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Deset letpartnerstvíPravidelnê, témê‡ kaædÿrok, p‡ijíædêli
zástupci zahraniçníchpartnerskÿch mêst
do Svitavv dobê, kdy Svitavskéletní slav-
nosti vrcholilypoutí kesv. Jiljí. Leto¿nírok
byl vÿjimkou, protoæeje rokem10. vÿroçí
podepsánípartnerskésmlouvys holandskÿm
mêstem Weesp.
Setkání s na¿imi milÿmi hostysetento-

krát uskuteçnilo na svatého Václava, tedy
28. zá‡í, kdy si p‡ipomínáme Den çeské
státnosti. Nejpoçetnêj¿í delegací byli právê
zástupci mêsta Weesp, v çelesestarostkou
Chris Hofkampovou, nechybêli ani p‡edsta-
vitelé Spolku mêst Weesp- Svitavypan Ad
Bismeijer a Pieter Moll. Delegaci nêmec-
kéhoStendaluvedl primátor Klaus Schmotz
arovnêænêmecké mêstoPlochingenrepre-
zentoval starosta Eugen Beck. Poprvé se
spoleçnéhosetkání zúçastnilai delegace
okresu Banská ¢tiavnicavçele s p‡ednos-
touokresního ú‡adu PeteremZorvanem.
Pro v¿echny hosty byl p‡ipraven celo-

denní program. Dopolednenav¿tívili svitav-
skÿkojeneckÿústav, v nêmæsevsouvislosti

s veçernímbene�çnímkoncertemkonal Den
otev‡enÿchdve‡í. P‡edstavitelépartnerskÿch
mêst p‡edali ‡editelceústavu�nançní dary
vcelkové vÿ¿i 15tisíc korun, skládací ko-
çárek a dal¿í drobné dárky. Následovala
náv¿têva Mêstského muzeaagaleries pro-
hlídkouexpozicavÿklademo historii mêsta
ao OskaruSchindlerovi, dálepakprohlídka
mêsta, rovnêæs vÿklademmêstskéhohistori-
ka. Potév¿ichni spoleçnêodjeli do Poliçky,
s tamní prûvodkyní si prohlédli pamêtihod-
nosti mêsta, vçetnê hradeba poobêdvali.
Vpodveçer se konalo pracovní setkání

nasvitavskéradnici, kdesehodnotilydosa-
vadnívÿsledkyvzájemnéspolupráce. Hovo-
‡ilosei o plánechdobudoucna, do¿lotaké
k p‡edání kalendá‡û kulturních asportov-
níchakcí narok 2003. Programslavnost-
níhodnepakvrcholil úçastí nabene�çním
koncertu pro Kojeneckÿ ústav, kterÿ na¿e
zahraniçní p‡átele p‡ekvapil velkÿmpoç-
temmístních amatérskÿch souborû a kva-
litoujejichvystoupení.
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Ve st‡edu 6. 11 . ve 12 hodin se uskuteçnízkou¿ka sirén HZS.

Naspoleçnéfotogra�izleva: EugenBeck(Plochingen), Václav Koukal, Chris Hofkam-
pová (Weesp), Klaus Schmotz (Stendal) a Peter Zorvan(Banská ¢tiavnica).

P‡edali jsme vÿtêæek
ve‡ejné sbírky

Finançnísbírkanapomocpostiæenÿmpo-
vodní, vyhlá¿ená mêstemSvitavy, vynesla
celkem468.438,65 Kç. Bylo rozhodnuto,
abybyl celÿvÿtêæekvênovánjihoçeskéobci
Plav u Çeskÿch Budêjovic. Obci, ve které
brzy po záplavách pomáhala skupina svi-
tavskÿch dobrovolníkû pod vedenímpana
Nádvorníkaapostiæení obcesitak�osahali�
vlastnímarukama.
Ve çtvrtek 10. ‡íjna se starosta Václav

Koukal vydal dozmínênéobcep‡edat sym-
bolickÿ¿ek, vystavenÿjménemobçanûmês-
ta Svitavy, obcí Koclí‡ov, Kamenná Horka
a Sklené atakéjménemzamêstnancû Ne-
mocniceSvitavy. Natétocestêhodoprováze-
la LenkaSáñkovázesvitavskéhotelevizního
studia COMVISIONs kamerou ajás foto-
aparátem.

Pokraçování nastr. 2

DNES ÇTëTE:
Organizaçnízmênyna Mêù•
Zjednání rady azastupitelstva
• Celoplo¿ná deratizace • In-
formaceze¿kol • Pozvánkana
spoleçenskéasportovní akce •
Kulturní kalendá‡ LUCERNA



s vi t avs kÿ k ul t ur ní a i nfor maçní mês í ç ní ks t r a na 2 l i s t opa d 2002

Pokraçovánízestr. 1
Protoæev Plavê(taknázevobceskloñu-

jítamníobyvatelé)jestræenÿmost, dásedo
nêhojet jen cestou, kteroujsme na mapê
nemohli najít. Atakjsme - potelefonické
�navigaci� - p‡ijeli do obce polep¿í polní
cestê, mezi poli se zbytkyzelnÿch hlávek,
ale také nap‡íklad s matrací nebo dve‡mi,
které zde zanechalarozvodêná‡eka.
Obecní ú‡adjsme na¿li pomêrnêlehce,

i na nêmbyly stopy po velké vodê. Pana
starostuJaroslava Hlachajsmenejprvepo-
æádali o procházku obcí, abychommohli
shlédnout azdokumentovat stav�dva mê-
síce poté�. P‡estoæe çást obce stáleje¿tê
p‡ipomíná mêsíçní krajinu, v¿udejsme vi-
dêli vÿsledkyusilovné práce. V¿udejsou
viditelné nánosy písku, i kdyæ vêt¿ina uæ
prÿbylaodvezena. Zezahrádeku domkû
zbylajen semtamtorza plotovÿch pode-
zdívek, zmizelyi stromkyake‡e. Na místê
sportovního h‡i¿tê zûstalyjen pok‡ivené
konstrukcefotbalovÿchbranek, pohozené
na pískovÿch dunách. Poniçené prázdné
domky mají otluçenéfasádyi vnit‡ní omít-
ky, jeden domek musel bÿt stræen. Hos-
podá‡skástavení a domyzaplavila nejen
voda, vjednomdomkupoblíæ‡ekyvodaza-
nechala víc neæjedenapûlmetrovou vrstvu
písku. P‡íjezdovÿ most lze p‡ejítjenpê¿ky
po provizornê poloæenémmûstku. Pilnê se
pracuje na dokonçení lávky pro pê¿í p‡es
‡eku, kteroutakézcelaodneslavoda(jiæpo
druhé), ov¿emzatímse k ní blátemdosta-
noujenstavební stroje a nákladní auta.
Obec Plav mávsouçasnosti 295 oby-

vatel a dalo byse ‡íci, æe z vêt¿í çásti leæí
na poloostrovê, protoæe ‡eka Mal¿e v ní ze
t‡í stranvytvá‡í têsnÿoblouk. Poloostrov
navíc protíná mlÿnskÿnáhon, takæehospo-
da(mimochodemtakyzatímmimo provoz)
má p‡íhodnÿ název �Na ostrovê�. Zvlá¿tní
pocity, které nás cestou provázely, umoc-
ñovalonep‡íjemné mrholení, vítra chlad.
Zrazovalai elektronikasnímacíchapará-
tû, jakobyodmítalazaznamenávat takovou
¿pou¿ƒ.
Vteple naobecnímú‡adê pakobasta-

rostovépodepsali darovacísmlouvuaná¿sta-
rostap‡edal symbolickÿ¿ek(vizfoto). Ve
skuteçnosti bylypenízejiæ p‡edtímpouká-
zány bankovnímp‡evodem.
Ráditlumoçímepodêkovánístarostyobce

Plavv¿em, kte‡í senasbírcepodíleli. P‡iz-
nal se, æe kdyæ muná¿ starostatelefonoval
vybranou çástku, myslel si, æe ¿patnê sly-
¿el. ”ekl, æe peníze pouæijí na obecní po-
t‡eby, p‡edev¿ímnaopravukomunikací ana
úhradulávkypropê¿í. Tedynato, copot‡e-
bují avyuæijí v¿ichni obçané Plavu.

J. Svobodová

P‡edali jsmevÿtêæek...

Organizaçnízmênyspojené
s reformou ve‡ejné správyVminulémçísle Na¿eho mêstajsmein-
formovali o nêkterÿch základních vêcech,
kterévyplÿvajíz reformyve‡ejnésprávyakte-
rése dotknouobçanû mêsta. Dáse‡íct, æe
hlavní úkonyprovedlarada mêstanasvém
jednání 17. ‡íjna, kdyschválilanejenorga-
nizaçnízmênynamêstskémú‡aduacelkovÿ
poçet pracovníkû, ale také ve‡ejnoprávní
smlouvys okolními mêstyaobcemi o vÿko-
nunêkterÿchagendstátnísprávy(p‡enesené
pûsobnosti).
Od1. ledna 2003 budouna Mêù

Svitavytyto nové odbory:
• Odbor sociálních vêcí azdravotnictví:
Vznikáoddêlenímododboru¿kolství, kul-
tury, sociálníchvêcí azdravotnictví, náplñ
çinnosti zûstávástejná,jakobylausociální-
hooddêlení pûvodníhoodboru(poskytování
sociální péçe). Vedoucí odboru bylajmeno-
vána¢árka”eho‡ová, odborbudesídlitvbu-
dovê na Milady Horákové 10(nyní Okù).
• Odbor ¿kolství a kultury: Zabezpeçuje
agendyspojenés çinností ¿kolskÿchza‡ízení
ajejich �nancování, agendy spojené s po‡á-
dánímve‡ejnÿch produkcí (nap‡. povolo-
vání akcí, tombol ajinÿchher); dojehopû-
sobnosti pat‡í také sport (nap‡. p‡íspêvky
oddílûm, �nancenaprovozsportovníchza-
‡ízení). Vedoucímodboru byl j menován
Mgr. Ji‡í Petr, odborbudesídlit naTGM25.
• Odborproprojednáváníp‡estupkû: Vzniká
z dosavadní komise pro projednávání p‡e-
stupkû, mástejnounáplñçinnosti). Vedoucí
odborubylajmenovánaDaniela Hrnçí‡ová,
odbor budesídlit ve vile MêùnaTGM35.
• Odborstátnísociální podpory: Vznikáz do-
savadníhoreferátuokresního ú‡adu, náplñ
çinnosti zûstává nezmênêna, rovnêæ sídlo.
Vedoucímodborubyljmenováning. Martin
P‡ikryl.
• Odbor dopravy: Vzniká z pûvodního re-
ferátu dopravy okresního ú‡adu, navíc bude
zabezpeçovat agendy místníchkomunikací
azvlá¿tníhouæívání komunikací, kterédosud
bylyzaçlenênyvodboruvÿstavbyaúzemního

plánování Mêù. Vedoucímodborubyljmeno-
váning. Kamil Hebelka, odbor bude sídlit
v dosavadníchprostoráchna Milady Horá-
kové.
• Odbor obrany (pûvodní referát obrany
aochranyokresního ú‡adu). Vedoucímod-
borubyljmenován Bc. Franti¿ek Moravec,
odbor budei nadále sídlit v dosavadních
prostorách na Milady Horákové.
• Odboremtakébudekancelá‡starostyata-
jemníka, kamjsou kromê sekretariátusta-
rostyatajemníkanovêzaçlenênii pracovní-
ci doposudp‡ímo‡ízení tajemníkemú‡adu
- právník, pracovníkvnit‡ní kontroly, koor-
dinátor prevence kriminality. Odbor bude
i nadále sídlit ve vile na TGM35.
Z dosavadníchodborûMêùzûstá-

vají:
• odborinformatiky, vedenÿing. Ji‡ím¢kra-
balem
• odborvnit‡níchvêcí, vedenÿBc. Milenou
Brzoñovou
• odbor �nancí (novÿnázev- d‡íve �nancí
acen), vedenÿ Milu¿í Bahrynovskou
• odbor správy majetku (do pûvodního
majetkovéhoodborujsouzaçlenênybÿvalé
samostatnéodborybytovÿa mêstskéhosta-
vitele), vedenÿing. PetremVítkem
• odbor regionálního rozvoje (z‡ízen od
1. 11. 2002, mj. p‡evzal vedení ICMS od
odboruinformatiky), vedenÿing. Davidem
St‡ítezskÿm
• odboræivotníhoprost‡edí, vedenÿing. Mar-
kemAnto¿em
• odbor vÿstavby, vedenÿ PavlemÇíækem
• odbor æivnostenskÿ, vedenÿ Rudolfem
Grimem
V¿echnytyto odbory, kromê odboruæi-

votního prost‡edí, budousídlit v dosavad-
ních budovách mêstského ú‡adu na ulici
T. G. Masaryka.
Vp‡í¿tímçísle Na¿eho mêstazve‡ejníme

�prûvodce mêstskÿmú‡adem�, v nêmæ na-
jdetestruçnÿp‡ehledotom, cokdevy‡ídíte.

Pokraçování nastr. 3

Opravazniçeného mostuv Plavêsi podle odhaduvyæádá nejménê16 mil. Kç
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Z jednáníradymêsta
Namimo‡ádnémjednání dne4. ‡íj-

na serada mêstaseznámilas návrhemavy-
jád‡ilapodporuprojektus názvemCentrum
denníchsluæeb, kterÿ p‡edkládá Charita
Svitavyu Ministerstvapráceasociálních
vêcí jako æádost o poskytnutí �nançních
prost‡edkû ze státního rozpoçtu. Podle to-
hoto projektu by v prostorách bÿvalé pe-
çovatelské sluæby na Jungmannovê ulici
vzniklo sociální za‡ízení, v nêmæ by byla
poskytovánadenní péçeo staréainvalidní
obçany, o osoby mentálnêazdravotnêposti-
æenéod18let vêku, a umoænênop‡echodné
ubytování starÿmainvalidnímobçanûm,
kte‡í se ocitli v nep‡íznivéæivotní situaci.
Radasouçasnêvyslovilasouhlas s vyuæi-
tímbudovy naJumgmannovê ulici formou
vÿpûjçkyasouhlasilas uvolnênímp‡íspêv-
kuvevÿ¿i 350.000Kç, kterÿbytvo‡il spolu-
úçast mêsta na projektu.
Dále rada projednala návrh na pouæití

vÿtêæku ve‡ejné �nançní sbírky na pomoc
postiæenÿmpovodnêmi a doporuçilazastu-
pitelstvuschválit poskytnutí celéhovÿtêæku
formou daru obci Plav u Çeskÿch Budêjo-
vic. Souçasnê uloæilastarostovi mêsta uçi-
nittakovékroky, abypeníze mohlybÿt obci
poskytnutyco nejd‡íve.
Dne 7. ‡íjna se konalo ‡ádné zasedá-

ní rady. Rada projednala návrhy, urçené
k projednání vzastupitelstvu mêsta avy-
jád‡ilak nimsvástanoviska. Schválilapo-
skytnutí �nançních p‡íspêvkû: 20.000 Kç
Centru sluæeb pro zdravotnê postiæené ve
Svitavách na çásteçné krytí nákladûsou-
visejících s poskytovánímsluæeb osobní
asistence postiæenÿmdêtemnebostarÿm
ap‡estárlÿmobçanûm, 15.000 Kç pêvec-
kému sdruæení Dalibor u p‡íleæitosti 35.
vÿroçí vznikusborua 10.000Kçfotbalové-
mu klubuæen SKSlavoj Lány nazaji¿têní

soutêæní çinnosti. Dáleschválilaposkytnu-
tí �nançního p‡íspêvku 8.600 Kç krajské-
muodboru mládeæe Çeskobratrskécírkve
evangelické na sjezd mládeæe, kterÿse
budekonatvednech8. aæ 11. listopadut. r.
veSvitavách, a umoænêní bezplatnÿchpro-
náj mûprostorv Bílémdomê, sportovních
a ubytovacích prostor v celkové hodnotê
11.400 Kç.
Rada dále schválila sloæení organizaç-

ního vÿboru pro p‡ípravucelostátní Olym-
piády dêtí a mládeæe ve Svitaváchvroce
2003takto: Mgr. MarcelaSezemská- p‡ed-
sedkynê vÿboru (volejbal), Mgr. Ji‡í Petr
- tajemníkorg. vÿboru, RNDr. Bed‡ichFrÿ-
za(plavání), Mgr. Václav Brûna(kopaná),
ing. Pavel ¢paçek(ko¿íková), René Hnát
(zástupce TJ Svitavy) a Petr Mohr (kultur-
ní program).
Vrámci majetkoprávních úkonûrada

mimojiné schválila smlouvu o spolupráci
s �rmou CZ STAVEBNï HOLDING, a. s.
Pardubice, kteráupravujespoleçnÿpostup
�rmy a mêsta Svitavy p‡i vÿstavbê novÿch
144 nájemních bytû vjedenácti bytovÿch
domecha 10aæ 20domech‡adovÿcha p‡i
budování infrastruktury, to v¿e vlokalitê
Na Vêjí‡i.
Rada 17. ‡íjna se p‡edev¿ímzabÿ-

valaotázkouorganizaçníchzmênvsouvis-
losti s reformouve‡ejnésprávyaschválila
p‡edloæené návrhy (viz çlánek najiném
místê). Dále pakschválila nêkolik smluv
a dodatkû ke smlouvám o náj mu bytu
a dal¿í návrhy, související s bytovoupro-
blematikou. Vzávêrujednání rada posou-
dila æádost Modelklubu o �nançní p‡íspê-
vek na údræbu aopravy areálu v cihelnê
aschválila poskytnutí p‡íspêvku ve vÿ¿i
15.000 Kç.

-svj-

Organizaçnízmêny...

Ve çtvrtek 19. zá‡í nav¿tívila Svitavyskupina architektûz Velké Británie, kteráse
zajímalao urbanistickéa architektonicképromêny mêstabêhemposledníchdesíti let.
Porozhovorechs p‡edstaviteli mêsta naradnici si v¿ichni spoleçnêprohlédli sportovní
halu Na St‡elnici, parkJana Palacha a námêstí Míru. Náv¿têvabritskÿch architektû
v ÇRjevÿsledkemvzájemnÿchkontaktû mezi Královskÿmplánovacíma urbanistickÿm
institutemz Velké Británie a ùstavemurbanistického rozvoje v Brnê. -svj-

Pokraçovánízestr. 2
Mêstskÿ ú‡ad ve Svitavách bude

mít celkem174pracovníkû.
Poçet pracovníkû Mêùsez dosavadních

osmdesáti sedmi zvÿ¿í na174. Vtomtopoç-
tuje zahrnuto: 78 pracovníkû, kte‡í na
mêstskÿ ú‡ad p‡ejdou z okresního ú‡adu
s p‡evádênÿmi agendami (delimitací), vçet-
nê 37, kte‡í budounadálevykonávat agen-
dystátní sociální podpory pro celÿokres;
9 pracovních míst je vytvo‡eno na jeden
roka poté budevyhodnoceno, zdajsoupro
vÿkonve‡ejné správynezbytná, çi nikoliv.
Kromêtohobude22pracovníkûsvitav-

skému mêstskémuú‡aduzapûjçenookol-
ními mêsty pro vÿkonagend, sjednanÿch
ve‡ejnoprávními smlouvami.

Ve‡ejnoprávní smlouvy
Jsouuzavírányjednak mezi mêstyna-

vzájem, jednak mezi mêstemaspádovÿmi
obcemi.
Podlesmluv, kterébylyschválenyrada-

mi v¿echzúçastnênÿchmêst, bude Mêstskÿ
ú‡adve Svitaváchprov¿echna mêstaokre-
suzabezpeçovat agendudopravyaagendu
obrany aochrany obyvatelstva. Pro mêsto
Litomy¿l dále agenduúzemního plánování
aregionálníhorozvoje, pro MoravskouT‡e-
bovouagendulesního hospodá‡ství a mys-
livosti a pro Poliçkuagenduúzemníhoplá-
nování aregionálního rozvoje, æivotního
prost‡edí asociální péçe. Na druhé stranê
ve Svitavách nebude vykonávánaagenda
památkové péçe a pro Svitavyji bude za-
bezpeçovat Mêstskÿú‡adv Litomy¿li.
Nazákladêve‡ejnoprávníchsmluvs ob-

cemi svitavskéhoregionubudesvitavskÿ
mêstskÿ ú‡ad protyto malé obce zabezpe-
çovat projednávání p‡estupkû.
Ve¿kerÿvÿkonagendpodleve‡ejnopráv-

níchsmluv bude vykonávánza úhradu.
Bc. Lubomír Dobe¿

UpozornêníFinançního
ú‡adu ve Svitavách
Finançní ú‡ad ve Svitavách upozorñuje

vlastníky bytû, æeuplynutímroku2002
konçí osvobození odplacení danêz ne-
movitostí z bytû - dle § 9 odst. 1 písmj)
zákonaç. 338/1992Sb., o dani z nemovitos-
tí, ve znêní pozdêj¿ích p‡edpisû, byly byty
osvobozeny do zdañovacího období roku
2002 vçetnê.

Kaædÿvlastníkbytu, kterÿbyl aæ dosud
osvobozenodplacení danê,jepovinenji od
roku2003platit, a proto musínejpozdêji
do 31. ledna 2003 podat nové nebo
alespoñdílçí p‡iznání kdani z nemovi-
tostí, ve kterémsi dañz bytuvypoçte.

Doporuçujemepoplatníkûm, abyvyuæi-
li období dokonceroku2002a p‡ede¿li tak
lednovÿmfrontámnaoddêlení majetkovÿch
daní. A. Popelková
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Posledníschûzezastupitelstvamêstavprá-
vêskonçenémvolebnímobdobí sekonalave
çtvrtek 24. ‡íjna. Zastupitelstvo projednalo
a vzalo na vêdomí zprávy: o çinnosti rady,
o çinnosti St‡ediskakulturníchsluæeb mês-
taa Mêstského muzeaa galeriezaobdobí od
zá‡í2001 dosrpna2002aozaji¿tênívolebdo
zastupitelstev obcí.
Vsouladusustanovenímizákona284/2002

Sb. schválilozmênuprávníformydosavadních
organizaçníchsloæek mêsta(mate‡skÿch¿kol
vçetnêspeciální M¢aneúplnézákladní ¿koly
v Laçnovê), z nichæs platností od1. 1. 2003
z‡ídilo p‡íspêvkové organizace mêsta (u M¢
s tím, æe uæ nebudou uæívána ‡ímská çísla,
ale stejnêjako uzákladních ¿koljen nap‡.
�Mate‡ská ¿kola Svitavy, Vêtrná 11�) Jako
p‡íspêvkovou organizaci z‡ídilo také Mêst-
skou knihovnu ve Svitavách, která vzniká
z çásti dosavadní okresní knihovny (ostatní
çásti budou z‡ízeny vobcích, kde fungují).
Pro v¿echny nové p‡íspêvkové organizace,
kterétakzískávají právnísubjektivitu, schvá-
lilo z‡izovací listiny.

Vrámci majetkoprávníchúkonûzastupi-
telstvoschválilo prodej 46bytûvrevitalizo-
vanémdomê Marie Pumanové 2-12 a nêko-
lik bytû v dal¿ích domech. Dále schválilo
prodeje pozemkûuæivatelûmzahradvloka-
litê �Ustudeného potoka� a prodej dal¿ích
zahrad.
Okresní pozemkovÿ ú‡ad ve Svitavách

vsouçasnédobêprovádív katastrálnímúze-
mí MoravskÿLaçnovkomplexnípozemkovou
úpravu ajejí souçástí je i plán spoleçnÿch
za‡ízení - to znamená, æe pokudje nutné,
vyçlení se nezbytná vÿmêra pûdního fondu
navÿstavbupolníchcest, naprovedenítech-
nickÿch, vodohospodá‡skÿch, zúrodñovacích
aekologickÿchopat‡ení. Zastupitelstvovyslo-
vilo souhlas s plánemspoleçnÿchza‡ízení.
Schválilo návrh na úpravu rozpoçtu mêsta

prorok2002nacelkovouçástku366.319.900Kç
asouçasnêi návrhnanavÿ¿enírozpoçtuodbo-
ruinformatikyo çástkuvevÿ¿i 1.640.000 Kç,
která bude pouæita na roz¿í‡ení mêstského
informaçníhosystémua navybudování optic-
képáte‡nísítê Mêùdobudovokresníhoú‡adu.
Projednaloaschválilonovouvyhlá¿kukza-

bezpeçení místníchzáleæitostí ve‡ejnéhopo-
‡ádku, která upravuje oblasti: po‡ádání ve‡ej-
nosti p‡ístupnÿch sportovních a kulturních
podnikû, pouæívánípyrotechnickÿchp‡edmêtû,
provoz hluçnÿchstrojûaza‡ízení, zneçi¿ƒování
ve‡ejného prostranství apo¿kozování zelenê,
vjezdvozidel na chodníky, travnaté anezpev-
nêné plochy, provozování hostinské çinnos-
ti. Touto vyhlá¿kou, která nabude úçinnosti
dnem1. 1. 2003, seru¿í vyhlá¿kyç. 2/1996
a 4/2001.
Zastupitelstvo dále: - schválilo poskytnu-

tí �nançníchp‡íspêvkûsportovnímoddílûm
TJSvitavy, SKSlavoj Lány, 1. Hokejbalovému

klubu Svitavy a Modelklubu Svitavy v cel-
kové vÿ¿i 263.500 Kç; - schválilo vytvo‡ení
novÿch ulic v Laçnovê (Hlavní, Zadní, Za
Kolonkou, UVêtrolamu) s úçinnostíod1. kvêt-
na2003, - schválilosmlouvu, podleníæ Státní
fondæivotního prost‡edí ÇRposkytne mêstu
pûjçku ve vÿ¿i 7.864.000 Kç na provedení
intenzi�kaceçistírnyodpadníchvod, úroçe-
noudvêmaprocenty. Schválilotakézástavní
smlouvu, podle níæ bude pûjçkaji¿têna bu-
dovou Ottendorferovyknihovny. Celkovácena
investice bude 9.997.943 Kç, dodavatelem
bude spoleçnost ÇOVSPOLBOHEMIA, s.r.o.
MoravskáT‡ebová; -schválilouzav‡enísmlou-
vyo poskytnutípûjçkyspoleçnosti Vodaasport
Svitavyvevÿ¿i 5,9 mil. Kçnavÿstavbuvodního
tobogánus celoroçnímprovozemvareálukou-
pali¿tê akrytého plaveckého bazénu; - schvá-
lilo poskytnutí p‡íspêvku ve vÿ¿i 1,7 mil. Kç
Nemocnici Svitavynado�nancováníinvestic,
vyvolanÿchp‡estavbou nemocnice.

-svj-

Mêsto usiluje o úçast
vprojektu �Indikátory
udræitelnéhorozvoje�

Protoæe se Svitavy jiæ t‡ikrát úspê¿nê
úçastnily soutêæe �Mêsto vsouladu s poæa-
davky Evropské unie�, bylyletos vyzvány
k úçasti naprojektu�Indikátoryudræitelné-
ho rozvoje mêst a obcí v Çeské republice�.
Garantemprojektuahlavnímkoordinátorem
je ùstavproekopolitiku, nap‡ípravêprojektu
se spolu s nímpodílely Agentura Koniklec,
CHKOÇeskÿKras a Regionální environmen-
tátní centrum ÇR. Kúçasti na projektu se
z celérepublikyp‡ihlásilocelkemosmmêst
- Krnov, Frÿdek-Místek, Dêçín, Hradec Krá-
lové, Pardubice, HavlíçkûvBrod, Veselí nad
Moravoua Svitavy; z nich mají bÿt do pilot-
ní fáze projektuvybránat‡i.
Indikátoryvÿvojeudræitelnéhorozvoje-to

jsouvlastnê ukazatelévÿvoje urçitéhovybra-
néhojevu, získané prûbêænÿmsledováním,
zaznamenávánímavyhodnocovánímsouboru
p‡esnêstanovenÿchúdajû(o mêstskézeleni,
ovzdu¿í, atp.). Aby bylo moæné vyhodnotit
sledovánítêchtoukazatelûzacelourepubli-
ku neboi ostatní zemê aaby danÿ ukazatel
souçasnêvystihoval speci�kudaného mêsta
çi obce bylo dohodnuto, æe bude sledován
jedenspoleçnÿajedenvÿbêrovÿukazatel.

Spoleçnÿukazatel vzejdeze çty‡ navræe-
nÿchoblastí: spokojenost obçanûs místním
spoleçenstvím, mobilitaa místní p‡eprava
cestujících, dostupnost místních ve‡ejnÿch
prostranství asluæeb, kvalita místního ovzdu-
¿í. V¿echna oslovená mêsta zaslala organi-
zátorûmnávrh na vÿbêrjednoho z têchto
ukazatelû, doposudneníznámo, kterÿz nich

bude vybrán. Svitavy navrhly spoleçnê sle-
dovat kvalitu místního ovzdu¿í.
Jako vÿbêrové ukazatele, z nichæ bude

vybránjeden, mêsto navrhlo následující t‡i:
zatíæení obyvatel hlukem(p‡edmêtemby
mêlobÿt sledování hladinydenníhoanoçního
hlukuvokolífrekventovanÿchkomunikacích
ahluçnÿchprovozû), kvalitapovrchovÿchvod
(p‡edmêtemby mêlo bÿt sledování kvality
povrchovÿchvodve vodoteçíchvzastavêném
území mêsta a pozorování závislosti zneçi¿-
têní povrchovÿchvodnapoçtuobyvatel, kte‡í
nejsou napojeni na mêstskouçistírnuodpad-
níchvod) aseparaceodpadû(p‡edmêtemby
mêlobÿt vyhodnocení systémuseparaceod-
paduve mêstê).
Sledování vybranÿch ukazatelû (indiká-

torû) bybylo vtéto pilotní fázi podporováno
zahraniçními a patrnêi çeskÿmi partnery, to
znamená, æe mêstubys projektemnevznikly
æádné mimo‡ádnénáklady. ùçast mêstavpro-
jektuschválilarada mêsta 7. ‡íjna 2002.

-svj-

Z jednánízastupitelstva

Celoplo¿ná deratizace
probêhneod5.do30.listopadu

Protoæe poçet hlodavcûv kanalizaci,
v obytnÿch arodinnÿch domech, podni-
cích a provozovnách ataké na plochách
ve‡ejnézelenêjestálevysokÿ, budevlis-
topadu provedena dal¿í celoplo¿ná dera-
tizace naúzemí celého mêsta. Mêstoopêt
zajistí deratizaci v domechvesvémvlast-
nictví, ve¿kolách, ¿kolníchjídelnácha na
plochách ve‡ejné zelenê a provedení za-
dalojiæosvêdçenéodborné�rmêSERVIS
3xDz Olomouce. Deratizaci mêstské ka-
nalizacezajistís.r.o. VODAASPORTpro-
st‡ednictvímodborné �rmy Mgr. Milo¿
Krejsa DDD.

Druhá etapa, ve které se uskuteçní
doplnêní nástrah azakopání dêr na plo-
chách ve‡ejné zelenê probêhne v únoru
2003; tentotermínale mûæe bÿt v dûsled-
ku klimatickÿchpodmínek posunut.
Abyderatizacebylaúspê¿ná, opêt vy-

zÿváme, abysejí zúçastnilyi dal¿í orga-
nizace- bytovádruæstva, �rmya podnika-
telé. Takéobyvatelérodinnÿchdomû
byse mêli p‡ipojit a deratizaci provést
buâpomocí prost‡edkûzakoupenÿch
v drogeriích nebo prost‡ednictvím
nêkteré odborné �rmy. P‡edvlastním
deratizaçnímzásahem(poloæenímnástrah)
je ale nezbytné provést úçinná opat‡ení
proti vniknutí hlodavcûavyçistit objekty
odnepot‡ebnÿchp‡edmêtûazbytkûrost-
linného aæivoçi¿ného pûvodu, aby neskÿ-
taly pro hlodavce zdroj potravy.
Jedinêspoleçné provedení celéhozá-

mêru mûæep‡inést oçekávanévÿsledky.
P‡ípadnéotázkyzodpovía dal¿í podrobné
informacepodáodboræivotníhoprost‡edí
MêùSvitavy. ing. Marek Anto¿
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Stejnêjako vloñském, taki vleto¿ním
rocevyjeli obyvatelé Penzionunaspoleçnÿ
celodenní vÿlet. Loni zahájili léto vÿletem
do Lysic a Boskovic, letos vÿletemdo Ba-
biççina údolí.
Poçasí sicejiæ odránabylo nep‡íznivé,

aletoneubralonanáladêæádnémuzt‡iceti
vÿletníkû. Pr¿elo po dobu cestyi po dobu
prohlídkyzámku. Paksealepoçasí umoud-
‡ilo, atak nic nebránilo vydat sezadopro-
vodusluneçníchpaprskûnaprohlídkupar-
ku, údolí, mlÿnaastaréhobêlidla. Vÿlet se
uskuteçnil vtÿdnu, kdy v Babiççinê údolí
oæívají postavyz Babiçky Boæeny Nêmcové.
P‡i procházce údolímse vÿletníci setkali
s komorníkem, komtesami, mlyná‡i, hajnÿm
asamoz‡ejmê i s babiçkou ajejími dêtmi.
Ve mlÿnêsezpívalo, povídalo, astejnêtak
i u babiçky. Po t‡ech a pûl hodinách pro-
hlídkyzámkuaúdolí v¿emúçastníkûmvy-
hládlo, protodal¿í zastávkabylav nedaleké
restauraci. V¿ichni si dali obêdap‡ípadnê
i nêjakÿ mls.
Domûsev¿ichni vÿletníci vrátili v dob-

ré náladê a plni krásnÿch záæitkû. Jejen
¿koda, æe t‡icet zúçastnênÿch obyvatel je
jen pouhou çtvrtinou v¿ech obyvatel Pen-
zionu. Jsme ale p‡esvêdçeni, æe v¿ichni,
kte‡í chtêlijet ajeli, byli spokojeni a p‡í¿tê
pojedounaspoleçnÿvÿlet opêt.

Dal¿í akcí leto¿ního léta byl Den her
v Poliçce, nakterémobyvateléna¿ehoPen-
zionupomê‡ili sílys obyvateli Penzionuv Po-
liçce. ZaSvitavysoutêæila dvê druæstvaaza
�domácí� çty‡i druæstva. V¿echnysportovní
i vêdomostní disciplíny byly p‡izpûsobeny
moænostemseniorû. Na¿e dvê t‡íçlenná
druæstvasesoutêæízhostiladob‡eaobsadi-
la druhé açtvrté místo. Kromêsoutêæících
se odpolednev Poliçcezúçastnilotaké¿est-
náct fandícíchobyvatel. Pro v¿echnyúçast-
níkybylop‡ipravenopoho¿têní. Vê‡íme, æe
p‡í¿tí rok se námpoda‡í zorganizovat po-
dobnousoutêæi v na¿emPenzionu.

L. Bekeová

Léto obyvatel
Penzionu

Vest‡edu2. ‡íjnaseza úçasti studentû
gymnázia, ale p‡edev¿ímsvitavskÿchoch-
ráncû p‡írody, uskuteçnil �Veçer s neto-
pÿry�. Vedení na¿í organizace si pozvalo
RNDr. Vladimíra Lemberka z Vÿchodoçe-
ského muzeav Pardubicích, kterÿpocelou
trasuna¿í vycházkyzasvêcenêa poutavê
hovo‡il ozpûsobu æivota i problematice
ochranytêchto dnes ohroæenÿchlétajících
savcû.
Velkÿmpoznánímprov¿echnyzájemce

byla ukázka pouæití ultrazvukového detek-
toru - tzv. batu, kterÿmjsme byli schopni
netopÿryregistrovat, i kdyæjsmeje zrovna
nevidêli. Obvykle kaædÿdruhnetopÿravy-
sílájinou ultrazvukovou frekvenci, ai ji-
nakrychléjsou �slabiky� vysílanÿchzvu-
kû. Mohli jsme tak rozpoznat ijednotlivé
druhykomunikaçníchasociálníchzvukû.
Na¿e cesta vedla nejprve kpanelovÿm

domûmnaulici Dimitrovovê, kdesídlíjed-
naz koloniínetopÿrûrezavÿch. Utohoto
druhujsme mêli dokonce moænost sledovat
samçí lákání samiçek do vêtracích dutin
v podst‡e¿í k následnémupá‡ení. Na Vêtr-
né ulici jsme pak registrovali znovu neto-
pÿryrezavé, alehlavnêjsmepomocí detek-
toruvûbecpoprvév poslední dobêv na¿em
mêstêzaznamenalinetopÿryveçerní, kte-
‡í vtuto roçní dobu patrnê také vyuæívají
podst‡e¿ízdej¿íchpanelovÿchdomû. Mimo
jiné vloñskémroce byl vtêchto místech
nalezenrodinou Grmelovÿchprvní exem-
plá‡netopÿrapestrého vokrese Svitavy!
NadjiæsetmêlouhladinouLánskéhoryb-
níkase námpakje¿tê v detektoruozvaly
zvuky netopÿrû vousatÿch anetopÿrû
vodních.
Domnívámse, æe kaædÿ, kdo neváhal

aabsolvoval toto nahlédnutí dotajuplného
açlovêkemjenmálopoznanéhonetopÿ‡ího
æivota, byl s toutovcelkujedineçnouvycház-
kouvelmi spokojenap‡ekvapenpoçetností
i sloæenímnetopÿ‡í populacevna¿emmêstê.

Máme v¿ak mezi sebou v‡adách çlenû
mysliveckÿchsdruæení i osoby, kteréjsou
schopny dotêchtotvorû bezdûvodnê a ne-
zákonnêst‡ílet brokovnicí patrnêproto, aby

ùçastníci vÿletu do Babiççina údolí besedujís �panemhajnÿm�.

Zatajemstvímsvitavskÿchnetopÿrû

Základní ¿kola Svitavy
Riegrova 4

13. listopadu2002od16:00hod.
9. kytarovÿ podveçer
Posezení p‡i çaji zazvukûkytary
27. listopadu2002od16:00hod.
BIOLOGIEza ¢KOLOU
�Pohledy do mikrosvêta�
Setkání urçenéprorodiçeæákûa dospê-
lé, kte‡í chtêjí vyuæít moænosti zhlédnout
mikrosvêtvmikroskopechnatrvalÿchpre-
parátechnebovyrobenÿchpreparátech
p‡inesenÿchvzorkû.

¢kolnídruæina,
ze které dêti nespêchají

Jistê existují i takzvané �hlídací� dru-
æiny, alejsoui takové,jejichæçinnostjetak
zajímavá, æe dêti rádyzûstávají aæ dokon-
ce provozu. Takovájetana¿ev Z¢Svitavy
- Laçnovê.
Jednímzlákadel prodêvçataod1. po5.

roçníkjekrouæek maæoretek. Ty mlad¿í, ‡í-
kajísi Beru¿kya mêlypremiéruv minulém
¿kolnímroce, se uvedly velice dob‡e aza
svávystoupení sklízelypotleskauznání ne-
jenveSvitaváchaokolí, aletakép‡i obecní
slavnosti v Ochozu u Brna. Celkemdêvçata
vystoupilaosmkrát.
Star¿í dêvçata, Babety, vystoupily uæ

osmnáctkrát. Jejichpreciznívystoupeníoce-
nilynejenzákladní a mate‡ské¿kolyveSvi-
tavách, obce Dêt‡ichov, Opatov, Opatovec,
Javorník, alei vzdálené Uhlí‡skéJanovice,
Libinau¢umperka, Dolní Çermná, Morav-
skáT‡ebová, Ochoz u Brna. Lzesijenp‡át,
abydêvçatûmvydræeltensprávnÿelánada-
‡ilo sejimi vleto¿ním¿kolnímroce.
Takjako v minulÿchletech pokraçuje

st‡edeçní prodlouæená doba ¢D do 17:30.
Paní vychovatelky mají v plánuopêt va‡ení
podnázvem�Mñamanebdêtskáva‡eçka�,
vÿlet nahradSvojanov, náv¿têvykulturních,
sportovních aspoleçenskÿch akcí, spolu-
práci s místní organizací ÇÇK, Drakiádu
a mnoho dal¿íchzajímavÿchakcí.
Nelze neæ pop‡át dêtemv na¿í ¿kolní

druæinê avychovatelkámveselou mysl, hez-
ké záæitky, tvûrçí elán acelkovê zajímavé
vyuæití volného çasu.
Mgr. Zdena Veiglová, ‡editelka¿koly

ukojili po neúspê¿némlovu své st‡elecké
choutky. Jetodal¿í dokladtoho,jakpot‡eb-
ná a nutnáje obrodatakovÿchskupinlidí,
kterÿmje neustále pot‡ebné v¿têpovat zá-
sadyochranyp‡írodyakrajiny.

Mgr. Ji‡í Mach, p‡edseda
ZOÇSOPRybákSvitavy
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Nazprávyo povodníchvna¿ízemizarea-
govali uçitelé aæáci Z¢ na Felberovê ulici
rychle. P‡es Çeskÿ çervenÿ k‡íæ aobecní
ú‡adyjsmevytipovali dvêzákladní¿kolyna
Prachaticku, jednalo se o Z¢ a Dêtskÿ do-
mov ve Strunkovicích nad Blanicí ao Z¢
v Husinci u Prachatic.
Jiæ 5. zá‡í bylyvet‡ídácha nachodbách

letáçky, které vyzÿvaly ke sbírce nazvané
Dêti dêtem. Oddruhéhodnesezaçalyhroma-
dit knihy, se¿ity, penály, ta¿ky, barvy, nejrûz-
nêj¿í ¿kolní pot‡ebyi hraçkyv kabinetech
t‡ídníchuçitelû. Ohlas udêtí avlastnêi uje-
jichrodiçû nás aæ tolik nep‡ekvapil. P‡ed
nêkolikaletyprokázali svûj soucit aochotu
pomoci, kdyæ se konala sbírka na pomoc
dêtemuprchlíkûp‡edválkou, ap‡eddvêma
letyse velmi rychle shromáædily prost‡ed-
ky na zakoupení poçítaçe pro postiæeného
spoluæáka.
Stejnêjakotehdyi tentokrát sejednalo

o akci celé¿koly. Uçiteléazamêstnanci ¿ko-
ly vybrali celkem4.220 Kç, za které byly
nakoupeny¿kolní pot‡ebyaknihy- hlavnê
provytopenÿ Dêtskÿdomovve Strunkovi-
cích.
Na¿í snahoubylo, abyseæáci, hlavnêti

star¿í, vconejvêt¿í mí‡epodílelii naorgani-
zaci. Byli vynikající! Letáçkyzformulovala

Dêtidêtem
dêvçatazliterárního krouæku, chlapci je
gra�ckyupravili napoçítaçi avytiskli. Mlad-
¿í æáci vybarvili titulky. Ve vÿtvarné vÿchovê
kreslili obrázky, veslohupsali miléaup‡ím-
nédopisy, kterébylyadresoványdêtemz po-
stiæenÿchoblastí.
Odpovêdnost si vyzkou¿eli, kdyæ sami

vybírali u �rmyPapera, cosezaurçenÿob-
nos zakoupí. Aaby byli opravdu uv¿eho,
na Prachaticko se spolu s paní uçitelkou
Danou Horskou vydala p‡edat sbírkutaké
Andrejka Veselá, æákynê 9. A. Vkaædéfázi
byli na¿i æáci na¿imi partnery- ato velmi
dobrÿmi, uvêdomêlÿmi aspolehlivÿmi.
Povodnêjsoujistêtragickouzáleæitostí,

p‡estonámp‡ineslycennouaveskrzepozi-
tivní zku¿enost. Kdykoli jsme se zmínili
proç aconakupujeme, setkalijsmeses mi-
mo‡ádnÿmp‡ístupem, ochotou apochope-
ním. V¿ichni, kdonámpomohli sbírkuDêti
dêtemuspo‡ádat a dotáhnout do konce, si
zaslouæí na¿epodêkování. P‡ispêli nazmír-
nêní následkû povodnê aukázali, jak se
majílidé v krizovÿchsituacíchchovat. Pro
nêkolikstovek na¿ichæákûjeto velmi dû-
leæitázku¿enost. Uçíme dêti çíst, psát, po-
çítat, dávámejimzáklady dêjepisu, zemê-
pisu, chemie ajinÿch oborû, ale p‡edmêt
o organizaci, pomoci asolidaritê nemáme.
Kdybychommêli, dostali by na¿i æáci vel-
koujedniçku.

Dagmar ¢korpíková

Zespoleçnéhosetkáníæákû Z¢ T. G. Ma-
saryka a divadélka �Takové docela malé
divadlo�. Foto M. Báça.

Základní ¿kola na ulici T. G. Masaryka
je Gymnáziu ve Svitavách zemêpisnê nej-
blíæe. Adíkydobrémunápadusena¿e¿kola
gymnáziup‡iblíæilaijinak. Zav¿echno mohly
ver¿e Christiana Morgensterna apêknéreci-
taçní vÿkony Lindy Lidmilové(mimochodem
bÿvalé æákynê na¿í ¿koly), Terezy Báçové,
Radky¢a¿kové aJarmily Bou¿kové. Ao co
vlastnê¿lo? Na¿i deváƒáci aæáci, kte‡í nav-
¿têvují Dramatickou vÿchovu vrámci povin-
nê volitelnÿchp‡edmêtû, se p‡i¿li nagym-
náziumpodívat, abypoznali, cov¿echnose
dáp‡i recitaci zvládnout. Spoleçnésetkání
p‡ipravilaazorganizovala paní Radka Ob-
louková. Atakjsme mohli vidêt netradiçní
zpracování Morgensternovÿch ¢ibeniçních
písnív podobê maléhorockového muzikálu
asólové vÿstupynejlep¿íchrecitátorû. Asi
nejvíce na dêti zapûsobilo �Takové docela
malédivadlo�(tojeo�ciálnínázevsouboru),
které svÿmosobitÿmpojetím¢ibeniçních
písní dokázalovtáhnout divákydodêjetak,
æe ani nedÿchali.
Na¿i deváƒáci byli nad¿eni, i kdyæpûso-

bili ostÿchavÿmdojmem. Jiæ p‡i zpáteçní
cestêdona¿í �almymater�zaznívalo: - Ten
Va¿ek (mínên Va¿ek Pûlkrábek) byl fakt
dobrej! - Ajak docílili toho maskování, to
byla mouka? - Acotyjejichzvlá¿tní ¿aty?
V¿echny holky vypadalyjako bílé paní ze
záhrobí. - Ajájsemse opravdubála! - Tak

Spoleçné setkánípodobnê na¿i vycházející æáci reagovali
adiskutovali o divadleje¿têi vet‡ídê. Astej-
nêohromujícímdojmemp‡edstavenízapû-
sobilo nana¿e mlad¿í æáky, kte‡í hozhlédli
následující den. Holçiçkyseopravdubály.
Ale prÿ hezky! �Apaní uçitelko, my taky
budemenêcotakovéhop‡ipravovat?� ptala
se dychtivá dêvçátka.
Atojeasi ono- probuditv dêtechzájem

nêcodokázat. Atentozámêrsegymnazistûm
nastoprocent poda‡il. Taksezasetê¿ímena
dal¿í sbliæování ana nové divadlo ataké na
to, æe se nêco pêkného poda‡í i námna Z¢
a mytogymnazistûmbudeme moci p‡edvést.

Vlasta Kosková
aæáci Z¢ T. G. Masaryka

Náv¿têva ve ¿kolách
naPrachatickuVeçtvrtek19. zá‡íjsemv¿est hodinráno

nasedladostrejdovydodávkyaspolus paní
uçitelkouDanouHorskoua mÿmtátou, kterÿ
dêlal ‡idiçe,jsmevyrazili dojiæních Çech.
Mêlijsme do dvoupostiæenÿch¿kol zavézt
vêci, které se shromáædilyve sbírce Dêti
dêtem.
Zhrubapoçty‡echhodináchcestyjsme

dorazili do Husince u Prachatic. Hned po
vjezdudoprvní ulicebylopoznat, æetubyly
povodnê. U‡ekybylonêkolikpolorozbo‡e-
nÿchdomûanatêch, kterénáporvodyvydr-
æely, bylovidêt, kamaæ vodasahala. Nêkde
zaplavilacelé p‡ízemí. Jakjsmese pozdêji
dovêdêli odpana‡editele, povodeñsebrala
vesnici i dvênováfotbalováh‡i¿tê. Mezi lid-
misenavícbêhemkatastrofy¿í‡ilafáma, æe
sep‡ehradanadvesnicí protrhne. ¢kole, kte-
roujsme nav¿tívili, se na¿têstí velkávoda
vyhnula, av¿akvêt¿inêdêtí vyplaviladomov.
Hned po na¿emp‡íjezdu ke ¿kole se

venvyhrnulaskupinkaklukûaochotnêod-
ná¿eli vêci, kteréjsme p‡ivezli. Dopisyod
æákûna¿í¿kolysi vezmenastarost krouæek
zabÿvající se çe¿tinou a doufám, æe splní
slibyaodepí¿ou. Potomjsmev‡editelnê do-
stali prospektyo ¢umavê, videokazetuo Hu-
sinci a nêkolikvÿrobkûod místníchæákû.

Potéjsmeserozjeli donedalekÿchStrun-
kovic nad Blanicí. Dêtskÿdomovsezáklad-
ní ¿kolou, kamjsme mêli namí‡eno, se na-
chází v blízkosti. Na první pohled nebylo
vevesnici nicvidêt, alejakmilejsmezajeli
dál, taksep‡ednámi objevilonêcohrozné-
ho- maléúdolí plnébahna, vyvrácenéstro-
my, zniçené, zabahnêné fotbalové h‡i¿tê
a budova, kteráv p‡ízemí nemêlaæádnou
omítku,jencihly. Tobyl dêtskÿdomov. Povo-
deñhoopravduzasáhla. Jakjsmesepotom
dozvêdêli od paní ‡editelky, ¿kodaje oto
vêt¿í, æecelÿobjekt byl krátcep‡edzáplava-
mi zrekonstruován. Aabytohoje¿tênebylo
málo, taktêsnê p‡ed povodní opravovali
st‡echu,takæev¿echnyp‡ívalovéde¿têprou-
dilyp‡ímo dovnit‡. Kdyæ p‡i¿lapovodñová
vlna, bylov budovêna¿têstíjenpárdospê-
lÿch, kte‡í stihli utéct nakopec. Tatoprvní
vlnaneudêlalaskoroæádné¿kody, tyudêlala
aætadruhá, vêt¿í. Paní‡editelkasez kopce
dívala,jakvodaodná¿í za‡ízení domova. Ke
v¿emubylav p‡ízemí kotelna, jídelna, ku-
chyñ, skladpotravin, skladobleçení a bot
i ¿atna. Oto v¿e domov p‡i¿el. Dnes se uæ
v¿eopravuje- hlavnêdíkypomoci sponzorû.
Protoæe se dêti je¿tê uçily, jeli jsme za

nimi do¿koly. Tamsi vynosilykrabices dár-
kyanaoplátkunámdalynêjakésvéobrázky
avÿrobky.

Myslímsi, æepomoctlidem, kterépostih-
lapovodeñ, by mêli v¿ichni, kdo mûæou, aby
postiæení záplavami dostali alespoñ nêco.
I kdyæpohlednakrajinua na¿kodyzpûso-
benévodoubyl pro mnedost hroznÿ, h‡eje
mê pocit, æejsme pomohli lidem, kte‡í to
pot‡ebují. Andrea Veselá
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Studenti gymnázia zvítêzili
Firma Siemens vyhla¿uje kaædoroçnê vnê-

kolikaevropskÿchzemíchsoutêæo nejlep¿í mul-
timediální projekt. Poslánímsoutêæejepodpo‡it
uæákûastudentûzájemo novétechnologieata-
kérozvíjetjejichkreativituaschopnost tÿmové
spolupráce. Tov¿ejsouznalosti adovednosti pro
moderníhoçlovêka21.stoletípraktickynezbytné.
GymnáziumveSvitaváchsezapojilo dopo-

sledníchdvouroçníkûtétosoutêæe, kteránese
název Mládí avêdêní. Vp‡edposlednímroçní-
kusoutêænítÿm¿kolyp‡ihlásil multimediální
CDROM, kterÿ mapovalliteraturudruhépolo-
viny 19. století, v poslednímroçníku multime-
diálními projektyo Karlu HavlíçkuBorovském
aodruhé svêtové válce. Otom, æe právê po-
slednê jmenovaná prezentace studentû byla

úspê¿návsoutêæi, dokterésvéprácep‡ihlásilo
204tÿmûzev¿echtypû¿kol celé Çeskérepu-
bliky,jsmeinformovali vzá‡ijovémvydání Na¿e-
homêsta. Vtédobêsejenneo�ciálnêhovo‡ilo
otom, æe multimediální prezentace studentû
svitavského gymnáziabylanejlep¿í. Odborná
porotadoporuçilapozvat naslavnostní vyhlá-
¿ení vÿsledkû, které probêhlov Národnímtech-
nickémmuzeuv Praze na konci zá‡í, deset nej-
lep¿íchtÿmû. Teprvetamsesvitav¿tí studenti
dozvêdêli, æe byli nejlep¿í aæe gymnázium
obdræí - kromê nêkolika drobnÿch dárkû- za
své vítêzství znaçkovÿ poçítaç. Ten skuteçnê
p‡evzali z rukouzástupcû vyhla¿ovatele sou-
têæe, p‡edstavitelû M¢MTÇRaçlenûodborné
poroty, mj. také herce Sa¿i Ra¿ilova.

Vítêznÿmultimediální projekt vzniklz pod-
nêtustudentaseptimyBTomá¿e Pa‡ízka, kte-
rÿse problematikou 2. svêtové válkyzabÿvá
jiæ nêkoliklet. P‡edmêtemjehozájmuje his-
torie bojové techniky, zejména tankû. Spo-
leçnê se svÿmi spoluæákyJakubemVojtou,
Jaromírem¢avelkoua PetremKosinoua pod
vedenímprofesorky gymnázia PhDr. Ivany
Pavli¿ové vytvo‡il vÿukovÿ multimediální CD
ROM, kterÿ mapujedêjinydruhésvêtovévál-
kyslovem, obrazem, autentickÿmi zvukovÿmi
nahrávkami nebovideosekvencemi. Vÿsledek
nêkolikamêsíçní práce nemusí nalézt uplatnê-
ní jen ve ¿kolách, uspokojí v¿echny zájemce
o historii arozhodnêsnesesrovnání s obdob-
nÿmi uçebními pomûckami, kteréjsou nabí-
zenyv na¿í obchodní síti.

PaedDr. Milan Báça
‡editel gymnázia

Vítêznÿtÿm(Tomá¿ Pa‡ízek druhÿzprava)
pop‡evzetí cenyapoháruprovítêze.
Obêfoto M. Báça.

Mêstská policie informujeVpátek 27. zá‡í po sedmé hodinê veçer
do¿lonaul. KapitánaJaro¿ektragickédoprav-
ní nehodê. ”idiç projíædêjícího osobního vo-
zidla nemêl ‡ádnê p‡ipojen p‡ívês naloæenÿ
dal¿ímosobnímvozidlem. P‡ívês se p‡i jízdê
odpojil, narazil dosloupuve‡ejnéhoosvêtlení
a poté nachodníkutêæcezranil procházejícího
dvaapadesátiletého chodce, kterÿnásledkûm
zranêní podlehl.

Otom, æe mêstskÿkamerovÿsystémúçin-
nêpomáháp‡i sledováníve‡ejnéhopo‡ádkuçi
odhalování nekalé çinnosti, svêdçí následující
p‡ípadyz poslední doby. 4. ‡íjnave4:30zazna-
menalaobsluhakamerovéhosystémupodez‡e-
lé chování osádkyvozus brnênskoupoznávací
znaçkou, kterÿsepohyboval posídli¿ti Unád-
raæí. Hlídka mêstské policie na místêzjistila,
æe podez‡ení bylo oprávnêné- dotyçní se p‡i-
znali ke krádeæi benzínu z parkujícího auta.
Dal¿í ¿et‡ení p‡evzala Policie ÇRavy¿lo naje-
vo, æe mladí muæi mají nasvêdomíi dal¿ítrest-
nouçinnost. 8. ‡íjnave23:30zaujalaobsluhu

kamerovéhosystémuskupinat‡í muæûaæeny,
odcházejícíz námêstí. Byl bytocelkembêænÿ
pohled, kdybyuvedenáæenanebylaobleçena
jenvespodnímprádle. Hlídkana místêovê‡i-
la, æesejednáo dívku, kteránení schopnápo
náv¿têvênêkolikarestauraçníchza‡ízení dojít
sama domû. Dal¿í dívka, kterátaké pat‡ila
kvÿ¿e uvedené �spoleçnosti�, bylao chvíli
pozdêji nalezenavjednéuliçcezranênáa mu-
selabÿt p‡ivolánazáchranka; t‡etí mladáæena
ztétopartyhlasitÿmi vÿk‡ikyru¿ilanoçní klid
aneuposlechlavÿzvypolicistûp‡i ¿et‡ení udá-
losti. Naru¿ení ve‡ejnéhopo‡ádkubylotakváæ-
né, æesevêcí dálezabÿvalaPolicieÇR. 16. ‡íj-
nave22:30bylapomocí kamerovéhozáznamu
zadræena a na Policii ÇRp‡evezena poh‡e¿o-
vanánezletiládívka. 17. ‡íjnakolem2. hodiny
ranní byli opêt kamerouzaznamenání dva mla-
díci, tentokrát z Hodonína, kte‡í si nasídli¿ti
Unádraæí prohlíæeli s baterkou zaparkovaná
auta. Vdal¿í çinnostijimzabránilyhlídkyobou
policií.

Na mêstskou policii se kaædodennê obra-
cejí obçané s rûznÿmi prosbami aæádostmi.
Jako p‡íklad uvádímet‡i, které nejsou aæ tak
bêæné. 25. zá‡í v 01:20sena mêstskoupolicii
obrátil muæ, kterÿæádal, abychomdonutilijeho
druækuknávratudomû. Rádi bychompomohli,
aletakdalekona¿epravomocnesahá. Naopak
28. zá‡íjsmevçasnÿchranníchhodináchmohli
vyhovêtæádostijedné mladéæeny, kterási p‡ála
umístit naauto�botiçku�. Dûvodembylaoba-
vaz odcizení drahého �remníhovozidlapoté,
coztratilaklíçe. 2. ‡íjnakolem18. hodinyvy-
jelahlídkaovê‡itoznámení, æeujednérestau-
race v Lánech údajnê napadl a pokousal pes
svoumajitelku. Namístêstráæníci zjistili, æepa-
ní mánaruce¿krábanec, aleo¿et‡eníléka‡em
odmítla. Bylaov¿emviditelnêpodvlivemalko-
holuaje moæné, æeprávêtovyvolalonegativní
reakci psa. Jetaké moæné, æe pes chtêl tímto
zpûsobemupozornit, æejeças uæjít domû. Pa-
níalechtêlapokraçovatv náv¿têvêrestaurace
aæádala, abychomjejího psa zatímumístili
vútulku. Protoæektakovÿmtoúçelûmútulekne-
slouæí, bylapaní odkázánado pat‡içnÿch mezí.

M. Sádlíková
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P‡ípravy
v plnémproudu
Çtená‡ijistêzaznamenali v dennímtis-

kurozhodnutí Çeskéhoolympijskéhovÿbo-
ruuspo‡ádatv p‡í¿tímroceprvnícelostátní
olympiádudêtí a mládeæev Litomy¿li, ve
Svitaváchav Chocni. Vtêæké konkurenci

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 15. 11. 2002.

dal¿íchpêti krajûuspêl kraj Pardubickÿ,
kterÿcelouakci za¿tiƒuje. Vsouçasnédobê
jiæ byl ustaven Organizaçní vÿbor Olympiá-
dy, schválenrozpisjednotlivÿchsoutêæí.
Ve dnech 14. - 19. çervna 2003 budou

Svitavyhostitelskÿmmêstemprotisícovku
sportovcûzev¿echkrajûrepubliky. Uvidíme
zdenejlep¿íplavce, volejbalisty, basketbalisty

asamoz‡ej mêtakéfotbalisty. VLitomy¿li
budou probíhat soutêæe v atletice, basket-
balu, volejbalutenisu, stolnímtenisu, triat-
lonuavlukost‡elbê. Mêsto Choceñp‡ipra-
vujesoutêæevsoftballu, baseballu, kopané
asilniçní cyklistice. Souçástí her bude
rovnêæ novinka- show-down, coæje modi�-
kace stolníhotenisu prozrakovê postiæené
dêti.
Celou Olympiádubudouprovázet kultur-

ní akce, literární avÿtvarnésoutêæe, vystou-
penípêveckÿchsborû. Odal¿ímprûbêhup‡í-
prav budemeinformovat v dal¿íchçíslech.

J. Petr

Olympiádadêtíamládeæe2003
- �OlympiádasOrbitemprodêti�

Sportovní hala Nast‡elnici, krytÿplaveckÿbazénatakéstadion Mírubudouvçervnup‡í¿tíhorokusvêdkemolympijskéhozápolení mládeæe.

Pozvánka na sportovníakce vlistopaduSO 2. 11. Ko¿íková: TJ Sy- H. Brod (15: 00 a 17: 00- KP ml. æáci, hala Na St‡elnici)
Volejbal: TJ Sy �A� - Sokol Æamberk (10: 00- KPæeny, hala Na St‡elnici)

NE 3. 11. Volejbal: turnaj KPstar¿í æákynê (10: 00- hala Na St‡elnici)
SO 9. 11. Volejbal: TJ SY- Praha-Nusle (10: 00- 1. liga kadetek, hala Na St‡elnici)

Kopaná: SKSlavoj Sy-Lány- Chrudim�B� (14: 00- I. At‡. muæi, h‡i¿tê Lány)
NE 10. 11. Kopaná: TJ Sy- Choceñ (9: 45 st. a 12: 00 ml. - KPdorostu, stadion Míru)

TJ Sy �A� - Jablonec (14: 00- divize muæi, stadion Míru)
SKSlavoj Sy-Lány- Trutnov (14: 00- II. liga æeny, h‡i¿tê Lány)

Ko¿íková: TJ Sy- Ç. T‡ebová (14: 00 a 16: 00- KP ml. æáci, hala Na St‡elnici)
SO 16. 11. Volejbal: TJ SY�A� - Sok. Pardubice �A� (10: 00- KPæeny, hala Na St‡elnici)
NE 17. 11. Ko¿íková: TJ Sy- Sokol H. Králové (10: 00 a 12:00- nej ml. miniæáci, gymnázium)
SO 23. 11. Ko¿íková: TJ Sy- V. Mÿto (10: 00 a 12: 00- mlad¿í dorost, hala Na St‡elnici)
SO 30. 11. Ko¿íková: TJ Sy- Ç. T‡ebová (9: 00 a 13: 00- star¿í miniæáci, gymnázium)

TJ Sy- Chrudim(11: 00 a 15: 00- star¿í dorostenci, gymnázium)
TJ Sy- Litomy¿l (18: 00- muæi, hala Na St‡elnici)

Volejbal: TJ SY�A� - Sok. Slatiñany (10: 00- KPæeny, hala Na St‡elnici)
TJ SY- Sok. Pardubice (10: 00- 1. liga kadetek, hala Na St‡elnici)

Aerobik: Aerobik klub Svitavy- cviçení s KlárouJandovou (14: 00 hala Na st‡elnici)
NE 1. 12. Ko¿íková: TJ Sy- Vysoké Mÿto (10: 00 muæi, hala Na St‡elnici)

J. Petr

Programzápasûvlednímhokeji nazimnímstadionuSvitavy
Mêstská hokejováliga: od 18. 11. kaædé PO, ST, PÅod 16:00, 18:00 a 20:00
Jednotlivá muæstva hrají dle stanovenéhorozpisu 5. roçníku MHL2002/2003.
Okresní p‡ebor ÇSLHùstí nad Orlicí:
- zápasy muæû: od 21. 11. kaædÿçtvrtek od 17:00 a 20:00, od 2. 1. kaædÿçtvrtek od 17:00 hod.
- æáci ajunio‡i: od 30. 11. kaædousobotu od 7: 00, 8:30, 10: 00 a 11:30 hod.
- jednotlivé oddíly hrají dle rozpisu vydaného Okresnímvÿkonnÿmvÿboremùstí nad Orlicí.

Brusleníprove‡ejnostjeplánovánopravidelnêod16. 11. kaædé PO, ùT, a STod13:30do15:30hod. a kaædouSOa NE
od 14:00do 16:00. Veçerní bruslení v SOod 19:00hod. Zmênya up‡esnêní ve‡ejného bruslení budouzve‡ejnêny na po-
kladnê zimního stadionu. K. Svoboda


