
Po del¿í p‡estávce se v pátek 7. února
uskuteçnilo dal¿í z pravidelnÿchsetkání
p‡edstavitelû mêsta s podnikateli azástup-
ci vÿznamnÿchinstitucí, které na území
mêstavyvíjejí svouçinnost. Tentokrát byli
p‡ítomni i vÿznamní mimosvitav¿tí podni-
katelé, zúçastnil setakéhejtmanPardubic-
kéhokraje RomanLíneka nêkte‡í çlenové
rady mêsta, vçetnê senátoraJi‡ího Brÿdla.
Vedení mêstaseznámilo p‡ítomné s re-

formouve‡ejnésprávyajejímdopademna
mêstskÿ ú‡ad, s p‡edpokládanÿmvÿvojem
mêsta a p‡ipravovanÿmi investiçními akce-
mi. Hovo‡ilosetakéo prûmyslovézónê, která

bude pro investory p‡ipravena v první po-
lovinêtohotoroku.
Podnikatelé hovo‡ili o svÿch zámêrech

rozvoje, o problémechsezískávánímpracov-
níkûdovÿroby, p‡estoæe nezamêstnanost na
Svitavsku dosahuje více neæ çtrnácti pro-
cent. Vÿznamnÿmtématembylyzku¿enosti
podnikatelû se souçasnÿmsystémempod-
pory pro novê vznikající pracovní místa.
Starosta Václav Koukal vyuæil p‡ítom-

nosti hejtmana také ktomu, aby se s ním
poradil,jakpomoci regionuSvitavska, kterÿ
vrámci republiky pat‡í mezi hospodá‡sky
velmi slabé.
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Ve st‡edu 5. 3. ve 12 hodin se uskuteçnízkou¿ka sirén HZS.

Bezpeçnostní
situace vemêstê

ùnorové zastupitelstvo se opêt po roce
zabÿvalo otázkami spojenÿmi s bezpeçností
ve mêstê. Jednánísejiætradiçnêzúçastñují
p‡edstavitelé Okresního‡editelství a Obvod-
níhooddêlení Policie ÇR, p‡edsedaokres-
níhosouduaokresnístátnízástupce. P‡ed-
kládanÿ materiál i letos obsahoval zprávu
Obvodního oddêlení PÇRSvitavy o vÿvoji
kriminality vobvodu ave mêstê samotném,
zprávu o çinnosti mêstské policie, zprávu
o çinnosti komise pro prevenci kriminality
arozbor p‡estupkû projednanÿch p‡estup-
kovou komisí mêstského ú‡adu.
Loni jsme psali, æe ve vÿvoji kriminality

naúzemí mêstajepatrnÿneustálÿpoklespoç-
tuspáchanÿchtrestnÿchçinû, kterÿzaçaljiæ
rokem1999, vnêmæsez‡ejmêzaçalyprojevo-
vat vÿsledkypráce komise pro prevenci kri-
minality, aæe vÿvoj kriminality vroce 2001
nespornê ovlivnil také monitorovací kamero-
vÿsystém, kterÿzpûsobil sníæení poçtunega-
tivníchjevû. Aprotoæe stálÿ pokles trestné
çinnosti byl aæ neuvê‡itelnÿ, dalo se oçeká-
vat, æedojdekezlomu. Stalose, avroce2002
do¿lo knárûstu poçtu trestnÿch çinû o 65
skutkû. Celkembylo vroce 2002 ve Svita-
váchspácháno409trestnÿchçinû, objasnê-
nobylo249p‡ípadû, coæznamená60,88 %.

Grafvÿvojetrestnéçinnosti naúzemí mêsta
v letech1996-2002(poçettrestnÿchçinû).
Alevynechejmetentokrát çíslazezpráv

azamê‡me se na vystoupení jednotlivÿch
vÿ¿euvedenÿchp‡edstavitelûstátníchinsti-
tucí,jejichæinformace bylyvelmi zajímavé.

Pokraçování nastr. 2

DNES ÇTëTE:Bezpeçnostnísituaceve mêstê
vroce 2002 • Informaceze¿kol
• Deset let Gaudia • Informace
z mêstsképolicie • Kulturní ka-
lendá‡ LUCERNA • P‡íloha
SPORTOVECROKU

P”IPOMïNÅMENejpozdêji do31. b‡ezna2003jenut-
no zaplatit:
• poplatek ze psa (v hotovosti na odboru
�nancí v budovê T. G. Masaryka25)
• poplatekzaodpady(v hotovosti naodboru
æivotního prost‡edí v budovê Milady Horá-
kové 12)

Setkáníse zúçastnil i hejtman Pardubického kraje Roman Línek (druhÿzleva).
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Bezpeçnostnísituace ve mêstê
av mnohap‡ípadechbudounemilep‡ekva-
peni. Dosouçasnédobyjezadokumentováno
celkem34objektû, kteréjsouve mêstêponiçe-
ny, dal¿ích15objektûjevestádiudokazování.
Jednáse opráci velice nároçnoua mraven-
çí, zaberespoustuçasu, �‡ekl kpt. H‡ebíçek
a vyzval v¿echny, pokud by byli svêdky
st‡íkaní nebo malování �xami apod., abyse
hnedobrátili nakteroukoliv policii. (Pozn.
redakce: Po skonçení ¿et‡ení zve‡ejníme
podrobnosti.)
Nazávêrje¿têodpovêdêl naotázku, zda

byl ve Svitavách p‡ípad napadení çlovêka
psem: �Zatímne, problémalevidímvtom,
æe v¿ímavost obçanû dnesje velmi malá.
Znaçnáçást lidíje naprosto neteçná, apo-
kudseto netÿkáp‡ímojeho apokudtenpes
nezaútoçí p‡ímo na nêho nebo p‡íslu¿níka
jeho rodiny, je mujedno, æe se tenpes po
mêstêtoulá. Povaæuji za nutnézintenzívnit
osvêtu mezi obçany, p‡edev¿ímv oblasti za-
bezpeçenívlastního majetku, atojak ufyzic-
kÿchtaki právnickÿchosob. Jevêcíkaædého
obçana, abysi svûj nabytÿ majetekzabezpe-
çil. Natrhuexistuje‡ada�rem, kterésezabÿ-
vajítoutoçinností. Vsouçasné dobêsejako
minimální ochranaproti krádeæímjeví za-
bezpeçenívstupníchdve‡ízámkems bezpeç-
nostnímkováním, pop‡ípadêdvêmanasobê
nezávislÿmi zámky. �

Okresnístátnízástupce Mgr. Horníçek:
�Jsemvelicerád,jakoobçantohoto mês-

taalei zprofesionálníhohlediska, æetak
velikápozornostjevênovánabezpeçnosti.
Dosáhnout situace, kdyse obçanécítí ve
mêstêdob‡e abezpeçnê, tojevêc dlouhodobá
anároçná. Investice vloæenédosportovních
za‡ízení, doparkû, do ulic, jsouvidêt okam-
æitê. Investicevloæenédobezpeçnosti apo‡ád-
kuve mêstêjsouinvesticemi dlouhodobÿmi
avlastnêse neprojevují, protoæejsou-li inves-
továny‡ádnê ap‡esnê, tak se ve mêstê nic
nedêjeajeklid. Mediálnízloçinyjsouvelice
zajímavézprvníhopohledu, protoæejestliæe
ve mêstêdojdekvraædê, takto mêstemzahÿbá,
je to odsouzeníhodné aje to vêc velice zlá.
Alepro obçanyje dûleæitéi to, æese nemusí

Pokraçovánízestr. 1
VedoucíobvodníhooddêleníPÇRkpt.
ing. H‡ebíçek:

Naúvodsvéhovstoupení‡ekl, æevleto¿-
nízprávêzámêrnêneníporovnáníroku2002
s rokem2001, protoæe k 1. 1. 2002 do¿lo
k noveletrestníhozákonaatrestního‡ádu,
kdydeliktydo 5.000 Kçjsounyníjenp‡e-
stupky, a porovnávalybyse neporovnatelné
údaje. Tobude moænéaæ p‡í¿tê, p‡i srovná-
ní roku2003s rokem2002. Mêsto Svitavy
oznaçil za pomêrnê bezpeçné mêsto, jehoæ
obçany neohroæuje æádná závaæná trestná
çinnost, která by vÿraznê naru¿ovalaæivot
ve mêstê. Do¿lo sice k nárûstu kriminality
o 65trestnÿch çinû, jedná se ale o hospo-
dá‡skoukriminalitu, netedytakovou, která
byp‡ímo ohroæovalaobçany mêsta. Dodal,
æe omezování kriminalityneníjenvêcí po-
licií, ale to vêcí kaædého obçana, kterému
na mêstê, kde æije, alespoñtrochu záleæí.
�Mámna mysli p‡edev¿ímto, æe bynemêli
bÿt lhostejní ktomucose dêje vjejichokolí
apokudjsousvêdkemnêçeho, co svêdçí çi
naznaçuje nêjakou nekalouçinnost, uvítá-
me, kdyænás upozorní.
Spolupráci s mêstskoupolicií hodnotím

velice kladnê apozitivnê, jsou zabêhnuté
zpûsobyvzájemnékomunikace. Mêstskápoli-
cieveSvitaváchmásvénezastupitelné místo
atím, æe‡e¿ínêkterévêci, ulehçujepráci re-
publikovépolicii ap‡iná¿í obçanûm mêsta
vêt¿ípocitjistotyabezpeçí.
Kamerovÿsystémlze hodnotit nakon-

krétníchçíslechnápadutrestnéçinnostipo-
dlejednotlivÿchlokalit. Jakotakovÿp‡iná¿í
obrovské vÿhody, jednak v oblasti prevence
kriminality,jednaktím, æejsou-li spáchány
trestnéçinyajsou monitorovány, lzerychle-
ji odhalit a usvêdçit pachatele. Dal¿ímp‡í-
nosemje také to, æe mûæeme nasmêrovat
hlídkovouçinnost do oblastí, kde kamerovÿ
systémnení atamprovádêt kontrolys vêt¿í
çetností. �
Kpt. ing. H‡ebíçekdále konstatoval, æe

jetêæképorovnávat Svitavys ostatními mêsty
okresu, protoæeproblematikajeveSvitavách
jiná. Jednakjsou mêstemnejvêt¿ím, jsou
k‡iæovatkousmêrûsever-jihavÿchod-západ
azajíædêjí sempachatelé t‡eba aæ z Ostrav-
ska, Jihlavskaapod. Mnozí ani nevêdí, æeje
zde kamerovÿsystémapáchají çinyt‡eba
p‡ímopodkamerouajsouzadræeni. Obvod-
níoddêlení Svitavymádruhounejvêt¿íobjas-
nênost (po Mor. T‡ebové) - celkem60,88 %,
avrámci celérepublikyjsoutato çíslavÿ-
raznê nadprûmêrná.
�Vloñskémroce se policie zamê‡ila na

intenzívní‡e¿eníproblémugraf�ti. Vprû-
bêhuroku‡e¿ilaasi sedmskupinpachate-
lû, vsouçasnédobê‡e¿í dal¿íçty‡i skupiny.
Vev¿echp‡ípadechsejednáopachatele ne-
zletilé, ¿kodubudou muset zaplatit rodiçe

bát vyjít naulici, æese nebojí, æejimp‡i ná-
kupuvobchodêukradnoupenêæenkunebota¿-
ku, æejimnêkdocestounaulici veçernafac-
kuje, æejimnêkdosprejempost‡íkázeâ. Vím,
æenêkterámêsta, kterásedostalado�nanç-
nítísnê, uvaæují otom, æe byvrámci úspor
uspo‡ili právê naprevenci kriminality aæe
senêkde mluvíi otom, æe mêstskápolicieby
mohlabÿtzru¿ena. Toalezdepovaæujemeza
zcela nevhodné.
Ne v¿ichni pravdêpodobnêzaznamenali

novelu trestního ‡ádu, kteráje platná od
1. 1. 2002akterásevrátilavesvépodstatê
ke zjednodu¿enému ‡ízení - ke zkrácenému
p‡ípravnému‡ízení. Toznamená, æeje-lipa-
chatel zastiæen na místê, nebopolicie získá
poznatky, nazákladê kterÿch mûæe zahájit
trestnístíháníajep‡edpoklad, æetoto‡ízení
bude ukonçenovelhûtê14dnû, ajestliæese
jednáotrestnÿçin,jehoæhorní hranicetrest-
nísazbynep‡esáhnet‡i roky, mûæese konat
totozkrácené‡ízení. Znamenáto, æe odná-
paduvêci musí bÿt vêcvy¿et‡enaa ukonçena
napolicii astátnímzástupcempodánnávrh
napotrestání ksouduve lhûtê do 14 dnû,
kteráv ojedinêlÿchp‡ípadech mûæebÿtpro-
dlouæena, maximálnêv¿ako 10dnû. Vtrest-
nímzákonujep‡ibliænê250skutkovÿchpod-
stattrestnÿchçinû, z nichasi u160je moæno
konat zkrácené‡ízení. Vrámci okresuse to
dêjeasi u 50skutkovÿchpodstat. Vroce2002
podalo okresnístátnízastupitelství 188ná-
vrhûnapotrestánísoudu, v¿echnybylyp‡i-
jaty, vev¿echbyl vynesenodsuzujícírozsudek
aæádnÿrozsudek nebyl v odvolacím‡ízení
zru¿en. Jedenzprvníchp‡ípadû, kterÿu nás
byl ‡e¿envezkráceném‡ízení, sestal 1. led-
na 2002ve dvêhodinyráno. Do dvou dnû
bylavêc skonçena, byl podán návrhsoudu
navzetí dovazby, soudna‡ídil hlavnílíçení
at‡etí çi çtvrtÿdenpospáchánískutku byl
pachatel ve vÿkonutrestu. Tlak nato, aby
vêt¿inatêchtotrestnÿchçinû, kterésestanou
akteréje moæno‡e¿itv rámcizkráceného‡í-
zení, budeobrovskÿ, protobudemechtít, aby
se policie zejména natuto oblast zamê‡ila.
Aznamenáto, æenatutooblastse musízamê-
‡it obvodní oddêlení, kterému¿et‡ení vtéto
vêci p‡íslu¿í. Protoæejestliæeje v krátké dobê
pospáchánítrestnéhoçinupachatelodsouzen,

Dokonçení nastr. 3

Toto graf�ti �zdobí�podchodna nádraæí. Foto E. Stündl.
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Dokonçenízestr. 2
mátoobrovskÿvÿznamprogenerálníprevenci
aprevencijakotakovou. Takæe:jestliæebudeme
vyvíjet vêt¿í tlak napolicii, abyzkrácenému
‡ízenívênovalaje¿têvêt¿ípozornost neædosud,
znamenáto, æe vêt¿í prostor bude muset po-
krÿt mêstskápoliciesvojíprací. �
Nazávêr Mgr. Horníçekpodêkoval veli-

teli mêstské policie Karlu Çuprovi zapráci,
kterou mêstskápolicieodvádí, avedoucímu
obvodního oddêlení kpt. H‡ebíçkovi zato,
co ve zkráceném‡ízení dokázali, protoæe
okres Svitavybyl vtétooblasti loni nejlep¿í
vrámci celého bÿvalého vÿchodoçeského
krajea podleposledníchzpráv, kteréobdr-
æel, tomutak byloi vlednutohotoroku.

P‡edsedaokresníhosouduJUDr. Kotala
Hovo‡il oreformêve‡ejnésprávy, která

se nedotknep‡ímookresníhosoudu- poçítá
se, æe budei nadále zachováns pûvodním
spádovÿmúzemím, ale dotknese krajskÿch
úrovní. Nedávnobylaotev‡enapoboçkaKraj-
ského soudu v Hradci Králové v Pardubi-
cích, zatíms pûsobností prookresy Pardu-
bicea Chrudim, a p‡edpokládáse, æebyod
polovinyroku2004 mêlatato poboçkaroz-
hodovat i o odvoláních proti rozhodnutím
okresníchsoudûve Svitaváchav ùstí nad
Orlicí. Stále to ale bude Krajskÿ soud
v Hradci Králové azalogické vyústêní lze
oznaçit snahyoz‡ízení samostatného kraj-
ského souduv Pardubicích.

Vÿsledkypráceokresníhosouduoznaçil
za dobré, prûmêrná délka trestního ‡ízení
bylahodnocenajakonejlep¿ívrámci repu-
bliky, obçansko právní agendaje nejrych-
lej¿í vrámci bÿvalého Vç. kraje, svitavskÿ
okresní soudpat‡í mezi deset nejlépe hod-
nocenÿchsoudûvrepublice. Podlejehoslov
není nejlep¿í situacev umístênísoudu, pro-
toæesídlí vestaréfabrikantskévile, a ponê-
kolikaletémúsilí sepoda‡ilo, abydosystému
�nancování bylaza‡azenaakcerekonstrukce
a p‡ístavbasouduveSvitavách. Mêlabyse
realizovat vletech 2005 aæ 2006 s nákla-
demp‡ibliænê75 milionûkorun(vtomjsou
zahrnutyvÿkupypozemkû, projekt, vnit‡ní
vybavení aelektronickÿ zabezpeçovací sys-
témzaasi 7- 10 mil).
JUDr. Kotalasedotkli trestuobecnêpro-

spê¿nÿchprací azdûraznil, æe mêstoSvitavy
je vtéto oblasti p‡íkladempro ostatní mêsta
naokrese. Loni u Technickÿchsluæeb mêsta
vykonávalotentotrest 41 odsouzenÿchaod-
pracovali celkemtémê‡7000hodin. Technic-
kÿmsluæbámzavst‡ícnÿp‡ístuppodêkoval.
Jakjiæ bylouvedeno, v nêkterémz p‡í¿-

tíchçísel sevrátímekproblematice�gra�tti�
ve mêstêap‡inesemeinformaceojejím‡e-
¿ení. J. Svobodová

Dne 12. února 2003:
• projednaloavzalonavêdomízprávuo bez-
peçnostní situaci ve mêstê,
• schválilo úpravurozpoçtu pro rok 2002
nacelkovouçástku389.460.260 Kç,
• schválilo Komplexní programprevence
kriminality prorok2003, kterÿbude ob-
sahovat následující projekty: mobilní kame-
rovÿ monitorovací systém, posílenítechnic-
kéhopropojení Policie ÇRdo metropolit-
ní sítê mêstaSvitavyainstalace webovÿch
kamer, roz¿í‡ení skateparku, projekt Bez-
peçnálokalita(Malénámêstí), monitoring
vozidel Mêstské policie Svitavy pomocí
GPS(navigaçní systémnaurçení polohy).
Zastupitelstvo souçasnê vyslovilo souhlas
s tím, abynarealizaci programuprevence

Bezpeçnostní
situace vemêstê

(dokonçeníz minuléhoçísla)
• komiseekologická, p‡edsedaFranti¿ek
¢váb. Komise úzce spolupracuje s odbo-
remæivotního prost‡edí a dal¿ími orgány
a organizacemi, jejichæ çinnost se dotÿká
æivotního prost‡edí. Vyjad‡ujese kzámê-
rûmzásahû do ve‡ejné zelenê, posuzuje
do¿léæádosti o kácení stromûavydávásvá
stanoviska prorozhodnutí odboru.
• komiseprovÿbêrové‡ízeníkpûjçkám
a úvêrûmz fondurozvojebydlení, p‡ed-
seda Václav Koukal. Komisevesmysluvy-
hlá¿ky mêsta Svitavy ofondurozvoje byd-
lení provádí vÿbêrz p‡ihlá¿eko poskytnutí
pûjçekanávrhp‡edkládázastupitelstvumês-
take schválení.
• komiseproprevenci kriminality, p‡ed-
seda Erich Stündl. Komiseje poradním

bylo vrozpoçtu mêsta vyçlenêna çástka
525.000 Kç,
• schválilo �nançní spoluúçast mêstaSvita-
vynapodprogramuAkreditaceprûmyslovÿch
zón v maximální vÿ¿i 100.000 Kç. Cílem
tohoto podprogramu je vy¿kolit souçasné
i budoucí manageryprûmyslovÿchzónapo-
skytnoutjimpot‡ebnétechnickézázemí, aby
byli schopni svoji prûmyslovouzónup‡ipra-
vit, rozvíjet a propagovattak, abybylakon-
kurenceschopnás ostatními srovnatelnÿmi
zónamivevropskÿchzemích. Schválenáçást-
ka p‡edstavuje 20 %celkovÿch nákladû,
• schválilop‡ipojení mêstaSvitavykekam-
pani VlajkaproTibetavyvê¿enítibetskévlaj-
ky dne 10. b‡ezna 2003 na budovê ú‡adu.

-svj-

Zastupitelstvomêsta Svitavy

Ve dnech 13. aæ 16. února probêhl na
Vÿstavi¿ti v Praze-Hole¿ovicích St‡edoev-
ropskÿ veletrh cestovního ruchu Holiday
World2003. Veletrhsesicekonaljiæ podva-
nácté, ale mêstoSvitavysejakovystavovatel
tétovÿstavyzúçastnilopoprvé. Stánek mêsta
Svitavy, prezentovanÿ pracovníkyinformaç-
níhocentra, byl souçástí expozice Pardubic-
kého kraje. Veletrh Holiday Worldpro¿el
zadobusvéexistencedynamickÿmrozvojem
a‡adí se k nejvÿznamnêj¿ímanejprestiænêj-
¿ímvÿstavnímudálostemve st‡ední Evro-
pê. Veletrh nav¿tívilo mnoho vÿznamnÿch
tuzemskÿchi zahraniçních �remaorgani-
zací. I myjsme se ze v¿echsil snaæili, aby
mêstoSvitavyzaujalodûstojné místo mezi
jiætradiçními vystavovateli aabyna¿eúçast
natétoakci bylap‡ínosemprocestovníruch
mêstai mikroregionu. Kromê bêænÿch pre-
zentaçníchmateriálûmêli náv¿têvníci na¿e-
ho stánku moænost na CD-ROMUzhléd-
nout novÿvideo�lmo Svitavách, kterÿbude

Nové vÿborya komiseorgánemmêstskéradyvoblasti prevencekri-
minality, sociální patologie a bezpeçnostní
situace ve mêstê.
• komiseinvestiçní, p‡edsedaing. Miro-
slav Vêtr. Komise posuzuje nabídky �rem
na dodávkyinvestiçních akcí mêsta ajím
z‡ízenÿchorganizací, naprovedení rozsáh-
lej¿íchrekonstrukcí aopravobjektûv ma-
jetku mêsta. Vybírá nejvhodnêj¿í nabídku
a doporuçuje zhotovitele.
• komise mediální, p‡edsedaing. B‡etislav
Vévoda. Komiseje poradnímorgánemrady
mêstaprootázkyprezentace mêstaaçinnosti
radnice. Zejménasezabÿváobsahovoustrán-
kouinternetovÿchstránek mêsta, lokálním
vysílánímTVprogramuINFOavydáváním
�radniçníhozpravodaje� Na¿e mêsto.

-svj-

Svitavypoprvé na HolidayWorld
moænovbrzkuzakoupit vinformaçnímcent-
ruveSvitaváchvet‡echjazykovÿchverzích
(çe¿tina, nêmçina, angliçtina).

Renata Pavlíková
Informaçní centrummêsta Svitavy

Pracovník ICMSLadislav Vyhlídal hovo‡í
s náv¿têvníkyna¿ehostánku.
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Zápisdêtí
do svitavskÿch
mate‡skÿch ¿kol

Na základê vyhlá¿ky M¢MT ÇRç.
35/1992 Sb. vyhla¿ují ‡editelky mate‡-
skÿch¿kol po dohodê sez‡izovatelemter-
mínzápisu dêtí do M¢. Vzhledemkto-
mu, æejsouv¿echny M¢od 1. 11. 2002
v právní subjektivitê, vyhla¿ují se ter-
mínyvjednotlivÿchza‡ízeníchtakto:
• M¢ Svitavy, Vêtrná 11:
12. 3. - 13. 3. 2003, od 12:30do 15:00
• M¢Svitavy, Çeskoslovenskéarmády9:
14. 4. - 16. 4. 2003, od 14:00do 16:00
• M¢ Svitavy, Praæská 2A:
1. 4. - 11. 4. 2003, bêhemprovozní doby
• M¢ Svitavy, Marie Majerové 13:
17. 3. - 11. 4. 2003, bêhemprovoznídoby
• M¢ Svitavy, Milady Horákové 27:
3. 3. - 28. 3. 2003, bêhemprovozní doby
• M¢ Svitavy- Lány, ùvoz 1:
12. 3. 2003, od 8:00do 16:00
• M¢ Svitavy- Laçnov, Laçnov 295:
2. 5. - 27. 6. 2003, bêhemprovozní doby
• Speciální mate‡ská¿kolaprodêti s kom-
binacípostiæení Çeskoslovenskéarmády9:
1. 4. - 11. 4. 2003, bêhemprovozní doby
Vev¿echp‡ípadechsezápis dêtí do M¢

uskuteçnív prostorách mate‡skÿch¿kol.
P‡ípadnédal¿íinformaceposkytnoujed-
notlivé ‡editelky. J. Petr

Do prvních t‡íd
zapsáno p‡es200 dêtí

Vednech23. a24. lednaprobêhl nav¿ech
svitavskÿch základních ¿kolách zápis dêtí
do prvnícht‡íd. Celkemp‡i¿lo kzápisu221
dêtí. Ztohoto poçtu bude mít p‡ibliænê 23
dêtíodklad, takæe1. zá‡í nastoupí dodeseti
prvních t‡íd témê‡ 200 dêtí. Toto çísloje
vÿraznê ovlivnêno skuteçností, æe se letos
sníæil poçet odkladûoproti minulémuroku.
Tehdy byla ¿kolní docházka odloæena 50
dêtem. VeSvitaváchsetakneprojevil celo-
státní úbytek dêtí, kterÿje mnohdy pro
¿koly existençní záleæitostí. Vê‡íme, æe se
v¿echnydêti do¿kolytê¿í stejnêjakoseje-
jichbudoucí uçitelétê¿í na nê.
Co by mêlo umêt dítê, kteréjde vzá‡í

do¿koly: správnêvyslovovat v¿echnyhlás-
ky; vy‡ídit jednoduchÿ vzkaz; vydræet nad
zadanÿmúkolemapracovat samostatnêales-
poñ 15 minut a práci dokonçit; orientovat
se, coje naho‡e, dole, vlevo, vpravo, pod,
nad; recitovat básniçku, zazpívat písniçku;
vêdêt, jaksejmenuje, kolikje mulet, kde
bydlí, znát dnyvtÿdnu; hrátjednoduché
hry; poçítat pojednédodeseti; dræetspráv-
nêtuæku mezi palcema ukazovákem, aby
konectuæky mí‡il krameni, netlaçit, kres-
lit, aby tuæka lehce klouzala po papíru;
umêt vybarvovatjednoduchétvary a p‡íli¿
nep‡etahovat; vyst‡ihovatjednoduchétva-
ry; samostatnêseoblékat, zapínat knoflíky,
zavázat tkaniçky; dodræovat hygienu, umÿt
si ruce, jíst p‡íborem; umêt pozdravit, po-
prosit, podêkovat.
Kluci a holçiçky si myslí, æe správnÿ

¿koláksepoznáhlavnêpodleaktovkya pe-
nálu. Na nás dospêlÿchje, abychomjim
pomohli zvládnout i to ostatní, co budou
kroli ¿koláka pot‡ebovat.

J. Petr

Gymnázium získalo
vÿznamné ocenêní

Na základê vyhodnocení aktivit ¿koly
prohlásilaSpoleçnost pro Evropuvespolu-
práci s odboremkomunikaçnístrategie Mini-
sterstvazahraniçníchvêcí ÇRGymnázium
veSvitavách¢KOLOUMLAD¥CHEVRO-
PANª. Ocenênatakbylazejménaçinnost
svitavské sekce Klubu mladÿch Evropanû
(KME), díkykterémustudenti ¿kolynêko-
likrát nav¿tívili sídlaEU(Brusel, ¢trasburk),
zúçastnili se nêkolika seminá‡û v Çeské re-
publicei vzahraniçí. Çlenové KMEsebudou
spolupodílet naorganizaci b‡eznovénáv¿tê-
vyvelvyslance EUv ÇRRamiro Cibrinana
veSvitavách. KMEp‡ipravujevdubnucelo-
státní seminá‡ o EU, kterÿprobêhne ve Svi-
taváchzaúçasti çeskÿchpolitikû, politologû
aznalcû problematiky EU.

Milan Báça

Prosinec aledenjsoujiætradiçnê mê-
síce, kdy ¿koláci �ni¿ují p‡ed pololetním
vysvêdçením. Své síly nesoust‡edí pouze
na získání co nejlep¿ího vysvêdçení, ale
úçastní sei celé‡adysoutêæí, které pro nê
vyuçující organizují. Vítêzové postupují do
oblastí, okresua krajskÿchkol.
Nebylotomujinakani u nás, v Základní

¿koleSvitavy, nám. Míru73. Probêhla¿kolní
kolav Olympiádêvçeskémjazyce, nêmec-
kémjazyce, soutêæ vrecitaci. Ti nejlep¿í re-
prezentujína¿i ¿koludále. Chtêli bychomoce-
nit úspêchyæákûaæákyñapochlubitsejimi,
neboƒjejichvÿbornévÿsledkyjsoui na¿í od-
mênouasamoz‡ejmêi vizitkoupráce¿koly.
Zlednové çe¿tiná‡ské soutêæe 8. a 9.

t‡íd postupují do okresního kola Martina
Party¿ová a Martin ¢tarha. Kolo probêhne
3. b‡ezna. Dræímejimpalce.
Dob‡eznovéhooblastníhozápolení vre-

citaci pokraçuje Zuzanka Báçová, æákynê
3.B, a Luká¿ ¢krañkaze 6.B. Samoz‡ejmê
i jimp‡ejeme úspêch.
12. únoraprobêhlo v Pardubicíchkraj-

ské kolo konverzaçní soutêæe v nêmeckém
jazycea na¿i ¿koluvelmi úspê¿nêreprezen-
tovalaæákynê 9. ATereza Mlateçková. Obsa-
dila 4. místo.

Toutocestouje¿têjednoublahop‡ejeme
v¿em¿ikovnÿmacílevêdomÿmdêtem, pro-
toæe chceme, abyse o nichvêdêlo, abyje-
jich úspêchy byly pro ostatní pobídkou
a pronêsamotnéodmênouzapilnoupráci.
Pochopitelnêjsemnevyjmenovalazda-

leka v¿echny aktivity, jimæ se mohou æáci
na¿í ¿koly vênovat pod vedenímsvÿch uçi-
telû. Çekají nás dal¿í kolasportovníchsou-
têæí, dêjepisná, matematickáafyzikální zá-
polení, soutêæ vezpêvuavneposlední ‡adê
soutêæevÿtvarné-tov¿echnojsouçinnosti,
kterÿmse dêti na na¿í ¿kole vênují, ale
otêchzase aæ p‡í¿tê.

Mgr. J. Bou¿ková

Lyæa‡skÿvÿcvik
vLouçné nad Desnou

Vednech2. - 8. února2003sezúçast-
nilo 29 æákû 7. t‡íd lyæa‡ského vÿcviku
nachatê Losinka vJeseníkách. Cestovní
kancelá‡ Relax Tours Brno námnabíd-
la vÿhodné podmínky. Jednalo se p‡e-
dev¿ímo vrácení poplatkuzaæáky, kte-
‡í se vÿcviku nemohli z dûvodu nemoci
zúçastnit (letos to byli dva æáci) a navíc
(na rozdíl od Çenkovic) nemusela ¿kola
platit za celou chatu, açkoliv kapacita
chatyje 45 míst a poçet osobz na¿í ¿koly
byl celkem34.
Dêtii uçitelébyli spokojeni nejens p‡í-

jemnÿma modernímubytováním(chatapo
rekonstrukci), ale i s p‡ívêtivÿmjednáním
správcechatyp. ¢vÿ‡e, kterÿje¿têp‡edko-
nánímsamotného lyæa‡ského vÿcviku byl
v kontaktus vedením¿koly.
Velice milenás p‡ekvapilojednání pra-

covníkû vleku Oùv Louçné nad Desnou,
kte‡í námpropûjçili místnost pro úschovu
lyæí. Dêtemtak odpadlo neustálé voæení
lyæí na ubytovnu (kvleku nás dennê vozil
autobusajízdnébylozahrnutodocelkovÿch
nákladû). Zazmínkustojí urçitêi vÿ¿e po-
platku na vleku - jednajízda stála pouze
4,- Kç. Sjezdovka byla pro vÿuku velmi
vhodná- p‡estoæenasamémpoçátkuvÿcvi-
ku stálo nalyæích 20 dêtí poprvé, najeho
konci lyæovali v¿ichni.

Pokraçování nastr. 5

Z na¿íçinnosti
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Lyæa‡skÿvÿcvik...

KLUB DªCHODCªFilmováp‡edstavení vkinokavárnê Galaxie:
5. b‡eznaùTëKDOBUDïNA
23. b‡eznaÇERTVï PROÇ
Zaçátek p‡edstavení v 15:30hodin.
Pro çleny Klubudûchodcûvstupzdarma.

Základní ¿kola Svitavy
Riegrova 4

St‡eda 5. b‡ezna 2003
Kytarovÿ podveçer
Posezení p‡i çaji zazpêvup‡i kyta‡e.
Zaçátekv 14:30hod.

Sobota 29. b‡ezna 2003
Autobusovÿzájezdna Matêjskou
pouƒ spojenÿs prohlídkou Prahy
Bliæ¿í informace a p‡ihlásit se mûæete
up. Richtra.

Konec b‡ezna
Vprvníchjarníchdnech(dlepoçasí) zaçne
çinnost cyklooddílup‡i základní ¿kole. Bliæ-
¿í informace budou zve‡ejnêny na ¿kolní
nástênce p‡edbudovou¿koly.

Pokraçovánízestr. 4
Dêti stáltÿdennípobyt naLVK1200,- Kç.

¢kola p‡ispêla kaædému æákovi çástkou
200,- Kç, sdruæení rodiçû hradilo autobus
a podíleloseçásteçnênaúhradênákladû
navlek(vleto¿nímroceçástkou4800,- Kç).
Máme dostatek vlastní lyæa‡ské vÿzbroje,
kteroujsmezapûjçili æákûmzdarma. Rodi-
çûmtedyodpadlyi nákladys po‡izováním
lyæa‡ského vybavení.

V¿emæákûmselyæa‡skÿvÿcvikvelice
líbil.

Vedení Z¢ Svitavy
nám. Míru 73

KlubkardiakûzveSo 1. b‡ezna 2003
Vycházkavrámci 18. roçníku Memoriá-

lu Oldy Leischnera, jehoæ po‡adatelemje
Dûmdêtí a mládeæeSvitavy. Sejdemesena
vlakovémnádraæí av 8:44hodinodjedeme
do Çachnova. Odtudsevydámenenároçnou
pê¿í vycházkou na turistickou základnu
Domudêtí a mládeæe doSvratouchu. Trasa
ç. 1: Çachnov- Svratouch- 5 kmpo æluté
znaçce, trasaç. 2: Çachnov- Kar¿tejn- Svra-
touch- 8kmpo modréznaçce. Kaædÿúçast-
níkobdræí pamêtní list.

15. b‡ezna Rozlouçení se zimou
Vycházkadop‡írodnílokality�Snêæenky�

u Vysokéholesa. Sraz úçastníkû na vlako-
vémnádraæí, v 8:44odjedemesmêr Pome-
zí-zastávka, dálepakpê¿kykolemradarové
stanicedolokality�Snêæenky�azpêt polní

cestoudoPoliçky. Délkapochodu6- 7 km.
Vycházkoubudouprovázet çlenové Kardio
klubuz Poliçky.

29. b‡ezna Královazahrada
Prvníjarní vycházka �za bledulemi� do

chránêné p‡írodní rezervace. Sraz na vla-
kovémnádraæí, v 9: 10odjezd do Opatova.
Odtud nenároçnÿmpochodemkolemza-
st‡e¿eného odpoçívadla �U Antoníçka� do
rezervace chránênÿch bledulí. Krat¿í pê¿í
trasu (asi 5 km) zakonçíme na æelezniçní
stanici Semanín, del¿í trasukolem�Psí ku-
chynê� (asi 9 km) zakonçíme nastanici
Opatov. Vycházkuvênujeme vzpomínce na
bÿvalé aktivní çleny Kardio a Dia klubu
Jind‡ichuKvasniçkovi a Franti¿ku¢vábovi.

Za Kadio klubJan Pokornÿ

Zfotoarchivuzákladní¿kolynanámêstí Míru: Zpíváníuvánoçníhostromu19. 12. 2002

Lyæa‡skÿvÿcvik
v Louçné nad Desnou

Nalyæa‡skémvÿcviku
bylo hodnêpovyku.
Chodilijsme v devêt spát,
ráno v sedmrychle vstát.

Po rozcviçce brzyráno
¿lijsme b‡icha cpát,
jídlo bylop‡ichystáno,
nikdo nemêl hlad.

Na ukrutnêprudkémsvahu
jezdilijsmejenommy,
borci ze svitavské¿koly
mêli prima dny.

Michal Novotnÿ, 7.A

Na snímku Jaromíra Lahodného úçastníci lednové kondiçní vycházky kadiakû do
sportovního areálu �Vb‡ízkách�v Javorníku.
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Milí p‡átelé,
pêveckÿsborsvitavskéhogymnáziaGaudium
slavíletosjiæsvédesáténarozeniny. Vsou-
vislosti s tímto vÿznamnÿmjubileemVám
p‡edkládámenêkolikinformací,jeæ mapují
dosavadní çinnosttohotopêveckéhotêlesa.
Bêhemsvé historie nasbíralo Gaudium

podvedenímsbormistrynê PaedDr. VêryBu-
re¿ové a klavíristky Mgr. Lenky Fikejzové
nesçetné mnoæstvízku¿eností, záæitkûi úspê-
chû. Kromêsvÿchskalníchp‡íznivcûzpêvem
p‡íjemnêoslovilo‡aduporotcû, kte‡í posu-
zovali jeho vÿkony na mnohasoutêæích.
Promítnêmesi nyní desetiletouexistenci

Gaudiado‡eçi çísel. Sborempro¿locelkem
154zpêvákû, kte‡í nastudovali více neæ 70
skladeb na¿ichi svêtovÿchautorû, p‡ed-
stavili se posluchaçûmna 90 koncertech,
absolvovali 10 soust‡edêní ve Svitavách,
Çenkovicícha Orliçkáchazúçastnili se 10
soutêæí. Nutno poznamenat, æe vtomtosmê-
ru Gaudiumreprezentovalo své domovské
gymnáziumvelmi dob‡e. T‡ikrát mu p‡i-
soudili porotci vregionálnímkole¿kolních
pêveckÿchsborûzlatépásmos postupemdo
celonárodní p‡ehlídky, nap‡ehlídce Gymna-
siacantant v Opavêbyloohodnocenost‡íbr-
nÿmpásmema na mezinárodní olomoucké
soutêæi Svátkypísní si sborvyzpíval st‡íbr-
nou medaili. Zúçinkování nafestivalechvy-
píchnêmevystoupení napêti roçnícíchsvi-
tavského Festivalu amatérskÿch pêveckÿch

sborû a úçast na Evropskémsetkání hu-
dební mládeæe ve Weinheimu.
Gaudiumspolupracuje se svitavskÿmi

sbory(PSIuventus Svitavy, PSSvitaváçek,
PS Hlásek Z¢ Felberova, PS Zvoneçek Z¢
Felberova), s dal¿ími çeskÿmi sbory( Korá-
lek Most, Brumlíci Çeskÿ Krumlov, PS Gym-
náziaJi‡ího z Podêbrad...) ataké se sbory
zahraniçními (gymnaziální sbor Plochin-
gen - Nêmecko, Alye Parusa - Rybinsk,
Rusko). Kromê pêveckÿch têles navázalo
Gaudiump‡átelskévztahyzároveñsesólis-
ty a najeho koncertechjsme mohli vidêt
asly¿et uçitele ZU¢ Svitavy Marcelu Çer-
nou, VeronikuPlívovou, KarolínuBene¿o-
vou a Rudolfa Mánka, sopranistky Lenku
Zemanovou a Moniku ¢plouchalovou, kla-
rinetistu Jind‡icha Pavli¿e, varhanici Da-
nielu Feltlovou, bubeníka Lubo¿e Dufka,
baskytaristu Pavla Bolcka a mnohé dal¿í.
Abychomzmínili skuteçnêv¿echnydû-

leæitéinformace, musímeuvéstje¿tê Vêne-
çek. Taksejmenuje kompaktní disk, kterÿ
vznikl vroce 2000. Çlenovésborujej vêno-
vali v¿emsvÿmposluchaçûm. Æivÿkoncert
je ov¿emæivÿkoncert.
Jestliæesejednáo Gaudiumajehoslav-

nostní koncert k desátémuvÿroçí sboru, pak
vêzte, æeseuskuteçnívsobotu5. dubna2003
v 18:00hodinv BílémdomêveSvitavách.
V¿ichni jste srdeçnêzváni.

P‡emysl Dvo‡ák

Svaz postiæenÿchcivilizaçními
chorobami po‡ádá oletních
prázdnináchputovní tábor

FINSKO 2003
Termín: 16. 7. - 2. 8. 2003
Program: vodní hradTrakai, mystická

hora K‡íæû, skanzenSiauliai, Helsinki - pev-
nost, olympijskÿstadion, katedrála, histo-
rické centrum, NP Nuuksio, NP Helvetin-
järvi - Medvêdí soutêska, NPPyhä Häkki
- 500 let staré stromy, NP Salamanjärvi
- Sobí vyhlídka, NPRokua, severní polární
kruh, NP Oulanka- Medvêdí stezka, NP
Hiidenportti, NPIsojärvi, �nskájezerní
plo¿ina, NPKoli, Santa Klausovavesniçka,
laponské hlavní mêsto Rovaniemi asamo-
z‡ejmê, æenebudouchybêtrûznéhryasou-
têæe.
Ubytování: ve stanecha kempech
Cena: cca6000Kç(natáborVámmûæe

p‡ispêt i Vá¿ zamêstnavatel)
Vcenêje zahrnuto: doprava vçetnê

trajektû, ubytování, stravování 4x dennê,
zdravotní poji¿têní, vstupné, pedagogickÿ
aléka‡skÿdozor.
Vcenê není zahrnuto: kapesné
Kontakt:
Otmar Cvrkal
Milady Horákové 16, 568 02 Svitavy,
tel. 461 535 325
mobil 603 241 622
e-mail: cvrkal @svitavy.cz

Nêkterá pískovi¿tê
budou zru¿ena
Technickésluæby mêstaSvitav( TSMS)

vsouçasné dobêspravují 48dêtskÿchpís-
kovi¿ƒve mêstê. Jedenáct z nichse TSMS
rozhodly zru¿it, ato vtêchto lokalitách:
Slezská8, AntonínaSlavíçka39, Antonína
Slavíçka33- 35, AntonínaSlavíçka32- 34,
Brat‡í Çapkû 13, Kijevská 11A- 11C, Ki-
jevská 19, Malé námêstí 20, Richarda
Kloudy 1B, Ruská, Naçervenici 13.
Ve vêt¿inê p‡ípadû sejedná o malá

a dlouhodobê nevyuæívanápískovi¿tê. Plo-
chapo nichbude ohumusovánaazatrav-
nêna. Cílemtéto akceje zefektivnêní vyuæí-
vání prost‡edkû, vênovanÿch údræbê dêt-
skÿchh‡i¿ƒs tím, æe uspo‡ené prost‡edky
budouvyuæityprozkvalitnêní péçeo dal¿í
dêtskáh‡i¿tê asportovi¿tê. P‡edev¿ímby
se mêlojednat o postupnéoploceníinten-
zivnêvyuæívanÿchdêtskÿchh‡i¿ƒ, çímæ se
mj. zabrání volnémupohybupsûvtêchto
prostorách.

R. Klíç

DesetletGaudia

Evropskésetkání hudební mládeæe ve Weinheimu (2001)

Gaudiumv Koncertnísíni v Uniçovê(1999)
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• 21. 1. æádalao pomocpaní, kteráp‡i úkli-
dujednohoobjektu�narazila� na muæe, kte-
rÿsep‡ednísnaæil schovat. Na místêstráæ-
nícijiæ nikoho nezastihli, zatozjistili stopy
çinnosti neznámého muæe. Vzhledemkpo-
dez‡ení zespáchánítrestnéhoçinuzajistili
místo avêc p‡edali k¿et‡ení Policii ÇR.
• 23. 1. byla hlídka p‡ivolána dojednoho
obchodníhodomu, kde do¿lo ke dvêmakrá-
deæímkabelek, ponechanÿchnanákupním
vozíku. Nejednáseo ojedinêlÿp‡ípad, kdy
pachatel çi pachatelévyuæijí chvíle, kdyzá-
kaznicepoodejde, abysi kousekdál vybrala
zboæí ajejí kabelkazûstanebez dozoru. Ne-
nechávejteprotozavê¿enésvéta¿kyakabel-
kys penêzi a dokladynavozíku, poskytujete
taksnadnoup‡íleæitost kjejichodcizení.
• 8. 2. po21. hodinêbyl kamerouzaregistro-
vánnávês, stojící vzákazunaautobusovém
nádraæí, kterÿse následnêrozjel smêremke
kruhovémuobjezdu, nedbajeokrasnÿchkvê-
tináçûani dopravníhoznaçení. Svéjednání
pakp‡edstráæníkyospravedlñoval tím, æese
snaæil dohonit autobus, kterÿodvezl dvêma
cestujícímzavazadlaa doklady. Æe bybylo
vhodnêj¿í uvêdomit policii, abynanejbliæ-
¿ízastávceinformovala‡idiçeautobusu, ho
z‡ejmê nenapadlo.
• Vprûbêhuledna stráæníci dvakrát zjistili
nepovolené odkládání odpadû. Dne 16. 1.
sejednalo o odpadz rekonstrukce bytu na
sídli¿ti podnádraæím, ponechanÿvolnê
u kontejnerû, a pûvodci bylazazneçi¿têní
ve‡ejnéhoprostranství uloæenablokovápoku-
ta. Koncemlednabylozji¿têno, æesledovaná
skládkav Laçnovêseopêt rozrostla. Odlo-
æenévêci �zavedly�stráæníkyp‡ímokjejich
pûvodnímu majiteli. Vzhledemkrozsahu
skládkya nebezpeçnosti odloæenéhoodpa-
du bylo ‡e¿ení p‡edáno odboru æivotního
prost‡edí. (obr. 3 a 4)
• Odzaçátkutohotorokudo15. února‡e¿i-
la mêstská policie celkem354 p‡estupkû.
V272 p‡ípadechsejednalo o poru¿ení zá-
kona o provozu na pozemních komunikacích
(vtomtopoçtup‡estupkûsepromítároz¿í‡e-
ní kompetencí mêstsképolicieod1. 1. 2003,
nap‡. postihneukáznênÿchcyklistûachod-
cû), 54p‡estupkybylyspáchányporu¿ením
vyhlá¿ekana‡ízení mêsta, 16p‡estupkûbylo
proti majetku(drobné krádeæe). Devêtkrát
¿lo o poru¿ení ve‡ejného po‡ádku(ve‡ejné
pohor¿ení, ru¿ení noçního klidu), dvakrát
o poru¿ení pravidel obçanského souæití aje-
denkrát o p‡estupek na úsekuochrany p‡ed
alkoholismem.
• Jiæjsme nêkolikrátinformovali, æestráæ-
níci se témê‡ dennê setkávají s následky
volnéhopobíhání psû. Obças alezjistítrestu-
hodnou nedbalost majitele, jehoæ pes není
oçkován, coæ bohuæel vyjde najevoaæ poté,
co pes zpûsobí nêkomuzranêní. Navíc nap‡.
14. 2. mêl sice dotyçnÿ�delikvent�známku,

Mêstská policie informujeale majitelkasi vêczjednodu¿ilaapouæívala
známkudávno mrtvéhopsaprarodiçûasvého
psa p‡ihlá¿eného nemêla. Následovala nejen
pokutazaporu¿ení vyhlá¿ky mêsta, aletaké
oznámení p‡íslu¿nÿmsprávnímorgánûm.
• P‡i náhlÿch otepleních vlednu hlídky
mêstské policieopakovanêsledovalystou-
pající hladinu ‡eky Svitavy, jejíæ stav se
mênil hodinu od hodiny. Zmêny byly prû-
bêænêhlá¿enyvedení mêsta, aby mohlabÿt
vças p‡ijata pot‡ebná protipovodñová opa-
t‡ení. (Naobr. 1 a2zábêryzeZámeckéulice
v Lánech.)

M. Sádlíková Obr. 1

Obr. 2

Obr. 4

Obr. 3
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Pozvánkana sportovníakce vb‡eznu
Ne2. 3. ¢achy: ¢KSvitavy A- SKÆamberk B(9:00- salonekrestaurace ASTRA)

Kopaná: TJ Sy A- Ç. T‡ebová(p‡ípravné utkání muæû, 14:00- stadion Míru)
So8. 3. Modelklub: zimní liga házedel, ve‡ejnásoutêæ (louka uJavorníka)

Volejbal: TJ Sy- Dolní ùjezd(10:00- KPæeny hala Na St‡elnici)
Kopaná: TJ SYA- Lan¿kroun(p‡ípravné utkání muæû, 14:00- stadion Míru)

Ne9. 3. ¢achy: ¢KSvitavy B- TJ Lan¿kroun B(9:00- klubovna RSS Kapitána Nálepky 39)
So15. 3. Kopaná: TJ Sy B- Poliçka B(p‡ípravné utkání muæû, 15:00- stadion Míru)

Volejbal: TJ Sy- Chrudim(9:00- KPæeny hala Na St‡elnici)
TJ Sy- Ostrava(11:00- 1. liga kadetky, hala Na St‡elnici)

So22. 3. Hokejbal: turnaj NHbLst. æákû(10:00- h‡i¿tê Laçnov)
Kopaná: Halovÿturnaj fotbalovÿchseniorû(9:00- hala Na St‡elnici)

Ne23. 3. Kopaná: TJ SYA- SKÇeskÿ Brod(15:00- divize C muæi, stadion Míru)
So29. 3. Hokejbal: turnaj NHbL muæû(10:00- h‡i¿tê Laçnov)

Modelklub: Jarní Combat - ve‡ejnásoutêæ upoutanÿch modelû(Cihelna)
Volejbal: TJ Sy- Ç. T‡ebová(10:00- 1. liga kadetky, hala Na St‡elnici)

Ne30. 3. ¢achy: ¢KSvitavy A- ¢tefanides Poliçka B(9:00- salonekrestaurace ASTRA)

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 Míru48. P‡í¿tí
çíslo vyjde 27. 3. 2003.

VlajkaproTibet
Dne10. 3. 2003si p‡ipomeneme44.

vÿroçí povstání Tibeƒanûve Lhase, které
bylo krutê a krvavê potlaçeno çínskou
armádou. Vmêsíci b‡eznuprobêhneved-
le mnohaakcí, zasazujícíchsezalidská
práva asvobodu pronásledovanÿch Tibe-
ƒanû, i kampañVlajkapro Tibet, bêhem
níæ mêstai obce nacelémsvêtêvztyçují
tibetskouvlajkujakosymbol solidarity
se zemí, kde jsou témê‡ padesát let
poru¿ována lidská práva aopakovanê
uplatñovány metodynásilnéhopotlaço-
váníjakékolivsnahyo národní svébyt-
nost. Vloñskémroce podpo‡ilo tuto
celosvêtovouakci 130 mêst aobcí z ce-
lé ÇR.

(P‡evzato z dopisup‡edsedy
Obçanskéhosdruæení Lungta, Praha)

Fotbalovénadêje
Na podzim minulého roku se t‡i mladí

fotbalisté vydali ze Svitav do fotbalového
svêta. Za svého pûsobení væákovskémtÿ-
mu TJ Svitavysetotiæ dostali do hledáçku
praæskÿch Bohemians. Od zá‡í pak zaçali
Honza Uchytil, Martin Brûnaa Honza Mo-
ravec ukrajovatfotbalovÿchlebíçekv hlav-
nímmêstê. Oba Honzové p‡ímov Bohemce,
Martin v Admi‡e, kde hrají divizní soutêæ
dorostu. V¿ichni t‡i studují St‡ední odbor-
nou ¿kolu stavební. Zde mají vytvo‡enyty
nejlep¿í podmínky ke svému fotbalovému
rûstu- vareálu¿kolyjsoudvê h‡i¿tês umê-
lÿmpovrchem, bazéna posilovna. V¿ich-
ni trénují çty‡ikrát tÿdnê, kaædé úterÿ pak
dvoufázovê. Jaksev¿ichni vyjád‡ili, v Pra-
zesejimlíbí, p‡estoæejevobou muæstvech
velká konkurence. Samoz‡ejmostí jsouje-
jich náv¿têvy naligovÿch zápasech Bohe-
mians, kam mají jako hráçi volnÿ vstup.
P‡ejemev¿emt‡emsvitavskÿmfotbalistûm
fotbalovéi studijní úspêchyavê‡íme, æeje
brzy uvidímei naligovÿchtrávnících.

J. Petr

TJ Svitavy, oddíl basketbalu
a VODAASPORTs.r.o.

Vás zvouna

FINÅLE ÇESKÉHO
GALAPOHÅRU
VBASKETBALE
1. a 2. b‡ezna 2003

sportovní hala Na St‡elnici
sobota: 16:00 1. semi�nále:
BCBVVÆSBrno- BKECMNymburk

18:30 2. semi�nále:
BKOpava- BC Sparta Praha
nedêle: 11:00 zápas o 3. místo

14:30 �nále
vstupné:
sobota naobazápasy 50 Kç
nedêle naobazápasy 60 Kç
dêti do15let a dûchodci poobadny15 Kç

ùspêch plaveckého
druæstva dívek

nacelorepublikovÿch p‡eborech
st‡edních ¿kol ve Slaném
Listopad a prosinec loñského roku byl

nejen pro plavce gymnázia ve znamení ra-
dosti a úspêchu. Plavkynê v Poliçce a ná-
slednêve VysokémMÿtêvyhrály, co mohly,
aani nacelorepublikovÿchplaveckÿchp‡e-
borechve Slanémnapoçátkuroku2003se
nezastavilya p‡edvedlyúctyhodnévÿkony.
Celkovê svitavské gymnáziumvybojovalo
mezi st‡edo¿kolaçkami z celé Çeské repu-
blikykrásné4. místo. LindaFrÿzovási navíc
p‡ivezlatitul p‡ebornice (50 mmotÿlek),
bronzovou medaili ve stejné disciplínê vy-
bojovalaPavlaKorçáková. ¢tafeta6x 100m
vkonkurenci 13 nejlep¿íchdruæstevz celé
ÇRobsadila 4. místo.

Erika Hájková
çlenka dopisovatelského krouæku

Gymnázia ve Svitavách
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