
Stejnê jako p‡edchozí roky byl i tento
rokvjeho první pracovní denzahájenset-
kánímv¿echpracovníkû mêstskéhoú‡adu.
Letos poprvé byla velkázasedací místnost
témê‡zaplnêna. �Nedokáæuodhadnout, zda
zdejsouv¿ichni, protoæetoliklidítadyje¿-
tê nesedêlo�, ‡ekl zcela nazaçáteksvého
neformálníhoprojevustarosta Václav Kou-
kal a pokraçoval:
�Nejd‡ívebychVámchtêl pop‡át mnoho

úspêchû osobních, mnoho ¿têstí vrodin-
némæivotê a osobních vztazích. Ale také
Vámi námchci pop‡át, abysenámspoleç-
nêpoda‡ilovytvo‡ittakovÿtÿm, kterÿbude
dob‡ezvládat úkoly,jeæ p‡ednámi stojí. Jsou
docela nelehké ajsou zajímavé. Zejména
poçáteçní období pro nás v¿echny nebude
lehké, protoæebudemeve mêstêrozdêleni do
nêkolika míst. Vê‡ímale, æetak,jakje nyní
p‡ipravenokomunikaçní propojení v¿echbu-
dov, lze úkolyzvládnout.�
Václav Koukal dále ‡ekl, æe ve mêstê

bylo doposud zrealizováno mnoho projek-
tû, které svêdçí o dobré tÿmové práci, na

níæsepodílelynejenodboryvykonávající
p‡eváænêsamosprávnéçinnosti, alei odbory,
kterévykonávalyçistêstátní správu. Vyjád-
‡il p‡esvêdçení, æei v novémsloæení se po-
da‡í duchaspolupráce uchovat, æe �budeme
tÿmem, kterÿbudevykonávat dobrousluæbu
nejen obçanûmmêsta, ale celémuregionu,
kterÿbudeme spravovat�, ‡ekl doslova.
Ve stejnémtónupromluvil i místosta-

rostaing. Miroslav Vêtr, kterÿzdûraznil, æe
ú‡adsenyní nachází v dobêvelikézmêny
aæevtakovémhektickémobdobí sevædy
projevísoudrænosttÿmu. Æenaú‡adêje‡ada
vÿraznÿchindividualit, nicménê æe æádná
individualitavtakovéto dobê nemá¿anci,
není-li souçástí soudræného avÿkonného
tÿmu. Pop‡ál vedení i v¿emzamêstnancûm,
abyspoleçnêtvo‡ili dobrétÿmya práce se
jimda‡ila.

Místostarostka MarcelaSezemskáv¿ech-
ny o�ciality zakonçila slovy: �P‡eji v¿em,
námi vám, abychomv¿e, co bylo ‡eçeno,
zvládali vezdraví, s elánemaoptimismem.

J. Svobodová

Setkánípracovníkû ú‡adu

Ve st‡edu 5. 2. ve 12 hodin se uskuteçnízkou¿ka sirén HZS.

Nejdûleæitêj¿í
investiçníakcemêsta

Vplánuarozpoçtuprorok2003jepro
�nancováníinvestiçníchakcí poçítánocel-
kemse 111 miliony korun.
Naúsekudopravytobudezejménaúpra-

va místníchkomunikací Hraniçní a Svitav-
ská, kdeseodloñskéhorokuprovádí úprava
azkapacitnêní kanalizace. Provedenabude
rekonstrukce povrchû za cca 6,5 mil. ko-
run.
Pokraçovat bude budování protipovod-

ñovÿchopat‡ení na‡eceSvitavê, z prost‡ed-
kû mêsta bude provedena oprava mostû
alávekna‡ece Svitavêza10 mil. Kç. Proti-
povodñováopat‡ení budoubudovánacelkem
t‡i roky, podílet se na nich bude Povodí
Moravy a Zemêdêlská avodohospodá‡-
skáspráva. Letos, v prvnímroce, sejedná
o zvÿ¿eníretençníschopnosti území- bu-
dování suchÿchretençních nádræí, které
mají zadræet vodutak, aby prûtok v‡ece
byl regulován.
Naúsekuvodníhohospodá‡ství budedo-

konçenaintenzi�kaceçistírnyodpadníchvod
za celkem10 mil. Kç. Akce bylazahájena
loni, dokonçenabudeletos (1,5 mil.). Spo-
leçnosti Voda asport, s.r.o. Svitavy byla
zastupitelstvemschválena pûjçka ve vÿ¿i
cca6 mil. Kçnavÿstavbutobogánus celo-
roçnímprovozemukrytého plaveckého ba-
zénu.

Pokraçování nastr. 2

DNES ÇTëTE:
Investiçníakce mêstanarok2003
• Poplatekzaodpady • Kampro
doklady • Co víme opoæární
ochranê? • Pozvánkynaspoleçen-
ské asportovní akce • Kulturní
kalendá‡LUCERNA
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Pokraçovánízestr. 1
Voblasti bydleníaúzemnímrozvoji bude

pokraçovatregeneracepanelovÿchobjektû
opravou dal¿ích dvou domû na Dimitrovo-
vê ulici, kaædÿ za 10 mil. Kç, pokraçovat
bude také bytová vÿstavba. Letos budou
dokonçeny mêstské vily 2 a 3, kaædás de-
seti byty a garáæemi, celkovÿmnákladem
cca 9 mil. Kç. Pokraçovat by mêla i dal¿í
vÿstavbabytovÿchdomû, p‡ipravenyjsout‡i
sekces celkem48byty. Jealenutnopoçkat,
aæ vláda rozhodne o novÿch podmínkách
bytové vÿstavby azejména o podmínkách
pouæití dotací nabyty, ato v návaznosti na
novÿnávrhp‡edkládanÿ ministerstvempro
místní rozvoj.
Dal¿ímvelkÿmvÿdajemletos bude p‡í-

pravaú‡aduprovÿkonstátnísprávy, zejmé-
narekonstrukceobjektûtechnickÿchsluæeb.
S projektantemjiæ bylo dohodnuto dispo-
ziçním‡e¿ení, následovat budezpracování
projektuprovÿbêrzhotoviteleaprostavební
povolení tak, aby nejpozdêji od polovinyt.r.
bylypráce provádêny. Vrozpoçtujevyçle-
nênocelkem28,5 mil Kçcelkem, z tohoje
dotacestátuve vÿ¿i 16,2 mil., çást uæ mêsto
obdræelo. Vsouvislosti s reformoujetaké

Nejdûleæitêj¿í investiçníakce mêsta
nutnédovybavit ú‡advÿpoçetnítechnikou
a programovÿmvybavením(poçítaçe, které
bylyp‡evzatyodokresníhoú‡adujsouzasta-
ralé ajsou v nedostateçnémpoçtu), p‡ed-
pokládané náklady dosáhnoutémê‡ dvou
milionû korun.
Mêsto také bude pokraçovat v projek-

techprevencekriminality. Prototentorok
to bude mobilní kamerovÿ systém, kterÿ
budenasazovánv kritickÿchlokalitáchpo-
dle pot‡eby, a doplnêní skateparku o dal¿í
prvky.
Dûleæitou investicí je budování infra-

strukturyv prûmyslovézónê. Nakonci roku
2002bylynaposledypodlestarÿchpravidel
rozdêlenystátní dotace, mezi t‡inácti mêsty
uspêlajendvê- Svitavya ùstí nadLabem.
Svitavydostaly7 mil. Kç, dal¿íchdeset po-
t‡ebnÿch milionû bylo po p‡iznání dotace
za‡azeno do rozpoçtu z prost‡edkû mêsta
aje¿tê na konci minulého roku byly práce
zahájeny. Vkvêtnu2003budezónap‡ipra-
vena proinvestory. V¿echny pozemkyjsou
v majetku mêsta, sítê mají dostateçnouka-
pacitu, takésilniceje dostateçnêdimenzo-
vána protêækou nákladní dopravu.

-svj-

Bytová politikamêsta
Ke konci roku 2002 vlastnilo mêsto

Svitavycelkem866bytû. Ztoho poçtuje
p‡eváænávêt¿inabytûprvníkategorie(807),
dodruhékategoriejeza‡azeno45bytû, do
t‡etíjedenbyt adoçtvrté kategoriet‡ináct
bytû. Celkovénákladynaopravybytûv mi-
nulémroce dosáhlyçástkytémê‡ pêt mi-
lionûkorun, nákladynaopravynebytovÿch
prostort‡i çtvrtê milionu.
Nájemnévevêt¿inê mêstskÿchbytûje

stáleje¿tê regulované, p‡estoæe vyhlá¿ka
o nájemnémz bytuç. 176/1993 Sb. byla
rozhodnutímùstavního souduzru¿ena.
Vsouçasnédobêjesituacekolemnájem-
ného velmi nep‡ehledná a nejasná, ato
p‡edev¿ímproto, æe neexistujeæádnÿpráv-
ní p‡edpis, kterÿ by vÿ¿i nájemného upra-
voval. Mêsto vsouçasné dobê uplatñuje
dvêformynájemného: regulovanénájem-
né, tzv. �staré nájmy�, asmluvní nájemné,
kteréje uplatñováno tehdy, je-li sjedná-
vánanájemní smlouvas novÿmnájemcem
(kromêzákonného p‡echodunájmu, vÿ-
mênybytu, bytovénáhradyasluæebních
bytûvojákaz povolání). Kposlednímudni
roku 2002 bylo smluvní nájemné uplat-
nêno ujedenácti bytû.
Uspokojování æadatelûo byty: Naza-

çátkuroku2002bylov evidenci za‡azeno
394æadatelûo byt a28æadatelûo bytovou
náhradu. Vprûbêhurokuknimp‡ibylodal-
¿ích 40æadatelû o byt ajeden o bytovou
náhradu. Vçervnu byla schválena nová
smêrnice rady o postupu p‡i ‡ízení o náj-
mubytûz majetku mêsta a upraveno bo-
dové hodnocení æadatelû. Vnávaznosti na
tytozmênybylaprovedenaprovêrkav¿ech
evidovanÿchæádostí,jejímævÿsledkemby-
lovy‡azení 153æádostí z dûvodûpominutí
podmínek, za kterÿch byly do evidence
za‡azeny. Devêtæádostí bylovy‡ízeno�p‡i-
dêlením�obecníhobytu. Kekonci rokuje
evidováno celkem272 æadatelû o nájem
bytu a 29æadatelûo bytovou náhradu.
Pohledávkynanájemnémasluæbách:

K31. 12. 2002evidovalo mêstocelkem
87 dluæníkû, pohledávky na nájemném
azálohách spojenÿch s uæíváním bytû
dosáhlyçástky1.021.428,90 Kç. Vprûbê-
huroku2002bylopodáno 11 æalobo p‡i-
volení kvÿpovêdi z nájmubytu. Vjednom
p‡ípadê soudrozhodl o p‡idêlení p‡íst‡e-
¿í, vjednomo p‡idêlení náhradníhobytu,
v¿esti p‡ípadechnebylo dosudpravomoc-
nêrozhodnuto. T‡i æalobybylyvzatyzpêt,
protoæe do¿lo buâkúplné úhradê pohle-
dávky, anebo dluæníci zaplatili vêt¿í çást
azbytekse písemnêzavázali splácet. P‡e-
váænávêt¿ina neplatiçûje v evidenci so-
ciálnê pot‡ebnÿchobçanû-jednáse p‡e-
dev¿ímo nezamêstnané ajejichrodiny,
nebo o obçany, jejichæ p‡íjmová úroveñ
sedlouhodobêpohybujenahranici æivot-
ního minima.

ing. Petr Vítek

Rada ¿koly
Na v¿ech úplnÿch základních ¿kolách

ve mêstê pracují rady¿koly, jejichæ sloæení
a úkolyjsou dányzákonemostátní správê
asamosprávê ve ¿kolství. Jednut‡etinu çle-
nûradyjmenujez‡izovatel, tj. mêsto Svita-
vy, ajejich funkçní období trvá dva roky.
Rada mêstanasvémlednovémjednání no-
vêjmenovalazástupce mêstadorady¿koly
pro v¿echny¿koly.

-svj-

Vÿroçnízpráva
o poskytováníinformací

Rada mêsta projednala aschválila zprá-
vu, podleníæ Mêstskÿú‡adveSvitaváchobdr-
æelvroce2002celkemt‡iæádosti oinformace
podlezákonaç. 106/1999Sb., o svobodném
p‡ístupukinformacím. Vesledovanémobdo-
bí nebyl s mêstemvedenæádnÿsoudní spor
o poskytnutí informací, ani nebylo vedeno
æádnésankçní‡ízenízanedodræení uvedené-
hozákona. -svj-
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Antonína Slavíçka 36, 38, 40, Antonína
Slavíçka 42, 44A, 44B, Bohuslava Marti-
nû2, 4, 6, 7, 9, 11, Dimitrovova15, 17, 19,
21, Çeskoslovenské armády 12, 14, Druæ-
stevní 1, 2, 3, 4, Felberova4, 6, 8, 10, 12, 14,
Felberova9, 11, 13, 15, Jana¢vermy8, 8A,
Kijevská1, 3, 5, 13A, 13B, 15, Kollárova24,
KapitánaJaro¿e93A, 93B, 95A, 95B, 95C,
Kapitána Nálepky 53, 55, Laçnov 317,
Milady Horákové 54, Na Çervenici 13, Ol-
brachtova 2, 2A, Purkyñova 19, 21, Rai-
sova1, 3, Revoluçní 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, Riegrova 6, 10, 12, Richarda
Kloudy1, 1A, Slezská2, 4, 6, 8, Svitavská
8, 10, 12, 14, 16, 28, 30, 32, 34, 36, ¢alou-
nova 11, ¢tursova 1, 3, Ustadionu 19, 21,
23, 25, 27, 29, ùvoz3, 5, 7, 9, 11, Vêtrná1,
3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, NaVê-
jí‡i 10, 12, 14, 16, 18. Spoleçenství vlast-
níkûjednotek domu Ustadionu88, 90.
P‡iznáníje nutné podat do 28. února

t.r., obyvatelûmvyjmenovanÿch domû bu-
deformulá‡zaslánodboremæivotního pro-
st‡edí Mêùnejpozdêji dopolovinyúnora.
Poplatníci si formulá‡také mohouvyzved-
nout nakterékolivpodatelnê Mêù(v budo-
váchT. G. Masaryka25nebo Milady Horá-
kové 12) nebovInformaçnímcentru mêsta
na námêstí Míru.
Jakjeuvedenovÿ¿e, poplatek musí hra-

dit kaædÿ, kdo máve mêstêtrvalÿ pobyt.
Tomu, kdopoplatekneuhradí, bude popla-
tekvymê‡enplatebnímvÿmêrem, vçetnê
jeho navÿ¿ení. (Zarok 2002 poplatek ne-
uhradilo p‡ibliænê 280obyvatel, kterÿm
byl poplatek navÿ¿en o 30 %na çástku
484 Kç.)
Závêrem, prosím, omluvte problémy,

které vyvstalyp‡i vÿbêrupoplatkunaza-
çátkuleto¿níhoroku. Odboræivotního pro-
st‡edí setotiæ stêhoval dobudovybÿvalého
okresníhoú‡adua nebylotedy moænépo-
platekvybírat hnedod2. ledna. Odpondê-
lí 13. lednav¿akvÿbêr poplatku probíhá
bez problémû.

ing. Anto¿

Poplatekza komunálníodpadVlednovémçíslena¿eho mêsíçníkujsme
informovali ozákladních podmínkách úhra-
dypoplatkuzakomunální odpadproleto¿-
ní rok. P‡esto si je dovolujeme zopakovat
je¿têjednou.

Poplatekprorok2003çiní 370 Kç. Po-
platekhradí kaædáfyzickáosoba, která má
ve Svitaváchtrvalÿ pobyt, p‡içemæ za do-
mácnost mûæe bÿt poplatek odvádên spo-
leçnÿmzástupcem.
Poplatekje moæné uhraditjednorázovê

vtermínu do 31. b‡eznat.r. nebo ve dvou
pololetníchsplátkách: do31. b‡eznat.r. na
první pololetí a do 31. srpnat.r. na druhé
pololetí. Zaplatit v hotovosti holze pouze
naodboruæivotního prost‡edí (Milady Ho-
rákové 12, 1. poschodí - viz foto naho‡e).
Odpoplatkujsouosvobozeni poplatníci,

kte‡í se po dobucelého kalendá‡níhoroku
nep‡etræitê zdræují vzahraniçí, ato na zá-
kladêjejichçestnéhoprohlá¿ení neboçest-
ného prohlá¿ení spoleçnéhozástupce.
Takjakovloñskémrocei letos budepo-

dle usnesení rady mêstaposkytován�nan-
çní p‡íspêvekrodináms vícedêtmi, atona
kaædét‡etí a dal¿í nezaopat‡ené dítê, æijící
vespoleçné domácnosti. P‡íspêvekvevÿ¿i
370 Kç na dítê bude poskytnut rodinám,
které ve stanovenémtermínu poplatekza-
platí a o p‡íspêvek poæádají.
Dal¿í podmínkou je podání p‡iznání

k poplatku. Letos toto p‡iznání podávají
pouze noví poplatníci, tzn. ti, kte‡í se do
mêsta p‡istêhovali, rodiçe za novorozence
apod., ne ti, kte‡í podali p‡iznání loni
av údajích nedo¿lo ke zmênám.
Novêletos podávají p‡iznání kpo-

platkuçlenovénêkterÿchbytovÿchdruæ-
stev nebo spoleçenství vlastníkû, za
které dosud p‡iznání spoleçnê podá-
vala druæstvanebozástupci vlastníkû.
Proúplnost podávámep‡ehleddomû,
jejichæ obyvatelé musí p‡iznání kpo-
platkupodat a poplatkyhraditindivi-
duálnê: Bytovédruæstvo¢kolní: Antonína
Slavíçka23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39,

Vrohové budovêbÿvalého okresního ú‡adusídlí odboryæivotníhoprost‡edí asociálních
vêcí. Foto J. Çermák.

Kam pro obçanskÿ
prûkazçi cestovní

doklad?¢estÿleden byl prvnímú‡ednímdnem
v novémroce. Novÿv¿aknebyljenrok, ale
i mnoho çinností, které p‡e¿ly na mêstskÿ
ú‡ad ze zru¿eného okresního ú‡adu. Mezi
nê pat‡í také vy‡izování novÿchobçanskÿch
prûkazû, cestovních dokladû aosvêdçení
o státnímobçanství. V¿echnytyto doklady
si nyní obçané Svitav (ataké obcí celého
správníhoobvodu) mohouvy‡ídit naodbo-
ruvnit‡níchvêcí MêùSvitavyv budovê na
T. G. Masaryka 25.
Obçan, kterÿæádáo vydání nového ob-

çanského prûkazu, je povinen vyplnit æá-
dost, p‡edloæit stávající obçanskÿ prûkaz
a p‡iloæit fotogra�i. Vtomto p‡ípadê bude
mít novÿobçanskÿprûkaz p‡ipravenÿk p‡e-
vzetí do30dnû. Pokudsi obçanæádáo vydá-
ní obçanskéhoprûkazupoprvé, musí navíc
doloæit doklado státnímobçanství (platnÿ
cestovní pas, osvêdçení o státnímobçanství
ÇR). Pokudtento dokladobçannemá, mûæe
si zároveñse æádostí o vydání obçanského
prûkazupodat i æádost o vydání osvêdçení
o státnímobçanství. Oprvní obçanskÿ prû-
kazproobçana mlad¿ího15let musí poæádat
jeho zákonnÿzástupce. Oba doklady(ob-
çanskÿ prûkaz i osvêdçení) budou vydány
do 60 dnû od podání æádostí. Za novÿ ob-
çanskÿprûkaz se neplatí správní poplatek.
Provydání cestovníhodokladujenutné

mít platnÿ obçanskÿ prûkaz nebo platnÿ
cestovní doklad, doloæit vyplnênou æádost
afotogra�i. Zaobçana mlad¿ího 15let po-
dáváæádost zákonnÿzástupce. Vsouçasné
dobêse vydávají dvadruhycestovníchpa-
sû. První typse vydává do 30 dnûajeho
doba platnosti je 10let. Správní poplatek
za vydání çiní 200 Kç. Druhÿtyp pasu se
vydávávezkrácenélhûtê(nejçastêji dotÿd-
ne), dobajeho platnosti je 1 rok asprávní
poplatekçiní 600 Kç. Vtéto souvislosti do-
poruçujeme obçanûm, kte‡í se chystají do
zahraniçí, abynenechávali vy‡ízení uvede-
nÿchdokladûnaposledníchvíli, neboƒlhûty
pro vydání se mohou z dûvodu nároçnosti
vystavení prodlouæit.
Bêhemminulÿchtÿdnû do¿lo k p‡estê-

hování matriky do �vily� mêstského ú‡adu
(T. G. Masaryka 35). Zde mohou obçané
poæádat o novÿ matriçní doklad(rodnÿlist,
oddací list, úmrtní list), domluvit uzav‡ení
manæelství, podat æádost o zmênuj ména
a p‡íjmení çi poæádat o vydání osvêdçení
o státnímobçanství. Pro vydání osvêdçení
musí obçandoloæit rodnÿlist, oddací list
a dokladtotoænosti (obçanskÿprûkaz, ces-
tovní doklad). Správní poplatekçiní 100Kç.
Osvêdçení budek p‡ipravenok p‡evzetí do
30dnûodpodání æádosti.

ing. Velecká
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Informace
odboru obranyStarosta mêsta Václav Koukal z‡ídil ke
dni 1. 1. 2003Bezpeçnostníradumês-
ta Svitavyjakosvûj koordinaçní orgánpro
p‡ípravunakrizovésituacenaúzemí správ-
níhoobvodu mêstaSvitavy. Bezpeçnostní
rada mêstaSvitavybudepracovat vtomto
sloæení: místostarostaing. Miroslav Vêtr,
tajemník MêùBc. Lubomír Dobe¿, ‡editel
O”Policie ÇRSvitavypplk. Mgr. Miroslav
Brandejs, ‡editel HZS PUkraje, ùOSvi-
tavy kpt. ing. Old‡ichJedliçka, ‡editelka
OS ZZS Svitavy MUDr. Alena Slezáçková,
zástupcep‡íslu¿néúzemnívojenskésprávy
pplk. ing. Bohumil Vojtaavedoucí odboru
obrany MêùSvitavy Bc. Franti¿ek Mora-
vec.
Kestejnémudni, tj. k 1. 1. 2003, z‡ídil

starostajako svûj pracovní orgán k‡e¿ení
krizovÿchsituací na území správního ob-
vodu mêstaSvitavyKrizovÿ¿táb mêsta
Svitavy.

Bc. Franti¿ek Moravec
vedoucí odboruobrany

Vánoçníbesídka
vpomocné ¿kole

Závêrrokuv pomocné ¿kole byl tro-
chunetradiçní. Nezapomnêlosenapeçe-
ní cukroví, zdobení vánoçního stromku
ap‡ípravyvánoçnítabulei vÿzdobyv¿ech
prostorû. Dêti pomáhaly,jak mohly, s pe-
çeními vÿzdobou. Jsou velice snaæivé,
miléajakokaædédêti majírádyp‡ekva-
pení. Atosi pronêp‡ipravili uçiteléz po-
mocné ¿koly.
P‡edsvouvánoçní besídkoujimp‡i-

¿li zatancovat dêti z taneçního krouæku
ze ZU¢podvedenímK. Hrube¿ové. Ta-
neçkyrozzá‡ilyoçi v¿echdêtí, alei rodiçû.
Spontánní atmosféra byla k neudræení.
Dêti tleskaly (i dupaly) do rytmu, aplaus
byl nekoneçnÿ.
Alepozor, dal¿í p‡ekvapení! Taneçní

krouæekbyl vyst‡ídándêtmi z p‡ípravné-
ho roçníku. Aznovutaneçky s velkÿmi
ovacemi dêtí z pomocné ¿koly.
Apakteprve nastal ten správnÿ vá-

noçní ças, kdy dêti p‡edvedlysvé umê-
ní, kterétakdlouhopilovaly. Nechybêly
vánoçní zvyky, koledy, ‡íkanky.
P‡ednámije mladÿrok2003. P‡eje-

me v¿emdêtemi rodiçûmzdraví, ¿têstí
aspokojenost.

Za kolektiv pracovníkû
pomocné ¿koly L. ¢ikulová

Naprosincovÿchschûzíchradyazastu-
pitelstva mêsta byly zvoleny nové vÿbory
a komise.
Zastupitelstvoz‡ídilovÿbor�nançníakon-

trolní ajejich p‡edsedyaçlenyzvolilo:
• vÿbor�nançní: p‡edsedaing. Pavel ¢pa-
çek, çlenové: ing. ZuzanaBurdová, Mgr. Ji‡í
Brusenbauch, ing. Václav Olbert, ing. Ivo
Samuel, Pavel Kugler, JanJílek, ing. Vladimír
Vete¿ník, ing. JaroslavVondra; zapisovatelka
Milu¿e Bahrynovská. Çinnost vÿboruje úzce
zamê‡ena na hospoda‡ení s rozpoçtem, ato
ve v¿echetapáchrozpoçtového procesu.
• vÿbor kontrolní: p‡edseda Bohumil
¢vach, çlenové: Jan Janíçek, Mgr. Pavel
Jansa, ing. Pavel Çermák, Pavel Brandejs;
zapisovatelkaJaroslava Pásková. Hlavní
náplní çinnostije provádêt kontrolyplnêní
usnesení zastupitelstva arady, dodræování
právníchp‡edpisûostatními vÿborya mêst-
skÿmú‡ademnaúsekusamostatné pûsob-
nosti. Plní dal¿í kontrolní úkoly, jimiæ jej
povê‡ilo zastupitelstvo mêsta.
Rada mêstajakosvéporadníorgányz‡í-

dilajedenáct komisí azvolilajejich p‡ed-
sedyaçleny:
• komise majetkoprávní, p‡edseda
JUDr. Milo¿ Vízdal. Komise zejména posu-
zujeæádosti o pronájema prodej nemovi-
tostívevlastnictví mêstaSvitavy, p‡ipravuje
podklady ap‡edkládá svá stanoviska radê
azastupitelstvu mêsta, které o æádostech
rozhodují. Sleduje hospoda‡ení s majetkem
mêstaajeho ekonomické vyuæívání.
• komisesociální, p‡edsedkynêLenkaJu-
renová. Komise zejména posuzuje podané
æádosti o umístêní v Domovê-Penzionupro
dûchodceveSvitaváchasestavujepo‡adník
çekatelû. Projednáváv¿echnyzmênytÿka-
jící se provozu penzionu, zejména úhrady
zapobyt, poskytovanésluæbyastravné. Vy-
jad‡uje se kæádostemo p‡íspêvky pro po-
skytovatele sociálníchsluæeb.
• komisesociálnêprávní ochrany, p‡ed-
sedkynê ¢árka ”eho‡ová. Komisesezabÿvá
vÿchovnÿmi problémynezletilÿcha mladi-
stvÿch, p‡edev¿ímzá¿koláctvímakázeñskÿ-
mi p‡estupky, se kterÿmi si jiæ ¿kola neví
rady; dále drobnêj¿ími p‡estupky, kteréjsou
z dûvodutrestní neodpovêdnosti nezletilcû
odkládány.
• komise bytová, p‡edseda RNDr. Jaro-
slav Klodner. Komise spolus bytovÿmod-
dêlení odboru správy majetku p‡ipravuje
návrhbytového po‡adníkua po‡adníkuby-
tovÿchnáhrada p‡edkládájej keschválení
radê mêsta.
• komise pro vÿchovua vzdêlávání,
p‡edseda PaedDr. Milan Báça. Komise vy-
dáváodbornástanoviskaa p‡edkládánávr-
hy pro koncepçní rozvoj ¿kolství na území
mêsta, vyjad‡uje se k personálnímaso-
ciálnímpodmínkámpracovníkûve¿kolství
na území mêsta.

Nové vÿborya komise• komise protêlesnouvÿchovuasport,
p‡edsedkynê Mgr. MarcelaSezemská. Komi-
se vydáváodbornástanoviska a p‡edkládá
podnêty pro koncepçní rozvoj têlovÿchovy
naúzemí mêsta, vyjad‡ujese k poskytování
�nançníchprost‡edkûnapodporusportov-
níchaktivit. Vyhla¿uje avyhodnocuje anke-
tu Sportovec roku a navrhuje nejlep¿íjed-
notlivce a kolektivy naocenêní.
Pokraçováníp‡í¿tê -svj-

Ilustraçnífoto J. Svobodová

Upozornêníodboru
æivotního prost‡edí

Upozorñujeme provozovatele malÿch
ast‡edníchzdrojûzneçi¿ƒování ovzdu¿í, æe
podle § 19odst. 16zák. ç. 86/2002Sb.,
o ochranêovzdu¿íjsoupovinni do15. úno-
ra2003 zaslat odboruæivotního prost‡edí
MêùSvitavyoznámeníovÿpoçtupoplat-
kuzazneçi¿ƒováníovzdu¿í. Souçasnêjsou
povinni odevzdati souhrnnouprovozníevi-
denci dle vyhlá¿ky MÆPç. 356/2002 Sb.
Bliæ¿í informace a pot‡ebnétiskopisylze
získat na odboruæivotního prost‡edí Mêù,
kterÿsídlí v budovê na Milady Horákové 12
(bÿvalábudovaokresníhoú‡adu, vchodod
¿kolníjídelny).
Dále upozorñujeme právnické osoby

afyzické osoby oprávnêné k podnikání,
které vroce 2002 vyprodukovaly více neæ
50kgnebezpeçnÿchodpadûnebovíce neæ
50t ostatníchodpadû, æepodle § 39zákona
ç. 185/2001 Sb., o odpadechjsoupovinni
do15. února2003zaslatodboruæivotního
prost‡edí Mêùhlá¿ení o druzíchodpadû,
mnoæství a zpûsobunakládání s nimi.
P‡ípadné doplñujícíinformacekezpra-

cování hlá¿ení poskytneing. Pavel Çermák,
pracovníkodboruÆPodpovêdnÿzaodpa-
dové hospodá‡ství, tel. 461 550251.

Pavla Li¿ková, ing. Çermák



s vi t avs kÿ k ul t ur ní a i nfor maçní mês í ç ní kú no r 2003 s t r a na 5

Vzpomínkanap‡edvánoçníçasnaZ¢Riegrova

Pûvodnê �¢kolapo¿kole� p‡i Sdruæe-
ní pro mentálnê postiæené, zaçalafungo-
vat vzá‡í roku 1997 v budovê Pomocné
¿kolyve Svitavách na ulici Milady Horá-
kové. Dnes s názvem�Veçerní ¿kola�je
provozovánajiæ podzá¿titouSpeciální zá-
kladní ¿koly afunguje kaædé pondêlí od-
poledne.
Nav¿têvujíji dospêlílidé, kterÿmtehdej-

¿í doba neposkytovala dostaçující moænost
vzdêlávat se s ohledemnajejichspeciální
pot‡eby. Do Veçerní ¿kolyjevtomto¿kolním
roce p‡ihlá¿eno 13æákûazájemo ni stále
roste; nap‡. vroce2000- 2001ji nav¿têvo-
valo 9æákû.
Vyuçování probíhá v blocích. Vúvodu

krátcespoleçnêrozebírámezáæitkyuplynu-
léhotÿdneateprvepakzaçínámes vyuçová-
ním. Jdep‡edev¿ímo opakování, procviço-
vání a prohlubování dosavadních znalostí
z çeskéhojazyka, zvlá¿têçtení apsaní, a ma-
tematiky. Kæákûmp‡istupujeme individuál-
nêpodlejejichschopností a moæností. Sna-
æíme se pracovat co nejvíce s pomûckami

Veçerní¿kola

jakoje poçitadlo, kalkulaçka, p‡edepsaná
písmena apod.
Potéje svaçinavjídelnê Pomocné ¿ko-

ly, kdejevêt¿í moænost kontaktu mezi æáky.
Jde ojakési posezení u kávy açaje s moæ-
ností poslechureprodukované hudby. Po
svaçinê následuje hudební, vÿtvarná nebo
têlesná vÿchova. Kdispozici jsou hudební
nástroje, vÿtvarné pomûcky, míçe, obruçe,
rotopedya dal¿í, které hojnê vyuæíváme.
P‡i zvlá¿tníchp‡íleæitostechseprogram

Veçerní ¿koly obmêñuje. P‡ed Vánoci pro-
bíráme vánoçní zvyky avyrábíme vánoçní
dekorace. OVelikonocíchdêlámep‡ánísjar-
ními avelikonoçními motivy. Bêhemp‡ípra-
vynarûznésvátkysi æáci sami chystajíobçer-
stvení, nejçastêji v podobê studenÿch mís.
Vzhledemkrostoucímu poçtuzájemcû

ajejich kladné odezvylze usuzovat na ús-
pê¿nosttohotoprojektu. Nejdejeno pouhé
formální vyuçování, alep‡edev¿ímosetká-
vání a navozování p‡átelskÿchkontaktû.

Za kolektiv pracovníkû P¢
Alice Hortová

KLUB DªCHODCªFilmováp‡edstavení vkinokavárnê Galaxie:
12. února
P”EDSVATBOUNE!
19. února
OSTROVZTRACEN¥CHSNª
- SPY KIDS 2
Zaçátek p‡edstavení v 15:30hodin.
Pro çleny Klubudûchodcûvstupzdarma.

22. února
OSTATKOVÅBESEDA
od14:30v prostoráchKD, Jungmannova6.

P‡ijâte mezi nás!

Základní ¿kola Svitavy
Riegrova 4

Pátek 14. února 2003
Valentÿnské srdce
- stromzamilovanÿch
Svátekzamilovanÿch-p‡ijâteobohatitsvÿm
srdcemstromzamilovanÿch. Bliæ¿í infor-
mace obdræíte navÿvêsce na¿í ¿koly.

ùterÿ 25.února 2003
�Botanikatro¿kujinak�
- vyprávêní o kávê
Historie, p‡íprava abotanické zajímavosti
rostlinypocházejícíz Etiopskÿchhorskÿch
lesû. Vypráví p. Richtr. Zaçátekv 15:00ho-
dinv budovê ¿koly.

Dal¿í rokje za námi ajá bych se ráda
aspoñ malou vzpomínkou vrátila do roku
minulého, do doby p‡ed Vánocemi.
Ta na¿e �moderní� doba plnátechniky

nás æene nêkamdaleko oddávnÿchtradic.
Pro málokohoz násjsousvátkyvánoçní do-
boupohodyaklidu. Æeny majívêt¿inousvát-
ky spojené s �velkÿm� úklidem, peçením
cukroví. Ato v¿e musí skloubit s kaædoden-
nímshonem, chozenímdo práce. Kaædÿ
z nás �bêhá�odobchodukobchoduashá-
ní nêjaké �p‡ekvapení� pro své nejbliæ¿í.
Vêt¿inouale zapomínáme nato, æe �naku-
pování�dárkûbynemêlobÿtzávodemoto,
kdo koupí tennejdraæ¿í, nejvêt¿í, ale mêlo
bybÿt radostí a oçekáváním,jaké potê¿ení
na¿imnejbliæ¿ímudêlái tennejmen¿í, nej-
obyçejnêj¿í dáreçek.
Jevelicezajímavésly¿et, cosi na¿edêti

p‡ejí podstromeçkem. Taková p‡áníjako
jsou poçítaç, mobilní telefon apod. nejsou

æádnou vÿjimkou. Ale kaædÿ rodiç nemá
�nance nato, aby svou nebo své ratolesti
�uspokojil��nançnênároçnÿmdárkemjen
z toho dûvodu, æe jeho spoluæák ho �pod
tímstromeçkemmít bude�. No, a chudáci
tydêti, co podtímstromeçkemna¿li pouze
knihuapár �obyçejnÿch� drobností ktomu.
Ví vûbec na¿e dêti, co to ty �Vánoce�

jsou? Anadtouto otázkousezamysleli nê-
kte‡í pedagogiçtí pracovníci ze III. Z¢ ve
Svitavách a p‡ipravili nejen pro dêti, ale
i projejich rodiçe, prarodiçe, strÿçky, te-
tiçky... �P‡edvánoçní pohodiçku�. Myslím
si, æe je ¿koda, æe si více rodiçû a dêtí
�neudêlaloças� a nep‡i¿lo nadvê hodinky
natutojednuz mnohaakcí ¿koly.
Na�P‡edvánoçní pohodiçce� se dêti za

doprovodu vánoçních koled a písniçek na
kytaru, zavûnêvánoçníhocukroví, kterési
s pomocí vychovatelekzdej¿í ¿kolysamy
dêti napekly, dozvêdêly, co to ty Vánoce

vlastnêjsou, jak vznikla tato tradice aco
k Vánocûmpat‡í. Bylo to nêco nádherné-
ho. Zpívalo se, povídalo se, dêti si samy
mohlyvyzkou¿et nêkteréz vánoçníchtradic
- zvykû, které se moænáje¿tê nedávnotra-
dovalyskorov kaædérodinê. Ijájsembyla
p‡ekvapena, æe nêkterézvyky, o kterÿchse
mluvilo, vûbec neznám. Neznalajsemani
v¿echny koledy, které se zpívaly. Bylofajn
vidêt, æe Honzas Lenkoudokázali v¿echny
p‡ítomné vtáhnout do té krásné asprávné
p‡edvánoçní nálady a pohody. Anejhezçí
byl asi závêr této akce, kdy v¿echny p‡í-
tomnédêti na¿lypodstromeçkemten�svûj�
dáreçek, kterÿ byl pro nê tím správnÿm
p‡ekvapením. Ai kdyæ dáreçky byly malé
askromné, v¿echny dêti asi potê¿ily.
Jsemp‡esvêdçena, æe v¿ichni, kte‡í se

této akce zúçastnili, se dokázali odpoutat
od v¿edních denních starostí a na chvilku
zapomenout na v¿echno spojené s dne¿ní
�uhonênou� dobou. Proto díkyv¿empedago-
gûm, kte‡í senatétoakci podíleli ao kterÿch
vím, æejimnení líno ukrojit tu trochu ze
svéhovolnéhoçasuatuvloæit dona¿ichdêtí.

-sái-
(redakçnêupraveno)
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Je pomêrnêzaráæející, jak málotoholidé
o poæární ochranê vêdí. Atoi navzdorytomu,
æejimskoro dennê masmédia p‡edkládají ob-
razyzniçujících atragickÿch poæárû. Je velkÿ
rozdíl mezi krátkou¿okujícíinformacívtele-
vizi a kvalitnê provedenouinvestigativní zprá-
vousesrozumitelnÿmzávêreçnÿmvysvêtlením
a pouçením.
KdybychomVámpoloæili otázku, jaké

právní p‡edpisyznáte, urçitê bychomse ne-
setkali s p‡íli¿ nad¿enouodpovêdí. Motoristé
si vzpomenounavyhlá¿kuo silniçnímprovo-
zu, ktomu kaædÿz nás p‡idáta ustanovení,
kterávyuæíváve své profesi a pakse nám
p‡izná, æeto bude s právnímvêdomímasi
v¿echno. Up‡ímnê‡eçeno, takováodpovêâ
nás p‡íli¿ nep‡ekvapí. Svêt paragrafûje pro
nezasvêcence obest‡en tísnivou atmosférou
soudníchsíní, soudcûvtalárech, rozsudku,
kterÿ mûæezmênit celÿlidskÿæivot odzákla-
dû. Zkrátka a dob‡e, této oblasti se hledíme
obloukemvyhnout, p‡esto nikdo nebude po-
pírat uæiteçnost zákonû- zvlá¿tê díkytomu,
æe æijeme mezi lidmi aobçasjen dobrá vûle
nestaçí. Nebude proto na ¿kodu, kdyæ se na
poæární ochranu podívámetentokrát spolu
s právníky právê p‡es brÿle paragrafû.
�Základnímdokumentem, v nêmæje za-

kotvenvÿznampoæárníochrany,jezákonopo-
æárníochranê, alevzhledemktomu, æezákon
nemûæeobsahovatv¿echnadûleæitáustanovení,
jsouzde i provádêcí vyhlá¿kya dal¿íprávní
p‡edpisy, kekterÿmmûæemeza‡adit- na‡ízení
vládyana‡ízeníkrajû. Tatona¿e úvahasotva
nêkohozavededoprodejnyprávnickéliteratu-
ry, dovoltetedy, zvlá¿têproty, kte‡íseje¿tê‡ídí
zásadou- �Nehas, cotênepálí�, odcitovat:
Obçanéjsoupovinnisipoçínattak, abynedo-
cházelokevznikupoæáru, zejménap‡ipouæívá-
nítepelnÿch, elektrickÿch, plynovÿchajinÿch
spot‡ebiçû akomínû, p‡i skladování apou-
æívání ho‡lavÿch nebo poæárnê nebezpeçnÿch
látek, manipulaci s nimi nebos otev‡enÿm
ohnêm çi jinÿmzdrojemzapálení. Slova
- �Obçanéjsoupovinni si poçínat tak, aby
nedocházelo kevznikupoæáru... �bychomsi
mêli vrÿt dopamêti ap‡ipomenout sije vædy,
kdyæse ocitneme vsituaci, kdybyse oheñ
mohlzmênit z dobréhosluhynazléhopána, �
‡íká Pavel Nejtek, vedoucí oddêlení kontrol-
ní çinnosti HZS Pardubického kraje.
Ajestliæe p‡ece k poæáru dojde? Zákon

pamatuje napovinnosti obçanûi vtakovém
p‡ípadê a‡íká, æe kaædÿz násje p‡i zji¿têní
poæáru povinen uçinit v¿e projeho uha¿ení
a není-li to vjeho silách, vyhlásit poplach
a bezodkladnêoznámit Hasiçskémuzáchran-
nému sboru v¿e pot‡ebné pro vçasnÿzásah.
Ono�kde, co,jak...�sezdálo moænázbyteçné.
Operaçní dûstojníci Hasiçskÿch záchrannÿch
sborûbyv¿akdotohotona¿ehopovídání mohli

p‡ispêt mnohÿmi ukázkami telefonních ho-
vorûtypu:
�Haló, probohap‡ijeâte, uæ ho‡í skoro

celást‡echa!�
�Ano, ‡eknête, kdetoje...�
�Proboha- no p‡ecetady, takhonemp‡i-

jeâte...� a následuje klapnutí telefonního
sluchátka. Velkÿmproblémemsejevíi po-
uæívání mobilníchtelefonû. Pokudzavoláme

mobilnímtelefonemnaçíslo�150�, nemusí-
me se dovolat na místnê p‡íslu¿né operaçní
st‡edisko, ale také do nêkolik desítek kilo-
metrû vzdáleného mêsta, kdeje svodnásta-
nice pro linky 150. Vtêchto p‡ípadechje
nutnésdêlit, ve kterémmêstê neboobcijste,
abyva¿e ohlá¿ení mohlo bÿt p‡edáno místnê
p‡íslu¿némuhasiçskémuzáchrannémusboru.
P‡ekvapivé dobrodruæství p‡ipravil hasi-

çûmobçan, kterÿoznámil poæárobyçejnéd‡e-
vêné kolny. Aaby mu nikdo nemohl vyçítat
nesprávné skladování závratného mnoæství
naftya nêkolikalahví s propan-butanem, ra-
dêji jejich p‡ítomnost zasahujícímhasiçûm
zamlçel. Zbyteçnê, p‡ihlásilysesamyazpû-
sobilydal¿í velké¿kody. Aco‡íci o sobectví
jistéhochata‡e, kterÿpoté, cozpozoroval po-
æárchatysvéhosousedaasouçasnêi sokave
vÿstavbê, p‡ililje¿tê projistotukanystr ben-
zínu, sedl do auta aodjel do mêsta, p‡edstí-
rajíc, æe v dobê poæáru byl na nákupech ve
mêstê. Vzájmuspravedlnostijet‡ebadodat,
æe mêl dvojitou smûlu. Jednakjej usvêdçil
náhodnÿturista, kterého si ve své pomsty-
chtivosti nev¿iml, ajednak poæár p‡iæivenÿ
ho‡lavoukapalinousi nevybíral a p‡i¿el si na
svéi najeho majetku.
�Pro úplnost je t‡eba dodat, æe dræitelé

prost‡edkû vhodnÿch pro zdolávání poæárû
jsoupovinni je poskytnout. Na vÿzvu velitele
zásahujsme povinni pomáhat podle v¿ech

svÿch moæností aodtétopovinnostijsouosvo-
bozeni obçané mlad¿í18let astar¿í 60let,
têlesnê a du¿evnêpostiæení, têhotné æeny
a matky. Vÿjimkuzákonçiníje¿tê uosob, je-
jichæçinnostje naléhavêj¿í neæosobnípomoc,
nap‡íkladléka‡ûzáchrannésluæbynebopoli-
cistûçi vojákû. Ale‡eknêtesami, zdaje nutné
volat napomoczákontam, kde bypodaná
ruka mêla bÿt lidskousamoz‡ejmostí, � dopl-
ñuje Pavel Nejtek.
Ve svêtle paragrafû, miliónovÿch ¿kod,

desítek zranênÿch atêch, kterÿmjiæ nebylo
pomoci sejasnê ukazuje vÿznampoæární pre-
vence. Jehostrohéliterysezpravidlastanou
vÿmluvnÿmi tehdy, kdyæ ne¿têstí postihne

právê nás. To uæ v¿ak promlouvají pozdê...
Ptáte se na návod, jak se st‡etu s paragrafy
vyhnout? Snad ho podá na¿e �desatero� po-
æární prevence.

Kaædÿobçanje zejména povinen:
1. zdræet se kou‡ení, manipulaces otev‡enÿm
ohnêmna poæárnê nebezpeçnÿch místech
2. udræovat v‡ádnémstavutopidla, komíny,
kou‡ovody, elektrická ajináza‡ízení
3. zajistit, aby v blízkosti topeni¿ƒ azdrojû
teplase nenacházely ho‡lavélátky
4. dbát oto, abytopidlaazapnutéelektrické
a plynové spot‡ebiçe nebyly ponechány bez
dozoru
5. dbát, aby popel byl sypánvychladlÿ a do
nádob ktomuurçenÿch
6. peçovat o‡ádnÿdozor naddêtmi, zamezit
jimp‡ístup kzápalkáma ho‡lavÿmlátkám
7. pouæívat v¿echnytepelné ajiné spot‡ebi-
çejen k úçelu, ke kterémujsou vyrobeny,
pouæívat jen schválené a dodræovat návody
kjejichobsluze
8. zachovávatopatrnost p‡i skladování ho‡la-
vÿchlátekaláteksesklonemksamovzníce-
ní, ukládatje ve stanovenémmnoæství
9. udræovat po‡ádek açistotu na pûdách,
chodbáchave sklepích
10. dbát nejvy¿¿í opatrnosti v dobê sucha,
æní avtopnémobdobí.

stræm. Vendula Horáková,
tisková mluvçí HZS Pardubického kraje

Co bychommêli vêdêt
o poæárníochranê

Ilustraçnífoto HZSSvitavy
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Nalince156• Otom, æe monitorovací kamerovÿ systém
ve mêstê skuteçnê pomáhá, svêdçí nêkolik
uvedenÿchp‡ípadûz konceprosince. 21. 12.
pojedné hodinê v noci obsluhasystémuza-
znamenala, jak na námêstí Míru bylajedna
osobafyzickynapadenat‡emi Rómy. P‡esto,
æenapadenÿ muæsenebránil, útoçníci donê-
hokopali, i kdyæjiæleæel bezmocnênazemi.
Jedenz útoçníkûtak máza svého krátkého
pobytunasvobodênasvémkontêdal¿ítrest-
nouçinnost. 24. 12. kolem3. hodinyránoby-
lokamerounanámêstí zachyceno podez‡elé
chování dvoumladíkû, kte‡ísepakp‡edhlíd-
koumêstsképoliciedali naútêk. Jedenz nich
p‡itomodhodil batoh s ná‡adím, s nejvêt¿í
pravdêpodobností urçenÿmktrestné çinnos-
ti. Mladíci byli z Brnaa kvlastnictví batohu
se samoz‡ejmê neznali; proto byl uloæen na
sluæebnê mêstské policie. Hlídka PÇRne-
shledaladûvodyseosobami zabÿvat a dvoji-
ce muæû muselabÿt propu¿têna. Nicménêje
dob‡e, æejimbylozabránênov dal¿í çinnosti
veSvitavách, protoæepozdêji bylozji¿têno, æe
jejichzáznamje na p‡edchozí trestnou çin-
nost bohatÿ. 25. 12. o pûl t‡etí ráno byla na
základê monitorování ve‡ejného prostranství
nasídli¿ti pod nádraæímzadræenaskupina
mladÿch muæû ve vêku od 16 do 19let p‡i
krádeæi benzínuzezaparkovanÿchaut. Ten-
tÿæ denpo 22. hodinê si obsluhakamerové-
ho systému v¿imla podez‡elého pohybu aut
na parkovi¿ti ujednoho obchodního domu.
Ve spolupráci s Policií ÇRbyly nakonec p‡i
bêænÿchovê‡ovacíchúkonechvjednomz aut
nalezenyst‡elné zbranê.
• Dne 15. 12. krátce po pûlnoci fyzickyna-
padl obsluhuçerpací stanice 17letÿ mladík.
P‡esto, æe se snaæil z místa utéci, byl dopa-
denap‡edánPolicii ÇRpropodez‡eníztrest-
ného çinu.
• Hlídky mêstské policie opakovanê‡e¿í krá-
deæevobchodech. Nap‡. 19. prosinceodcizili
t‡i muæi vjednomobchodnímdomê alkohol
za1600 Kç. 6. lednasepokou¿elypokráde-
æi v dal¿ímobchodnímdomê utéct dvêæeny
z Brna. Jednaz nichje podez‡eláze spáchání
trestnéhoçinu, protoæebylajiæza majetkovÿ
delikt trestána. Ktrochu neobvyklé krádeæi
do¿lo16. prosince, kdybylinvalidnímupro-
dejci odcizenbalíkstar¿íchnovin. Pachatel-
kajev¿akk niçemunepouæilaaodhodilaje
do blízkého kontejneru.
• 18. a 20. prosinceataké5. lednabyli stráæ-
níci poæádáni o pomoc, protoæevyvstalapot‡e-
baotev‡ít byt. Dûvodembylyobavyozdraví
star¿ích osob, zdræujících se uvnit‡. Ve v¿ech
p‡ípadech skonçilo v¿e dob‡e, jedna z osob
pouzetvrdêspalaa dal¿í dvêsevzdálilyz by-
tu, aniæponechalynêjakÿvzkaz. ¢ƒastnÿkonec
mêloi oznámení ze 17. prosince, æe vjednom
domê se nachází star¿í zmatená paní, která
neví kde bydlí. Díky místní znalosti stráæníkû
mohla bÿt paní dopravena domû a p‡edána
synovi. M. Sádlíková

Drogy - co bychom
o nich mêli vêdêt
Mêstská policie Svitavy a komise pro

prevenci kriminalityrady mêstauspo‡áda-
ly dne 14. 1. 2003 besedu zamê‡enou na
problematiku návykovÿchlátek. Do Svitav
jiæ podruhézavítaljedenz p‡edníchodbor-
níkûPolicie ÇR, plk. JUDR. Miroslav Bor-
ník, kterÿse podílel na‡e¿ení problematiky
droga návykovÿchlátekv na¿írepubliceod
poçátkuosmdesátÿchdodruhépolovinylet
devadesátÿch. Vsouçasnosti pracujevod-
dêlení inspekce ministerstvavnitra.
T‡íhodinovÿprogramvdivadle Trám(viz

foto), kterého se zúçastnili æáci devátÿch
roçníkûsvitavskÿchzákladních¿kol astu-
denti st‡edních¿kol a uçili¿ƒ, byl p‡ipraven
formouodborné p‡edná¿ky, doplnêné video-
projekcí zábêrû z konkrétních policejních
p‡ípadû. Nêkteré zábêry byly pro æáky
astudenty sice velmi drastické, ale podle
ohlasu napomohly kvytvo‡ení jejich reál-
nêj¿í p‡edstavyo skuteçnÿchúçincícha dû-
sledcích uæívání návykovÿchlátek.
Odpoledne se podobná p‡edná¿ka usku-

teçnila pro t‡i desítky uçitelû, pedagogic-
kÿch pracovníkû a pracovníkûsociálního
odboru MêùSvitavy a MêùLitomy¿l, p‡í-
tomni byli také stráæníci mêstské policie.
Dvouhodinováæivádiskusesvêdçilaotom,
æesenejednaloozbyteçnêpromarnênÿças
v¿echzúçastnênÿch.
Nap‡ání uçitelûi studentû, kte‡í sez ka-

pacitních dûvodû jiæ nemohli zúçastnit,
p‡islíbili organizáto‡i i p‡edná¿ející, æe se
pokusí vleto¿nímroce podobnou akci uspo-
‡ádatje¿têjednou.

E. Stündl

Informace
obçanûmÇeskÿstatistickÿ ú‡ad organizuje
vleto¿nímrocevsouladusezákonem
ç. 89/1995Sb. vÿbêrové¿et‡ení Mik-
rocenzus 2002. Jeho úçelemjezískat
nejnovêj¿í reprezentativní údaje osociál-
nê demogra�ckémsloæení domácností,
o úrovni p‡íjmûdomácností, spot‡ebê pro-
dukcez vlastního hospodá‡ství ao stupni
p‡íjmové diferenciace mezi domácnost-
mi. Zji¿ƒované údajejsou nezbytné pro
získání aktuálních údajû protvorbuso-
ciální politikystátu.
¢et‡ení probêhne na území celé ÇR

vjedenácti tisících náhodnê vybranÿch
bytûvobdobí od28. únorado 25. b‡ez-
na2003. Vna¿emmêstênav¿tíví vy¿ko-
lenítazatelé 96p‡edemnáhodnêvybra-
nÿch domácností.
Pracovníci zapojení do ¿et‡ení se

budou prokazovat povê‡enímkvÿkonu
funkce, kteréjimvydákrajskáreprezen-
tace ÇSù. Ve v¿echfázíchzpracování
je zaruçenaanonymitaúdajûzji¿tênÿch
u domácností. Ochranaindividuálních
údajûje zaji¿tênavsouladuse zákonem
ç. 89/1995Sb., o státní statistickésluæ-
bê. V¿echnyosobyzúçastnêné nazji¿-
ƒování azpracování údajûjsouvázány
mlçenlivostí o v¿ech ¿et‡enÿch skuteç-
nostechvesmyslu§ 17uvedenéhozá-
kona.
Prosímeprotoobçany, abyna¿imtaza-

telûm, kte‡í se budou prokazovat povê-
‡enímtazatelepro Mikrocenzus 2002od
Krajskéreprezentace Çeskéhostatistické-
ho ú‡aduv Pardubicích, vycházeli vst‡íc.
P‡ípadnédal¿í dotazyzodpoví pracovnice
KR ÇSù Pardubice - sluæebny Svitavy,
paní Bobríková, tel. 461 541 129.

Çeskÿstatistickÿ ú‡ad
Krajská reprezentace Pardubice

sluæebna Svitavy
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Pozvánkanasportovníakce - únor2003
SO1. 2. Florbal: Turnaj 2. Florbalovéligy ÆEN- divize III., od 10:00, hala Na St‡elnici

Basketbal: Svitavy- Trutnov(9:30a 11:30- oblastní p‡ebor st. æákû, têlocviçna gymnázia)
Svitavy- Trutnov(18:30- oblastní p‡ebor muæû, hala Na St‡elnici)

NE2. 2. Volejbal: �nále KP- turnaj, st. æaçky(9:00, hala Na St‡elnici)
Basketbal: Svitavy- Jiçín(10:00a 12:00- oblastní p‡ebor nejml. miniæákû, têl. gymnázia)

Svitavy- Nová Paka(14:00- oblastní p‡ebor muæû, hala Na St‡elnici)
SO8. 2. Volejbal: TJ Svitavy A- USKPardubice (9:30- KPI. t‡. æeny, hala Na St‡elnici)

Basketbal: Svitavy- Holice(10:00a 12:00- oblastní p‡ebornejml. miniæákû, têl. gymnázia)
NE9. 2. Basketbal: Svitavy- Æamberk(9:00a 13:00- obl. p‡ebor ml. dorostencû, hala NaSt‡elnici)

Svitavy- Chrudim(11:00a 15:00- oblastní p‡eborst. miniæákû, hala NaSt‡elnici)
SO15. 2. Volejbal: TJ Svitavy- Zlín(10:00- 1. liga kadetky, hala Na St‡elnici)

Basketbal: Svitavy- H. Brod(9:30a 11:30- obl. p‡eborstar¿íchdorostencû, têl. gymnázia)
Svitavy- BKPardubice B(13:30a 15:30- obl. p‡ebornejml. miniæákû, têl. gymn.)
Svitavy- BASparta Praha(19:00- liga mlad¿íchæákû, hala Na St‡elnici

NE16. 2. Basketbal: Svitavy- JB Tábor (10:00- liga mlad¿íchæákû, hala Na St‡elnici)
Svitavy- Sokol Hr. Králové (14:00 a 16:00- obl. p‡ebor star¿íchæákû, hala Na
St‡elnici)

SO22. 2. Volejbal: TJ Svitavy A- Vysoké Mÿto (9:00- KPI. t‡. æeny, hala Na St‡elnici)
TJ Svitavy- Znojmo (11:00- 1. liga kadetky, hala Na St‡elnici)

Basketbal: Svitavy- Jiskra Humpolec (16:30- ligastar¿íchæákû, hala Na St‡elnici)
Svitavy- Rychnovn. KnêænouB(18:30- oblastní p‡ebor muæû, hala NaSt‡elnici)

NE23. 2. Basketbal: Svitavy- Náchod(10:00- oblastní p‡ebor muæû, hala Na St‡elnici)
Svitavy- Jiçín(13:00a 15:00- oblastní p‡eborstar¿íchæákû, hala NaSt‡elnici)

SAMURAJ
BUDOSHOW2003

Takjenazvánaatraktivní p‡ehlídka mno-
habojovÿchumêní asportû, kteráseusku-
teçní 8. února 2003 ve sportovní hale Na
St‡elnici. Vet‡íhodinovémprogramubudou
p‡edstavena bojová umêní vjejich mnoha
podobách aformách, ato prost‡ednictvím
ukázekjednotlivÿchstylûv podání ¿piçko-
vÿchklubûijednotlivcûpûsobícíchv na¿í
republicei vzahraniçí.
Programovouskladbu veçera budoutvo-

‡it vystoupení jednotlivÿch klubû, které
formouatraktivníchukázekbojovÿchakcí,
sestav, obrannÿchtechnika postupûp‡ed-
staví podstatuaprincipumêníobrany. Bude
moænoshlédnout¿irokou¿káluzákrokûpro-
ti moænÿmnapadenímjedními víceútoçníky,
sezbraníi bezezbranê, vespoustê modelo-
vÿchsituací. P‡edvedenyzdebudoui rozma-
nité sestavyjednotlivcû askupin, ukázka
cviçenísezbranêmii diváckyp‡itaælivétech-
niky p‡eráæení p‡edmêtû, akrobatické prvky
a mnohédal¿í. Programbudedoplnênota-
neçní vystoupení, breakedance, kulturistiku,
soutêæe pro divákyo ceny.
Hlavní my¿lenkoutéto akceje p‡iblíæit

bojová umêní ve‡ejnosti a p‡edev¿ímmlá-
deæi tak nabídnout dal¿í moænosti vyuæití
volného çasu. Mêla bytaké naznaçit, jakÿ
je p‡ínos bojovÿch umêní nejen p‡i sebe-
obranê, alei protêlesnÿa du¿evní rozvoj.

Vít Kocourek

Anketa
Sportovec roku 2002

Tradiçnê, vædypoçátkemroku,jsouvyhla-
¿ováni nejlep¿ísportovci mêstazauplynulé
období. Rada mêstadne27. lednaposoudila
návrh, p‡edloæenÿ komisí pro têlovÿchovu
asport, aschválila seznamsportovcû, na-
vræenÿch kocenêní. Slavnostní vyhlá¿ení
ankety probêhne vob‡adní síni mêstského
ú‡adunap‡elomuúnoraa b‡ezna. P‡ehled
vyhodnocenÿchuvedemev b‡eznovémçís-
le na¿eho çasopisu.

Distribuci
tohoto çasopisuzaji¿ƒuje �rma pana Lubomíra Pospí¿ila.
S nesrovnalostmi v doruçování seproto
obracejte p‡ímo na tuto �rmu, telefon
608024 585. Do vyçerpání zásobje ça-
sopis k dispozici vInformaçnímcentru
mêsta Svitavy na námêstí Míru 48. P‡í¿tí
çíslo vyjde 27. 2. 2003.

Volejbalovésoutêæejsouvplnémproudu, p‡edstavujemeúspê¿némladévolejbalistyTJSvita-
vy. Nahornímsnímkudruæstvokadetek- naho‡ezleva: M. Smêlá, J. Kry¿tûfek, T. Prû¿ková,
J. Dostálová, K. Zme¿kalová, P. Pásková, K. Jílková, M. Cikrdlová, M. ¢imonová, I. ¢paçko-
vá; dolezleva: H. Sobolová, N. ”íhová, G. Andrlíková, A. Barto¿ová, J. Bláhová, J. Pe¿lová,
J. Bou¿ková, M. Je¿inová.
Nadolnímsnímkustar¿íæáci- horní‡ada: J. Pavlík, J. Çernÿ, M. ¢paçek, ¢. Ry¿ánek, P. ¢e-
dÿ, F. Albert; dolní‡ada: D. Hertl, P. Doleæal, L. Moravec, J. Bure¿, M. Huschka, J. Holas.


