (2,3,4), Olo-

moucká(1),
Palackého (4,7), Pavlovova (8,9), Petru-

sova(4), Pionÿrská(11), Pivovarská(1), Pod
Hrází(15), PodVêæí(1), PodViaduktem(10),
Poliçská (5), Polní (9), Polská (5), Poæární
(11), Praæská(4), Prûmyslová(1), P‡íçní (1),
P‡ímá(14), Purkyñova(9), Pu¿kinova(4),
Radimê‡ská(6, 8), Raisova(5), Revoluç-

ní(14,16), Riegrova(3,4), RichardaKloudy(7),
Rokycanova(2), Rooseveltova(3), Rumunská
(5), Ruská(5), ”íçní (14),
Seifertova (14), Slepá (1), Slezská (10),

Slovenská(10), Sluneçná(15), Sokolovská(4),
Soudní (9), Stará Kolonie (8), St‡ední (10),
Svitavská(10, 11, 12), ¢afa‡íkova(14), ¢a-
lounova(5, 6), ¢kolní (1), ¢títného (4), ¢tur-
sova(6), ¢vabinského(2),
T. G. Masaryka(4,9), Tichá(11), Tkalcov-

ská(9), Tobrucká(5), Tolstého(4), Tovární(14),
Trávníky(11), Tylova(8), Tyr¿e a Fügnera(3),
UCementárny(4), UDolníhorybníka(4),

UH‡i¿tê(10), UKojeneckéhoústavu(8), UK‡i-
æovatky(11), ULaçnovskéhoh‡i¿tê(15), ULang-
rova lesa (5), ULávky (11), U Mlÿna (10),
U Mlÿnského potoka (3), UNemocnice (9),
UPoliçskétrati (4), UPotoka(10), URosniç-
ky(4), UStadionu(8, 9), UStezky(4), UStu-
denéhopotoka(5), USvitavy(11), UT‡í dvo-
rû(1), UT‡í mostû(10), UVodárny(13), UZa-
stávky(11), ùdolní(11), ùvoz(11), Uzav‡ená(4),
VPolích(5), VZahrádkách(1), Vançuro-

va(5), Vêtrná(12), Vítêzná(2), Vladimíra Ho-
lana(13), Vojanova(9), Vrchlického(1), Wol-
kerovaalej (1),
ZaJatkami (1), Zahradní (9, 13), Zámec-

ká(11), Æiækova(2).
Informace kvolbámp‡ipravila

Bc. Brzoñová

Çastÿobrázek: kontejnerp‡etékající nese¿lapanÿmi PETlahvemi a nepo‡ádekkolem...

Takyse vám to
nelíbí?Dostalijsmedoredakcenêkoliknámê-

tûsestejnÿmobsahem: Zve‡ejnêtevÿzvu,
abyv¿ichnise¿lapávali plastovélahve, proto-
æejinakjsoukontejnerybrzyplnéaproty
peçlivé, kte‡íse¿lapávají, uænezbude místo.
Kontejneryjsou pak JobloæenéK rûznÿmi
ta¿kami nebojentakpohozenÿmilahvemi.
Takynapi¿te, cose mûæeaconemûæedávat
dojednotlivÿch kontejnerû na separovanÿ
sbêr. (JAƒsito mohuuædomap‡ipravita ne
aæ ukontejnerustudovat, co kampat‡í.K)

Poæádalijsmesetedyspoleçnost LIKOSvi-
tavyoinformace azdejsou:

VeSvitaváchjevsouçasnédobêrozmístêno
celkem119kontejnerûnaseparovanÿsbêr, zto-
ho45napapír, 40naplastya34nasklo. Letos
je¿tê buderozmístêno dal¿ích31 kontejnerû, po
jedenácti napapíraplastyadevêt nasklo. Staré
kontejnerypostupnê opat‡ujeme novÿmnátêrem
ainformacemi, colze do kontejnerûukládat.

Dokontejnerunapapírlzeukládat: novi-
ny, çasopisy, prospekty, knihy, katalogy, dopisy,
balicí papír, kartony, vlnitálepenka, krabice, pa-
pírovéobalyodpracíchprá¿kû. Nepat‡ísempa-
pírovéobalypotaæenéumêlouhmotou(tedy
ani nap‡. krabiceod mléka!), zama¿tênÿpa-
pír, papír zneçi¿tênÿ barvami nebojinÿmi
nebezpeçnÿmilátkami, lepicí pásky apod.

Dokontejnerûnaplastylzeukládat: plas-
tové obaly, sáçkyod mléka, çisté plastové ke-
límkyodjogurtû aostatních mléçnÿchvÿrob-
kû, plastové fólie, hraçky, podnosy, misky
a PETláhve, které byvkaædémp‡ípadê mêly
bÿt se¿lápnuté. Nepat‡í sem: linolea, odpa-
dovétrubkyz PVC(novodur), molitan,tex-
tiliez plastovÿchmateriálû, kabely, obalovÿ
materiál zneçi¿tênÿnebezpeçnÿmilátkami.

Kontejnerynasklojsouurçenyprolahvo-
vésklo, zava‡ovací skleniceajinédutésklenêné
nádoby. Nepat‡í do nich: zneçi¿tênéláhve,
porcelána keramika, zrcadla, zá‡ivky, æá-
rovky, drátosklo.

Kontejnerynaseparovanÿsbêrjsouvyváæeny
prozatím1xtÿdnê, p‡ipravujemesvoz 2xtÿdnê.

Informaceposkytling. Gestinger, LIKOSvi-
tavy. -svj-
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Dêti dêtemSoubor maæoretek Babeta a Beru¿ky ze
Z¢ Svitavy- Laçnov se 4. kvêtnazúçastnil
Dneotev‡enÿchdve‡íprvníhodêtského Hos-
picuv ÇRv Malejovicíchu Uhlí‡skÿchJano-
vic. Spoleçnês pêveckÿmsouboremKlíçek
z Chrudimi anovost‡edovêkouskupinouErgo
p‡ispêl khodnotnémukulturnímuprogramu.
Poçasí námp‡álo atak dêvçata mohla vy-
stoupit nanámêstí v Uhlí‡skÿchJanovicích
i nazahradê budovy hospicu, kterÿjsmesi
v¿ichni mohli celÿprohlédnout.

Protoæe¿loo dobroçinnouçinnost, vy¿la
námvst‡íci KarosaVysoké Mÿto, kteránám
poskytlazdarmaautobus. Celÿsouborúspê¿-
nêreprezentoval nejenna¿i ¿kolu, aletaké
mêstoSvitavy. V¿em, kte‡ísezaslouæili oto,
abysetatoakce mohlauskuteçnit, pat‡í po-
dêkování. Mgr. Zdena Veiglová

Den Zemê na ¿kolách
Zezákladních¿koljsmetentokrát dosta-

li spoustup‡íspêvkû, tolik, æeje nemûæeme
v¿echny uve‡ejnit. Dva popisovalyzda‡ilé
akce ke Dni Zemê, v obou p‡ípadechæáci
tvo‡ili rûzná0umêlecká1dílaz odpadovÿch
materiálû - plastovÿch lahví, plechovek,
krabic, drátûa dal¿ích.

Na Z¢ Felberova dêti soutêæily vtvorbê
maket robotûajejichpráce bylyvystaveny
v prostorách¿koly. Porotasestavenáz osmi
pedagogû hodnotilat‡icet robotû avybrala
z nich devêt nejzda‡ilej¿ích, jejichæ auto‡i
z rukouzástupce‡editelepanaPetræelyp‡e-
vzali hodnotné dárky. Drobnouodmênuale
dostali v¿ichni, kte‡í sesoutêæezúçastnili.

Dêti ze Z¢ Riegrova mêlyprogramyoslav
dva. Tyz prvníhostupnêsoutêæilyaopékaly
bu‡tyurybníka, æáci druhéhostupnêtvo‡ili
z odpadûv¿e moænéi nemoæné. Vÿsledkem
byl nap‡íklad ekologickÿtraktor s vlekem
plnÿmodpadu, automatické praçky, maxi-
krabiçka od cigaret çi zubní pasty, bezdo-
movec v kontejneru s odpadky, robot a do-
koncei papírováæirafa hnedvedlejaderné
elektrárny Temelín. Také zde se rozdávaly
ceny - t‡i velká keramická slunce z dílny
manæelû Sekovÿch pro nejaktivnêj¿í t‡ídní
kolektiva men¿í sluníçkazadal¿í zajímavé
vÿtvory. Akce byla zakonçena vytvo‡ením
velké pyramidy ze v¿ech pouæitÿch krabic
a nakonec v¿echno skonçilo v p‡istaveném
kontejneru naodpad.

Podêkováníjistê pat‡í v¿em, kte‡í obê
akce p‡ipravili a pomohli uskuteçnit.

J. Petr

KÇ T
Vászve!

Ve dnech29. - 30. 6. 2002
pojedeme busemdo Klodska.
Up‡esnêní ve vÿvêsní sk‡íñce
nanámêstí u bÿvalé mléçnéjídelny.

Æáci Z¢Riegrovasesvÿmzda‡ilÿmvÿtvorem

ADRAdêkuje
Ve dnech 24. - 25. dubna se staly

i Svitavyjednímz mnoha mêst celé ÇR,
vekterÿchprobíhalave‡ejnásbírkaobçan-
ského sdruæení ADRA0Pomáhat mûæe
kaædÿ1. Vÿtêæeksbírkybyl urçennapo-
moc obêtemválekap‡írodníchkatastrof.
Tutopomocposkytujesdruæení ADRAve
spolupráci s vládou ÇRjiæ deset let.

ADRAbytoutoformourádapodêko-
valav¿emdárcûm,jejichæ p‡íspêvkyvna-
¿em mêstê çinily 20.477,50 Kç. Mezi
p‡ispívající mimojiné pat‡ili i zamêst-
nancizdravotnickÿchza‡ízení, ú‡adûapo-
ji¿ƒoven. Zarealizaci sbírky pat‡í nejvêt¿í
díkstudentkámastudentûmSt‡ednízdra-
votnické¿kolya Gymnázia. Za mediální
podporu ADRAdêkuje redakci mêsíç-
níku 0Na¿e mêsto1, televiznímustudiu
COMVISION aagentu‡e ESO. Vybrané
peníze bylysloæenynazvlá¿tní úçet o.s.
ADRA, nakterémsebêhemsbírkyse¿lo
p‡es 4 miliónykorun.

Michal Daranskÿ

KLUB DªCHODCª
zve seniory naçervnové akce:
úterÿ 4. 6. od 14:30 hodin
OPÉKÅNï VU”Tª
Vareálu KD, Jungmannova6
st‡eda 19. 6.
VYCHÅZKADOSCHINDLEROVAHÅJE
Srazve13:45ubudovyÇSAD, odjezdv 13:55
zezastávkyç. 1
st‡eda 26. 6.
VYCHÅZKADOCIHELNY
Srazve14:00hodinunovébudovymêstské-
ho ú‡adu(vedlezákladní umêlecké ¿koly).
Rádi p‡ivítáme nové çleny.

R. Dobe¿ová

Kondiçnípochody
svitavskÿch kardiakû
Sobota 8. çervna 2002

V7:28hodinodjedemez nádraæívlakem
do Borové u Poliçky. Po nenároçném¿esti-
kilometrovémpochodu na TAJNÉ MïSTO
nav¿tívíme starouosmibokoustodolu, kde
sebudepodávatspeciálníobçerstvení0VON-
ÇªVKARDIO GULÅ¢1.

Pochodvênujeme oslavê 0Dne otcû1.

Sobota 22. çervna 2002
Léto uvítáme pochodemv Moravské T‡e-

bové, kamodjedeme autobusemv 7:30ho-
dinz autobusového nádraæí. Vydáme se na
nenároçnÿpêtikilometrovÿpochodÇertovou
roklí, nav¿tívíme K‡íæovÿvrcha Moravsko-
t‡ebovskÿzámek.

Obê akce po‡ádáa k úçasti zve Kardio
klub Svitavy.

Vsobotu 11. kvêt-
naprobêhljiæ7. roçník
dálkového pochodu Za
zdravímkolemSvitav.
Start i cíl pochodu by-
lyuklubovnyTOMZá-
lesáci naSt‡elnici. Pê-
¿ísi mohli vybratztras
o délce7- 50km, kdyta
nejkrat¿í praktickyko-
pírovalanauçnoustezku

kprameni ‡eky Svitavy a nejdel¿í ze¿iroka
obcházelaSvitavyp‡es Ostrÿkámen, rezer-
vaci Psí kuchynê a Dêt‡ichov. Nebylo v¿ak
zapomenuto ani na vyznavaçe cykloturisti-
ky. Pro nê byly p‡ipravenytrasy 15, 25, 40
nebo 65km. Sváteçní cyklistése projeli do
Kamenné Horky, ti zdatnêj¿í se podívali aæ
naSvojanov. Açodpolednekrásnêsvítiloslu-
níçko, ranní poçasí pochodu p‡íli¿ nep‡álo
ai toseodrazilovcelkovéleto¿ní úçasti 155
osob(63cyklistûa92turistû). V¿emtêm, kte-
‡í nedali napoçasí azúçastnili se, pat‡í dík.

Protoæejiæ mnoholetjsoutrasyprakticky
stejné, chystámenap‡í¿tírokjistéinovace.
Sedmikilometrovátrasa asi zûstane zacho-
vána, ale ostatní doznají zmên. Cyklotrasy
p‡ipravujemekompletnênovéapronad¿ence
p‡ibudei stokilometrová.

Daniel Veselÿ

TOM Zálesáci
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Staçila bÿt první
i zachránit sojku

ZávodpodnázvemStezkap‡írodovêdnÿch
aturistickÿchznalostí adovedností po‡ádal
proæákysvitavskÿchzákladních¿kol Dûm
dêtí a mládeæe spolus odboremæivotního
prost‡edí mêstavrámci DneZemê. Vest‡edu
24. dubnasetak urybníka Rosniçka 0utka-
la1t‡icítka dêtí, rozdêlená do çty‡ kategorií,
veznalostechvyjád‡enÿchvsamotnémná-
zvuzávodu: poznávání savcû, flóry, ptákû,
stromûake‡û na¿ehoregionu, urçení svê-
tovÿch stran podle buzoly, urçení azimutu
vterénu, znalost svitavského okresu, test
správného chování v p‡írodê.

Vkategorii æákû6. a 7. t‡ídbyli nejlep¿í
Radek Blaæík, Marian Vele¿níka David Vo-
‡í¿ek, v¿ichni ze Z¢Sokolovská. Vkategorii
æákyñ6. a7. t‡ídzvítêzilaJanaLackováz gym-
názia, následovalyEvaJeriovázeZ¢Felbero-
vaa Veronika Hladi¿ováze Z¢Sokolovská.

Kategorieæákû8. a9. t‡ídbylaobsazena
jen ¿esti úçastníky, z chlapcû byl nejlep¿í

LadislavBaçezeZ¢naT. G. Masaryka, z dí-
vekZuzkaKomûrková, rovnêæzeZ¢T. G. Ma-
saryka.

Zvlá¿tní podêkování pat‡íJanê Lackové,
kterábêhemsoutêæestaçilaje¿têzachránit
sojku, zachycenouvrybá‡skémvlasci nab‡e-
hurybníka. M. Anto¿

Omluvte prosím
moje dítê...Jednímz problémû, kterÿ bÿvá çastou

p‡edzvêstí pozdêj¿í trestné çinnosti dêtí
a mládeæe, je bezesporuzá¿koláctví. Çasto
se stává, æe rodiçe z rûznÿch dûvodû dêti
spí¿e kryjí atímmohou následnêzpûsobit
mnohemváænêj¿í problémy. Kminimalizaci
zá¿koláctvív¿akmusíp‡ispívati dal¿íosoby
ainstituce. Mezi nê pat‡í p‡edev¿ím¿koly,
zdravotnickáza‡ízení, orgánysociálnêpráv-
ní ochrany dêtí a mládeæe ataké policie.
V¿ichni v¿akpot‡ebujíznátp‡esnápravidla,
která byla donedávna znaçnê nejednotná.
Postupjednotlivÿch¿kol a dal¿íchinstitucí
byl znaçnêrozdílnÿ, coæ væádnémp‡ípadê
nep‡ispívalo celkovému‡e¿ení problému.

Vb‡eznuvydalo ministerstvo¿kolství me-
todickÿpokyn, kterémuseokamæitêzaçalo
‡íkat 0k zá¿koláctví1. Tento pokyn p‡iná¿í
znaçné zp‡ehlednêní úkolû jednotlivÿch
zainteresovanÿchosobainstitucí, ‡íká,jak
bojovat proti zá¿koláctví, urçuje, zajakÿch
podmínek mûæe omlouvat dítê rodiç akdy
je nutné, abynapsal omluvenkuléka‡. Ob-
jevují se v nêmjasná çísla - poçty hodin
neomluvenénep‡ítomnosti- kterájsouspou¿-
têcím momentem k‡e¿ení. Zjednodu¿enê
lzeopat‡ení metodickéhopokynuinterpre-
tovat takto:

Nep‡ítomnost nezletiléhoæákazákladní
ast‡ední¿kolyvzásadêomlouvájehozákon-
nÿzástupce, tzn. rodiç (p‡ípadnê vychovatel
domovamládeæe,jde-li oæákavdomovêuby-
tovaného). Souçástítakovéomluvenky mûæe
bÿt potvrzení odléka‡e, pokudto¿kolapo-
vaæuje za nezbytné a pokud nep‡ítomnost
æákave ¿kole p‡esáhnet‡i vyuçovací dny.

¢kolyi léka‡ijsouzezákonapovinni ozna-
movat p‡íslu¿némuorgánupodez‡ení, æese
v konkrétnímp‡ípadêjedná ozá¿koláctví
dítêtep‡ípadnêozanedbáníçi neplnêníro-
diçovskÿchpovinností.

Neomluvenou nep‡ítomnost æáka do 10
vyuçovacíchhodin‡e¿ít‡ídní uçitel sezá-
konnÿmzástupcemæákaformoupohovoru,
o nêmæ provede zápis auvede v nêmtaké
dohodnutÿ zpûsob nápravy. P‡i více neæ
10neomluvenÿchhodináchsvolává‡editel
¿koly ¿kolní vÿchovnou komisi, které se
kromêzákonnéhozástupceæákaat‡ídního
uçitele zúçastní i dal¿í pracovníci ¿koly
aodborníci, nap‡. zástupce orgánu péçe
o dítê.

Dokonçení nastr. 9

Kdo byl prvníçeskÿ voják,
kterÿ p‡ijel do Svitav
hned po osvobození?
Odpovêâna tuto ajiné otázkyjsme

se dozvêdêli na besedê s panemFran-
ti¿kemRuæinskÿm, kterÿp‡ijal na¿epo-
zvání. Navlastní oçi jsme vidêli vysoká
váleçnávyznamenání,jakojsouváleçné
k‡íæe. Nejvícejsmealeobdivovali muæe,
kterÿ proæil dva roky gulagu, bojoval
v Rudé armádê, kterou21. 3. 1943 vy-
st‡ídal ap‡e¿el podvelení Çeskosloven-
ské armády.

Dêkují æáci pátÿcht‡íd Z¢ na ulici
T. G. Masaryka.

Uæjstenêkdybyli hostysamotného Dia,
vládce‡eckÿchbohû? Myano. Tedy my, ¿es-
ƒáci. Tedy ne v¿ichni. Jenti, kte‡í nejlépe
zvládli mnohé zkou¿ky ap‡ekonali mnohé
útrapy, hodné samotného Hérakla.

Ajakuætotaknasvêtêchodí- nejd‡íve
bylot‡ebaslepitto, coserozbilo- v na¿em
p‡ípadêst‡epyzestaré, vzácnévázy. Ale¿i-
kovnérucenestaçí. Mnohemvíceprácezbÿ-
váprona¿ehlavy: vylu¿titjména12‡eckÿch
bohû, doplnitje dovyprávêní, nauçit se co
nejvícever¿ûz Homéra, sloæit svouvlastní
báseñ ktématu, vÿtvarnê ztvárnit scénu
z ‡eckÿchbájí. Bylatodocelad‡ina, nêkdy
nástlaçil ças,jindyzáleæelonapreciznosti.
Ato v¿echno bylajenprvní çást.

Po krátké obçerstvovací pauzejsme se
utkali set‡emi záhadnÿmi postavami. SNn-
ga-jakjev ”eckuzvykem- dáváhádanky,
prorokzasetají svéj méno a mim, ten ne-
mluví vûbec a ani myjsme nesmêli, ale

p‡edvést dokonale Ikara, Helenu, Promét-
healzei beze slov.

Pozávêreçnémsçítánív¿echbodûsena
mapê Olympuobjevilykoneçnêkoneçnévÿ-
sledky. V¿ichni (a bylonás65)jsmesestali
‡eckÿmi hrdiny, mnozí polobohyajen malá
skupinka-¿esti-seza‡adilamezisamotnébohy.

Radost i smutek p‡ítomnÿch vyst‡ídalo
neçekané p‡ekvapení. Za rachotu hromu
vstoupil mezi nássámZeus. Odênvbílé‡íze
azelenozlatémplá¿ti, ozdobenvav‡ínovÿm
vêncempozval ty nejúspê¿nêj¿í ksobê na
Olymp. Pohostil nás - jakjinak- boæskÿm
nektaremaambrózií. Atak sei my moæná
staneme nesmrtelnÿmi.

P. S.: Aprotoæe seto v¿echno odehrálo
ve¿kole, dostalijsmei knihu- ¢imonv‡í¿i
Nlozofû ze svitavského nakladatelství Tri-
nitas (co mûæeteçekat oduçitelû, i kdyæse
tvá‡íjakosNnga, prorok, nebodokonceZeus).

Æáci Z¢ Felberova, Svitavy

GMladéH ‡ecké báje a povêsti
- Eduard Peti¿ka a spol.
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pachatelemtaké v noci ze 13. na 14. kvêt-
na.

Dne 25.4. kolem23. hodiny se osádka
vozidla Lada z‡ejmê domnívala, æe je zá-
bavnêj¿í projíædêt se na námêstí po refÿæi,
potomsije¿tê chtêla prohlédnout památky
pêknêzblízka, a protoautoobjíædêlo moro-
vÿsloup. Nakonec se ‡idiç rozhodl opustit
námêstí a nerespektoval zákaz vjezduu¿ko-
ly. Protoæe se potvrdilo, æe ‡idiç vozidlaje
podvlivemalkoholu, p‡evzalasi v¿e k dal-
¿ímu‡e¿ení Policie ÇR.

Dne22. 4. kolem3. hodinyranní upoutali
pozornost obsluhykamerovéhosystémudva
mladíci, kte‡í postávali nanámêstí. Podel¿í
dobêsezastavili narohuul. T. G. Masaryka
azaçali si navlékat kuklyarukavice. Pouæít
tohoto p‡evlekusejimv¿akjiæ nepoda‡ilo.

Hned následující den kolemjedné ho-
dinyráno bylo kamerou na námêstí zazna-
menánopodez‡eléchování dvoumuæûs ige-
lit. ta¿kami. Jaksepozdêji ukázalo, dotyçní
0nakoupili1zboæívevÿlozeprodejnyelekt-
ro. Stejnávÿlohabylanapadenaneznámÿm

Mêstská policie informuje

Açkolivæádnÿztêchto vÿtvorû na¿têstí
nedosahuje vna¿emmêstê ani zdalekatako-
vÿchrozmêrû, jakojetomuve vêt¿inê ostat-
ních mêst na¿í republiky, setkávají ses nimi
i svitav¿tí obyvateléstáleçastêji. Pomineme-li
alespoñ na chvíli trestnost tohoto poçínání
apokusíme-li se pochopit nêkteré pohnutky
a motivacejejichvzniku, stejnêdocházíme
nakonec kzávêru, æe grafNti - aobzvlá¿tê
vtéto podobê -jsouz pohleduobyçejného
çlovêkanepochopitelné a neomluvitelné.

Komiseproprevenci kriminality(KPPK)
v¿akvæádnémp‡ípadê nesmí pominout prá-
vêtrestnosttohotopoçínání, aprotovesnaze
sprejerství ve mêstê minimalizovat p‡ijala
‡adu opat‡ení. Komise p‡itomvychází ze
zcelajasnéhofaktu, kterÿmje nezpochyb-
nitelná trestnost tohoto poçínání, daná
§ 257btrestníhozákona, kdejiæjakékoliv
post‡íkání çehokoli sprejemjetrestnÿmçi-
nem, p‡içemæ samavÿ¿e ¿kody pro vlastní
skutkovoupodstatunerozhoduje. Sprejer-
stvíje prostêtrestné. Teçka.

Komise ve spolupráci s obvodnímod-
dêlenímPolicieÇR, mêstskoupolicií a ma-
jetkovÿmodboremMêùSvitavyzmapovala
ve¿kerágrafNti naúzemí mêsta, vçetnêfoto-
dokumentace aurçení majetkovÿchvztahû
ktakto po¿kozenÿmobjektûm. Policie ÇR

Líbíse vám GgraffitiH?zahájilarozsáhlé¿et‡ení aprokazování,je-
hoævÿsledkemje¿estodhalenÿchpachatelû
této trestné çinnosti. Jedná se o chlapce
i dívkyve vêku 14- 16let. Ti, kte‡í se do-
mnívají, æeje chrání hranicetrestní odpo-
vêdnosti, sevelmi mÿlí. Æádnÿz pachatelû
senevyhnenáhradêzpûsobené¿kodynebo
uvedení vêci do pûvodního stavu, p‡içemæ
p‡i znaleckémzji¿têní vÿ¿e ¿kody policie
spolupracujes odbornÿmi Nrmami. Prozatím
dosahujevÿ¿e¿kodyuodhalenÿchp‡ípadû
nejménê 40.000,- Kç.

Pro komisi je v¿ak dûleæité ‡e¿it nejen
trestnírovinucelévêci, alehledati p‡íçiny
tohoto jednání. Prvotní problémje samo-
z‡ej mê upachatelû. Svûj p‡ístup by v¿ak
mêli p‡ehodnotit také rodiçe, kte‡íjsouza
vÿchovudêtí odpovêdni p‡edev¿ím. P‡íli¿ná
volnost, absencepovinností dêtí vrodinách,
0kupování si1 vlastního klidu za peníze,
kterésvémudítêti dám,jenabychsámmêl
klid, je velmi nebezpeçné a mûæe mít bo-
huæelje¿tê mnohemváænêj¿í následky, neæ
jenáhrada¿kodyzapost‡íkanouzeâ. Pokud
setotiæ první varování nebere váænê, mûæe
bÿt hû‡.

Dal¿í opat‡ení komisejsou p‡ipravena,
ale prozatímnebudouzve‡ejñována.

KPPK

Taktospreje‡i Ek obrazusvémuF upravili novéfasádynaobjektechv Cihelnê.

Den otev‡enÿch dve‡í
namêstské policii

Vçervnu leto¿ního roku uplyne 10
letoddoby, kdyzastupitelstvo mêstaz‡í-
dilo mêstskoupolicii. P‡i tétop‡íleæitosti
jsmeserozhodli uskuteçnit 0Denotev‡e-
nÿchdve‡í mêstské policie1.

Protozvemeobçany, abysiv pondê-
lí 24. çervna 2002 v dobê od 8 do
17 hodin p‡i¿li prohlédnout prostory
atechnickáza‡ízení pouæívaná mêstskou
policií.

Dokonçenízestr. 8
P‡esáhne-li neomluvená nep‡ítomnost

25vyuçovacíchhodin, ‡editel ¿kolyoznámí
pokraçující zá¿koláctví p‡íslu¿né p‡estup-
kové komisi. Ta mûæe za p‡estupek uloæit
pokutuaæ do vÿ¿e 3000 Kç.

Pokudsezá¿koláctvívprûbêhurokuopa-
kuje, p‡estoæe zákonní zástupci jiæ byli za
p‡estupekpostiæeni,je¿kolapovinnapodat
Policii ÇRtrestní oznámení pro podez‡ení
zespáchánítrestnéhoçinuohroæení mravní
vÿchovy mládeæe.

Naplñování metodického pokynu bylo
projednánosev¿emi‡editeli svitavskÿch¿kol
p‡i zasedání Komise pro vÿchovu avzdêlá-
vání mêstské rady dne 29. dubnat.r. Bylo
dohodnuto, æe ¿koly budou p‡i ‡e¿ení zá-
¿koláctví dûslednê spolupracovat s orgány
sociálnê právní ochrany dêtí a mládeæe,
kterÿmi jsou v na¿emp‡ípadê Oddêlení
péçe o dêti Okresního ú‡aduSvitavya Ko-
miseprorodinu, dêti a mládeæ MêùSvitavy.
P‡íklademrealizace dohodnutého postupu
mûæebÿt kvêtnovéjednání¿kolnívÿchovné
komise na Gymnáziuve Svitavách, kdybyl
‡e¿enp‡ípadneomluvenÿch107hodinstu-
dentadruhéhoroçníku. P‡ípadbyl uzav‡en
podmíneçnÿmvylouçenímna dobujedno-
horoku. KPPK

Omluvte prosím...
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Pozvánka na sportovníakce vçervnu
SO1. 6. Modelklub: Moravskÿpohár, Memoriál I. Koloucha(9:00- areál Cihelna)

Kopaná: TJ Sy 0B1 - Králíky(17:00- I. Bt‡. muæi, stadion Míru)
NE2. 6. Kopaná: TJ Sy 0B1 - Jedlová(9:00- OPæáci, stadion Míru)

Modelklub: Ve‡ejnásoutêæ (areál Cihelna)
ST5. 6. Volejbal: Mêstská volejbalová PONTliga- 5. kolo (17:30 h‡i¿tê za Národnímdomem)
SO8. 6. Kopaná: TJ Sy 0A1 - Slavkov(9:00 ml. a 10:30st. - I. t‡. JmFÆæáci, stadion Míru)

Modelklub: Svêtovÿpohár F2D(areál Cihelna)
NE9. 6. Modelklub: Svêtovÿpohár F2D(areál Cihelna)

Kopaná: TJ Sy- Buçovice (12: 15 st. a 14: 15 ml. - ÆPJmFÆdorost, stadion Míru)
TJ Sy 0A1 - Slaviçín(16:30- divize muæi, stadion Míru)

ST12. 6. Ko¿íková: Libanon- Tunisko (14:00- p‡átelské utkání muæû, hala Na St‡elnici)
Volejbal: Mêstská volejbalová PONTliga- 6. kolo (17:30 h‡i¿tê za Národnímdomem)

ÇT13. 6. Ko¿íková: ÇR- Loty¿sko (16:30- p‡átelské utkání muæû, hala Na St‡elnici)
SO15. 6. Modelklub: Upoutané modely(8:30- krajskÿ p‡ebor æáci - areál Cihelna)

Volejbal: TJ Svitavy- Jiskra ùstí nad Orlicí 0B1 (10:00- KPII. t‡ídy muæû, h‡i¿tê za
Národnímdomem)

Kopaná: TJ Sy 0B1 - Mora¿ice (17:00- I. Bt‡. muæi, stadion Míru)
Volejbal: ÇR- Ukrajina(19:00- kvaliNkace æen na ME, hala Na St‡elnici)

SO22. 6. Plochádráha: Nnále MÇRjuniorû(16:00- PDstadion Cihelna)
Modelklub: Ve‡ejnásoutêæ (areál Cihelna)
Volejbal: Mêstskávolejbalová PONTliga- Nnálovÿturnaj (9:00h‡i¿têza Nár. domem)

ST26. 6. Kopaná: TJ Svitavy - Stavoartikel Brno (17:00 - 1. liga, stadion Míru; v 15:30 p‡ed-
zápas st. æáci TJ Svitavy- Litomy¿l)

Vhale Na st‡elnici
opêt¿piçkovÿ
basketbal

Basketbalovÿoddíl TJ Svitavyp‡ipra-
vuje na polovinu çervna basketbalovou
lahûdku pro sportovní p‡íznivce vregio-
nu. Soubêænês basketbalovÿmturnajem
Ostacolor cup 2002, kterÿ probêhne ve
dnech11. aæ 14. çervnav Pardubicích, se
ve svitavské sportovní hale Na St‡elnici
uskuteçní p‡átelská utkání v basketbale
reprezentaçníchcelkû muæûzrûznÿchkon-
tinentû: Asie, Afriky a Evropy:

st‡eda 12. çervna od 14:00
LIBANON- TUNISKO

çtvrtek 13. çervna od 16:30
ÇESKÅREPUBLIKA- LOTY¢SKO

Mládeædo18let mávstupnaobêutká-
ní zdarma. P‡edprodej vstupenekpro do-
spêlé diváky ve sbêrnê Sazky TJ Svitavy
nanám. Míruve Svitavách. Pro divákyobou
utkání jsou p‡ipraveny divácké soutêæe
o atraktivní ceny.

Nêkolikzákladníchinformací k akté-
rûmutkání:

Libanon: naposlednímmistrovství Asie
v basketbale muæûvçervenci 2001 v ¢ang-
haji v Çínêobsadil 2. místoza Çínouakva-
liNkoval setakna mistrovství svêtav bas-
ketbale muæû vsrpnu 2002 v americké
Indianê. Vsouçasné dobê pat‡í mezi 16
nejlep¿íchcelkûsvêta.

Tunisko: naposlednímmistrovství Afri-
kyv basketbale muæûvsrpnu2001 v Maro-
kuobsadilo4. místozavítêznouAngolou,
kdyæ têsnê prohrálo v boji o postup do
Nnále.

Loty¿sko: p‡edníevropskÿbasketbalo-
vÿ celek, vrozehrané kvaliNkaçní skupinê
Dna ME 2003 ve ¢védsku zatímna po-
stupovém3. místê.

Çeská republika: naposledy se kva-
liNkovala na ME1999ve Francii a obsa-
dila 11. místo. Polednovémvítêzství nad
Slovinskemstále ve h‡e o postup na ME
2003 ve ¢védsku. Turnaj Ostacolor cup
2002 i p‡átelské utkání ve Svitaváchje
souçástí p‡ípravyçeskéreprezentace na
podzimní blok zápasû kvaliNkaçní sku-
piny E, ve kteréjsme zatímna 4. místê
zaItálií, Ruskema Slovinskem. Ze sku-
piny Epostupují do Nnále ME 2003 t‡i
celky.

Za po‡adatele - oddíl basketbalu TJ
Svitavy: Ing. Ivo Hejduk

sobota 15. çervnav 19 hodin
sportovní hala JNa St‡elniciK

SvitavydostalyobrovskoudûvêruodÇes-
kého volejbalovéhosvazu, kdyæ ve vÿ¿e uve-
denémtermínubudeodehráno nejdûleæitêj¿í
utkání leto¿ního roku v domácímprost‡edí
právê vna¿emmêstê. Volejbal, toje hrap‡e-

Çeská republika - Ukrajina
Evropská volejbalová liga æen (kvalifikace naME 2003)

dev¿ímopsychiceatÿmu. P‡ijâtev¿ichni, kdo
mûæete, podpo‡it na¿edêvçata- druæstvo Çes-
kérepublikybudepot‡ebovatva¿erucei hlasy.

Vstupné: do 15let zdarma, studenti adû-
chodci 20,- Kç, ostatní 50,- Kç.

!! ÇE¢KYDOTOHO!!
ZdenêkCikrdle

Stránkup‡ipravil J. Petr

Snímkemse vracíme kloñskémuvystoupení çeské basketbalovéreprezentace ve svitavské
sportovní hale Na St‡elnici vzá‡í 2001, kde Çeská republikaporazila Lucembursko 135:65.
St‡ílí Pavel Frána, p‡ihlíæíJi‡í Welsch, Pavel Bene¿a MarekStuchlÿ. Foto E. Hromadník


