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Jubileum
Mêstské policie

Mêsto Svitavyvyhlásilo
ve‡ejnousbírku

kzískání �nançních prost‡edkû
napomoc postiæenÿmzáplavami
Sbírkaje vyhlá¿ena na období od
19. srpna do 30. zá‡í 2002.
Finançní prost‡edkylzeosobnêsloæit na
zvlá¿tní bankovní úçet z‡ízenÿupoboç-
ky Komerçní bankya.s. ve Svitavách.
Çíslo úçtu pro poukázání �nançních
prost‡edkûzjiného penêæního ústavu
je78-9961170237/0100, variabil-
ní symbol 2002.
Finançní prost‡edkysetakéshromaæâují
prost‡ednictvímpokladniçky asbêra-
cíchlistinumístênÿchvInformaçním
centrumêstaSvitavy nanámêstí Míru
apokladniçkynapodatelnê mêstské-
ho ú‡adu na ul. T. G. Masaryka 25.
Po ukonçení avyúçtování bude vÿtêæek
sbírkypouæit provybranouoblast postiæe-
nouzáplavami. Ovÿsledkuapouæití sbír-
ky budeme informovat prost‡ednictvím
ú‡edníchdesek mêstského ú‡adu, çasopi-
suNa¿e mêstoa místníhovysílánítelevize.

Bc. Milena Brzoñová,
vedoucí odboruvnit‡níchvêcí

Zrukouposlance Josefa Hojdaraazap‡ítomnosti viceprezidenta Hospodá‡skékomory ÇR
Franti¿ka Holce p‡evzal starosta mêsta Václav Koukal diplomza nejlep¿í projekt soutêæe
�Zemêpro vnouçata 2001�, kterÿmbyl projekt holandskÿch nízkoenergetickÿch domkû.
SoutêæbylavypsánaStátnímfondemæivotníhoprost‡edí ÇR, Çeskouenergetickouagenturou
a nevládní agenturou SEVEn, která se zabÿvá ekologickÿmi projekty. Stalo se vpondêlí
8. çervence 2002. Foto Z. Fruniová. -svj-

Desáté vÿroçí vzniku Mêstské policie ve
Svitaváchsi stráæníci p‡ipomnêli 24. çervna
na malé slavnosti, které se kromê nich
zúçastnili také zástupce ‡editele Okresního
‡editelství PolicieÇRpplk. JUDr. Milo¿Izák,
vedoucí obvodního oddêlení PÇRSvitavy
kpt. ing. Ota H‡ebíçekaçlenovérady mês-
ta.
�Máme hezkou policii�, konstatoval

starosta mêsta Václav Koukal p‡i pohledu
na stráæníky, jednotnê ustrojené do svÿch
letních uniforem. Ve slavnostnímproslovu
pak p‡ipomnêl vznik mêstské policie vroce
1992a nezcelalehkézaçátkyjejí çinnosti.
P‡i hodnocení nynêj¿ích vÿsledkû práce
mêstské policie ne¿et‡il slovy uznání, po-

chválil také úzkouspolupráci s Policií ÇR.
Zástupci O” PÇR mimojiné zdûraz-

nili, æe neznájíjinoutak dobrou mêstskou
policii aodmítli jakékoliv úvahy ozru¿ení

mêstské policie, protoæe si uæ neumêjí
p‡edstavit zabezpeçování ve‡ejnéhopo‡ád-
ku bez vzájemné spolupráce obou policií.

-svj-

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

www.svitavy.cz • www.kultura-svitavy.cz • www. muzeum.svitavy.cz

Z Å ” ï 2 0 0 2



s vi t avs kÿ k ul t ur ní a i nfor maçní mês í ç ní ks t r a na 2 z á‡í 2 002

Zastupitelstvo mêstanasvémmimo‡ád-
némjednání dne 19. çervna rozhodlo, æe
vleto¿nímrocebudeprovedenaprvní etapa
akcenazvané�Roz¿í‡ení p‡íj muinfokaná-
lu v bytovÿch domech v majetku mêsta�
s �nançními náklady ve vÿ¿i 200.000 Kç.
Bytovÿodbor mêstskéhoú‡adutedypostup-
nêzajistí napojenínásledujícíchdomû: Ale-
¿ova 5, 7, 9, Mánesova 6, Rokycanova 19,
Antonína Slavíçka 50, Na vêjí‡i 2-8 atzv.
mêstské vily.
Zastupitelstvotakésouhlasilos tím, aby

vlastníkûmdal¿íchbytovÿchdomûbylo na-
bídnutop‡ipojeníkp‡íj muinfokanálus tím,
æe mêsto uhradí náklady napo‡ízení ain-
stalaci p‡ijímacího za‡ízení. Dal¿í nutné
vedlej¿í náklady,jakonap‡. naznovuz‡ízení
spoleçnÿchtelevizníchantén, byjiæ musel
uhradit vlastníkdomu, p‡ípadnênájemníci.
P‡íspêvek mêsta by v kaædémp‡ípadê byl
poskytovánprost‡ednictvím�rmy, kteráby
montáæ za‡ízení provádêla.
Tatonabídkasetÿkájednakdomû, které

jsou sice napojeny na kabelovou televizi,
ale majítakénovéspoleçnételevizní antény
(pronájemníky, kte‡í seodpojili odkabelo-
vételevize), nanichæ nelzeinfokanál p‡ijí-
mat,jednakdomûnakabelovoutelevizi ne-
napojenÿcha p‡ijímajícíchtelevizní signál
pouze prost‡ednictvímspoleçnÿchantén.
Nabídkaseprototÿkátêchtodomû:

AntonínaSlavíçka29, 31, 36, 38, 40, Bohu-
slava Martinû7, 9, BoæenyNêmcové11, 13,
Çeskoslovenské armády 8, 10, Dimitrovo-
va 15, 17, 19, 21, Druæstevní 1, 2, 3, 4, 5,
7, 9, 11, Felberova 9, 11, 13, 15, Chleçic-
kého 21, 23, 25, Kijevská 1, 3, 5, 13A,
13B, Milady Horákové 54, Na Çervenici 9,
11, 13, Olbrachtova 2, 2A, Slezská 2-8,
Svitavská28-36, ¢tursova1-3, ¢vabinské-
ho 2, 4, 6, U Kojeneckého ústavu 11, 13,

UStadionu 84, 86, 88, 90, Vêtrná 1- 9
a 13-25, Zahradní 2A, 2B.
Bliæ¿í podmínkynapojení, zejménabu-

dou-li nutné rekonstrukce çi vedlej¿í ná-
klady avjaké vÿ¿i, mohouzájemci zjistit
usvitavskÿch odbornÿch �remTVA- SAT
SERVIS - ¢TEFKA MICHAEL a TELE-
VIZNï SERVIS- ”ïMALVÅCLAV.
Písemnoup‡ihlá¿kukp‡ipojení do-

mu mohou vlastníci domû (povê‡ení
zástupci) podat usekretariátustaros-
ty mêsta, ato nejpozdêji do 30. listo-
padu2002. Podle skuteçnéhozájmupak
bude zastupitelstvu p‡edloæen návrh na
uvolnêní prost‡edkûz rozpoçtu mêstaazá-
jemci informováni o dal¿ímpostupu.

Jakjetos vysíláníminfokanálu
(od 1. 7. t. r. se programjmenuje INFO)
Abychom se vyhnuli nedorozumêním,

musímezdûraznit, æeteleviznístudio Com-
visionSvitavyneníprovozovatelemvysílání,
alepouzevÿrobcemprogramuINFO. Mêsto
Svitavy neplatí za odvysílání, ale pouze za
vÿrobuprogramu, p‡esnêji zavÿrobutéçásti
programu, kteráse bezprost‡ednêtÿká Svi-
tav. Signáljep‡ená¿enpokabeluakpropo-
jení lokalit, kamkabel nevede, je pouæito
mikrovlnnÿchspojû. Zp‡íjmovÿchbodûje
pak signál programuINFOintegrován do
rozvodûvdomech. Fyzikální povahou¿í‡ení
rádiovÿchvlnje v¿ak dáno, æe signál z p‡e-
nosovÿchtrasjevêt¿inouzachytitelnÿi vje-
jich bezprost‡ednímokolí, coæ mohouvyuæít
jednotlivci a pomocí speciálního za‡ízení
programp‡ijímat. Ztoholzeodvodit, æe moæ-
nost individuálního p‡íjmuje spí¿e dopro-
vodnÿmjevem, av¿aknicnebrání soukromé
odborné�rmê(nap‡. pana ”ímala) pouæitel-
né za‡ízení prodávat. Ztechnického hledis-
kasejednáo analogovÿsatelitní p‡ijímaç.

Z JE D N ÅN ï RAD Y A ZASTU P I TE LSTVA M ë STA
Roz¿í‡eníp‡íjmu lokálního vysílánítelevize Upravenypodmínkypro

získánínájmu obecního bytu
Rada mêsta v çervnut. r. schválila no-

vou Smêrnici o hospoda‡ení s bytyve vlast-
nictví mêsta, v níæjsou mimojinézmênêny
a ponêkud zp‡ísnêny podmínky pro p‡ijí-
mání æádostí o nájembytu.
Základní ustanovenítohotooddílu‡íká,

æe doseznamuæadatelûbudezapsántako-
vÿæadatel, kterÿjestátnímobçanemÇeské
republiky ve vêku nej ménê osmnácti let,
nikdynemêl soudní vÿpovêâproporu¿ování
dobrÿch mravûv domê nebopro neplacení
nájemného, není dluæníkemmêstaasplñu-
je nêkterou z dal¿ích podmínek: a) nemá
vlastní byt aje ve mêstê p‡ihlá¿en ktrvalé-
mupobytudéleneædvaroky, b) nemávlastní
byt, ani zde nebydlí, ale pracuje ve mêstê
nejménêjedenrok, c) máve mêstêbyt atrva-
lÿpobyt del¿í neæ dvaroky, pracujeve mêstê
déleneæroka doloæí, æenabyt, kterÿuæívá,
má uzav‡en nájem na dobu urçitou a do
skonçenítétodobyzbÿvá ménêneæ dvaroky.
Doseznamunaopaknebudezapsánæa-

datel, kterÿ bude poæadovat byt proto, æe
jeho stávající byt nevyhovuje podle vyjád-
‡ení odborného léka‡e zdravotnímu stavu
nêkteré osobê, æijící ve spoleçné domác-
nosti, protoæe vtomto p‡ípadê lze situaci
‡e¿it nap‡íkladvÿmênoubytu.
P‡ípad, kdyosobatrvalebydlí ve mêstê

a p‡i¿la o byt v dûsledkuæivelné pohromy,
je za‡azen mezi p‡ípady, kdyje moænozís-
kat nájembytu mimo po‡adník.
Kapitola o uzavírání nájemních smluv

ajejichzmênbyladoplnênao ustanovení, æe
rada mêsta, kteráschvalujenájemnísmlouvy,
mûæerozhodnout o vy‡azeníæadatelez byto-
véhopo‡adníku,jestliæe neuposlechne vÿzvy
abez váænÿchdûvodûsevestanovenélhûtê
nedostaví k uzav‡ení smlouvy.
Podstatnÿchzmêndoznalo bodové hod-

nocení, kteréslouæíjakopodpûrnáaorien-
taçní metodaposuzování naléhavostijed-
notlivÿch æádostí. Zru¿eno bylo bodové
zvÿhodnêní: za poçet osob, které se mají
stêhovat do nového bytu, za têhotenství
(zohledñují se aæ narozené dêti do 18 let
vêku), zazdravotní nevhodnost bytuazado-
poruçení referátu sociálních vêcí. Naopak
novê bylo za‡azeno zvÿhodnêní mladÿch
manæelû do 35 let vêku, æadatelû, kte‡í
mají ve mêstêpracovi¿tê neboprovozovnu
(OSVÇ) aæadatelû, kte‡íjsouve mêstêtrvale
hlá¿eni s rozli¿ením, zdazdeskuteçnêbydlí
çi nikolivazdave mêstêæijí více neæ deset
let.
Vzávêrusmêrnicesestanoví, æeosoby,

kterékedni schválení novelybylyzapsané
vseznamu æadatelû o nájembytu avsez-
namuo bytovounáhradu, zûstávajívtêchto
seznamechzapsanéi nadále.Ilustraçnífoto
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�My¿árna� mêníkabát
Jistê jste si v¿imli, æe na poçátku

çervence vyrostlo kolemzákladní ¿koly
naulici T. G. Masarykale¿ení. Nákladem
témê‡ pêti milionû korun zde stavební
�rma OL &SPOLprovádí rekonstrukci
fasády. Letos toje první etapa, p‡i níæ
budeopravenaseverní avÿchodní strana
aprácebymêlybÿtdokonçenydolistopa-
du. Novinkoua milÿmp‡ekvapenímurçi-
têbudebudovazá‡ícísvêæízelení anovo-
tou. Druháetapaopravfasády(od¿kolní
jídelny, ze dvoraa moænái odcharity) by
se mêla udêlat p‡í¿tí rok. J. Petr

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

Otázkyzabezpeçování sociální péçeob-
çanûmmêstajsou pravidelnêjednouroçnê
projednáványradoui zastupitelstvemmêsta.
Stejnêjako v minulÿchletech také leto¿ní
zprávaobsahovalainformaceo çinnosti ne-
jensociálníhooddêlení mêstskéhoú‡adu, ale
v¿echsubjektû, kterésociální péçi obçanûm
poskytují.
Sociální zabezpeçení p‡edstavujet‡i sa-

mostatné okruhy sociálních dávek, které
spolu dojisté mírysouvisejí a vzájemnê se
doplñují. Prvnímokruhemjesociální poji¿-
têní(dávkydûchodovéhopoji¿têní, nemocen-
skéhopoji¿têní apodporavnezamêstnanosti,
vyplácenáú‡adempráce po dobu¿esti mêsí-
cû), druhÿmjestátní sociální podpora(nap‡.
p‡ídaveknadítê, porodné, rodiçovskÿnebo
zaopat‡ovací p‡íspêvek, poh‡ebné, p‡íspêvek
na bydlení çi dopravu a dal¿í dávky, které
vyplácí okresní ú‡ad) at‡etímokruhemje
sociální péçe poskytovaná mêstskÿmnebo
okresnímú‡adem. Tatopéçezahrnujepenê-
æité nebovêcnédávky, bezúroçnépûjçky, pe-
çovatelskou sluæbu, mimo‡ádné vÿhody pro
têæce zdravotnê postiæené obçany, ústavní
péçi, poradenskouavÿchovnoupéçi, kultur-
ní arekreaçní péçi a pracovnírehabilitaci.
Sociální péçeje poslednímstupnêmso-

ciálního zabezpeçení a protojsousociální
dávkyposkytoványaæv p‡ípadê, kdyæivotní
pot‡ebyobçananejsoudostateçnêzaji¿têny,
p‡estoæe jiæ byly vyçerpány v¿echny jeho
moænosti, vçetnêjiné pomoci zestranystátu.
Dávkysociální péçejsou poskytovány p‡e-
dev¿ímrodináms nezaopat‡enÿmi dêtmi,
nezamêstnanÿm(kterÿmuæ není vyplácena
podpora od ùP), dûchodcûmazdravotnê
postiæenÿmobçanûmaobçanûmpeçujícím
o bezmocnoublízkouosobu. Poçtyp‡íjemcû
vjednotlivÿchkategoriíchodroku1997ne-
ustálestoupají. Nejrychleji rostoupoçtyne-
zamêstnanÿch(z 259na760vroce2000,
mírnÿpokles nastal vroce2001-o 50p‡íjem-
cû), pomaleji rostoupoçtyrodins nezaopat-
‡enÿmi dêtmi (z 259 na 494 vroce 2001).
Çástkycelkovêvyplacenÿchsociálníchdávek
sez necelÿch16 milionûkorunvroce1997
vy¿plhalyna42,75 mil. vroce2000, vroce
2001 poklesly na 41,3 milionu korun.
Dávkyjsou poskytovány nejenveformê

penêæní, ale v nêkterÿch p‡ípadech ve for-
mêvêcné. Totehdy, není-li záruka, æeklient
(vêt¿inousejednáorodinys nezaopat‡enÿ-
mi dêtmi) vyuæije dávku k úçelu, k nêmuæ
jeurçena. Vêcnédávkyjsouvsouçasnédo-
bêposkytoványstopêti klientûmajednáse
p‡edev¿ímo úhradu nájemného, zálohza
odbêr energií, úhradu obêdû asvaçin dê-
tem, pop‡ípadê nákup potravin nafakturu.
Problémemjsou p‡eplatky na vyplace-

nÿchdávkách(neboli neoprávnênê vyplace-
nédávky), kterévznikajítím, æeklienti zatají

çi zamlçí skuteçnosti, které by vedly kza-
mítnutí nebo odejmutí dávky. Tyto p‡eplatky
seprûbêænêvymáhají av prûbêhuroku2001
se poçet dluæníkûsníæil z 270 na 210 a na
nedoplatcíchbylo uhrazenovíc neæ pûl mi-
lionukorun. P‡esto na konci loñskéhoroku
çinila dluænáçástkatémê‡ 990tisíc korun.

Nenárokové dávkysociální péçe
Vpravomoci povê‡enÿch obecních ú‡a-

dûje nejenposkytování dávekobligatorních,
tedy nárokovÿch, které jsou poskytovány
sociálnê pot‡ebnÿmobçanûm, ale také dá-
vekfakultativních, nenárokovÿch, kde práv-
ní úpravajednoznaçnê nestanoví podmínky
nároku a není dánzpûsob astanovení vÿ¿e
dávky. Natyto dávkytedyvznikánárokroz-
hodnutímp‡íslu¿ného orgánu aæ po p‡e-
zkoumání celkové sociální situaceæadatele
o dávku. Kaædáæádostje posuzovánaindivi-
duálnêa p‡ihlíæí sek p‡íjmûma majetkovÿm
pomêrûmæadatele, pop‡. spoleçnê posuzo-
vanÿchosob.
Nejçastêji poskytovanÿmi nenárokovÿmi

dávkami sociální péçejsou:
• Jednorázovápenêæitáavêcnádávkarodi-
nám s nezaopat‡enÿmi dêtmi, která mûæe

bÿt poskytnutatêhotnÿmæenámnebo rodi-
çûmnezaopat‡enÿchdêtí naúhradujednorá-
zovÿch mimo‡ádnÿch vÿdajû, které æadatel
o dávkunemûæeuhradit z vlastníchp‡íjmû.
Tentovÿdaj v¿aknesmí souviset sezhodno-
cenímnebo modernizací majetku.
• P‡íspêveknazvÿ¿enéæivotnívÿdaje mûæe
bÿt poskytnut obçanûm, kte‡í trvale pouæí-
vají ortopedickéakompenzaçní pomûckyaje
naobçanovi, abyprokázal,jakézvÿ¿enévÿda-
je mus pouæívánímpomûckyvznikají (nap‡.
p‡i pouæíváníinvalidníhovozíku, berlí, pro-
téz, zvÿ¿ené spot‡ebê elektrické energie
p‡i pouæívání kyslíkovéhokoncentrátoru, çi
vy¿¿í spot‡eba mycícha pracíchprost‡edkû
ustomikûa pod.). Tentop‡íspêveknení vá-
zán nazji¿ƒování sociální pot‡ebnosti æa-
datele, ale vzhledemktomu, æe sejedná
o dávku fakultativní, posuzují se skuteçnê
vzniklé zvÿ¿ené vÿdaje a p‡ihlíæí se kvÿ¿i
p‡íj mû. Vÿ¿e p‡íspêvku çiní maximálnê
200 Kç mêsíçnê.
• P‡íspêveknaprovoz úçastnickételefonní
stanice mûæe bÿt poskytnut sociálnê po-
t‡ebnÿmtêæce zdravotnê postiæenÿmobça-
nûmaobçanûmstar¿ím70let, kte‡í æijí
osamêle. P‡íspêvek mûæe bÿt poskytnut aæ
dovÿ¿eplnéúhradyzákladní mêsíçnísazby
programu HOME MINI, tedy 190 Kç.
• P‡íspêveknaindividuální dopravu: opráv-
nênou osobou pro poskytnutí p‡íspêvkuje
obçan s têækÿmi vadami nosného nebo po-
hybového ústrojí, obçan úplnê nebo prak-
ticky nevidomÿ (ke zdravotnímu stavu se
vyjad‡uje posudkovÿléka‡ OSSZ), rodiçe
(zarodiçe se povaæují také osoby, kterÿm
bylonezaopat‡enédítêsvê‡enodopéçe) ne-
zaopat‡eného dítête, kteréjeléçeno nakli-
nice fakultní nemocnice pro onemocnêní
zhoubnÿmnádoremnebo hemoblastosou.
P‡íspêvek se poskytuje v dobê nezbytného
léçeníakutnífázeonemocnêní. Proposkytnu-
tí p‡ípêvku musíæadatel splnittytopodmín-
ky: pravidelnê se individuálnê dopravuje,
nesmí bÿt dræitelem motorového vozidla,
není dopravován motorovÿmvozidlem, je-
hoæ dræiteli byl p‡iznánp‡íspêveknaprovoz
motorového vozidla z dûvodu, æe vozidlo
pouæívá pro pravidelnou dopravu æadatele
(tento p‡íspêvekposkytujeokresní ú‡ad).
Vÿ¿e p‡íspêvkuçiní 6.000 Kç nakalendá‡-
ní rok.
• P‡íspêvek na úhraduza uæívání bezba-
riérového bytu a garáæe: p‡íspêvek náleæí
uæivatelûmbezbariérového bytu, kte‡í mají
têækévadynosného nebopohybovéhoústrojí
nebo kte‡íjsou úplnê nebo prakticky nevi-
domí. P‡íspêvek se poskytuje opakovanê
açiní mêsíçnê 400 Kçzauæívání bezbarié-
rového bytu a 200 Kç za úhradu spojenou
s uæívánímgaráæe.

¢. ”eho‡ová



UpozornêníOdboræivotníhoprost‡edí Mêùp‡i-
pomíná, æe do 30. zá‡í 2002je nutno
zaplatit druhousplátku poplatkuza ko-
munální odpad. Tÿkásetotêchobçanû,
kte‡í vyuæili moænosti uhradit stanovenÿ
poplatek(372 Kçnaosobu) vedvousplát-
káchavprvnímpololetí zaplatilijenprv-
nísplátku. Sloæenkynaúhradudruhéçásti
poplatkujiæ bylyrozeslány.
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Opravujete dûm
nebo p‡istavujete byt
a scházívám peníze?
Pûjçíme vám!

Znovu po roce p‡icházíme s informací
o moænosti získat velmi vÿhodnou pûjçku
z fondurozvoje bydlení mêstaSvitavy, kte-
rÿje urçen na zlep¿ování bytového fondu
nebojehoroz¿i‡ování nástavbami, vestav-
bami nebop‡ístavbami. Fondlzepouæítjak
pro bytyve vlastnictví mêsta, taki pro po-
skytnutí nízkoúroçenÿch(5 aæ 6 %) pûjçek
jinÿmvlastníkûmbytovÿchdomû. Podrob-
nosti obsahujevyhlá¿kaç. 6/1996 mêsta
Svitavyve znêní pozdêj¿ích úprav.
Pûjçky z fondu bydlení jsou úçelové

alzeje poskytnout navyhlá¿kouvyjmeno-
vané úçely: opravast‡echy, dodateçnáizo-
lace proti vlhkosti çi obnovafasádyvçetnê
oplechování, tov¿eu domustar¿ího 10let;
dále naz‡ízení plynového neboelektric-
kéhovytápêní, naz‡ízení malé ÇOVkestá-
vajícímudomu, nazateplení obvodového
plá¿tê domu star¿ího 5let, na vybudování
WC, koupelny çi sprch. koutu v bytê, kde
dosudtoto za‡ízení nebylo. Pûjçkulze po-
skytnouttaké nast‡e¿ní nástavbubyturu¿í-
cí plochoust‡echudomu, navestavbubytu
do pûdního prostoru nebo p‡ístavbu bytu.
Pûjçkulze poskytnouti navíce úçelûna-
jednou, nelzeji ale získat opakovanê na
stejnÿúçel atÿæ dûmnebo byt.
Æadatelemo pûjçku mûæe bÿt pouze

vlastník obytné budovy na území mêsta
Svitavya kæádostijet‡eba mimojinédolo-
æit: doklad o vlastnictví objektu, stavební
povolení nebo ohlá¿ení stavby çi opravy,
kopiitechnickédokumentace, z níæjepatrné
zamÿ¿lené provedení stavby, p‡edbêænou
dohodus dodavatelemstavebníchprací.
Æádost o poskytnutí pûjçkyz fonduroz-

vojebydlení mêstavleto¿nímrocejenutno
doruçit bytovémuodboru MêùSvitavydo
31. ‡íjna2002. Oæádostechserozhodujevÿ-
bêrovÿm‡ízenímaposkytnutípûjçekschva-
lujezastupitelstvo mêsta.
Vyhlá¿ku a bliæ¿í informace obdræí zá-

jemci na bytovémodboru Mêù.
E. Maivaldová

Prázdninové mêsícejsou pro vêt¿inu
lidí obdobímvolnaa dovolenÿch, nêkteré
çinnosti se zpomalí, zdá se, æe se nic moc
se nedêje. Vûbec se to ale nedá‡íct o ob-
lasti stavebníchinvestic mêsta, kdy právê
vtomtoobdobíseprojevujezvÿ¿enáaktivi-
ta a odbor mêstského stavitele má práce
víc neæ dostatek.
Zaçátkemsrpnabylodokonçenoanovÿm

uæivatelûmp‡edáno prvníchçtrnáct bytû
v novémbytovémdomê NaVêjí‡i, dal¿í çtr-
náctibytová sekce bude dokonçena a p‡e-
dána uæivatelûm28. srpna. Ve vÿstavbêje
druhátzv. �mêstskávila� a vtéto dobê by
mêlabÿtzahájenai stavbavilyt‡etí. Vobou
opêt bude po deseti bytechs garáæemi.
Odçervence probíháopravast‡echyna

vile Mêù, nejd‡íve na severní stranê, ke

k‡iæovatce, paknajiæní; dokonçena mábÿt
v‡íjnu. Vedruhébudovê mêstskéhoú‡adu,
naT. G. Masaryka25, zaseprobíhávÿmêna
kotlû v kotelnê, kterásejiæ doçkala konce
své æivotnosti, dále vyvloækování komína
ainstalaceautomatickéregulace, kterázde
dosudchybêla.
St‡echa(p‡ekrytí, klempí‡sképrvky) vçet-

nê komínaseopravujetaké napoæární zbroj-
nici v Lánech, opravazaasi 220tisíckorun
by mêla bÿt dokonçena do konce srpna.
Nanámêstí Míruubudovyç. 83(prodejna

obuvi) dnesjiæ pravdêpodobnê nenajdeme
le¿ení acelÿ objekt py¿nê ukazuje novou
fasádus novÿmi okny, vÿlohami avstupními
dve‡mi. Celáoprava mêlastanoventermín
dokonçení doletníchslavností a pouti.

Z. Pokladník

MëSTOSVITAVYa
BYTOVÉ DRUÆSTVOSVITAVY
nabízí fyzickÿmi právnickÿmosobám
byty o velikosti 1+1 a 1+4

(oba s garáæí) v právê zahajované vÿ-
stavbê mêstskévily NaVêjí‡i. P‡edpo-
kládanÿtermín dokonçení vÿstavbyje
3. çtvrtletí 2003.
Jedná se o nájemní byty druæstevního
typu, které bude moæno po 20 letech
získat dovlastnictví odbytovéhodruæ-
stva, na nêæ mêsto p‡evede bezplatnê
svûj spoluvlastnickÿpoddíl budovy. Pod-
mínkoujesloæení çlenskéhovkladu,jenæ
çiní:
• 282.000 Kç ubytu 1 +1 (42 m2)
• 740.000 Kç ubytu 1 +4(106 m2)
• 102.000 Kç ugaráæe (19 m2)
P‡ihlá¿kylzepodata bliæ¿íinformacezís-
kat nabytovémodboru MêùveSvitavách
(ing. Tomá¿ková - tel. 550 260 nebo
sl. Chudová- tel. 550262).

Po uzávêrce
Rada mêstanasvéschûzi dne 19. srpna

2002 mimojiné projedná:
• vÿsledkyhospoda‡ení mêstaajím‡ízenÿch
organizací za1. pololetí roku(vÿsledkyjsou
p‡íznivé, i kdyæcelkovévÿdajejsouponêkud
vy¿¿í neæ p‡íjmy. Tento stavovlivnilo p‡ede-
v¿ímto, æedosudnebylot‡ebauskuteçnit pro-
dej podílovÿchlistûaçerpání úvêrûjepláno-
vánoaænadruhépololetí). Souçasnêprojedná
návrhnaúpravurozpoçtu mêstaprotentorok
nacelkovouçástkutémê‡359 milionûkorun
• informaci o prûbêhu organizování huma-
nitární pomoci povodní postiæenémuokresu
Písek
• návrh podmínek pro z‡izování parkova-
cích míst vzelenémpásuna Praæské ulici
• informaci o p‡ípravê aprûbêhu reformy
ve‡ejnésprávy, zejménajakprobíháabude
probíhat delimitace pracovníkû okresního
ú‡adu (Mêstskÿ ú‡ad Svitavy p‡ebírá 78
funkçních míst). Budetotaképrvníjednání
o budoucí struktu‡e mêstského ú‡adu

-svj-
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Svitavy, T. G. Masaryka27, LadislavJa-
vorka, æák6. t‡ídyZ¢Svitavy, Riegrova4,
MartinVi¿ña, æák9. t‡ídyZ¢Svitavy, So-
kolovská1 aMiroslavBenda, æák8.At‡ídy
Speciální základní ¿koly Svitavy.
Titul �Nejlep¿í studentroku2001/2�zís-

kalaTerezaDvo‡áková, studentkasextyA
GymnáziaSvitavy. Pat‡í dlouhodobêknejlep-
¿ímstudentûm¿koly, bêhem¿estiletstudiana
gymnáziu vædy prospívala s vyznamenáním.
Nejvêt¿ímúspêchemjejejí vítêzství vkon-
kurzu na dvouleté çlenství v Çesko-nêmec-
kémfórumládeæe, kdespoleçnês devíti mla-
dÿmi lidmi z ÇRjiæ nêkolikrát reprezentovala
republiku. Zvítêzila vokresními krajském
koleSOÇasesvoupracísevcelostátnímkole
umístilana15. místê. Jeçlenkou¿kolníhodi-
vadelníhosouboru, sekterÿmvyhrálakrajské
kolosoutêæe divadel poezie apostoupilado
národníhokolasoutêæe WolkerûvProstêjov.
Vtéto kategorii byli dále nominováni:

MarieBáçová, studentka3.Bt‡ídyObchod-
ní akademie a VO¢ESvitavy, AnnaNechví-
lová, studentka3.At‡ídySt‡ednízdravotnické
¿kolySvitavyaPetrZvé¿ka, studentt‡ídy
3. MSt‡edního odborného uçili¿tê auçili¿-
tê Svitavy. J. Petr

Vÿsledky vpo‡adí jiæ çtvrtého roçníku
anketyvyhlásilarada mêstav poslední den
uplynulého¿kolníhoroku. Tradiçnêtakbyli
ocenêni æáci, studenti auçni svitavskÿch
¿kol. Slavnostníhovyhlá¿enísevob‡adnísíní
mêstského ú‡aduzúçastnili v¿ichni nomino-
vaní,jejichuçitelé açlenovékomise provÿ-
chovuavzdêlání. Zrukoustarosty mêstap‡e-
vzali v¿ichni ocenêní malÿ �nançní dar ati
nejlep¿í sezapsali do pamêtní knihy mêsta.
Titul �Nejlep¿íæákroku2001/2�získala

AnetaBáçová, æákynê 5. At‡ídyzákladní
¿koly na námêstí Míru. Ve v¿ech p‡edmê-
techdosahujevynikajícíchvÿsledkû. Aktivnê
p‡istupuje i k mimo¿kolnímakcím, nav¿tê-
vujezákladníumêleckou¿kolu, pêveckÿsbor
avÿtvarnÿ krouæek ¿koly. ùspê¿nê repre-
zentovala ¿kolu v‡adê soutêæí: poçátkem
rokuse probojovala do celostátního �nále
vÿtvarnésoutêæe�VISAolympiádafantazie�,
vrecitaçní soutêæi reprezentovalaokres na
krajské p‡ehlídce v Hradci Králové. Jejím
nejvêt¿ímúspêchemje leto¿ní 1. místo
v mezinárodní matematické soutêæi Mate-
matickÿklokan2002.
Vkategorii æákû byli dále nominováni:

Linda Lidmilová, æákynê 9. Bt‡ídy Z¢

Anketa �Nejlep¿íæáka student
roku mêsta Svitavy�

Opravya údræba
vmate‡skÿch ¿kolách
Prázdninyjsoukaædoroçnêobdobím, kdy

probíhají nejvêt¿í opravy aúdræba najed-
notlivÿchp‡ed¿kolníchza‡ízeníchve mêstê.
Kromêtradiçního malováníjsounejvêt¿ími
akcemi za‡izování kuchyní bezkontaktními
bateriemi, celkováopravakuchynêv M¢Laç-
nov, novÿpovrchpodlahyv¿atnê M¢v Lá-
nech, nátêryokennaIX. M¢, dokonçujese
p‡eloæeníterasovédlaæbyainstalacenového
zábradlíteras vareálu M¢naVêtrné. Je p‡i-
pravenagenerální rekonstrukcev¿echpís-
kovi¿ƒ. Dosudbylovydánoz rozpoçtumêsta
p‡es 600tisíc korun. J. Petr

Svitav¿tímladífilatelisté
reprezentovali vOpole

Ve dnech 11. - 15. srpna se v polském
Opole konalo evropské setkání mladÿch
�latelistû. Za Çeskourepublikuse zúçast-
nil svitavskÿ krouæek mladÿch �latelistû
p‡i DDM, kterÿ v p‡í¿tímroce bude orga-
nizátorempodobnéhosetkáníveSvitavách.
Rada mêsta souhlasila s pouæitímznaku
mêstana materiálechklubuproleto¿níset-
kání a poskytlaúçastníkûmsetkáníformou
sponzorskéhodarutriçkaseznakemmêsta,
v nichæsesetkánízúçastnili a Svitavyre-
prezentovali.

-svj-

Na snímku vítêzky ankety Aneta Báçová (vlevo) a Tereza Dvo‡áková se starostou mêsta
VáclavemKoukalem. Foto M. Báça.

Netradiçnírozlouçení
se ¿kolním rokem

Zaçátkemçervencejsmedoredakcedos-
tali zpráviçku‡editelkyIII. Z¢s fotogra�emi
z akcí, které¿kolaprosvéæákyuspo‡ádala
nakonci ¿kolníhoroku. P‡estoæevtéto dobê
se v¿ichni jiæ p‡ipravujeme na blíæící se za-
çáteknového¿kolníhoroku, p‡íspêvekzve-
‡ejñujemejako malou vzpomínku na dobu
p‡edprázdninami.
Konec¿kolníhorokujep‡íjemnÿças urçi-

têpro kaædého æáka. Aabytoho p‡íjemna
byloje¿têvíc, rozlouçilijsmeseletos se¿ko-
louvevelkémanetradiçnê.
Pro právêvycházející æákyjsme zorga-

nizovali vposledním¿kolnímtÿdnu vpod-
veçerníchaveçerníchhodinách�super�dis-
kotékus profesionálnímdiskæokejemapro
men¿í dêti v úplnêposlednímtÿdnuvelkou
Dêtskoupouƒ. Zahájilyji maæoretkyze Zá-
kladní¿kolyv Laçnovê, bylyokouzlujícíaje
t‡ebapodêkovat nejenjim, ale i paní ‡edi-
telce apaní vychovatelce, které vystoupení
p‡ipravily.
Aco tedybylo navlastní pouti? Byla

tohospousta- nafukovacískákacíoáza, sve-
zení v koçá‡e taæenémkoñskÿmpotahem,
individuálníjízda na koních, st‡elba ze
vzduchovky, opékánívu‡tû, cukrovávata
anákupdrobnostívestánku, nafukovacíba-
lónkyaspoustazajímavÿchhersje¿têzají-
mavêj¿ítombolou. Ktomuv¿emuvyhrávala
hudba.
A dospêlí? Ti si mohli zahrát spoleçnê

s dêtmi volejbal vtêlocviçnê¿koly.
Zaplnênÿareál, spokojenétvá‡e dêtí

ah‡ejícísluníçkonásp‡esvêdçily, æetostálo
zato. Díkyv¿emorganizátorûm.

Jana Pernicová
Ze zprávy jsme �vy¿krtli� jen p‡ání

krásnÿch prázdnin aza to p‡ejeme v¿em
pedagogûm, dêtemijejichrodiçûmklidnÿ
aúspê¿nÿnovÿ¿kolní rok. -svj-
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Vleto¿ním¿kolnímroceprobêhljiæt‡etí
roçníksoutêæe Mládí avêdêní, kterouv Çes-
ké republice stejnêjako v nêkolika dal¿ích
evropskÿchzemíchvyhla¿uje �rmaSiemens.
Poslánímsoutêæeje podpo‡it u dêtí a mlá-
deæezájemo novétechnologie avéstje ktÿ-
mové spolupráci, rozvíjetjejich kreativitu.
Soutêæ vzbudila mezi æákyastudentyvel-

kÿzájem. P‡ihlásilosecelkem836tÿmûapo-
‡adatelés napêtímoçekávali, kolikz nichsvûj
projekt dokonçí. Vÿsledek p‡edçil ve¿kerá
oçekávání: ve vêkové kategorii A(druhÿstu-
peñzákladních¿kol a p‡íslu¿néroçníkyví-
celetÿch gymnázií) zaslaly svou prezentaci
122 tÿmy z celkového poçtu 461 p‡ihlá¿e-
nÿch, ve vêkové kategorii B(st‡ední avy¿¿í
odborné¿koly) 82z 375p‡ihlá¿enÿch. Toje
vesrovnání sjinÿmi zemêmi, kdesoutêæ pro-
bíhá, velkÿúspêch.

Porotusoutêæe, kterázasedala19. çervna,
çekalnelehkÿúkol: nominovatvobouvêkovÿch
kategoriíchpêt prezentací, kteréobdræí hlavní
cenyaurçit po‡adí nadal¿ích15 místech.
Svitavskÿ okres si vedl vsoutêæi velice

dob‡e. Mezi deset vítêzûse probojovali i stu-
denti GymnáziaveSvitavách. Dosoutêæep‡i-
hlásili multimediálníuçebnípomûckuII. svê-
továválka. PodvedenímPhDr. Ivany Pavli-
¿ovéji vytvo‡il tÿmve sloæení: Kosina Petr,
Pa‡ízek Tomá¿, ¢avelkaJaromír, VojtaJakub.
Porotci seshodli vjednom: Vsoutêæi sice

byli vyhlá¿eni vítêzové, aleto neznamená, æe
ostatní by bylo moæno oznaçit za poraæené.
V¿ichni soutêæící si dali na své prezentaci
velicezáleæet, vênovalijí mnohoçasuaener-
gie, vtêlili do ní çetné poznatky a nápady.
Podêkování si samoz‡ejmê zaslouæí i uçitelé,
kte‡ítÿmyvedli. P‡ípravaprezentacepronê
çasto znamenala mnoho hodin práce navíc.
Podlezpráv, kterédokancelá‡esoutêæevjejím
prûbêhudocházely, v¿akçlenovéi vedoucítÿ-
mûpracovali s nad¿enímazápalem. Mnozí se
jiæ dneszajímají o p‡í¿tí roçníkanovátémata.

Koncemçervna obdræeli çlenové v¿ech
tÿmû, které práci dokonçily, diploma malÿ
dárek(triçkos logemsoutêæe). Hlavní ceny
- znaçkovépoçítaçe¿kolám, odkudpocházejí
vítêznétÿmy- budoup‡edánynacelodenní
slavnosti, kteráseuskuteçní 30. zá‡í v prosto-
ráchTechnického muzeav Praze. Kromêslav-
nostníhovyhlá¿ení vítêzûzdebudeproæáky
astudentyp‡ipravenahranatéma�Setkáníse
slavnÿmi vynálezci� a dal¿í zábavnÿprogram.
Je¿tê p‡edslavností sealerozbêhnedal-

¿í roçníksoutêæe, kterÿbude vyhlá¿enjiæ
vzá‡í. P‡ihlá¿ky do soutêæe budou stejnê
jakov p‡edchozíchroçnícíchrozeslánydo
v¿echzákladních, st‡edníchavy¿¿íchod-
bornÿch ¿kol. Informace o probíhajícím
i p‡ipravovanémroçníkujsouprûbêænêzve-
‡ejñovány na internetové adrese soutêæe
www.siemens.cz/multimediaprojekt.

Dagmar Hartmannová,
kancelá‡ soutêæe Mládí a vêdêní ZçervnovévycházkyKardio Klubu do Pusté Rybné. FotoJ. Lahodnÿ.

Svitavskégymnáziummezivítêzi
soutêæe o multimediálníprojekt

Hnízdi¿tê po¿tolek
ve SvitaváchVdubnovémçíslezpravodaje Na¿e mês-

to se svitav¿tí obyvatelé mohli dovêdêt, æe
vleto¿nímroce bylapo¿tolkaobecnávyhlá-
¿ena Çeskouspoleçností ornitologickouza
tzv. �Ptákaroku�. Protoæejdeoznámÿdruh
ope‡ence, mohli tentokrát ornitologové p‡i
mapování hnízdi¿ƒ vyuæít poznatkû ve‡ej-
nosti. I v na¿emp‡ípadê náminformace,
vedoucí ke zji¿têní hnízdi¿ƒ, poskytli svi-
tav¿tí obçané, za coæjimtímto dêkujeme.

Na základê p‡edpokladûjsme se tedy
rozhodli nav¿tívit nejenjiævd‡ívêj¿íchletech
obsazená hnízdi¿tê, ale i místa, kde vleto¿-
nímrocepo¿tolkynaja‡eosobêdávalyinten-
zivnêvêdêt. Pohybempo mêstêjsmezjistili
v mêsíci çervnu4hnízdi¿tê, kde se vyskyto-
vala mláâata(vêæiçkaZ¢naulici T. G. Masa-
ryka, dvûr �rmy Tabák, komín�rmy Dinas
asilo ZZN). Zadal¿í dvê místa, kde mohly
po¿tolkyletos hnízdit, lze povaæovat varnu
Pivovaru Svitavy a budovu mate‡ské ¿koly
na ùvozev Lánech. Zdejsmev¿ak mláâata
nespat‡ili ajenvokolí bydlící obyvateléby
námmohli sdêlit vícepodrobností. Jedenpár
po¿toleksetaké vyskytoval v parçíku mezi
10. M¢ atiskárnou. Zde se ale také nepo-
da‡ilo zjistit bliæ¿í okolnosti jejich pobytu.

Kontrolovánabylarovnêæ místa, kdepo¿-
tolkyhnízdilyv minulÿchletech. Nabudovê
III. Z¢, kostele na námêstí nebo na vodo-
hospodá‡skémobjektu u Lánského rybní-
kav¿akletos kjejichhnízdêní nedo¿lo. Za
hnízdní prost‡edí lze povaæovat i nêkteré
okolní obce (nap‡. Hradec nad Svitavou,
Radimê‡, Dêt‡ichov, Koclí‡ov nebo Opa-
tov), kde ale bliæ¿í zji¿ƒování neprobêhlo.

Celkemjenámtedyznámohnízdêní çty‡
aæ sedmi párû vtomto roce ve Svitavách.
Napomêrnê vysokémpoçtupárûpo¿tolek
se z‡ejmê odráæí dostatek potravy (p‡ede-
v¿ímpolníchhlodavcû) vokolí mêstai sku-
teçnost, æe po¿tolkysi stále çastêji vybírají
k hnízdêní prostory ve mêstech. Mêjme
proto také na pamêti, æe je nutné tomuto
pro çlovêka uæiteçnému druhuzachovávat
prost‡edí pro hnízdêní, do kterého se v¿ak
bohuæel úspê¿nê stêhují i mêst¿tí holubi.

Za ZOÇSOP RybákSvitavy
Mgr. Ji‡í Mach

Klub kardiakû zvePo prázdninové p‡estávce p‡ipravujeme
pro ¿irokou ve‡ejnost nenároçnou pê¿í vy-
cházkukrásnÿmvendolskÿmúdolím. Délka
trasy: asi 4-6 kma8km.
Kdy: vsobotu 31. srpna 2002
Srazúçastníkû: svitavské nádraæí aza-

stávka na Praæské. Odjedeme vlakemv7:28
dostanice Kvêtnáu Poliçky, po novêzrekon-
struovanétrati.
ùçastníci z Poliçkyodjedouvlakem

v 07:45rovnêæ do stanice Kvêtná.
Odtudsevydáme pê¿kyzalesnênÿmúdo-

límdo Vendolí k památné lípê, která mê‡í
18 maje400aæ 500letstará. Kdobude mít
chuƒa náladu, mûæeseposilnit v místnísty-
lové hospûdce �U Kefurtû�.

Vednech13. aæ 15. zá‡í 2002 sesvi-
tavskÿ Kardio Klub zúçastní víkendového
rekondiçníhopobytusezamê‡enímnazdra-
vouæivotosprávu. Kurz probêhnev krásném
malohanáckém mêstê Jevíçku usanatoria
v penzionu �Eden�.

Za vÿbor Kardio Klubu
Jan Pokornÿ

P‡edsedouporotybyl ing. Pavel Kafka, ge-
nerální ‡editel �rmy Siemens ÇR, çlenem
mimojinéherec Sa¿a Ra¿ilov.
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Oznámenío zmênách
vnêj¿ího oznaçení

policie a prokazování
p‡íslu¿nosti k policii

Vyhlá¿kou Ministerstvavnitraç. 58/2002
docházíod1. çervence2002kezmênêvnêj-
¿ího oznaçení policie a prokazování p‡í-
slu¿nosti k policii.
Oduvedenéhodatasebudoupolicisté

prokazovat novÿmi sluæebními prûkazy
(obr. 1), kde nebudouuvedenaosobní data
policisty - j méno, p‡íj mení, akademickÿ
titul. Ve‡ejnost bude policistu policistu
nebozamêstnanceidenti�kovat podlejeho
osobního evidençního çísla.

Sluæební prûkaz p‡íslu¿níkaPolicie Çes-
ké republiky, platnÿ od 1. çervence 2002,
je ve formê plastové karty orozmêrech
85,6x 54 mm. Barva podtiskového rast-
ru plynule p‡echází ze zelené do modré.
Vhorní çásti dokladujev mod‡eorámo-
vanébíléplo¿enápis POLICIEzelenÿmi
çernêorámovanÿmi písmenyapodnímná-
pis ÇESKÉ REPUBLIKYvbarvê çerné.
Vlevéçásti dokladujeti¿tênápodobadræi-
teleorozmêrech26x35 mm. Vpravéçásti
jsoudvê bílé plochy. Horní plochaobsa-
huje çernê vyti¿têné ¿estimístné osobní
evidençní çíslopolicistya dolní plochada-
tumvydání dokladu. Vpravé dolní çásti
dokladujepodpis ministravnitra. Vest‡ed-
ní çásti dokladuje umístênplnê metalickÿ
hologram, vjehoæ st‡eduse st‡ídají motivy
velkéhostátníhoznakua kontury hranic
Çeskérepubliky.

Mêní sei odznaksluæby
kriminální policie avy-
¿et‡ování(obr. 2), kte-
rÿtvo‡í kovovÿovál
modré barvy s orá-
movánímve st‡íbrné
barvê. Vhorní çásti
odznaku je plastickÿ
symbol policie, podním

jsou t‡i vodorovné pruhy
v národních barvách anápis

�Sluæba kriminální policie avy¿et‡ování�
st‡íbrnébarvy. Vdolníçásti odznakujeryté
pêtimístné çíslo.

npor. Stanislav Dobe¿,
tiskovÿ mluvçí O”PÇR

Pobertové a podvodníci
7. çervence p‡edpûlnocí se stráæníkûm

zdálo podez‡elé, kdyæ dvajimdob‡e známí
muæi se pohybovali s ruçnímvozíkemvblíz-
kosti benzinové çerpací stanice. Ukázalose,
æe dotyçní p‡edtímvnikli do prostorupivo-
varua �vypûjçili�si zdenêkolikp‡epravek
s pivními lahvemi. Neobsahovaly sice jiæ
pivní mok, ale povedené dvojici se hodily
i tak. Dal¿í ¿et‡ení trestného çinu p‡evzala
PÇR. Oçty‡i dny pozdêji vzniklo dûvodné
podez‡ení, æe uvedení muæi vtrestné çin-
nosti pokraçují, protoæe byli v noçníchhodi-
náchopêt p‡istiæeni hlídkou mêstské policie
s dal¿ímnákladempivníchlahví.
1. srpnakolemdesátéhodinypoæádali dva

neznámí muæi prodavaçkuvnovinovémstán-
kuorozmênênívelkÿchbankovek. Pojejich
odchoduzjistila, æeji p‡ipravili o 1600 Kç.
Stejnêsi poçínali denp‡edtímvLitomy¿li, kde
jimtatoçinnost p‡ineslaziskçty‡tisíc korun.

Podvlivemalkoholu
Hlídky musí çasto‡e¿it p‡ípadynaru¿o-

váníve‡ejnéhopo‡ádku, kteréhosedopou¿-
têjí osobypodvlivemalkoholunebojinÿch
omamnÿchlátek. Vÿçet têchto zákrokû by
byl dlouhÿapopisudálostítémê‡stejnÿ. Nej-
çastêji sejedná o oznámení, æe �znavená�
osobaleæí nêkde nave‡ejnémprostranství.
Zdalekasejiæ nejednájeno muæe, aleobças
se objeví takto postiæenéi æeny. Nap‡íklad:
7. çervence kolempáté odpoledne nalezli
stráæníci naulici 5. kvêtnapodnapilou, polo-
svleçenouæenu, neschopnouuvést svéjmé-
no, opodál pohozené kolo; bohuæel to nebylo
poprvé, kdysetatoæenazatakovÿchtookol-
nostísetkalas mêstskoupolicií. Vnoci z 2. na
3. srpensevprostorubenzinovéçerpacístani-
ce pohybovala 18letáæenaz Hulína, hovo‡ila
velmi zmatenê, obtêæovala personál abyla
zjevnêpodvlivemneznáméomamnélátky; po
dohodêsléka‡i bylap‡evezenadonemocnice.
21. çervence odpoledne se doæadoval

vstupunasluæebnu mêstské policie podna-
pilÿmuæs tím, æechcepodatstíænost napo-
stup mêstsképolicievsouvislosti s napa-
dením Otty Absolona vloñskémroce. Byl
vyzván, abyse dostavil ve st‡ízlivémstavu,
alejiæ tak neuçinil. P‡esto mu bude dána
moænost, abysevyjád‡il kesvémuchování,
protoæe se p‡itomdopustil dvoup‡estupkû,
navíc v p‡ítomnosti svého nezletiléhosyna.
22. çervencev 0:40vyjeli stráæníci pro-

vê‡it stíænost na ru¿ení noçního klidu na
koupali¿ti. Na místê se ukázalo, æe skupinka
podnapilé mládeæe nejenæe vnikla nakoupa-
li¿tê p‡es plot, alecákání v bazénuprovázela
je¿têhlasitÿmi projevy. Nemohli seprotodivit,
æe sejimnoçní koupel ponêkudprodraæila.

Nadruhé místov po‡adí çetnosti p‡ípadû
lzeza‡adit ‡idiçe, kte‡í v alkoholovémopo-
jení ‡ídí vozidla. Jedentakovÿjezdil v noci
22. çervence neosvêtlenÿmosobnímvozem
ponámêstí, porefÿæi a dokoncei v podloubí.

Mêstská policie informuje
Osádka moænázkou¿elakaskadérskékousky,
protoæe dva z ní se pokou¿eli stát p‡i jízdê
naautê. Hlídkoubyli zastaveni p‡i prûjezdu
uliçkou Pod Vêæí. Policie ov¿empro tako-
voutojízdunemêlaæádné porozumêní aje-
jichsnahupat‡içnê �ocenila�.

Kamery mají bystré oçi
12. çervence p‡edpûlnocí upoutalo po-

zornost obsluhykamerového systémujedná-
ní dvouobçanûtmavé pleti. Zatímco star¿í
z nichbavil muæesedícíhonalaviçce, mlad¿í
zase vênoval pozornost jeho batohu aaby
hosnadnamístênezapomnêl, radêji hovzal
ho �do své úschovy�. P‡ivolané hlídce oba
samoz‡ejmêtvrdili, æe o niçemnevêdí.
14. çervence kolemdesáté veçer byla

kamerouzachycenavpodloubí stojící skupi-
narómské mládeæeazezáznamubylopatrné,
æev¿ichni zkoumajíobsahnêjaképenêæenky.
Jakse ukázaloo dvadnypozdêji, penêæen-
ka pocházelaz dal¿ího odcizeného batohu.
16. çervencekolemjednéhodinyv noci

byly díky kamerámp‡istiæeny dvê æeny p‡i
krádeæi kvêtinovévÿzdobynanámêstí Míru;
stráænícijimuloæili blokovoupokutou.

Prodlouæil si dovolenku
7. çervencepozdêveçerseugaráæí v Lá-

nechdel¿ídobupohybovaloasi ¿est mladíkû.
Jejich chování se obçanûmjevilojako po-
dez‡elé azavolali stráæníky. Ti p‡i kontrole
zjistili, æe najednoho z mladíkû, 17letého
chovance vÿchovného ústavu, je vyhlá¿eno
pátrání, protoæesenevrátilz dovolenky. Byl
p‡edán polici a následujícího dne eskorto-
vándonejbliæ¿íhovÿchovnéhoústavuv Brnê.

Dêkujeme
Chcemetímto podêkovat v¿emobçanûm,

kte‡í si v¿ímají dêní kolemsebeap‡edávají
námrûzné poznatky. Æeto nejsou vædyjen
negativní jevy svêdçí nap‡íklad oznámení
z 27. çervence, které se tÿkalo zvlá¿tního
chovánílabutírodinynarybníce. P‡i provê‡o-
vánítohotooznámeníjsmese pakdozvêdêli,
æe ochránci p‡írody�podstrçili�tétolabutí
rodince cizí mládê kvÿchovê ajeho nová
rodinasi na nêj právêzvyká.

M. Sádlíková

P‡i de¿tivémpoçasípomáhajíkamerysledovat
stavvodyv‡eceSvitavê. Snímekzkameryç. 3.

Obr. 1

Obr. 2Obr. 2
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Pozvánka na sportovníakce
NE25. 8. Kopaná: TJ Sy- P‡elouç (12:45st., 15:00 ml. - KPdorost, stadion Míru)

TJ Sy- Pardubice �B� (17:00- divize muæi, stadion Míru)
SO31. 8. Kopaná: TJ Sy �A�- T‡emo¿nice (9:00st., 10:45 ml. - KPæáci, stadion Míru)

AMKSy: I. liga druæstev(16:00- plochodráæní stadion Cihelna)
NE1. 9. Kopaná: TJ Sy �B�- Králíky(9:00st., 10:45 ml. - I. Bt‡. æáci, h‡i¿tê Sy- Lány)

TJ Sy �B�- Tesla Pardubice (17:00- I. At‡. muæi, stadion Míru)
SO7. 9. Modelklub: MÇR- RC auta(9:00- areál Cihelna)

Kopaná: Svitaváçek CUP2002 (9:00- turnaj p‡ípravek, stadion Míru)
Volejbal: TJSvitavy- So. ÇeskáT‡ebová�B�(10:00- muæi, KPII. t‡., h‡i¿têzaNár. domem)

TJ Svitavy �B� - Sp. Poliçka(10:00- æeny, h‡i¿tê za Nár. domem)
NE8. 9. Kopaná: TJ Sy- Velim(17:00- divize muæi, stadion Míru)

Modelklub: Ve‡ejnásoutêæ kategorie U¢(areál Cihelna)
ST11. 9. Atletika: 5. kolo KPdruæstev ml. æactva(9:00- stadion Míru)

Kopaná: TJ Sy �A� - SKSlavia Praha(17:00- 3. kolo Poháru ÇMFS, stadion Míru)
SO14. 9. Kopaná: TJ Sy �A� - Ç. T‡ebová(9:00st., 10:45 ml. - KPæáci, stadion Míru)

TJ Sy �B�- AFKChrudim�B� (17:00- I. At‡. muæi, stadion Míru)
Atletika: 3. kolo KPdruæstevjunio‡i ajuniorky(9:00- stadion Míru)
Modelklub: MÇR- U, F2D(areál Cihelna)

NE15. 9. Kopaná: TJ Sy �B�- Holice (9:00st., 10:45 ml. - I. Bt‡. æáci, h‡i¿tê Sy- Lány)
Modelklub: MÇR- U, F2D(areál Cihelna)
Volejbal: KPv minivolejbalu dívek(9.00, turnaj, h‡i¿tê za Nár. domem)

NE22. 9. Kopaná: TJ Sy- SKPPardubice (12: 15 st., 14:30 ml. - KPdorost, stadion Míru)
TJ Sy- Rychnov n/Kn. (16:30- divize muæi, stadion Míru)

SO28. 9. Kopaná: TJ Sy �A�- Chrudim�B� (9:00st., 10:45 ml. - KPæáci, stadion Míru)
Modelklub: Ve‡ejnásoutêæ F1H, A3, H( areál leti¿tê Vendolí)
Volejbal: TJ Svitavy �B� - SKO Hlinsko (10:00- æeny, KPII. t‡., h‡i¿tê za Nár. domem)

TJ Svitavy- So. Kerhartice (10:00- muæi, h‡i¿tê za Nár. domem)
NE29. 9. AMKSy: Volnÿzávod(14:00- plochodráæní stadion Cihelna)

Kopaná: TJ Sy �B�- Hlinsko (16:30- I. At‡. muæi, stadion Míru)
J. Petr

Na¿e sportovní hala �Na St‡elnici� slaví
své první narozeniny ajistêje na místê tro-
charekapitulace.
Zázemí zde na¿laçeská muæskái æenská

volejbalováreprezentace. Svitavya dal¿í mês-
tavregionu(Litomy¿l, Poliçka, MoravskáT‡e-
bová, ùstí n. O., Vysoké Mÿto, Rychnovn. K.)
vidêla p‡es 20 volejbalovÿch mezistátních
utkání. Jakosoupe‡i se na¿imreprezentantûm
postaviladruæstva Evropy(Polsko, Ukrajina,
”ecko), Asie(Japonsko), Austrálie a Ameri-
ky(Kanada).
Neménê vÿznamnÿmbylo uskuteçnêní

basketbalovÿch mezistátních utkání aze-
j ména organizace �All Star Game�, kdy se
Svitavámp‡edstavilyvÿbêry nejlep¿íchbas-
ketbalistû çeskÿch klubû. Ocenêní za skvê-
lou organizaci zaslouæí oddíl basketbalu
vçele s ing. Ivo Hejdukem.
Dûleæitou sloækou svitavského sportuje

práces mládeæí asportovnê- rekreaçní akti-
vity pro svitavskou ve‡ejnost. Je potê¿ující,
æehalaposkytlaodpovídajícízázemí organiza-
ci mládeænickÿchfotbalovÿchturnajûa dala
prostor i florbalovému oddílu. Díky aktivi-
támvolejbalistû si mohla kvalitu svitavské
palubovkyvyzkou¿eti ‡adaamatérskÿchdruæ-
stevz regionup‡izahajovacímturnaji �Mêstské
volejbalovéligy�.
Utkánímçeskÿchvolejbalisteks Kanadou

skonçilo �Svitavské volejbalovéléto 2002�,
kterébyspí¿ezaslouæilop‡ívlastek�volejbalo-
vé ¿ílenství�. Samoz‡ejmê vtomdobrémslova
smyslu. To, co se díky organizaçnímschop-
nostemvolejbalovéhooddíluodehrálov hale
anavenkovníchkurtechbêhemleto¿níholéta
snadnemáv historii Svitavavolejbaluobdo-
by. Pokudjet‡ebanêkohojmenovat, pakjsou
to Marcela Sezemská a Petr Sezemskÿ(matka
asyn), kte‡íjsou hlavními tahouny çinnosti
oddíluvolejbalu.
Kaædá dobrá práce si zaslouæí odmênu.

Vê‡ím, æe uskuteçnêní mezistátníhovolejba-
lovéhoturnaje- �Hejtmanskéhopoháru2002�
zaúçasti kvalitníchdruæstev Bulharska, Chor-
vatska, Slovenskaa ÇRbymohlotouodmênou
pro Svitavybÿt. Pûjde bezesporuosportovní
vrchol avelkouspoleçenskouudálostleto¿ní
sezónyp‡edodletemna¿ichreprezentantûna
MSdoArgentiny. Chtêl bychtoutocestoupo-
dêkovat a‡íci v¿emsponzorûm, obchodním
partnerûmaspolupracovníkûm, kte‡í se po-
díleli naaktivitáchv probêhlémobdobí, æesi
jich velice váæímajejich vst‡ícnost mi byla
oporou. Chci podêkovat také vedení mêsta
azastupitelûm, kte‡í mi dali dûvêru, a podê-
kovánípat‡ísvitavskéve‡ejnosti, protoæesvÿm
zájmem prokázala, æe Svitavy si takovouto
sportovní haluzaslouæí.

Zdenêk Cikrdle

Rokprovozu haly
aneb co v¿e se nám poda‡ilo


