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Náv¿têva vBanské ¢tiavniciVe dnech6. - 9. zá‡í nav¿tívila dele-
gace mêstavçelesestarostouVáclavem
KoukalemBanskou¢tiavnici. Setkalase

p‡edstaviteli okresního ú‡adu, s ‡editeli
místníchzákladníchast‡edních¿kol azá-
kladníumêlecké¿koly. Bylynavázánydal¿í

osobní kontakty, které budouvyuæityk bu-
doucí vzájemné spolupráci mezi ¿kolami.
Velmi zajímavábylaprohlídkaSt‡ední prû-
myslové¿kolyrestaurátorské ataké prohlíd-
ka místnízákladní ¿koly. Souçástí programu
náv¿têvybylaúçast naslavnosti Sv. Huber-
ta, odehrávající se naloveckémzámeçkuve
SvatémAntonupoblíæ okresního mêsta. Tato
kaædoroçnê po‡ádaná akce p‡ilákala letos
více neæ patnácttisíc milovníkû myslivosti
z celéhoSlovenska. ùçastnil sejíi p‡edse-
davlády SRpan Dzurinda.
Zástupci okresu Banská ¢tiavnica nav-

¿tíví Svitavy koncemzá‡í, kdyse ve mêstê
sejdoudelegacev¿echpartnerskÿchasp‡á-
telenÿch mêst. Kromê Banské ¢tiavniceto
jsouholandskÿ Weesp, nêmeckÿStendal
a Plochingen, polské Pulawy. Setkání se
uskuteçní u p‡íleæitosti 10. vÿroçí pode-
psání partnerskésmlouvys mêstemWeesp.

Mgr. J. Petr
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Spoleçnéjednání delegacíprobíhalovzasedací místnosti Okùv Banské ¢tiavnici.

Co p‡inese reforma ve‡ejné správy
Dobrázpráva

pro obçany mêsta
Dnes jiæ jejisté, æe na �svém místê�

zatímzûstanou referáty státní sociální pod-
pory, dopravy aobrany aochrany obyva-
telstva, av¿aks novÿmi názvy�odbor... Mêù
Svitavy�. Pravdêpodobnê ale dojde ke zmê-
námv umístêní nêkterÿchstávajícíchod-
borû mêstskéhoú‡adu. Alezaçnêmehezky
odzaçátku.
Vesdêlovacíchprost‡edcíchseoreformê

ve‡ejné správy ajejímprûbêhu objevuje
mnohoinformací, nêkteréjsouneúplné,jiné
mírnêzkreslující... OkresSvitavypat‡íktêm,
kterésereformouzaçalyzabÿvat velmi brzy
a p‡esto, æenêkterédetailykoncepcerefor-
mydoposudnejsouzcelaujasnênya up‡es-
nêny,jsouotázkyp‡esunukompetencíz Okù
na povê‡ená mêstatémê‡ uzav‡eny.
První souhrnnêj¿í materiál, popisující

postup delimitace pracovníkû z okresního
ú‡aduanávrhbudoucíhoorganizaçníhoçle-
nêní Mêstskéhoú‡aduveSvitaváchprojed-

nalarada mêstavsrpnu. Jiæ p‡edtímrada
vyslovilasouhlasstím, abypo1. lednu2003
byly z‡ízeny nové odbory Mêù, ato odbor
dopravy, odbor státní sociální podpory
aodbor obrany aochrany obyvatelstva,
asouhlasilatakés tím, æejejichvedoucími
se stanou dosavadní vedoucí p‡íslu¿nÿch
referátû Okù.
Na MêùSvitavybudedelimitovánocel-

kem78funkçních míst, vçetnê37pracovní-
kû zabezpeçujících çinnost státní sociální
podporynaúzemí celéhosouçasnéhookre-
su. Têchtot‡icetsedmpracovníkûbudejako
odbor MêùSvitavyfungovat dodubna2004
a pak budou buârozdêleni najednotlivá
mêsta nebo moænájako celek p‡evedeni
pod �jiné velení�.

Najednánírady9. zá‡íjiæ byl p‡edloæen
konkrétní návrhnovéhoçlenêní mêstského
ú‡adu, podle nêhoæ vzniknounêkteré dal¿í
odbory, jiné naopak zaniknou zaçlenêním
jejich çinnosti do odborû novÿch. Rada
s p‡edloæenÿmnávrhemvyslovila souhlas,
stejnêjakos p‡edbêænÿmnávrhemnaobsa-
zení pozic vedoucích odborû. Organizaçní
uspo‡ádáníjednotlivÿchodborûaobsazení
jednotlivÿch míst budeobsahemdal¿ích
jednání a bude nemálo souviset i s tím,
kteréagendybudesvitavskÿú‡advykonávat
proostatní mêsta. Tojep‡edmêtemprojedná-
vanÿchvzájemnÿchve‡ejnoprávníchsmluv
(zde se nap‡íkladjednáozmínênouoblast
dopravyçi obranyaochranyobyvatelstva).

Pokraçování nastr. 2
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Pokraçovánízestr. 1

Kams nimi?S p‡evodemkompetencí a ú‡edníkû p‡í-
mosouvisí otázka, kamje mêsto�posadí�. Jiæ
jsmepsali otom, æezastupitelstvo mêstaroz-
hodlo, æenep‡ij menabídkunavyuæití budov
okresníhoú‡aduazrekonstruujeobjektyvlast-
ní. Zareáluuvily Mêùsekoncemtohotoroku
vystêhují Technickésluæby mêstadonovÿch
prostornaulici Tovární acelÿareál budes do-
tacístátuopravenaupravenpro mêstskÿú‡ad.

Nej ménê jeden rok zûstanou delimitovaní
ú‡edníci v budovêokresníhoú‡adua pakse
p‡emístí. Ve stávajících budovách mêstské-
ho ú‡adudojde kezmênê �sídla� nêkterÿch
odborû, konkrétnê se to bude ‡e¿it v‡íjnu
alistopadu.
Otom, æe se radnice zabÿvala otázkou

rozvoje mêstského ú‡adu komplexnê svêdçí
fakt, æe vyzvalat‡i architekty, aby vypraco-
vali ideovÿ návrh, jak by celé území TSMS,
vçetnêçástí, kterédnes vyuæívajíi dal¿í �rmy,

Cop‡inesereformave‡ejnésprávy mohlovbudoucnuvypadat. V¿echnyt‡i p‡ed-
loæenénávrhyposoudili dvaodborní garanti,
architekti z Brna a Prahy, a po p‡edstavení
jednotlivÿch projektûjejichzpracovateli apo
diskusi radahlasovánímrozhodlaveprospêch
návrhuJana a Petra Stolínovÿch(viz obr.).
Vpolovinêzá‡í dostali Stolínovi podklady

pot‡ebné prozpracování rozsahuprací I. eta-
py prací - vlastního objektu TSMS. Vtomto
�úçku� mají vzniknout prostory pro asi 60
ú‡edníkû, tj. p‡ibliænê40kancelá‡ís moder-
nêj¿ím‡e¿eníminteriéru, kterÿ by mêl bÿt
více otev‡en náv¿têvníkûm(obçanûm). Do
konceleto¿ního‡íjna má bÿt vypracovánpro-
jekt prostavební povolení, dokoncelistopa-
duprojekt prozadání stavby. Vprosinci 2002
aælednu2003by mêloprobêhnout vÿbêrové
‡ízení nazhotovitele, zahájení prací sep‡ed-
pokládávúnoruaæ b‡eznu. V¿echnypráce by
mêly bÿt hotovétak, abyse nejpozdêji kon-
cemp‡í¿tíhoroku mohli ú‡edníci stêhovat.
Vdal¿í etapê by mêlo dojít k p‡estavbê

�stodoly� p‡i Dvo‡ákovê ulici a nêkdyv bu-
doucnu, bude-li mêsto mít zájema hlavnê
peníze, mûæe bÿt p‡istavena dal¿í budova
(mezi ú‡edníky sejiæ ujal název �rádio�),
kamby se p‡emístili v¿ichni ú‡edníci z bu-
dovy na T. G. Masaryka 25. Vznikla bytak
zcelanovádominantajednéçásti mêsta, no-
vé správní centrum.

Bc. L. Dobe¿, J. Svobodová

Zastupitelstvomêsta dne 28. srpna 2002
Projednalo avzalo na vêdomí zprávu

o sociální problematiceve mêstê azprávu
ovyhodnocení minulého¿kolníhorokuap‡i-
pravenosti ¿kolníhoroku 2002/3.
Vyhovêlo æádosti Nemocnice Svitavy

aschválilo poskytnutí p‡íspêvku ve vÿ¿i
900tisíc korunnap‡ístrojové vybavení pro
jednotkuintenzivní péçe (JIP).

ZamítloæádostZákladníkynologickéorga-
nizaceveSvitavách-Laçnovêo p‡íspêvekve
vÿ¿i necelÿch 73tisíc korun navybudování
oplocení uvaæovaného vÿcvikovéhost‡ediska
v prostoru poldru (suché retençní nádræe)
v Laçnovê, ato z dûvoduzamítavého stano-
viskavodohospodá‡ského orgánu.
Podle návrhu komise pro têlovÿchovu

asport, kteráp‡i svémposuzovánívycházela
z podanÿchæádostí oddílûa klubû, zastupi-
telstvoschváliloposkytnutí sponzorskÿch
p‡íspêvkû sportovnímoddílûmTJ Svitavy
vcelkovévÿ¿i 50.000 Kç(oddílûmflorbalu,
plavání, kopané a volejbalu po deseti tisí-
cíchkorun, oddíluatletiky¿esttisíca oddílu
stolníhotenisuçty‡i tisíce).
Neschválilo �nançní spoluúçast mêsta

Svitavy p‡i vÿstavbê Domu s peçovatelskou
sluæbou(DPS) v Koclí‡ovê. Dûvodemjesku-
teçnost, æeSvitavymajívlastní DPSs dvanác-
ti byty, kterésicejsouplnêobsazenéa mêsto
eviduje dal¿ícht‡ináct æádostí, prûzkumem
mezi æadateli v¿ak bylo zji¿têno, æe v¿ichni
sek moænosti ubytování v Koclí‡ovêstaví ne-
gativnê.

Schválilonavÿ¿ení nákladûnazpracová-
ní projektové dokumentace narekonstrukci
mostû alávek na ‡ece Svitavê v úseku od
svêtelné k‡iæovatkypo Hradec nadSvitavou
z rozpoçtovanÿchstotisíc na 624.750 Kç.
Dûvodemje skuteçnost, æe pûvodnê se uva-
æovalosezpracovánímprojektunajedennebo
dva mosty, nyní budou projektyzpracovány
nav¿echny mosty alávky, ato aæ do úrovnê
pro územní ‡ízení a stavební povolení. Do-
kumentacebude mít dvêçásti: první- naza-
loæení mostû alávek- si p‡evezme Povodí
Moravyazahrne dosvÿchprací naúpravê
toku, druhou- na horní çást opêr, mostovky,
lávky a p‡eloækyinæenÿrskÿchsítí - p‡evez-
me a buderealizovat mêsto.
Projednalo informaci otom, æe k 1. led-

nu2003sezezákonap‡evádêjí z‡izovatelské
funkcevûçi OkresníknihovnêveSvitaváchna
mêsto Svitavy, vçetnê p‡evedení celého kniæ-
níhofonduokresní knihovny, kterÿje roz-
místênvjednotlivÿch místníchknihovnách
naúzemí celéhookresu. Najednání starostû
mêstaobcí, kdejsouknihovnyumístêny, bylo
dohodnuto, æekaædáobecçi mêstop‡evezme
z‡izovatelskoufunkci kesvé místní knihovnê
(dokoncerokujsouv¿echnysouçástí okresní
knihovny) a mêstoSvitavyjimformoudarup‡e-
vede kniæní fond,jenæjev �jejich� knihovnê
umístên. Usnesenímzastupitelstva, kterébude
slouæit jako podklad projednání zastupitel-
stev mêstaobcíoz‡ízeníjejichknihoven, byl
tento zámêr oznaçenza nejschûdnêj¿í a byl

schválen. P‡evodyby mêlybÿt schválenyza-
stupitelstvemv prosinci t. r.
Zastupitelstvoschváliloobecnêzávaz-

nouvyhlá¿ku, kterousevydávánovÿ‡ádve-
‡ejnéhopoh‡ebi¿tê(h‡bitovaaurnovéhoháje).
Ten mimojiné stanoví nap‡. dobu, v níæje
poh‡ebi¿tê zp‡ístupnêno ve‡ejnosti, rozsah
poskytovanÿchsluæeb, povinnosti náv¿têv-
níkûpoh‡ebi¿tê, podmínkyproz‡izování hro-
bovÿchza‡ízení a proprovádêní prací napo-
h‡ebi¿ti. ”ádbudevyvê¿ennapoh‡ebi¿tích.

J. Svobodová

Bytovépo‡adníky
nebudou doplnêny

Vædy naja‡e a na podzimjednárada
mêsta o doplnêní po‡adníkû pro poskyt-
nutí náj mu bytu z majetku mêsta, ato
bytového po‡adníku apo‡adníku bytovÿch
náhrad. Obatytopo‡adníkybylynaposledy
doplnênyletos vb‡eznu, kdy byl schválen
¿estimístnÿ bytovÿ po‡adník a dvoumíst-
nÿpo‡adníkbytovÿchnáhrad. Protoæe od
té doby se poda‡ilo uspokojit pouzejed-
nohoæadatele z po‡adníkû, p‡ijalarada
mêsta návrh bytové komise asouhlasila
s tím, æe æádnÿ z po‡adníkû nebude na
období dokonceb‡ezna2003doplñován.

-svj-
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Informace kvolbám
VolbydoZastupitelstvamêstaSvitavy

se uskuteçní v pátek1. listopadu2002
od14: 00do22:00hodinavsobotu
2. listopadu2002od8:00do 14:00
hodin.
Op‡ízeñvoliçû bude ve mêstê usilovat

¿est politickÿchstrana dvêsdruæení. Vhor-
ní çásti námêstí Mírubudouopêt umístêny
jiæ tradiçní kovovétrojhrany, na které mû-
æouvolební stranyvylepit svévolební pla-
káty.
Oznámení o dobêa místukonání voleb

bude zve‡ejnêno nejpozdêji 17. ‡íjna na

ú‡ednídesce mêstskéhoú‡adu, naplakátova-
cíchplocháchanainternetovÿchstránkách
mêsta.
Ve Svitaváchbudemeopêt volit v¿est-

nácti stálÿchvolebníchokrscích, vymezení
volebních okrskû zûstalo od çervnovÿch
volebnezmênêno, rovnêæumístêní voleb-
ních místností se mimovolební okrsekç. 10
nemêní. Volební místnost okrsku ç. 10je
p‡emístênaz mate‡ské ¿koly na ulici ùvoz
do budovyinternátu St‡edního odborného
uçili¿tê a uçili¿tê Svitavyna Brnênské uli-
ci. Ktéto zmênêjsme p‡istoupili proto, æe
ve volební místnosti v mate‡ské ¿kole byl
citelnÿnedostatekprostoruproçinnost vo-
lební komise a pro voliçe, také p‡íchod
k budovê na kopci byl pro nêkteré voliçe
dosti obtíænÿ.

Voliç bude volit ve volební místnosti
okrsku, kampat‡í podle místa, kdeje p‡i-
hlá¿enktrvalémupobytu. Mûæetakéz dûvo-
du¿patnéhozdravotníhostavuvoliti v místê
svého trvalého bydli¿tê. Onáv¿têvu çlenû
okrskovévolební komisepoæádádodnevo-
leb na odboru vnit‡ních vêcí Mêstského
ú‡adu Svitavy (telefon 461 550 218) ave
dnyvoleb uokrskové volební komise.
Hlasování bude voliçi umoænêno poté,

kdyokrskové volební komisi prokáæe svou

totoænost astátní obçanství Çeskérepub-
liky (platnÿmobçanskÿmprûkazem, ces-
tovním, diplomatickÿmnebo sluæebním
pasem Çeské republiky anebo cestovním
prûkazem).
Hlasovací lístky budou kaædémuvoliçi

dodányv doruçovacíchobálkáchprost‡ed-
nictvímÇesképo¿tynejpozdêji t‡i dnyp‡e-
de dnemkonání voleb, tj. v úterÿ29. ‡íjna.
Ve dnech voleb mûæe voliç obdræet hlaso-
vací lístkyi ve volební místnosti. ù‡ední
obálkyvoliçi obdræí ve volebních místnos-
tech.

P‡ehled
volebních místností:

- v SOUa U, Nádraæní8- provol. okrsekç. l
- v Z¢ Riegrova 4- pro vol. okrsekç. 2
- ve Speciální ¿kole, Milady Horákové 44
- pro vol. okrsekç. 3
- v budovê Gymnázia, Sokolovská 1 - pro
vol. okrsek ç. 4
- v budovê Gymnázia, Sokolovská 1 - pro
vol. okrsek ç. 5
- v budovê Lesní správy, Vançurova1 - pro
vol. okrsek ç. 6
- vZ¢T. G. Masaryka27-provol. okrsekç. 7
- v budovê Regionálního sdruæení sportû,
Kapitána Nálepky39- provol. okrsekç. 8

- ve St‡ední zdravotnické¿kole, Purkyño-
va 9- pro vol. okrsekç. 9
- vinternátu SOUa U, Brnênská 28- pro
vol. okrsek ç. 10
- v Domovê- Penzionu pro dûchodce, Fel-
berova 31 - pro vol. okrsekç. 11
- v Z¢ Felberova 2- pro vol. okrsekç. 12
- v Z¢ Felberova 2- pro vol. okrsekç. 13
- v budovê Agrotechniky, Bezruçova 9A
- pro vol. okrsekç. 14
- v Z¢ Laçnov 125- pro vol. okrsekç. 15
- v budovê ÇSAD, Tovární 28- provolební
okrsekç. 16

Protoæe dochází kezmênêvolební míst-
nosti provolební okrsekç. 10, p‡ipomínáme,
æevevolební místnostiv budovêinterná-
tuSOUa USvitavy na Brnênské ulici
budouvolit voliçi, kte‡íjsouhlá¿eni
ktrvalému pobytu na têchto ulicích:
Antonína Slavíçka, Slovenská, Pod Viaduk-
tem, U H‡i¿tê, St‡ední, Dobrovského, Çeská,
Brnênskáç. 1. KapitánaJaro¿elicháç. 1-45,
sudáç. 2- 46, Okruæní, U Mlÿna, Svitavská
licháç. 1-17, UPotoka, Slezská, UT‡í mos-
tû, Nad K‡íækem.

Koho budeme volit?
Ve Svitavách bylyzaregistrovány kan-

didátní listiny osmi volebních stran- ¿est
politickÿch stran a dvê sdruæení. Po‡adí
volebníchstran na hlasovacímlístku urçil
losemregistraçní ú‡ad.
ÇSSD(vylosované çíslo 2)
KDU-ÇSL(6)
KSÇM(3)
ODS(4)
Rómskáobçanskáiniciativa ÇR(5)
Sdruæení pro mêsto Svitavy(7)
Sdruæení US-DEUa nezávislÿch kandi-
dátû (8)
Stranazelenÿch(1)

Informace kvolbámp‡ipravila
Bc. M. Brzoñová

P‡ipravit okrskovÿmvolebnímkomisímv¿epot‡ebnéa nanic nezapomenout-tojepropra-
covníkyodboruvnit‡níchvêcí Mêùpráce nejménênajeden den.

Parkovánína
Praæskéulici

Kaædÿ motorista, kterÿ obças vyjíædí
z mêsta smêremna Litomy¿l, sejiæ urçitê
setkal se situací, kdy musel témê‡ kliçko-
vat mezi parkujícími autynaokraji vozovky
Praæskéulice. Apotkat sep‡i toms kamio-
nemçi jinÿmpodobnÿmvêt¿ímvozidlem
by mohloznamenati �setkání�dosti nep‡í-
jemné. Vinunatomnesefakt, æebydlící po
pravéstranêulice(p‡i smêruz mêsta), tedy
v domechsesudÿmi orientaçními çíslydo-
mû, nemají moænost parkovatzasvÿmi domy,
a proto parkují p‡i okraji vozovky, zatímco
bydlící naproti, tedy v domech �lichÿch�,
tuto moænost mají, alep‡estosei na�jejich�
stranêvozovkyzaparkovanáautaobjevují
dosti çasto.
UrestauraceZlatÿlevjevbÿvalémzele-

némpásuvybudováno maléodstavnépar-
kovi¿têatatoskuteçnost vedlai dal¿ího
obyvatele ulice k podání æádosti o povole-
ní z‡ídit si podobné parkovací místo p‡ed
svÿmdomem. Vzhledemkjiæ zmínêné do-
pravní situaci na ulici ataké ktomu, æe
stejnÿzájem- mít parkovací místop‡eddo-
mem- by mohli míti dal¿í zdebydlící, roz-
hodlysep‡íslu¿néodborymêstskéhoú‡adu
posoudit celouzáleæitostze¿ir¿íhopohledu.

Pokraçování nastr. 4
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Pokraçovánízestr. 3
Vúvahup‡itombylybrányp‡edev¿ímma-
jetkoprávní vztahy, hustota provozu, bez-
peçnost obyvatel aochranave‡ejnézelenê.
Zdeje nutnozdûraznit, æe pozemkyze-

lenêp‡eddomys orientaçními çísly6aæ 26
jsouv majetkumêsta, v¿echnyostatnívcelé
Praæské ulici jsou ve vlastnictví Správy
a údræbysilnic Pardubického kraje (SùS).
Ovyjád‡ení bylatedypoæádánai tatoorga-
nizace, která zámêr z‡izování parkovacích
míst nevyluçujes tím, æebliæ¿í podmínky
vçetnêtechnickÿchbybylystanovenyp‡i
správním‡ízení (územnímastavebním)
o povolení stavby. Podmínkouje také ma-
jetkové vypo‡ádání k pozemkup‡edzahá-
jenímúzemního‡ízení, o kterémrozhoduje
zastupitelstvo kraje.
Rada mêsta projednala aschválila ná-

vrh, abynapozemcích mêsta, tj. p‡eddomy
Praæská 6aæ 26, bylo z‡izování parkova-
cích míst schváleno za p‡edpokladu, æe
budou dodræenytytozákladní podmínky:
• parkovací místa vybudují vlastníci p‡i-
lehlÿchnemovitostí nasvénáklady, dotçená
çást pozemkujimporealizaci stavbybude
dánadovÿpûjçky(bezplatnéhopronájmu),
• prácenapozemkubudouprovádênys ohle-
demnavegetaçní pot‡ebystávajícíchd‡evin;
stromyzûstanouzachovány, nesmí dojít ani
kjejich po¿kození, ato ani jejich ko‡eno-
vého systému,
• parkovací plochabudezpevnênazatrav-
ñovacími panely, kolemstromû musízûstat
volnÿ prostor o prûmêru minimálnêjeden
a pûl metru,
• p‡i zásahudozáhonurûæí budouzaloæe-
nynovézáhonykolmokvozovceaobjektu,
ato naobou koncíchzpevnêné plochy.
V¿echnytytoi dal¿í podmínky budou

podrobnê speci�kovány v povolení stavby.
Rada souçasnê doporuçila odboru vÿstav-
by a územního plánování, aby uçinil opa-
t‡ení, kterábyzajistilajednotné provedení
parkovacích míst v celémúzemí. -svj-

Materiální pomoc
Humanitární sbírkuorganizovalo mêsto

Svitavyspolus Çeskÿmçervenÿmk‡íæem
asbêrnÿmmístembyl vestibul Základní
¿koly na námêstí Míru. Sbírka probíhala
od15. do 30. srpnaavseznamudárcûje
zapsáno390obçanû, kolektivûpracovní-
kûa�rem, nejenzeSvitav. Zapojili setaké
obçanéokolníchobcí aspoleçnêsvédary
p‡edalyobce Bohuñov, Brnênec, Javorník,
Mikuleç, Opatovec, Pohledy, Radimê‡, Rud-
ná, Seç u Litomy¿le, Strakov, Vendolí.
V¿emdárcûmpat‡í podêkování.

Materiální pomoc byla
rozdêlena a odvezena
Do okresu Písek bylo odvezeno ¿est

çerpadel s p‡íslu¿enstvímv hodnotêtémê‡
t‡i statisíckorun(zakoupiloje mêstoSvita-
vyazapûjçilo mêstuPísek) a dvê Avies o-
statní materiální pomocí. Jedna Avie byla
odeslána do okresu Beroun, çty‡i Avie po-
stupnêsmê‡ovaly do okresu Mêlník, jedna
Avie do obcí Pí¿ƒany a Mlékojedy.

Pomoc prost‡ednictvím
skupin dobrovolníkû

První skupina pêti dobrovolníkû pod
vedenímKarla Çupra vyrazilajiæ vsobotu

17. srpnadoÇeského Krumlova. Pracovala
na úkliduzatopenÿch domû a uklízela ve-
‡ejná prostranství (obr. 1).
Druhá pêtiçlenná skupina pod vede-

nímAntonína Nádvorníkaodjelav pondêlí
19. 8. do obce Plav u Çeskÿch Budêjovic,
dal¿í slupina pod vedením‡editele TSMS
ing. Petra Horkéhoodjelav úterÿ20. 8. do
obceLetyu Berouna. Skupinapracovalana
vyklízenízatopené mate‡ské¿kolya mate-
riál ze skladu TSMS, kterÿsebou p‡ivezla,
byl ponechán obci jako dar mêsta. Çtvrtá
skupinapodvedenímVladana Mackûod-
jelav pátek23. 8. do areálu St‡edního od-
bornéhouçili¿têve VelkéChuchli. Skupina
bylataké pêtiçlenná avezla seboui vêt¿í
mnoæství materiální pomoci. Poslední sku-
pina, tentokrát desetiçlenná, odjelapodve-
denímHany Kube¿ové 1. zá‡í doobce Roud-
né, okres Çeské Budêjovice. Pracovala na
mate‡ské ¿kole, kde bourala vodou po¿ko-
zené zdi a podlahy(obr. 2).
V¿echny skupiny dobrovolníkû byly

mêstemSvitavy vybaveny �nançními pro-
st‡edky na ubytování astravování, zapla-
ceny bylytaké vÿdaje na dopravu(celkem
62tis. Kç).
Také v¿emdobrovolníkûmdêkujeme.

-svj-

Technické sluæby mêsta Svitav
T. G. Masaryka 35, Svitavy

p‡ijmou

TECHNIKA
Poæadavky:

S¢, V¢technickéhosmêru • dobrázna-
lost práce na PC • znalost práce v pro-
st‡edí Microstation, p‡íp. AutoCad •
práces gra�kouazpracování digitální
fotogra�e • základní znalost práces da-
tabázemi • zku¿enosti s vytvá‡enímpas-
portû • ‡idiçskÿprûkazsk. B• pracovní
nasazení asamostatnost v práci

Nástup moænÿihned.
Kontakt:

Tel.: 461 532 845, 461 535 273

Parkovánína...

Obr. 1

Obr. 2
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Vpondêlí 2. zá‡í se naposledyotev‡e-
la brána svitavského koupali¿tê. Provo-
zovatel VODAASPORT, s.r.o. chtêlje¿tê
první den nového ¿kolního roku umoænit
dêtemvodní radovánkynasluníçku. Den
tobyl hezkÿ, ale24˚Cuænelákalodovody,
atak nakoupali¿tê p‡i¿lojennêkolik nad-
¿encû.
Podobnéjako tento den bylo celé léto.

Ne¿patné, alevyloæenêhorkÿchsluneçnÿch
dnûbylo málo. Prostê prûmêr, takjako po-
slední dvaroky. P‡estosvitavskékoupali¿-
têletos vÿznamnê oæilo ajeho náv¿têvnost
se zvÿ¿ila o celout‡etinu- na 22.144 náv-
¿têvníkû. Je to potê¿ující zji¿têní. I kdyæ
je stále dost toho, colze naprovozutohoto
sezónníhoza‡ízení napravovat avylep¿o-
vat, ‡ady kritikû p‡eci jenomtro¿içku pro-
‡ídly.
Jenutnouznat, æeopravenésociálníza-

‡ízeníje hezké a dûstojnêj¿í neæ plechové
latríny. Obçerstvení je na slu¿né úrovni,
opraveny byly pláæové kurty, p‡ibyla sklu-
zavkaa‡adadal¿íchdrobností, vçetnêtep-
lÿchsprchproæeny. P‡es poçáteçní obtíæe,
za které se náv¿têvníkûmomlouváme, se
poda‡ilozavéstturniketovÿodbavovací sys-
tém. Kalváriítechnickÿchproblémûp‡izavá-
dêní si musí projít kaædÿ, kdosystémzavádí,
neboƒvyladêní programuna místní pomêry
lze dêlat aæzaprovozu. Beztêchtoza‡ízení
sev¿akuæ dnes neobejdeæádnÿvelkÿspo-
leçenskÿçi sportovní areál.
Nap‡í¿tíletnísezónubychomchtêli na-

bídnout obçanûmSvitav opêt dal¿í drobná
vylep¿ení. Nejvêt¿ímna¿ímp‡ánímjev¿ak
realizacetobogánus celoroçnímprovozem.
Víme, æejeto p‡ání stoveknáv¿têvníkûkou-
pali¿têi krytého bazénuadêláme v¿e proto,
abyse námv¿emvyplnilo.
Nashledanouvlétê 2003!

VODAASPORT, s.r.o.
Ji‡í Zámeçník

Rozlouçenísesezónou
nasvitavskémkoupali¿ti

ZO Çeského svazu ochráncû p‡írody

RYBÅKSvitavypodpatronací Çeské spoleçnosti
ornitologické po‡ádá

EVROPSK¥FESTIVAL
PTACTVA

P‡ipravili jsme pro vás terénní exkurze
zamê‡ené nasledování podzimníhoprûtahu
avÿskytuptactvav na¿í oblasti.
Sobota 5. ‡íjna
okolí rybníkû Dolní a Horní ve Svita-
vách
(sraz v 8:30hod. nahrázi Dolníhorybní-
ka- stanovi¿tê nauçné stezkyç.1, vedoucí
Mgr. Mach)
Nedêle 6. ‡íjna
okolí rybníkû Mu¿lovÿ, Novÿa Hvêzda
u Opatova
(srazv 9:40hod. naæel. zastávceSemanín,
odjezdv 9:21 hod. ze Svitavav 9:20hod.
z Çeské T‡ebové, vedoucí Mgr. Jetmar)
Ukonçení exkurzí:
Svitavydo11:30a Opatovdo 13:30hodin.
Vezmête seboudalekohledy, svaçinu, dobré
obutí a buâte p‡ipraveni i na nep‡ízeñpo-
çasí. Akcesenekonajíjenzasilnéhode¿tê.
P‡ipravenyjsouprovás drobnéupomínkové
p‡edmêty, publikaces ornitologickoutema-
tikouabroæurkaotahuptactva.
Tê¿íme se na va¿i úçast a pêkné záæitky
z pozorování ptactva. Mgr. Ji‡í Mach

Çi¿têníkontejnerûVtÿdnuod30. zá‡í do4. ‡íjna2002se
veSvitaváchuskuteçní mytía dezinfekce
sbêrnÿchnádoboobsahu1100litrû. Tÿká
se to asi 250 kontejnerû druæstevních
bytû a23 kontejnerû základních ast‡ed-
ních ¿kol. Çi¿têní kontejnerû provede,
stejnêjakoloni, �rmaTRANS-EKO, s.r.o.
z Uherského Brodu pomocí speciálního
vozidlas myçkou. P. Li¿ková, OÆP

Svozvelkoobjemového
a nebezpeçného odpadu
seuskuteçnívednech14. aæ18. ‡íjna2002
jiæznámÿmzpûsobem. Souçasnêseuskuteçní
SVOZ ODPADUZEZELENë (kompos-
tovatelnÿodpad-listí, tráva, zbytkyrostlin,
vêtve apod.), pro kterÿ budou najednotli-
vÿchstanovi¿tíchp‡ipravenavozidlaTSMS.
Dûraznêæádámeobçany, abyodpa-

dyneukládali nastanovi¿tíchp‡edp‡í-
jezdemvozidel, alep‡edávalijeodêlenê
p‡ímo posádkámsvozovÿchvozû.

HARMONOGRAMSVOZU
Pondêlí 14. ‡íjna

1. B. Martinûuç. 3 15:00- 15: 15
2. Vançurova9 15:20- 15:35
3. Ruská- ubÿv. prodejny 15:40- 16: 10
4. Jugoslávskáuç. p. 18 16: 15- 16:30
5. Gorkého(u dêt. h‡i¿tê) 16:45- 17:00

ùterÿ 15. ‡íjna
1. Ustadionu
- vjezddoareálu 15:00- 15: 15

2. sídli¿têukoj. ústavu 15:20- 15:40
3. Lázeñská- parkov. zasídl. 15:50- 16: 10
4. Palackého- za�n. ú‡adem16: 15- 16:30
5. Nám. Míru- ufontány 16:35- 16:50
6. Nám. Míru- zakostelem 16:55- 17: 10

St‡eda 16. ‡íjna
1. M. Horákové- uzvl. ¿koly 15:00- 15: 15
2. Chelçického- stanovi¿tê
separ. sbêru(ukotelny) 15:20- 15:35

3. k‡iæ. B. Nêmcové/Ale¿ova 15:40- 15:55
4. Vítêzná- u „Sahira� 16:00- 16: 15
5. Lan¿krounská- DDM 16:20- 16:35

Çtvrtek 17. ‡íjna
1. Brat‡í Çapkû- kotelna 15:00- 15:20
2. parkovi¿têurest. Druæba 15:25- 15:45
3. Laçnov uç. p. 162
(tel. budka) 15:50- 16:05

4. Laçnov ubÿvalé knihovny
(ç.p. 385) 16: 10- 16:25

5. Laçnov- zamat. ¿kolkou 16:30- 16:45

Pátek 18. ‡íjna
1. parkov. p‡ed
obch. BARUM 15:00- 15: 15

2. AntonínaSlavíçkauç. 23 15:20- 15:35
3. KapitánaJaro¿e- uç. 93A15:40- 15:55
4. k‡iæovatka- Svitavská/ùdolní
(u kapliçky) 16:00- 16: 15

5. parkovi¿tê
podprod. COOP 16:20- 16:35

6. Vêtrná- utrafostanice 16:40- 16:55

(Pozn.: Doba p‡íjezdu aodjezdu mûæe bÿt
posunutas ohledemnamoæstvíodevzdané-
ho odpadu. Dêkujemezapochopení.)
Kontakty:
LIKOSvitavy, a. s., Tolstého 13
tel. 461 541 014
TSMS, T. G. Masaryka35, tel. 461 535273
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KÇ T
Vászve!

Vsobotu 19. ‡íjna 2002
pojedemevlakemdoadamovskÿchlesûna
akciSpadanÿmlistím.
Up‡esnêní ve vÿvêsní sk‡íñce na námêstí
u bÿvalé mléçnéjídelny.

Klub kardiakû zvep‡íznivcezdravéhopohybuv¿echvêkovÿch
kategorií, çlenyi neçleny,napochod
do bÿvalÿchlázní BALDA.
Konásevsobotu19. ‡íjna2002, odjíædí
sez vlakovéhonádraæíveSvitaváchv7:28ho-
din do stanice Pomezí. Trasa na Baldu vede
nenároçnÿmterénem. VbÿvalÿchlázníchBal-
daseléçilorevmapomocí prameneæelezité
vody. Takésetamnachází kapleP. Maries ob-
razemznázorñujícímláznê�Zlatástudna�.
Po prohlídce budeme pokraçovat pê¿kyp‡es
Mod‡ecdoPoliçky. Odhadovanádélkapocho-
duje p‡ibliænê 8km. Vycházku po‡ádají çle-
nové Kardio klubuz Poliçky.

Jan Pokornÿ

Turistickÿoddíl mládeæe
Zálesáci Svitavypo‡ádá
vsobotu12.‡íjna2002
VIII. roçníkpochodu
nejenpro malé dêti
POHÅDKOV¥

LES
Prezentace: areál Mate‡-
ské¿kolky, Praæskáulice

Startovné: jednotné 20 Kç, çlenové TOM
10Kç, dêti do5let 10Kç, úçastníci v mas-
káchzdarma
Start: areál M¢ na Praæské ulici od 17:00
do 18:30
Odmêny: úçastníci pochodu získají v cíli
diploma natrati od pohádkovÿch bytostí
nêkolik dáreçkûasladkostí
Pochodse konáza kaædého poçasí
Kontakt: David ¢IMEK
Raisova1, 56802Svitavy, tel. 732504588

TOM Zálesáci

KLUB DªCHODCªzvesenioryna�lmováp‡edstavení dokino-
kavárny Galaxie:
8. ‡íjna GOSFORDPARK
29. ‡íjna JAKNAVëC
Zaçátkyp‡edstavení vædyv 15:30hodin.
Vstupné proseniory25 Kç, proçleny Klu-
budûchodcûvstupzdarma.

Vest‡edu16. ‡íjna2002 sev Klubudû-
chodcû (Jungmannova 6) koná�Oslava
jubilantû�. Zaçátekv 15:00hodin.
Rádi p‡ivítáme nové çleny.

R. Dobe¿ová

Upozornêní obçanûm
Akustickázkou¿kaelektrickÿch
sirén HZSbudeod‡íjna 2002

provádênavædykaædou
první st‡eduv mêsíci

ve 12 hodin
nep‡eru¿ovanÿmtónem
vtrvání 140sekund.

Mêsto Svitavy

Ve dnech26. a 27. ‡íjna 2002
se v prostorách Bílého domu ve Svitavách
bude konat

V¥STAVAOVOCE
AZELENINY

doplnênáexpozicí malézahradní mechani-
zace aprodejemzahrádká‡skÿchpot‡eb.
Vÿstava, kterou po‡ádá ùzemní rada Çes-
kého zahrádká‡ského svazu ve Svitavách,
budeotev‡enávædyod8 do17hodin.
Vnedêli 27. ‡íjna od 9:30 hodin bude od-
bornáp‡edná¿kaprofesora ”ezníçka
zeZemêdêlskéuniverzityv Brnê, zakonçe-
ná degustací vybranÿchodrûdjablek.
Srdeçnêzvoupo‡adatelé.

S prvnímdnemtohoto¿kolníhorokuza-
hájil svoji çinnost �P‡ípravnÿroçník pro
dêti�, kterÿje vÿsledkemspoleçného pro-
jektu mêstaSvitavy, Speciální ¿kolyve Svita-
vách aobçanského sdruæení �Dajori�. ùko-
lemp‡ípravnéhoroçníkujep‡ipravit dêti se
sociálnímznevÿhodnênímnabezproblémovÿ
vstup do základních ¿kol. Jedná se o dêti,
kterénenav¿têvovaly mate‡ské¿kolyakteré
jsouzpravidla pro nep‡ipravenost za‡azová-
nyjiæ v prûbêhuprvníchroçníkûdozvlá¿t-
ní ¿koly. Ato p‡esto, æejejichinteligençní
potenciálje mnohdydostateçnÿpro absol-
vování bêænézákladní ¿koly. Nedostateçná
p‡ípravaz rodina nêkdyijazykovébariéry
dêtemçasto prakticky znemoæñují dosáh-
noutlep¿íhovzdêlání. P‡ípravnÿroçníkbude
souçasnêslouæittakédêtems odkladem¿kol-
ní docházky, u nichæje hlavní p‡íçinouod-
kladu právê absence p‡ed¿kolní p‡ípravy
vrodináchnebo p‡ed¿kolníchza‡ízeních.
P‡ípravnÿroçníkjeumístênv novêzre-

konstruovanÿchprostoráchbÿvalépedago-
gicko-psychologicképoradnynaulici Milady
Horákové. Budovaje v majetku mêsta Svi-
tavy. Opravy vcelkové vÿ¿i 689.000,- Kç
hradilovletech2001 a2002 mêstoSvitavy
prost‡ednictvímodboru¿kolství, kulturyaso-
ciálníchvêcí. Kromêdvouspojenÿcht‡ídpro
p‡ípravnÿroçníkzdevzniklydal¿ít‡i uçebny
pro æáky speciální ¿koly asociální zázemí
proæákyi uçitele. Vodpoledníchhodinách
budevjednéz uçebenprobíhat p‡ípravarom-
skÿch dêtí ze svitavskÿchzákladních ¿kol
navyuçování ajejichdal¿í zájmováçinnost.
Personálnê, metodickyi provoznê zabez-

peçujeçinnost p‡ípravnéhoroçníkuSpeciál-
ní ¿kola ve Svitavách. Na çásteçnÿúvazek
zde pracuje uçitelka aspolu s ní na plnÿ
úvazek romská asistentka, která se bude
spoleçnês externí pracovnicí(bÿvalouuçi-
telkouspeciální ¿koly) podíleti naorganiza-
ci odpolední çinnosti dal¿íchromskÿchdêtí
zezákladních¿kol. Romskáasistentkabyla
vybránave spolupráci s obçanskÿmsdruæe-
ním�Dajori�, kterétaké spolupracovalo p‡i
vÿbêruromskÿchrodina dêtí za‡azenÿchdo
projektu. Mzdové aprovozní nákladybude
hradit speciální ¿kolaz prost‡edkûposkytnu-
tÿchPardubickÿmkrajem. Çástku270.000Kç
navybavení p‡ípravnéhoroçníkua�p‡íprav-
ky�romskÿchdêtí poskytl Republikovÿvÿbor
pro prevenci kriminality prost‡ednictvím
Odboruprevence Ministerstvavnitra ÇR.
Drobnévybaveníproodpoledníçinnostvçetnê

mzdovÿchprost‡edkûpro externí pracovnici
získalosdruæení �Dajori�z grantovÿchprog-
ramûnestátníchinstitucí.
Vytvo‡ení svitavského p‡ípravnéhoroç-

níku bylo jednímz projektû komplexního
programuprevencekriminalityprorok2002.
Podobnÿprojekt probíhalv na¿emkraji pro-
zatímpouzev Pardubicích. Vnêkterÿchkra-
jích úspê¿nê fungují obdobné projektyjiæ
nêkolikletavÿsledkyjsouz‡etelnévnarûsta-
jícímpoçturomskÿchdêtí, kterébezproblémû
zvládají vÿuku nazákladních ¿kolách, nebo
úspê¿nêstudují na‡adêst‡edních¿kol. V¿ich-
ni realizáto‡i doufají, æe projekt se osvêdçí
abude moci pracovat i v dal¿íchletech.

E. Stündl, KPPK

P‡ípravnÿroçníkzahájil

UçitelkapaníJitkaSonnewendová(vp‡edu)
a asistentkasleçnaAnetaPolákovás æáçky
p‡ípravného roçníku.
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Stáleti opilci
24. srpna odpoledne poæádala obsluha

jedné restaurace o pomoc p‡i ‡e¿ení prob-
lémus podnapilÿmi hosty. T‡i mladicízjiæ-
ních Çechbyli nejenopilí, alez‡ejmê mêli
je¿têvúmyslupokraçovatvcestê motorovÿm
vozidlem. 30. srpnakrátcep‡ed4. hodinou
ranní byla kamerouzaznamenána podivná
jízdajednohovozidla: prûjezdzákazem,jíz-
dapochodníkuapod. P‡i bliæ¿ímprovê‡ení
hlídkou se zjistilo, æe ‡idiçje opilÿ aauto
kradené. Tentÿæ den po 22. hodinê p‡ijala
stálá sluæba oznámení, æe na k‡iæovatce
v Laçnovêleæí opilÿ muæ. Hlídka na místê
zjistila, æe dotyçnÿ havaroval na kole aje
zranên, proto byla p‡ivolána záchranka
avêc oznámena�nehodovce�.

Neuzamçené auto
25. srpnap‡edt‡etí hodinourannízjistila

hlídka Na Vêjí‡i otev‡enévozidlo. Majitelku
upozornila, abysi vozidlozabezpeçila, pro-
toæebyse mohlostátsnadnouko‡istí p‡ípad-
néhozlodêje. Alei uzamçenéauto mûæe bÿt
p‡edmêtemzájmunepoctivcû. Nap‡. 27. srpna
vodpoledníchhodináchbylazezaparkova-
néhovozidlap‡ed�rmouvcentru mêstaod-
cizenavêt¿í �nançní hotovost. ”idiçi by mêli
p‡edcházettakovÿmtosituacímanenechávat
vautê peníze ani viditelnê odloæené cenné
vêci; o uzamçení vozidlaani nemluvê. Auto
skuteçnê není trezor.

Neobvyklé p‡ípady
P‡i svitavskÿchslavnostech dne 1. zá‡í

vyslaljedenz objektû, p‡ipojenÿ na pult
centrální ochrany, zprávu o �tísni�. Na-
¿têstí ne¿lo o nic váæného, pouzesejedno-
munáv¿têvníkovi zalomil klíç a uvêznil ho
v kabincena WC. Obsluhadotyçnéhoza‡í-
zenísi nevêdêlaradys nastalousituací asig-
nálemsi p‡ivolala pomoc. 5. zá‡í odevzdal
na mêstské policii jeden obçan pánskou
aktovkus písemnostmi vcizímjazyce, kte-
roup‡i cestêzlesanalezl pohozenouvpoli.
Protoæe vzniklo podez‡ení, æe aktovka po-
chází z vloupání, ke kterému do¿lo krátce
p‡edtím, byla p‡edána Policii ÇR.

Podêkování neznámému
Zvlá¿tní p‡ípadsestal 25. srpna. Kolem

16. hodinyvyjelyhlídky mêstskéi republiko-
vé policieovê‡it oznámení neznáméhocestu-
jícíhoz vlaku, æenêkdev Lánechvidêl náhle
upadnout æenusepsem. Stráæníci apolicisté
nalezli uæelezniçnízastávkyv Lánechdusící
se dívkuaihnedp‡ivolali rychlouléka‡skou
pomoc. Díkyduchap‡ítomnosti neznámého
arychlémuzásahupolicií se poda‡ilo vças
poskytnoutnemocnédívcepot‡ebnoupomoc.

M. Sádlíková

Mêstská policie
informuje

Svitav¿tílehcíatletiPat‡írozhodnêktêm, nakteré mohoubÿt
Svitavypy¿né. P‡ipomeñmesijenomnêkterá
jménaz minulosti jako Mayerová- Pe¿lová,
Kubová, Sychra, Jindra, ¢vancarová, ¢tulpa,
Coufalová, Vitkoviç, Madêrová, Mach, Vojtê-
chovskÿ, Petræela, Pe¿l, Valenta, Samuel...
Tojsouti, kterése poda‡ilo v pamêti si vy-
bavit, alejinakbytopoprolistováníatletic-
kÿchroçenekbylataková‡adajmen, která
byurçitê staçilazaplnit celoustránku. Ale
i souçasná doba má svájména aúspêchy.
Ve Svitaváchsice zatímmá navrchæenská
atletika, alejeradostné, æe po krat¿í odml-
ceseznovuhlásí muæi o svéaæeznovuse-
stavenédruæstvosoutêæí v krajskésoutêæi.
Zaçneme uæen. Nejvêt¿í ajiæ dlouho-

dobou stálicí svitavské atletikyje Anna
Báçová. Nejinaktomu byloi letos, p‡esto,
æe musela naja‡e prodêlat operaci achi-
lovky. I tak stihla na krajskÿch p‡eborech
v halezískat dvêzlaté medaile v bêzíchna
800a 1500 m. Naletníchp‡eborech, které
se konaly nanovémumêlémpovrchuv Li-
tomy¿li, získalazlatovbêhuna1500ast‡íbro
na800 m. Na mistrovství ÇRv Ostravê do-
bêhlavzávodê na3 kmp‡ekáæekna¿estém
místê. Vsouçasné dobê hostuje v AC Par-
dubiceazávodívatletickéextralize. Dal¿í,
kdo¿í‡í slávusouçasnésvitavskéatletiky,je
Daniela Valová- st‡íbrná ve vÿ¿ce a bron-
zová na 60 mp‡. na halovÿch krajskÿch

p‡eborech, naletních p‡eborechkraje zís-
kaladvêzlatézavÿ¿kua 100 mp‡., st‡íbro
vtrojskokuabronzvbêhuna400mp‡. - nej-
úspê¿nêj¿í závodnice Pardubického kraje.
JeoporoudruæstvaveII. lizeæen. Zdal¿ích
závodnic, kterÿmse vleto¿nímroce da‡í,
jsou: MichaelaTa¿nerová-st‡íbrnána1500m
vhale, Svatava La¿tûvková- st‡íbrnáve vÿ¿-
ce, bronzovávtrojskokuavbêhuna1500 m,
ZuzanaTomanová- bronzována100a200m.
ùspê¿nê mezi æenyvstoupilai VendulaTe-
sárková, kterási z krajskÿch p‡eborû p‡i-
vezla dvê bronzové medaile za 100 mp‡.
a dálku. CelÿkolektivæenjezatímveII. lize
na¿estémmístê, alevê‡í, æeseje¿têposune
vp‡ed.
Vatletickémoddíle se starají rovnêæ

osvoji budoucnost, atak mají v krajskÿch
p‡eborechnejmlad¿íæákynê(Z. Anÿæová,
I. Maljarçíková, J. Ehrenbergerová, J. Vrobe-
lová, V. ¢têrbová, V. Svobodová, T. Chybová),
mlad¿í æákynê (H. Mayerová, V. Mackû,
L. Vrobelová, M. Ta¿nerová, J. Formánko-
vá, P. Poláçková, N. Valová, J. ¢telçíková,
K. Vañková, V. Svobodová) astar¿í æákynê
(H. Mayerová, M. Vítková, Z. ¢telçíková,
P. Poláçková, J. Formánková, M. Ta¿nerová,
K. Vañková). Obêdruæstva mlad¿íchastar-
¿íchæákyñjsoushodnênat‡etímmístêprû-
bêæného po‡adí krajské soutêæe.

SezemskÿJ.

Dnesjiæhistorickÿsnímek druæstvasvitavskÿchatletek.

Nejmlad¿í adepti atletikynaletnímsoust‡edêní.
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Pozvánka na sportovníakce
SO5. 10. Kopaná: SKSlavoj Sy-Lány- TJ Sy �B� (16:00- I. At‡. muæi, h‡i¿tê v Lánech)

Florbal: TURNAJÆEN(10:00- 17:00- 2. Florbalováliga, divizeIII., hala NaSt‡elnici)
11: 10- GJ. W. Dutka Prostêjov- FbKSvitavy
15:50- FbKSvitavy- 1. FbKEagles Orlová

NE6. 10. Kopaná: TJ Sy �B� - Letohrad(9:00st. a 10:45 ml. - I. t‡. æáci, h‡i¿tê Lány)
TJ Sy- Letohrad(11:45st. a 14:00 ml. - KPdorostu, stadion Míru)
TJ Sy �A� - ùstí n. O. (16:00- divize C muæi, stadion Míru)
SKSlavoj Sy-Lány- Çeská Lípa(14:00- II. ligaæeny, h‡i¿tê Lány)

Ko¿íková: TJ Sy- Tesla Pardubice (14:00a 16:00- mlad¿í æáci - hala Na St‡elnici)

SO12. 10. Modelklub: 30. roçník Pohár DDMF1A(9:00- leti¿tê Vendolí)
Volejbal: TJ Sy- T‡ebíç (10:00- 1. liga kadetky, hala Na St‡elnici)

TJ SY�B� - Litomy¿l (10:00- KPII. t‡. æeny, h‡i¿tê za Národnímdomem)
TJ SY- ùstí n. O. �B� (10:00- KPII. t‡. muæi, h‡i¿tê za Národnímdomem)

Kopaná: TJ Sy �A� - Litomy¿l (9:00st. a 10:45 ml. - KPæáci, stadion Míru)
SKSlavoj Sy-Lány- Rohozná(13:45- OPdorostu, h‡i¿tê Lány)
SKSlavoj Sy-Lány- Slatiñany(16:00- I. At‡. muæi, h‡i¿tê Lány)

Ko¿íková: TJ Sy- P‡elouç (15:00a 17:00- KP ml. dorost, hala Na St‡elnici)

NE13. 10. Kopaná: TJ Sy �B� - Mora¿ice (16:00- I. At‡. muæi, stadion Míru)
Florbal: TURNAJ JUNIO”I:

(11:00- 17:00- 2. Florbalováliga, divize III., hala Na St‡elnici)
11:00- FbKSvitavy- FBC Pepino Ostrava A
15:00- Torpedo Pegres Haví‡ov A- FbKSvitavy

SO19. 10. Volejbal: TJ SY�A� - Sok. Pardubice �B� (10:00- KPI. t‡. æeny, hala Na St‡elnici)
Ko¿íková: TJ Sy- Holice (9:00 a 13:00- nejml. miniæáci - têlocviçna gymnázia)

TJ Sy- He‡manûv Mêstec(11:00a 15:00- star¿í miniæáci, têlocviçnagymnázia)
TJ Sy- Hradec Králové �B� (18:00- KP muæi, hala Na St‡elnici)

NE20. 10. Kopaná: TJ Sy �B� - Mor. T‡ebová(9:00st. a 10:45 ml. - I. t‡. æáci, h‡i¿tê Lány)
TJ Sy- SKChrudim(11: 15 st. a 13:30 ml. - KPdorostu, stadion Míru)
TJ Sy �A� - Dobrovice (15:30- divize C muæi, stadion Míru)

Ko¿íková: TJ SY- Jiskra Ho‡ice (10:00- KP muæi, hala Na St‡elnici)

SO26. 10. Volejbal: TJ SY- Lan¿kroun, Ç. T‡ebová(9:00- KPst. æáci, hala Na St‡elnici)
Kopaná: TJ Sy �A� - Hlinsko (9:00st. a 10:45 ml. - KPæáci, stadion Míru)

TJ Sy �B� - Stolany �B� (14:30- I. At‡. muæi, stadion Míru)
SKSlavoj Sy-Lány- Dolní ùjezd(14:30- I. At‡. muæi, h‡i¿tê Lány)

NE27. 10. Kopaná: TJ Sy- Holice (10: 15 st. a 12:30 ml. - KPdorostu, stadion Míru)
TJ Sy �A� - Viktoria Æiækov �B� (14:30- divize C muæi, stadion Míru)

Ji‡í Petr

P‡edstavujeme
Oddíl florbaluTJSvitavy,

kterÿ od sezóny 95/96funguje ve Svitavách
podvedenímbrat‡í Holasû, zaæívávtétodobê
velkÿrozvoj. Od1. ledna1999sedoçelaoddílu
postavil pan René Hnát aoddíl çítající 15 dos-
pêlÿchp‡evedl podk‡ídlasvitavské TJ Svitavy.
Dáse‡íci, æetakzaçalyzlatéçasytohoto mla-
déhoatraktivníhosportu. Díkytomu, æevrámci
TJ Svitavy mohl oddíl u¿et‡it �nançní prost‡ed-
ky vynakládané za pronájemtréninkovÿ pro-
stor, mohl se naplno vênovat práci s mládeæí.
Vsezónê2001/02p‡ichází dal¿íroz¿í‡ení oddí-
luo druæstvojuniorek, kterésicestartujevsou-
têæi æenz dûvodu men¿íchcestovníchnákladû,
alevêt¿inouseskládáz dívekdo18let. Vprvní
sezónê se dêvçata umístila napêknémpátém
místê 2. Florbalové ligy divize III. Druæstvo
star¿íchæákûskonçilosezónunaosmémmístê
a muæi opêttrochusmolnêsestoupili do1. Jiho-
moravské ligy. Nejvêt¿ímúspêchem minulé
sezónyje postup druæstvajuniorû ze t‡etího
postupového místa do druhé florbalové ligy
juniorû divize III. (viz foto). Leto¿ní sezónu
svitav¿tí florbalisté zahájili v çervnu (mohli
jste si v¿imnout jejich vÿbêhû kolemsvitav-
skéhorybníka) a následovalodevítidennísou-
st‡edêní vrekreaçnímst‡edisku TJ Svitavy
v Çenkovicích. Vtomto mêsíci vrcholilap‡í-
pravanêkolikap‡ípravnÿmi zápasy. Muæi +ju-
nio‡i se zúçastnili 1. kola poháru ÇFbUv Li-
berci av Praze. Dnes máoddíl kolem70çlenû,
ztohojeasi 60dêtí. O mládeæsestarákvali�ko-
vanÿtrenér René Hnát s asistentem Michalem
¢ifrou, za dal¿í pomoci Rostislava Nespê¿ného,
Fandy Weise a nêkolikasvitavskÿchjuniorû.
Trenéryjuniorek (æen) jsou Lubo¿ Kocourek
aasistuje mu Petr Kratênast.

Prozájemceotentozajímavÿa moderní sport
jednazprávanakonec: Zvemevás natréninkydo
halyNaSt‡elnici, atovpondêlíod18:30do20:00
avest‡eduod17:30do 19:45hodin.
Oddíl florbalu TJ Svitavy dêkuje p‡ede-

v¿ímmêstuSvitavy, �rmê Vodaa Sport, s.r.o.,
VVTJ Svitavy av¿emsponzorûma p‡ízniv-
cûmflorbaluasportuve Svitavách.

René Hnát

Hokejisti pozor!Zimaje za dve‡mi auæ vtêchto dnech
sestavujemeplánynavyuæitízimníhosta-
dionu. Vyzÿváme proto v¿echny zájemce
o pronájemledové plochy nasvitavském
zimnímstadionu, aby p‡edbêænê projevili
zájemaozvali sesprávci zimníhostadionu
K. Svobodovi natel. 603246345. Vminu-
lémroce muselobÿtnêkolikzájemcûo pravi-
delnÿpronájemodmítnuto, protoæezájemci
se ozvali pozdê ajiæ nebylo volné místo.

VODAASPORT, s.r.o.,
Kamil Svoboda

Zlevastojí: Ond‡ej Vévoda, Marek Vomoçil, Jakub Tauer, Ale¿ Kubín, Radek Felkl. Zleva
kleçí: gólman Tomá¿Sychra, Petr Çáp, Luká¿ Brÿdl, gólman Martin Vojta, JosefPrudil,
Luká¿ Musil, Michal Rosenberg, kapitán Tomá¿ Brdíçko.
Chybí: Filip Tomanec atrenér René Hnát.

NA¢E MëSTO−Svitavskÿkulturní ainformaçní mêsíçník. Vydává mêsto Svitavy. Redakçní rada: Blanka Çuhelová, Petr Mohr, Mgr. Ji‡í Petr, Mgr. Marcela Sezemská, Ji‡ina Svobodová.
Fotografie: auto‡i çlánkû, archiv. Vychází koncemkaædého mêsíce v nákladu 7000ks. Distribucezdarma. Registrace: MKÇRE12654 Redakce: MêùSvitavy, T. G. Masaryka35,
568 11 Svitavy, J. Svobodová, tel. 461 550310, e-mail: jirina.svobodova@svitavy.cz. Realizace: DTPcentrum, v.o.s. Svitavy. Uzávêrka p‡í¿tího çísla bude 18. 10. 2002.


