
Svitavyzptaçí
perspektivy
Takp‡esnêtakovÿpohledse vámna-

skytne, kdyæ vystoupáte do vêæe kostela
Nav¿tívení P. Marienasvitavskémnámêstí.
Od 1. çervna do 30. zá‡í, tedy po dobu
turistické sezóny, bude vêæ zp‡ístupnêna
ve‡ejnosti vædy ve st‡edu av nedêli od 15
do17hodin. Podívat senaSvitavyz ptaçí
perspektivy mûæetei mimotyto dnya mimo
turistickousezónu, tosi ale musíteproklíç
aprûvodcezajít buâdoInformaçníhocentra
nasvitavskémnámêstí nebo do Mêstského
muzeaagalerie.
Bêhemvÿstupusi mûæete odpoçinout

v bÿvalé svêtniçce zvoníka, kdeje pro ná-
v¿têvníkyp‡ipravenavÿstavao historii i sou-
çasnosti stávajícíchijiæzbo‡enÿchkostelû
a kaplí Svitava nejbliæ¿íhookolí: kostela
sv. Jiljí, kostela Nav¿tívení P. Marie, koste-
la sv. Josefa a klá¿tera Milosrdnÿchsester
ve Svitavách, kaplí ve Çty‡iceti Lánech,
kostelûv Kamenné Horce, Hradci nadSvi-
tavoua Vendolí, atakéjiæneexistující kap-
le v Schindlerovê háji, kaple nemocniçní,
kostelûsv. Floriánave Svitavácha kostela
v Laçnovê.
Vstupné na vyhlídku vêæe kostela na

svitavskémnámêstíje 10korunçeskÿch.
Blanka Çuhelová

Vpondêlí 28. dubna2003nav¿tívil Svi-
tavyfará‡ Dr. J. W. Lamfersz nizozemského
partnerského mêsta Weesp, kterÿp‡edjede-
náctiletystál uzrodupartnerství mezi obêma
mêsty. Nasvitavskéradnici ho p‡ijal starosta
mêsta Václav Koukal za úçasti dal¿ích vÿ-
znamnÿchosobností.
�Dob‡ese pamatuji, jaknámjedenveçer

do¿eljedenapûlmetrovÿfaxodpanafará‡e,
vnêmæbylseznamsestruçnÿmp‡edstavením
spolkûz Weespu. Poznalijsme, æe Weespje
mêstos velmi bohatÿmkulturnímaspolkovÿm
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DNES ÇTëTE:Æivotní prost‡edí ve mêstê 2002
• Zjednánírady • Referedum
• Zprávyze ¿kol • Pozvánky na
spoleçenskéasportovníakce• Kul-
turní kalendá‡LUCERNA• P‡í-
loha: OLYMPIÅDAS ORBITEM
PRODëTIA MLÅDEÆÇR2003

Stál u zrodu partnerství
mezi Svitavami aWeespemæivotem�, ‡ekl starosta. �Odtédobyuplynu-

lovíc neæ desetlet a Svitavysetakévlivem
na¿ichvzájemnÿchpoznávání aspolupráce
velmi zmênily.�
Dr. Lamfersjefará‡emnizozemskéevan-

gelickéreformované církve. Napsal knihu
�T‡i disident¿tí myslitelé Bonhöffer, Havel
a Plesu o svobodê azodpovêdnosti�, která
pojednáváotom, kterak my, svobodní obçané,
mûæeme pozitivnê p‡ispêt k budování dobré,
humánní spoleçnosti. P‡i sbírání materiálû
k napsánítétoknihybyl Dr. Lamfersovi velmi
nápomocenjehodlouholetÿp‡ítel zeSvitav,
panJosef Valenta, emeritní fará‡ Církve çes-
kobratrskéevangelickéve Svitavách. Tense
p‡ijetí na radnici také zúçastnil a Dr. Lam-
fers mup‡i tétoslavnostní p‡íleæitosti p‡edal
jedenvÿtisksvé knihy. -svj-
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Stavæivotního prost‡edíve mêstê vroce 2002Takéletosvydáváodboræivotníhoprost‡e-
dí MêùSvitavyroçenkuSVITAVY- ÆIVOTNï
PROST”EDï2002, kteráp‡edstavujekomplex-
ní zprávu ostavuæivotního prost‡edí ve mêstê
vloñskémroce. Roçenkaje opêt çlenêna do
okruhûpodlejednotlivÿchsloæekprost‡edí
(ovzdu¿í, voda, mêstskáap‡ímêstskákrajina,
odpady, zví‡ata kolemnás) s p‡íslu¿nÿmi ta-
bulkami avÿsledkyrozborû. P‡edrokemjsme
zroçenky2001vybrali azve‡ejnili nêkteréza-
jímavé informace, letos uvádíme závêreçnou
kapitolu, která shrnuje vÿvoj stavu æivotního
prost‡edív minulémroce, poukazujenap‡etr-
vávající problémy anastiñuje oçekávanÿ vÿ-
voj vjednotlivÿchoblastech. Tro¿kujsmeji re-
dakçnê upravili anêkde doplnili dal¿í údaje.

Ovzdu¿í
Kezlep¿ení stavuovzdu¿í p‡ispêlodokon-

çení plyno�kace v mêstské çásti Lány, kon-
krétnêuçásti domûnaulicíchùvoz, Kapitána
Jaro¿e, TrávníkyaSvitavská. Navÿstavbêsepo-
díleli jak majitelé p‡ipojovanÿch nemovitostí,
takmêstoSvitavy, celkovénákladydosáhlyvÿ-
¿e605tis. Kç. Pozornost bylazamê‡enatakéna
sniæovánítepelnÿchztrát azatímtoúçelembyl
nákladem19mil. Kçzateplendal¿í panelovÿ
dûmvesprávê mêsta- MariePujmanové2-12.
Vnejbliæ¿íchletechlzeoçekávat pokles emisí
hlavnêuvelkÿchzdrojû, zaji¿ƒujícíchvÿrobu
tepla ateplé vody pro byty vpanelovÿch do-
mech, atodíkypoklesu mnoæství spáleného
palivav návaznosti nasníæení ztrát tepla.
Oçekávanÿpokles emisí oxidûdusíkuze

stacionárníchzdrojûsez‡ejmêneprojevíodpo-
vídajícímsníæenímjehokoncentrací vovzdu¿í
vzhledemkrûstu automobilové dopravy.
Zhlediskakvalityovzdu¿í do¿lovroce

2002kp‡ekroçeníimisníchlimitûveçty‡ech
dnechroku, kdy byla p‡ekroçena maximální
prûmêrnádenní koncentrace oxidûdusíku.

Pitná voda
Pitnávodavevodovodní síti mêstajeve

velmi dobrékvalitê. Jedinÿmproblémemje
stále p‡etrvávající nep‡íznivá situace ve zvÿ-
¿enékoncentraci dusiçnanû, kterásepohybu-
jetêsnêpodstanovenouhranicí 50mg/l. Tento
stavv¿akzezdravotníhohlediskanep‡edsta-
vuje æádné reálné riziko. Vroce 2002 byly
zahájenyp‡ípravné práce nazaji¿têní pitné
vodyzespodnoturonskézvodnê, tedyz hlou-
bek cca 200 m. Na základê dosavadních
zku¿eností a poznatkû sejevíjako velice
pravdêpodobné, æebudezískánapitnávoda
s vÿraznê niæ¿ímobsahemdusiçnanû.

Odpadní voda
Vÿznamnouudálostíjeloni zahájenáre-

konstrukce kanalizace na ulici Svitavské,
spoçívající vezkapacitnêní hlavního p‡iva-
dêçe na mêstskou çistírnu odpadních vod
(ÇOV). Dálebylaprovedenaopravahavárie
nakanalizaci vulici Ma‡ákovê, opravakanali-
zacev Laçnovêadokonçenabylarekonstruk-
cekanalizacevulici Rumunské. Vçásti mêsta
nejsoukanalizace aobjektyp‡ipojenyk ÇOV
ajsouzaústêny do povrchovÿchtokû nebo
jejichzatrubnênÿchçástí. Tÿkásetovÿusti
kanalizaçníchstokvulicíchRaisova, Myslbe-
kova a ”íçní, kdetento stav musí bÿt odstra-
nêndo konceroku2004, av ulici Okruæní,
kde musí bÿt odstranêndokonceroku2005.
Provoz ÇOVsevyznaçoval pomêrnêvyso-

koustabilitou procesu avysokou úçinností
çi¿têní. Pozornost byla zamê‡ena p‡edev¿ím
naodstrañovánífosforuz vypou¿tênÿchod-
padníchvod. Vprûbêhurokuprobêhlytech-
nologické úpravyçistírnyvoblasti kalového
hospodá‡ství, jejichæ vÿsledkemje zvÿ¿ení
úçinnosti çi¿têní odpadních vod. Mêsto na
tutoakci obdræelopûjçkuvevÿ¿i 8 milionû
korunodStátníhofonduæivotníhoprost‡edí
ÇR, celkové náklady p‡esáhly 10 milionû
korun.
Vodnítokyprotékající mêstemjsouzneçi¿-

tênyodpadními vodami. Investice do oprav,
provádêné rekonstrukce abudování novÿch
kanalizaçních‡adûs následnÿmomezováním
vypou¿têní odpadníchvod do povrchovÿch
tokûse musí projevit postupnÿchzlep¿ová-
nímkvalityvodv‡ece Svitavê a ostatních
tocíchve mêstê.

Protipovodñová ochrana mêsta
Sesprávcemtoku‡ekySvitavy, kterÿmje

Povodí Moravy, byl dohodnut dal¿í postup
v protipovodñové ochranê mêsta. Jedná se
o úpravu toku ‡eky od svêtelné k‡iæovatky
po Hradec nadSvitavouasezahájenímpra-
cí se poçítáv polovinêroku2003, s dokon-
çenímvroce 2005. Stejnêjako u p‡eloæky
‡ekynaul. ¢kolnísebudejednatotechnicky
a koordinaçnê nároçnou akci a mêsto Svi-
tavyuhradí nákladyspojenésezkapacitnê-
nímmostû alávek.

Dal¿í protipovodñové opat‡eníje p‡ipra-
veno ve spolupráci se Zemêdêlskouvodo-
hospodá‡skouagenturou, kterájesprávcem
Laçnovskéhopotoka. Provedeseúpravato-
hototoku, spojenás vÿstavboudvousuchÿch
poldrû prozachycení stoleté vody, p‡itéka-
jící z území podél pravého b‡ehu. P‡íprava
této akceje vefázi zpracování projektupro
územní ‡ízení, p‡esto se poçításe zahájením
pracíje¿têvzávêruroku2003as dokonçe-
nímpakvroce2005. Realizací protipovod-
ñovÿchopat‡ení dojde kezlep¿ení ochrany
obyvatel mêsta ajejich majetku.

Odpady
Mnoæství zne¿kodnêného komunálního

odpadudosáhloloni 3.868tun, coæjeo 168
tunvíceneævroce2001. Vyt‡ídênÿchazno-
vu vyuæitelnÿch sloæek odpadu bylo loni
1.297tun, tedyp‡ibliænê 33 %. Vareálech
a.s. LIKOSVITAVYna ulicích Vzahrád-
kácha Tolstéhopokraçujeprovozrecyklaç-
ního dvora, kde lze kromê bêænÿch druhû
recyklovatelnéhoodpadubezplatnêodevzdat
nebezpeçné sloækyodpadu.
Zmênysystémuodpadového hospodá‡-

ství, vycházejícíz p‡ipravovanÿchprávních
p‡edpisû, by mêlyvést k postupnémusniæo-
vání celkového mnoæství odpadûa kezvÿ¿e-
ní podíluodpadûvyuæívanÿchjakodruhotné
suroviny. Pro dosaæení têchto cílûje v¿ak
t‡eba dosáhnout zmêny my¿lení a chování
vêt¿inyobyvatel.
Vroce 2002 se poda‡ilo zlikvidovat té-

mê‡v¿echnynepovolenéskládkyodpaduna
pozemcíchv majetku mêsta(15) az rozpoç-
tu mêsta bylo natuto çinnost vynaloæeno
92 tisíc korun. Nepovolené skládky v¿ak
stálevznikají, ato nejçastêji na místechjiæ
zrekultivovanÿchskládek.

Ludmila Lnêniçková, Z¢ Felberova, abso-
lutní vítêzsoutêæe �Ekoznámka 2003�

IvaSejkorová, Z¢Riegrova, 2. místovsou-
têæi �Ekoznámka 2003�
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Rada mêsta dne 5. kvêtna 2003:
Vzalanavêdomí zprávuoæivotnímpro-

st‡edí ve mêstêvroce 2002. Zprávajeopêt
zpracovánaformouroçenky, kterábudebez-
platnêposkytnuta¿kolámaobçanûmmêsta,
kte‡í o ni poæádají. Podrobnêj¿í informace
uvádíme najinémmístê çasopisu.
Schválilaposkytnutí �nançního p‡íspêv-

ku 15.000 Kç St‡edisku kulturních sluæeb
mêstanazakoupení hudebníchnástrojûpro
romskouskupinuBachtale ¢áve. Skupinaza
tobudezdarmavystupovat naakcíchpo‡áda-
nÿch St‡ediskemkulturníchsluæeb mêsta.
Schválilavyslání pracovní skupiny na

dvoudenní sluæební cestudo Banské ¢tiav-
nicezaúçelemdopracování kalendá‡espo-
leçnÿchakcí natentorokavÿhledovéhoka-
lendá‡e narok p‡í¿tí.
Podleçl. 9odst. 1 vyhlá¿ky mêstaç. 2/2002

kzabezpeçení místníchzáleæitostí ve‡ejného
po‡ádkuschválilaprodlouæení konání ve-
‡ejné produkce v areálu �Na Cihelnê� dne
24. 5. 2003do02:00hodin(IV. roçníkpiv-
níchslavností) avyslovilasouhlas s bezplat-
nÿmzapûjçenímzahradníchlaviçeknatuto
akci. Souçasnê zamítlaæádost �rmyJind‡ich
Báça, abyproakcekonanév areálu�NaCi-
helnê�bylaudêlenaplo¿návÿjimkaz vyhlá¿-
ky mêsta ç. 2/2002, podle níæje omezena
dobakonání ve‡ejnÿchprodukcí mimouza-
v‡enÿobjekt do 22 hodin.
Schválilas úçinností od1. kvêtnazmênu

organizaçní strukturyodboruvnit‡níchvêcí,
jejímæ dûsledkemje sníæení poçtu pracov-
níkûodboruojedno místo.
Vyslovila souhlas s poskytnutímnájmu

bytuo velikosti 1 +4z ve‡ejnéhozájmumimo
bytovÿpo‡adník manæelûmVaculíkovÿm,
kte‡í peçují o dvê dêti zavraædêného Otty
Absolonaazem‡elé RomanyÆílové; toza
p‡edpokladu, æejimobêdêti budousvê‡eny
do péçe.
Projednalaæádost St‡ediskapsycholo-

gicképomoci veSvitavácho p‡íspêvekna

çinnost, stanovilapodmínkypro poskytnutí
takového p‡íspêvkua doporuçilazastupitel-
stvu schválit p‡íspêvek ve vÿ¿i 30.000 Kç
narealizaci vzájemnésouçinnosti st‡ediska
s odborem sociálních vêcí azdravotnictví
a koordinátoremprevence kriminality Mêù.
Podle plnêní podmínek bude z rozpoçtu
mêsta v prûbêhuroku uvolnêno dal¿ích
40.000 Kç.
Projednalavÿsledkyvÿbêrového‡ízení

na pronájemobjektû hotelu Slávia, kdy do
druhéhokolapostoupili dvauchazeçi. Po
zváæení rizik plynoucíchz poæadavkû na
ruçení mêstazaúvêryzájemcûas ohledem
narizikovost podnikatelskÿchzámêrûrada
nevybralaæádnéhouchazeçe a doporuçila
zastupitelstvu mêstavyslovit souhlas sezá-
mêremprodejeobjektûzap‡edemstanove-
nÿchpodmínek, atoæezájemce: prokáæe
solventnost nejennakupní cenualei nare-
konstrukci aopravuhoteluv pot‡ebnévÿ¿i,
p‡istoupí nap‡evedení nemovitosti aæv oka-
mæikukolaudace, p‡edloæí mêsturozsahre-
konstrukce a návrh na provozování hotelu
kekonzultaci asouhlasua dáleæebudedo-
hodnutasmluvní pokutaprop‡ípadnedodr-
æení termínukolaudace.

Zastupitelstvu mêsta
rada dále doporuçila:

Schválit úpravurozpoçtu mêsta prorok
2003 nacelkovouçástku 501.360.900 Kç.
Schválit návrhnarozdêlení p‡ebytkuhos-

poda‡ení mêstaSvitavyzarok2002, vçetnê
návrhu na p‡esunutí asi 3,5 mil. Kç dole-
to¿níhorozpoçtukapitoly¿kolství naopravy
arekonstrukce ¿kolskÿchza‡ízení.
Schválit poskytnutíinvestiçní dotaceve

vÿ¿i 1.100.000 Kç Skupinovémuvodovodu
Svitavynaprovedeníprûzkumnéhovrtuvpra-
meni¿ti Olomouckáa nap‡ípravuzbudová-
níjímacíchvrtûv prameni¿tíchOlomoucká
a Lány.

J. Svobodová

Pêveckÿsbor VOXANGELORUMzahájilvzpomínkovouakci up‡íleæitosti Dneosvobození
odfa¿ismu, uskuteçnênou8. kvêtna2003odpolednep‡edBílÿmdomem. Slavnostnípro-
jevp‡ednesl místostarosta Miroslav Vêtr apoloæil kytici kso¿e osvobozeníp‡edzákladní
¿kolou. ¢koda, æe sepietního aktuzúçastnilojenvelmi málo obçanû. -svj-

Naúzemí mêstase nacházejí dvêekolo-
gickézátêæe. Prvníz nichjeareál a. s. LIKO
SVITAVYnaul. Tolstého, kdejezmapována
kontaminacepûdyropnÿmilátkami. Vzhle-
demkjílovému podloæí tato zátêæ nep‡edsta-
vujereálnénebezpeçí proæivotníhoprost‡edí.
Vÿznamnêj¿í zátêæíjevÿskyt PCElátekvbÿ-
valémareálu çistírny odêvû uautobusového
nádraæí. Vroce 2000 zde bylo ukonçeno
sanaçní çerpání z dûvodu vyçerpání pro-
st‡edkûPSBHs. p. vlikvidaci. Spoleçnost
vodní zdroje Chrudim, s.r.o. na obê zátêæe
zpracovalastudie, kterézhodnocujíjejichp‡i-
rozenéodbourávání. Zezávêrûstudií vyplÿ-
vá, æe nehrozí ohroæení æivotního prost‡edí.

P‡íroda a krajina
Æivá p‡íroda dosud nestaçila ve vêt¿ím

rozsahu pozitivnê reagovat na sníæení zne-
çi¿têní a naaktivní opat‡ení kjejí ochranê.
Poçetæivoçi¿nÿcharostlinnÿchdruhûvrûz-
némstupni ohroæeníjedosudvysokÿ. Tento
stavse bude pravdêpodobnê mênitjen po-
malu.
Vroce 2002 bylo povoleno sklácet 332

stromûa 721 m2ke‡ûrostoucích mimoles,
zamítnuto bylo 23æádostí o kácení stromû.
Za pokácené d‡eviny byla stanovena ná-
hradní vÿsadba 237stromûa208 ke‡û.
Ve‡ejnázeleñve mêstê(v majetku mêsta

i jinÿchsubjektû) p‡edstavuje cca 78 hek-
tarû, z toho 42 hektarû udræují Technické
sluæby mêsta prost‡ednictvímvlastníchza-
mêstnancûnebo dodavatelskÿch�rem. Jedná
seo 40,7 hatravnatÿchploch, 4000stromû,
t‡i a pûl kilometruæivÿchplotûa nêkolikti-
síc ke‡û, t‡i kilometryzáhonûrûæí, 336 m2

záhonûletniçek, trvalekacibulovin, 33kusû
okvêtníkû mobilní zelenê.

Stíænosti obyvatel
Vprûbêhurokubylynarûznÿchúrov-

níchorgánûstátnísprávy‡e¿enyp‡ipomínky
astíænosti obyvatel nahluk, zápachaobtê-
æování prachem. Narûznÿchúrovníchproto,
æe kaædémuorgánustátní správyjesvê‡ena
jiná kompetence - nap‡. Okresní hygienic-
ké stanici (OHS) problematika tÿkající se
obtêæování hlukem, Çeskéinspekci æivot-
níhoprost‡edí (ÇIÆP) provoz velkÿchzdrojû
zneçi¿ƒování ovzdu¿í apod. OHS‡e¿ilanebo
‡e¿í otázkyobtêæováníobyvatel hlukemz pro-
vozukovolijecké huti na Vítêzné ulici, mani-
pulací s d‡evní hmotou na pile na Praæské
a provozempekárny na ulici Milady Horá-
kové. ÇIÆP‡e¿ilaobtêæováníobyvatel pachem
nebo zplodinami z kovolijecké huti az kera-
mickÿchzávodûnaulici Milady Horákové.
Dal¿í p‡ipomínkyobyvatel vêt¿inou‡e¿í

odboræivotníhoprost‡edí nebo mêstskápo-
licie. To se tÿká p‡edev¿ímporu¿ování vy-
hlá¿ek mêsta,jakonap‡. zakládání çernÿch
skládek, vençení psû ajejich volnÿ pohyb
nave‡ejnÿchprostranstvích, tÿrání zví‡at
acelá‡ada dal¿ích p‡ípadû.

-svj-

Z jednáníRadymêsta Svitavy



Historicky první referendum, které pro-
bêhnenaúzemí Çeskérepublikyvsouvislosti
s p‡istoupenímna¿írepublikyk Evropskéunii,
vyhlásil prezident republikyna13. a 14. çerv-
na 2003. Otázka, na kterou budou obçané
odpovídat vreferenduzní:
�Souhlasítes tím, abyse Çeskáre-

publikastala podlesmlouvy o p‡istou-
pení Çeskérepublikyk Evropskéunii
çlenskÿmstátemEvropské unie?�
Smlouvao p‡istoupení Çeskérepublikyje

k dispozici k nahlédnutí (od 23. 5.) na od-
boruvnit‡níchvêcí Mêù(T. G. Masaryka25
- nová budova, p‡ízemí, kancelá‡ ç. 120)
avInformaçnímcentru mêsta Svitavy na ná-
mêstí Míru. Smlouvajerovnêæ dispozici nain-
ternetovÿchstránkáchwww.euroskop.cz/cze/.
Referendumsekonávpátek13. çerv-

na2003od14:00hodindo22:00hodin
avsobotu14. çervna2003 od8:00ho-
dindo 14:00hodin. Ve Svitaváchbudeme
hlasovat v¿estnácti okrscích, kteréjsoutotoæ-
nés volebními okrsky. Vymezení okrskûzûsta-
loodloñskÿchpodzimníchkomunálníchvoleb
nezmênêno, rovnêæumístêní místností prohla-
sování se nemêní. Pouze na gymnáziu budou
obê volební místnosti vjinÿcht‡ídách avstu-
povat knimse budevchodemz nádvo‡í ¿koly
a nikoliv hlavnímvchodem.
Oprávnênÿobçan, kterÿmjeobçanÇeské

republiky,jenæalespoñv druhÿdenreferenda
dosáhlvêku18letaunêhoænenastalap‡ekáæ-
kave vÿkonuprávahlasovat, bude hlasovat
v místnosti pro hlasování toho okrsku, kam
pat‡í podle místatrvalého pobytu. Vp‡ípadê,
æevtomtookrskunebude moci hlasovat, mûæe
poæádat odborvnit‡níchvêcí Mêstskéhoú‡adu
Svitavy o vydání hlasovacího prûkazu, ato
buâpísemnê vtermínu do 4. çervna, nebo
osobnêv dobê douzav‡ení stáléhoseznamu
oprávnênÿch osob, tj. do 16:00 hodin dne
11. çervna2003. Podpis napísemnéæádosti
musí mít obçanú‡ednêovê‡en. Odborvnit‡-
níchvêcí budehlasovací prûkazyvydávat od
29. kvêtnaa buâhop‡edáosobnêobçanovi
neboosobê, kteráseprokáæeplnoumocís ú‡ed-
nê ovê‡enÿmpodpisemoprávnêného obçana.
Pokud obçan poæádá ozaslání hlasovacího
prûkazu, bude mu zaslán po¿tou doporuçenê
dovlastníchrukou. Hlasovacíprûkazopravñu-
je obçana poæádat ve dnech konání referenda
ozápis do zvlá¿tního seznamu vkterémkoliv
okrsku, av¿ak pouze na území Çeské repu-
bliky; vzahraniçí nelze hlasovat.
Bude-li obçan v dobê konání referenda

nap‡. vezdravotnickémza‡ízení çi léçebném
ústavu, nebovykonává-li základní nebo ná-
hradní vojenskou sluæbu, bude zapsán ve
zvlá¿tnímseznamup‡íslu¿néhoza‡ízenía mû-
æe hlasovat v okrsku, do kteréhoje za‡ízení
za‡azeno. Vtêchtop‡ípadechnemusí míthla-
sovací prûkaz. Obçan mûæetaké z dûvodu
¿patnéhozdravotníhostavuhlasovat v místê

svéhotrvalého bydli¿tê (doma). Onáv¿têvu
çlenûokrskovékomiselzepoæádatdodneko-
náníreferendanaodboruvnit‡níchvêcí Mêst-
ského ú‡adu Svitavy (telefon 461 550 416
nebo461 550410), ve dnykonáníreferenda
pak uokrskovÿchkomisí.

Hlasování budeobçanovi umoænênopoté,
kdyokrskové komisi prokáæesvoutotoænost
astátní obçanství Çeskérepubliky(platnÿm
obçanskÿmprûkazem, cestovním, diplomatic-
kÿmnebo sluæebnímpasemÇeské republiky
anebocestovnímprûkazem). Hlasovacílístek
obdræíobçanaæv místnosti prohlasování. Jsou
nanêmuvedenydnyhlasování oreferendu,
otázkaproreferendum(uvedenavúvoduçlán-
ku), vlevéçásti slovo�ANO�, v pravéçásti
slovo �NE� avedle kaædého z têchto slov
rámeçek. Zároveñje na hlasovacímlístku
uvedeno pouçení ozpûsobu hlasování.
Oznámení o dobê a místukonání referenda

budezve‡ejnênonejpozdêji 29. kvêtnanaú‡ed-
ní desce mêstskéhoú‡adu, naplakátovacích
plocháchanainternetovÿchstránkáchmêsta.
P‡ehled místností pro hlasování

• v SOUa U, Nádraæní 8- okrsekç. l
• v Z¢, Riegrova 4- okrsek ç. 2
• veSpec. ¿kole, Milady Horákové44- okr-
sekç. 3

• v Gymnáziu, Sokolovská 1 - okrsekç. 4
• v Gymnáziu, Sokolovská 1 - okrsekç. 5
(vchod do místností z nádvo‡í ¿koly)

• v budovêLesnísprávy, Vançurova1 - okr-
sekç. 6

• v Z¢, T. G. Masaryka27- okrsekç. 7
• v budovê Regionálníhosdruæení sportû,
Kapitána Nálepky 39- okrsek ç. 8:

• veSt‡ednízdravotnické¿kole, Purkyñova9
- okrsekç. 9

• vinternátuSOUa USvitavy, Brnênská28
- okrsekç. 10

• v Domovê - Penzionu pro dûchodce, Felbe-
rova 31 - okrsekç. 11

• v Z¢, Felberova 2- okrsekç. 12
• v Z¢, Felberova 2- okrsekç. 13
• vbudovê Agrotechniky, Bezruçova9A- okr-
sekç. 14

• v Z¢ Laçnov, Zadní 50- okrsekç. 15
• v budovê ÇSAD, Tovární 28- okrsekç. 16

Bc. Milena Brzoñová,
vedoucí odboruvnit‡níchvêcí

Referendum o p‡istoupení
Çeské republikykEvropské unii
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Místo svêtelné
k‡iæovatkykruhová

Se stále vêt¿ímdopravnímzatíæenímse
jako zaçínající dopravní problémve mêstê
projevujestávajícísvêtelnák‡iæovatkasilnic
I/34aI/43. Hlavnímdûvodemjejiæ pro¿lá
æivotnost svêtelnéhozabezpeçovacíhoza‡í-
zení, kdystávající reæimsvêtel, stejnêjako
jejich poruchovost spoluse zvÿ¿enÿmprû-
jezdemautomobilû zpûsobují, æe na v¿ech
p‡íjezdovÿch úsecích vznikají kolony. Tím
dochází nejenk dopravnímproblémûm, ale
také kzatíæení území hlukemaexhalacemi.
Komunikace k‡iæovatky spravuje ”edi-

telství silnica dálnic Praha(”SD), svêtelnou
signalizaci mêstoSvitavy, potaæmotechnic-
ké sluæby mêsta. Rekonstrukce svêtelného
za‡ízení bysi podlekvali�kovanéhoodhadu
vyæádalat‡i miliony korun, proto se zaçalo
uvaæovat o vhodnêj¿ímtechnickém‡e¿ení,
kterÿmjezmênasvêtelnék‡iæovatkynak‡i-
æovatku kruhovou.
Zástupci mêstajednali o návrhu s pra-

covníkykrajské správy ”SDv Pardubicích
ap‡edloæilijimtakéstudii technického‡e¿e-
ní území, kterou mêsto nechalo zpracovat.
Vÿsledkemjednání byla dohoda, æe p‡estav-
ba k‡iæovatky bude zaregistrovánajakoin-
vestiçní akce ”editelství silnic a dálnic
Praha v Pardubickémkraji. Kdy budou na
tuto akci uvolnêny �nançní prost‡edky zá-
leæí mimojiné na p‡ipravenosti realizace
stavby, tj. na zpracování projektové doku-
mentaceatd. Pokudbysetutodokumentaci
poda‡ilozískat v krátkémçase, mohlabyse
p‡estavbak‡iæovatkydostat do plánurea-
lizacesnaduævroce2005. Zastupitelstvo
mêstaprotoschválilo návrh, aby mêsto ne-
chalotutodokumentaci zaasi stotisíc korun
zpracovat. Vsouçasnédobêsenadokumen-
tacijiæpracujea podlesmlouvybymêlabÿt
hotová do konce çervnat.r.

-svj-

VODAASPORTs. r. o. Svitavy
vyhla¿uje vÿbêrové‡ízení na

pronájem saunya obçerstvení
ve sportovníhale ve Svitavách.
Zájemci mohouzasílat p‡ihlá¿ky
do 30. çervna 2003 na adresu:
VODAASPORTs.r. o. p. Zámeçník

Praæská 2, 568 02 Svitavy.
Bliæ¿í informaceje moæné získat
natel. 461 530265(p. Zámeçník)
nebo 461 533 888(p. Chmela‡ová).
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Vednech26.-29. çervna2003probêhne
jiæ 4. Evropskésetkání mladÿch�latelistû,
letos poprvév Çeskérepublice. Svitavybyly
vybránypodlouholetÿchúspê¿íchkrouæku
p‡i DDMSvitavyvolmypiádáchajehoçle-
novéjiæ byli nasetkáníchve Vÿmaru, Hel-
sinkáchav Opole.
Mezinárodní úspêchyzískali i navÿsta-

vách, nap‡íklad mladÿPetrT‡e¿tíkzískalloni
ve ¢panêlské Salamance pozlacenou medaili
zaexponát�ZhistorieSvitavsképo¿ty�astej-
nou hodnotu mêlai leto¿ní medaile z çes-
ko-nêmecké vÿstavyvJihlavê.
Na programusetkáníjsou mezinárodní

soutêæe ve �latelistickÿchznalostech, spor-
tovníturnaj v bowlingu, zájezdna Macochu
a NaSvojanova mladísepobaví na�latelis-
tickémbálu Na mlatêp‡edCountryterasou
Franti¿ka Kuçery.
Vyhodnocenísoutêæí aslavnostnízakon-

çení probêhnev nedêli 29. çervnav Otten-
dorferovê domêzaúçasti zástupcûSvazu
çeskÿch �latelistû Praha ajeho komise
mládeæe. Setkání setaké zúçastní asi 25
nejúspê¿nêj¿íchçlenûsvitavskéhokrouæku,
kterÿletos slaví 30let trvání a pro¿lojím
jiæ na 400 mladÿch.

Obçany mêstaupozorñujeme, æev dobê
Setkání, tj. 26. - 29. 6., bude po vÿstavê

vJihlavêtaké ve Svitavách moænost získat
tzv. personalizovanou známku s kuponem,
na kterÿ se mohou zájemci nechat vyfoto-
grafovat neboz p‡inesenéfotogra�e(osoby,
auto, dûmapod.) nechatnaskenovatkeznám-
ce Rûæe nad Prahouvhodnotê Kç 6,40- tis-
kovÿlist mádevêt známekastojí Kç 155,60.
Toto za‡ízení Çeské po¿ty bude umístêno
v prvnímpat‡e Nadaçního domuJ. Plívy.
Ve dnech 16. - 29. çervna probêhne

také vÿstavakunratického malí‡e a gra�ka
VlastimilaSoboty, kterÿjeautoremp‡íleæi-
tostnéhorazítkaalogaSetkání, dvoudopis-
nic a p‡íleæitostnéholistu. V¿e budev pro-
deji ustánkuv Nadaçnímdomêve dnech
Setkání a bude zdei autogramiáda Vlasti-
mila Soboty. ùçast na Setkání a autogra-
miádu p‡islíbil na sobotu 28. çervnataké
autorznámkyRûæenadPrahou, akademickÿ
malí‡ Karel Zemanz Prahy.
P‡íznivci �latelie, alei ostatníobçanése

v çervnu mají na cotê¿it. Vê‡íme, æe akce
sezúçastní i hodnê mimostvitavskÿch, pro-
toæepropagaceprobíhánacelostátníúrovni.

Stanislav Sÿkora,
tajemníkorganizaçního vÿboru
a vedoucí KMFp‡i DDMSvitavy

Základní ¿kola Svitavy
Riegrova 4

po‡ádáve st‡edu4. çervna
od 13:30 do 17:00 hodin
Denotev‡enÿchdve‡í
a Dêtskÿ den
Vystoupení maæoretekZ¢Laçnov, konê, ská-
kací hrad, atrakceprodêti, obçerstvení(opé-
kání vu‡tû a ku‡at), cukrovávata...

M. Baƒková

Klub kardiakû zve
Nasobotu 7. çervna 2003 p‡ipravil

poliçskÿ Klub kardiakû pê¿í kondiçní vy-
cházkuLibohájemkpomníkuJana Husa.
Ze Svitavodjedemev 8:44hodinz vlako-
vého nádraæí do Poliçky, sraz v¿echúçast-
níkûje v 9:30 hodin. Zakonçení vycházky
aobçerstvení bude na P‡ehradê. Délka
pê¿ítrasy5 aæ 7 km. Srdeçnêzvemei ne-
çlenyklubus dêtmi. Vycházkouuctíme�Den
dêtí a Denotcû�. Zúçastnête se a udêlejte
nêco pro své zdraví!

KlubkardiakûSvitavypo‡ádáprosvéçle-
nyçtrnáctidenní ozdravnÿrekondiçní
pobyt vezdravémprost‡edí Çeskomoravské
vysoçiny. Uskuteçní se od 16. do 28. çervna
v penzionu�Pavla� ve Vlachovicíchu No-
vého Mêsta na Moravê.

Zavÿbor klubuJ. PokornÿNakvêtnovémvÿletêkardiaci nav¿tívili takérokokovÿzámek Nové Hrady.

Mladífilatelisté Evropyve SvitaváchObjíæâkamêstemMinulejsmeslíbili, æenapí¿emeovÿsled-
kujednání ohlednêobjíæâkovétrasy mêstem.
Starosta mêstasvolal pracovníjednání ao pí-
semnávyjád‡ení kproblému poæádal vedou-
cího odboru dopravy asilniçního hospodá‡-
ství Krajskéhoú‡aduPardubickéhokraje
a‡editele Okresního‡editelství Policie ÇR
ve Svitavách.
Zodpovêdi Krajského ú‡aduvyplÿvá,

æepoæadavky mêstazajistí Správaa údræba
silnic PK, cestmistrovství Litomy¿ltakto:
Cestmistrovství v souçasné dobê dokon-
çujepenetraçnívÿspravyvozovekve mêstê
a podokonçenízaçneobnovovatvodorovné
znaçení natrase. Nejprve budouobnoveny
p‡echodypro pê¿í a poté probêhne obnova
podélnÿchçar a ostatníhoznaçení. Cest-
mistrovství také zajistí çastêj¿í zametání
a kropení silnic - podle skuteçné pot‡eby.
Zezprávy Policie ÇRvyplÿváuji¿têní, æe

Dopravníinspektorátvênujezvÿ¿enoupozor-
nost celéobjízdnétrase, p‡ímona Poliçské
ulici bylood1. b‡eznat.r. dvanáctkrát prove-
deno mê‡enírychlosti. P‡itombylozji¿têno
25p‡estupkû, zejménap‡ekroçení rychlosti,
zanêæbylyuloæenypokutyv prûmêrnévÿ¿i
500 Kç. Policie ÇRtaképrovádí váæení vo-
zidel az bezpeçnostních aprostorovÿch dû-
vodûbylyktomutoúçeluvybránydvêlokali-
ty: nasilnici I/35u H‡ebçea nasilnici I/34
v Poliçce. Váæení byloprovedeno3x, p‡içemæ
p‡ekroçení povolenéhmotnosti bylozji¿têno
8x. Váæení nákladníchvozidel budenadále
provádêno dvakrát mêsíçnê. Policisté DI
budoutaképrovádêt minimálnê2xvtÿdnu
mê‡enírychlosti ve mêstê, zejménanaPoliç-
ské ulici, v odpoledníchi veçerních hodi-
nách. Na Poliçské ulici také bylo doprav-
nímznaçenímomezeno stání vozidel.
StarostaVáclav Koukal uloæil pracovní-

kûmmêstskéhoú‡adutrvalesledovatdopravní
situaci natraseobjíæâkyavp‡ípadêpot‡eby
sjednat nápravu. -svj-



s vi t avs kÿ k ul t ur ní a i nfor maçní mês í ç ní ks t r a na 6 çe rv e n 2 003

Moænánásvídátenaautobusovémnádraæí,
moænájste nás potkali v p‡írodê nebosly¿eli
utáboráku... t‡ebajste nás potkali s nákla-
demlimonád achlebíçkû.... at‡ebai Vy
znáte nêkoho, kdo by mezi nás rádzavítal.

�MOSPMP� - dobrovolná organizace
s dlouhÿmnázvem�Místníorganizacesdru-
æení propomoc mentálnêpostiæenÿm�(vna-
¿emp‡ípadêve Svitavách). Pêtiçlennÿvÿbor
mêsíc co mêsíc p‡ipravuje pro �své� dêti
akcepodlejejichgusta: vÿletydoZOOpo-
çínaje a veçeryp‡i kyta‡e konçe. S �nan-
cemi námpomáhá Mêstskÿ ú‡ad Svitavy
asponzo‡i, kterÿmnení osud postiæenÿch

spoluobçanûlhostejnÿ. Nebÿtjich, vêt¿ina
akcí byse ani uskuteçnit nemohla. Na¿imi
çlenyjsou vêt¿inou rodiçe s dêtmi s men-
tálnímpostiæenímve vlastní péçi, aletaké
ti, kte‡í mají postiæenédêti rádi a chtêjíjim
jejichnelehkÿosudusnadnit. Je nás uæté-
mê‡ stovka, s rodinnÿmi p‡íslu¿níky zhru-
bastovkyt‡i - zeSvitav, Koclí‡ova, Vendolí,
B‡ezové aostatníchokolníchobcí.
Na¿i çinnost mûæetesledovat nainterne-

tovÿchstránkách: www.svitavy.cz/mospmp/.
Kontakt: p‡edsedkynê Blanka Homolo-

vá, Felberova 12, Svitavy, jednatelka Dana
¢mardová, Laçnov301, Svitavy(p‡ihlá¿ky).

Moænosti
mimo¿kolních
aktivitæákû
Základní ¿kola na T. G. Masaryka od

zaçátkutohoto¿kolníhorokup‡edloæilasvÿm
æákûmpestrou nabídku moæností, jak p‡í-
jemnê a pokud moæno smysluplnê strávit
volnÿças.

Vedle jiæ zabêhnutÿch nepovinnÿch
a povinnê volitelnÿch p‡edmêtû, jakojsou
vÿuka ruskéhojazyka, dramatická vÿcho-
va, ekologická vÿchova ainformatika, po-
hybovéhryazdravotnickÿkrouæek, kterÿ
jiæ p‡ednêkolikaletynavázal úspê¿nouspo-
lupráci sesvitavskÿmkojeneckÿmústavem,
do¿lo kzahájení provozu zmodernizova-
népoçítaçovéuçebnya¿kolního�lmového
klubu.

¢kolní uçebnavÿpoçetní techniky dis-
ponujeodpodzimuroku2002celkemdva-
nácti poçítaçovÿmi stanicemi p‡ipojenÿmi
keglobální poçítaçovésíti internet. Hardwa-
rová i softwarová vybavenost jednotlivÿch
poçítaçovÿchsestavje natolikkvalitní (17�
monitory, vÿkonnégra�ckékartyi proceso-
ry, DVD-ROMmechanikyareproduktory),
æe umoæñujeæákûmprovádêt nanichúkony
kladené na nejmodernêj¿í multimediální
poçítaçe: vedle klasického kancelá‡ského
vyuæití k psaní referátû çi vyhledávání in-
formací nainternetuse æáci mohou nauçit
ovládat poçítaç i pro nê mnohematraktiv-
nêj¿í azábavnêj¿íformou- pouæívánímvÿ-
ukovÿch multimediálních programû, hra-
nímpoçítaçovÿch her çi sledováním�lmû
na DVDnosiçích.

KÇ T
Vászve!

Vsobotu 7. çervna 2003
pojedeme vlakemdo VelkÿchLosin (zámek,
park), dál pê¿ky 8 kmpo nauçné stezce
p‡es Mar¿íkov (d‡evênÿkostelík) doSobotí-
na (zámek) kvlaku.

Ve çtvrtek 19. çervna 2003
pojedemeautobusemdoÆâárunadSázavou.
Vzámku prohlédneme muzeumknihy, vy-
stoupímekekostelunaZel. ho‡e(Santini),
pojedeme doKarlova naprohlídkusklárny
a dále pojedeme do dal¿ích míst Vysoçiny,
kde se �pê¿áci� s námi sejdou nebo se od
nás oddêlí. Pro nê budou p‡ipravenytrasy
vrozmezí 5 aæ 25 km.

Up‡esnêní najdete ve vÿvêsní sk‡íñce na
námêstí ubÿvalé mléçnéjídelny.

Pochod Za zdravím
Tradiçnêdruhoukvêtnovousobotupro-

bêhljiæ osmÿroçníkturistického pochodu
at‡etí roçníkcyklojízdy Zazdravímkolem
Svitav, po‡ádanÿsvitavskÿmoddílemZále-
sáci. Poçasí této akci letos celkemp‡álo
atêchpárkapeksprávnéhoturistuani cyk-
listuneodradí. Ataknadevatenáct novêp‡i-
pravenÿchtras vyrazilo 73 pê¿ícha68cyk-
listû. Nejmlad¿ímu úçastníkovi byly 2 roky,
nejstar¿ímupak76let. Kaædÿzískal p‡i star-
tu nacestuoplateka pitíçko, doplñování
tekutin natrase pak zaji¿ƒovaly çty‡i kon-
trolys çajem. Orozptÿlení dêtíi dospêlÿch
se postaralydvê novê p‡ipravené kontroly
s hrami ataképrohlídkazáchrannéstanice
Zelené Vendolí. V¿ichni, kte‡í dorazili aæ
do cíle, obdræeli zapodanÿvÿkondiplom
azároveñ si mohli p‡emê‡it krevní tlak,
abyse dozvêdêli, jaknatoms tímzdravím
vlastnêjsou.
Ohlasyúçastníkûbylyvevêt¿inêp‡ípa-

dûkladné, takæe nap‡í¿tí rokse p‡ipravují
dal¿í novinky, kterépochodje¿têvícezatrak-
tivní asnad p‡ilákají i vêt¿í mnoæství svi-
tavskéve‡ejnosti. Okolí na¿eho mêstatotiæ
za náv¿têvurozhodnê stojí.

Dan Veselÿ, TOMZálesáci Svitavy

Nutnopoznamenat, æepoçítaçováuçeb-
naje æáky vyuæívána nejenomv prûbêhu
dílçích p‡edmêtû, aleje otev‡ena kaædÿ
pracovní den aæ do pozdních odpoledních
hodinv dobê po skonçení vyuçování.
¢kolní �lmovÿklubpotomæákûmnabí-

zí p‡ibliænê dvakrát do mêsíce zhlédnutí
atraktivního snímku svêtové i domácí ki-
nematogra�e, kterÿsvÿmobsahemvhodnê
zapadádoosnovhumanitníchi p‡írodovêd-
nÿchp‡edmêtû. Æácijsoup‡edpromítnutím
kaædéhosnímkuvædyseznámeni s faktogra-
�ckouzákladnou, nakteréje dêj daného�l-
mupostaven. Látkaprobíranáv klasickÿch
vyuçovacíchhodinách, kterásejakÿmkoliv
zpûsobemdotÿká reálií ve �lmech zachy-
cenÿch, tak dostávázcela novou dimenzi.
Je z‡ej mé, æe svou snahou oroz¿í‡ení

nabídky mimo¿kolníchaktivitse2. základní
¿kola snaæí podávat pomocnou ruku neje-
nomtêmæákûm, kte‡í z rûznÿch dûvodû
nejsouzapojeni do mnohazájmovÿchspor-
tovníchçi kulturníchaktivit, organizova-
nÿchne¿kolskÿmi za‡ízeními aorganizace-
mi v na¿emmêstê, alei æákûm, kte‡í touæí
po jediném- roz¿í‡it si své dovednosti
aschopnosti, kteréjimumoæní lépe obstát
v dal¿ímobdobíjejichæivota.

Mgr. Roman Navrátil

Moc se o násve Svitavách neví, tak to musím napravit...

Na náv¿têvêv �ZelenémVendolí�- listopad2002.
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Odzá‡í minuléhorokuprobíháve Spe-
ciální¿koleSvitavyp‡ípravadêtí do1. stup-
ñûzákladních¿kol. Projekt, kterÿvznikl ve
spolupráci mêstaSvitavy, speciální ¿koly
aromskéhosdruæení Dajori, sezdárnêroz-
bêhl as úspêchempokraçuje. Poproblémo-
vÿchzaçátcích mûæemes potê¿enímtvrdit,
æeslaví první úspêchy, nejenvtom, æeprv-
ní ¿koláçci nastoupí do¿kol, alei vtom, æe
zájemo nultÿ roçník vzrûstá. Nejen mezi
rodiçi, kte‡í mají zájemo umístêní svÿch
dêtí do nultéhoroçníku, alei mezi kompe-
tentními orgány.

Nalince156Nultÿroçníkpro sociálnê
znevÿhodnêné dêti

Programvyuçováníjevcelkushodnÿs pro-
gramemmate‡skÿch¿kol. Probíhávyuçování
základníchvÿchovjakojsou: matematická,
literární, jazyková, hudební, têlesná, mravní,
rozvíjení poznání. Navícsedêti úçastní hy-
poterapieacanisterapie, kteréprobíhajíve
speciální¿kole. Kromêtohosedêti samoz‡ej-
mê úçastní i ve¿kerÿchakcí speciální ¿koly.
Vzrûstajícízájemokolíjebezesporuzá-

sluhouv¿echzúçastnênÿch, kte‡í se podílejí
na chodu nultéhoroçníku, aletaké mûæeme
dêkovat dobré spolupráci s rodiçi dêtí ave-
dení ¿koly. Aneta Poláková

• Dne19. 4. se mêlav OKMkonatve‡ejná
produkce, o níæ p‡edbêænézprávyavizovaly,
æe do Svitavp‡ijedouhrát kapelyp‡itahující
extremistickysmÿ¿lející obecenstvo. Mêst-
ská policie proto spolu s PÇRprojednala
a p‡ipravilapot‡ebnábezpeçnostní opat‡e-
ní, po‡adatel v¿akt‡i dnyp‡eddatemkonání
tuto produkci odvolal. Otÿdenpozdêji stej-
nÿpo‡adatel uspo‡ádaljinouprodukci, která
aletakép‡ekroçilabêænÿrámec. Okolí OKM
p‡ipomínalospí¿eTECHNOPARTY, hluçe-
ní úçastníkûa‡voucí rádiavzaparkovanÿch
autechznaçnêznep‡íjemnilaæivot obyvate-
lûm, bydlícímvokolí. Dvanezletilí náv¿têv-
níci zjinéhoregionubyli p‡istiæeni p‡i apli-
kaci zakázanélátky.
• 13. 5. p‡istihli stráæníci kamionz Mêl-

níku, kterÿ p‡i zastavování na Poliçské ulici
najel na chodník arozdrtil dlaæbu v délce
nêkolika metrû. ”idiç se nyní bude nejen
zodpovídat z p‡estupku, ale urçitêtaké bude
muset zaplatit ¿kodu, kteráje p‡edbêænê vy-
çíslenatémê‡ nat‡i tisíce korun.
• 12. 5. obdræela mêstskápolicieoznáme-

ní muæe, vênujícíhose dlouhodobê kynologii,
æejehopes p‡i vycházcenalezl vlçáka, spad-
léhodonezabezpeçenéjímkyv Laçnovê. Do-
tyçnÿtaké hlídce psap‡edal, prochladlého
azranêného. Léçení psajiæzajistil majitel,
kterÿsenásledujícídenp‡ihlásil. Onezabez-
peçenéjímcebylinformovánstavební ú‡ad.
• 19. 5. kolem23. hodinybylap‡edpo¿-

tounaul. Tyr¿ea Fügnerap‡epadenastar¿í
æena. Neznámÿ muæji zezadupodrazil berle
a kdyæ upadla, vytrhlji igelitovouta¿ku, ve
kteréale mêlapouzebaterkua pohled, kterÿ
chtêlaodeslat.
• T‡ikrát vet‡echtÿdnechbyli stráæníci

�zamêstnáni� ‡e¿enímvandalskÿch kous-
kû. Popûlnoci dne29. 4. byl nazákladêzá-
znamu kameryzadræen 22letÿ mladÿ muæ,
kdyæ v podnapilémstavu vhodil do vÿlohy
jednohoobchodudlaæební kostku. Bloková
pokutabylauloæena mladíkovi, kterÿ3. kvêt-
na kolempûl t‡etí ráno zkou¿el sílu svého
úderu nainformaçní tabuli. Dot‡etice se
jednaloo 18letého mladíka, kterÿkopal do
zaparkovanÿchaut naul. Vrchlickéhoa na
jednomvozidle po¿kodil venkovní zrcátko
açelní sklo. Byl zadræenbyl nazákladêupo-
zornêní obçanûa k dal¿ímu¿et‡ení p‡edán
Policii ÇR.
• Také nezletilci se snaæili. 1. kvêtna

bylazjednohonezabezpeçenéhoobjektuvy-
kázána skupina dvanácti chlapcû ve vêku
11 aæ 15 let, která zde o‡ezávala mêdêné
kabely; ojejich chování bylainformována
p‡íslu¿násociální pracovnice. Dal¿íoznáme-
ní sociálnímuodborusetÿkalodvoudese-
tiletÿch dêvçat, kteráse 2. 5. dopustila krá-
deæe vobchodê a 15letého chlapce, kterÿ
9. 5. v 18:30leæel podnapilÿnapískovi¿ti
ujednoho domu. M. Sádlíková

Vprvnímpololetí v¿echnydêti obdræely Pochvalnélistyza dosaæenépokroky.
Foto J. Sonnewendová.

Od7. do 11. dubnase dêti z pomocné
¿koly ve Svitaváchi se svÿmi rodiçi a uçi-
teli zúçastnily ¿koly v p‡írodê v B‡ezejci
u Velkého Mezi‡íçí.
Komplex budov, kterÿse nacházel upro-

st‡edlesa, byl velmi dob‡e vybavenÿs ohle-
demnaspeciální pot‡ebyna¿ichæákû. Dêti
i rodiçe mêli k dispozici têlocviçnus reha-
bilitaçnímbazénem, posilovnu, kola, spo-
leçenskou místnost s televizí. Programbyl
upraven podle aktuálního poçasí - to nám
bohuæel moc nep‡álo. Ale i p‡esto jsme
chodili v¿ichni naprocházky, hledali po-
klad, soutêæili a nechybêlaani závêreçná
diskotéka. Nejoblíbenêj¿í çinností dêtí by-
larekreaçníjízda na koni, která probíhala
dvakrát dennê. S ubytováním(bezbariérovÿ
p‡ístup) i stravou byli v¿ichni spokojeni.
Tê¿íme se na p‡í¿tí rok!

L. ¢ikulová

Pomocná¿kolavyjeladop‡írody
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Pozvánkana sportovníakce vçervnu
NE1. 6. Kopaná: TJ Sy- ùstí nad Orlicí (14:45 ml. a 17:00st. - KPdorostu, stadion Míru)
ST4. 6. Volejbal: Mêstskávolejbalováliga(17:30- 6. kolo, h‡i¿tê za Národnímdomem)
SO7. 6. Kopaná: TJ Sy �A� - P‡elouç (9:00st. a 10:45 ml. - KPæáci, stadion Míru)

TJ Sy �B� - Slatiñany(17:00- I. At‡. muæi, stadion Míru)
Volejbal: TJ Sy�B�- Æichlínek(10:00. KP2. t‡. æeny, h‡i¿têza Národnímdomem)

TJ SY- Lan¿kroun(10:00- KP2. t‡. muæi, h‡i¿tê za Národnímdomem)
Modelklub: Ve‡ejnásoutêæ F2B- akrobatické modely(9:00- areál Cihelna)

NE8. 6. Kopaná: TJ Sy �A� - Brandÿs nad Labem(17:00- divize muæi, stadion Míru)
Volejbal: Minivolejbal dívky(9:00- turnaj dívek, h‡i¿tê za Národnímdomem)

ST11. 6. Volejbal: Mêstskávolejbalováliga(17:30- 7. kolo, h‡i¿tê za Národnímdomem)
SO14. 6. Modelklub: Krajskÿp‡ebor upoutanÿch modelû(8:30- areál Cihelna)
15.-18. 6. ODM2003 - volejbal chlapci, h‡i¿tê za Národnímdomem, dennê 10:00- 17:00
ÇT19. 6. Volejbal: Mêstskávolejbalováliga(17:30- 8. kolo, h‡i¿tê za Národnímdomem)
SO21. 6. Volejbal: MÇRve volejbale seniorek(13:00, h‡i¿tê za Národnímdomem)
20.-22. 6. Modelklub: Svêtovÿpohár upoutanÿch modelû(areál Cihelna)
NE22. 6. Kopaná: TJ Sy �A� - Agria Choceñ(17:00- divize muæi, stadion Míru)

Volejbal: MÇRve volejbale seniorek(9:00, h‡i¿tê za Národnímdomem)
SO28. 6. Modelklub: Memoriál Ivo Koloucha- Mistrovství ÇRautomob. modelû(9:00Cihelna)

Volejbal: Mêstskávolejbalováliga(9:00- �nál. turnaj, h‡i¿têza Národnímdomem)

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 26. 6. 2003.

Okresní kolo dopravní soutêæe po‡ádal
Dûmdêtí a mládeæeveSvitavách6. kvêt-
nav prostoráchZ¢Sokolovskáa Gymnázia
ve Svitavách. Vleto¿nímroce setéto sou-
têæe ujal odbordopravy Mêstskéhoú‡adu
Svitavy, ing. Kamil Hebelka, a novê Dûm
dêtí a mládeæe ve Svitavách. S povê‡ením
BESIPuPardubicea MêùSvitavy mohla
tato soutêæ v na¿em mêstê probêhnout.
Zúçastnilo sejí sedmçty‡çlennÿchdruæ-
stevv mlad¿í kategorii a osmdruæstevv ka-
tegorii star¿í.
Soutêæní druæstva muselabêhemsoutê-

æe vy‡e¿it test ze silniçního provozu aze
zdravovêdy, vtechnické çásti urçovala ne-
dostatkyvybavenostijízdního kolaavjízdê
zruçnosti projíædêla p‡ekáækami.
Nejlépe se s touto soutêæí vyrovnala

v mlad¿í kategorii Z¢Svitavy, Sokolovská1,
a v kategorii star¿íchæákû Z¢ Lubná. Obê
jmenovanádruæstvapostoupiladokrajského
kola, které se uskuteçnilo v ATC Konopáç
u Chrudimi 27. - 28. 5. 2003.

Chtêli bychomtoutocestoupodêkovat
ing. Hebelkovi za vÿznamnou podporu p‡i
p‡ípravêtétosoutêæei p‡ijejírealizaci. Slav-
nostního vyhlá¿ení vÿsledkû okresního kola
sezúçastnila paní místostarostka, Mgr. Mar-
cela Sezemská. Soutêæ posiluje vêdomosti
i zruçnost v pohybu navozovkách.
Vsouçasnédobêprobíhají nazákladních

¿koláchdvouhodinovékurzyk bezpeçnosti
v dopravnímprovozu. Tyto kurzy by mêly
æákûmp‡edletními prázdninami p‡ipomenout
zásady bezpeçného pohybu na vozovkách.
Organizaci kurzûp‡evzal DDMSvitavy, je-
jich�nancování zaji¿ƒuje BESIPPardubice.

Zdenêk Uher, DDMSvitavy

Zveme vás
do �Cihelny�Pov¿echnyçervnovésoboty mohoup‡í-
znivci modelá‡ství p‡ijít nastadion Model-
klubuSvitavydoareálu�NaCihelnê�avædy
mohoubÿt úçastníkyzajímavÿchsoutêæí.
7. çervnato bude Ve‡ejná soutêæ akro-

batickÿch modelûletadel F2B. Modely musí
p‡edvést p‡edepsanéobratyv p‡edepsaném
po‡adí. Soutêæ zaçínáv 9 hodin.
14. çervnasekoná Krajskÿp‡eborupou-

tanÿch modelû kategorie U¢ (¿kolní akro-
batické modely), SUM(sportovní upoutané
polomakety, zmen¿eniny skuteçnÿch leta-
del) a Rodeo(rychlostní modelyproæáky).
Zaçáteksoutêæeje v 8:30 hodin.
Odal¿ímvíkendu, od pátku 20. do ne-

dêle 21. çervna, bude modelá‡skÿstadion
svêdkemzápolení çeskÿch i zahraniçních
leteckÿch modelá‡û, protoæe se zde bude
konat Svêtovÿpohárupoutanÿch modelûle-
tadel kategorie F2Aa F2D. Kategorie F2A
jsourychlostní modelyasoutêæitbudouo do-
saæení co nejvêt¿í rychlosti. Tase utêchto
modelûpohybuje mezi 240aæ300kilomet-
ryzahodinu. F2D- Combatjesouboj dvou
modelû, které po urçitou dobu (4 minuty)
souçasnêlétají vjednomkruhua navzájem
si usekávají t‡ímetrovoukrepovoustuhu,
upevnênouza modelem.
Poslední çervnová nedêle bude pat‡it

modelûmaut. Od9 hodinbudena modelá‡-
skémstadionu probíhat Memoriál Ivo Ko-
loucha - Mistrovství ÇR automobilovÿch
modelû. Jedná se oradiem‡ízené modely
v mê‡ítku 1: 10 GTMajsouto polomakety
skuteçnÿchp‡edlohautomobilû, pohánêné
elektromotorem. Nejd‡ívebudezávodjednot-
livcû, od16hodinse pojedou�nálovéjízdy.

J. Samek

Dopravnísoutêæ æákû5.- 8. t‡ídZ¢


