
Prezident
ve Svitavách

Vest‡edu28. kvêtnanav¿tívil mêstopre-
zidentrepublikyProf. Ing. Václav Klaus, CSc.
s chotí asvÿmi nejbliæ¿ími spolupracovníky,
doprovázen hejtmanem Pardubického kraje
Ing. RomanemLínkem. Nejprvesesetkals ob-
çanynanámêstí Míru, o�ciálnêhozdep‡ivítal
starostamêsta. Zdûraznil, æesejednáo druhou
náv¿têvuprezidentavna¿emmêstê, touprvní
bylanáv¿têvapanaprezidentaT. G. Masaryka
p‡ed74lety. Dáletaké p‡ipomnêl, æe Václav
Klaus není ve Svitavách poprvé, byl zdejiæ
asi t‡ikrát, pokaædé v¿akvjinéroli. �Byljsem
zde, kdyæse v Bílémdomêodehrálo spojení
dvoupolitickÿchstran, ODSa KDS, coæbyla
vÿjimeçnásituace, � vzpomenul pan prezident
najedenzesvÿchpobytû. �Chtêli bychompo-
dêkovat za milép‡ijetí natomto mimo‡ádnê
krásnémnámêstí, kterékdykolivvidím, taksi
uvêdomuji, jakje krásné, � uvedl pan prezi-
dent bêhemsetkání.
Asi podvaceti minutáchpobytumezi obça-

nySvitavseceládelegacep‡esunulanaradni-
ci. Tampanprezident pohovo‡il seçlenyrady
mêsta, pochvalnêsevyjád‡iltakéo prostorách
radnice, kterése muvelmilíbily, aspolus paní
Lívií sezapsali do Pamêtní knihy. Napamátku
jehonáv¿têvybyl p‡ipravenPamêtnílist apo-
depsal honejenpanprezident, aletakéstarosta
mêstaahejtmanPardubickéhokrajeIng. Ro-
man Línek. Jeden pamêtní list si odvezl pan
prezident, druhÿzûstane naradnici. -svj-
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VTOMTOÇïSLE:Zaji¿ƒovánípoæární ochrany •
Zjednání rady azastupitelstva
• Uzav‡enípo¿tyv Lánech• Rady
cyklistûm• 50let modelá‡stvíve
Svitavách • Vÿsledkyolympiády
dêtí • Kulturníkalendá‡LUCERNA

�Dêkujeme zapozvání do va¿eho mêsta,
odnesemesi hodnêkladnÿchpozantkû�, rea-
goval na uvítání Milan Hort. �Závistje ne-
pêknéslovo, ale musím‡íci, æevámzávidíme,
co v¿echnojste dokázali. Vidêljsemhodnê
çeskÿch mêst, va¿e mêstoje p‡ímo vÿkladní
sk‡ínítoho, colzeprolidi udêlat. �

Pokraçování nastr. 2

Delegace slovenského
parlamentu ve Svitavách

Vÿbor pro územní rozvoj, ve‡ejnou sprá-
vuaæivotní prost‡edí Senátuparlamentu ÇR
pozval najednání do Prahydelegaci Vÿboru
prove‡ejnousprávu Národní radySlovenska
a napozvání p‡edsedysenátníhovÿboru, se-
nátora açlena rady mêsta Ji‡ího Brÿdla, se
celá delegacezastavilav na¿emmêstê.
Sloven¿tí politici, v çele s p‡edsedouje-

jichvÿboru MilanemHortem, si prohlédli ná-
mêstí, bytovouvÿstavbu NaVêjí‡i, penzion
pro dûchodce, sportovní halu Na St‡elnici
a prohlídku mêstazakonçili v ParkuJanaPa-
lacha. V¿udesezájmemvyslechli informace
o vzniku a prûbêhu realizacejednotlivÿch
projektû, vçetnê p‡ipravované rekonstrukce
budov potechnickÿchsluæbách pro pot‡eby
mêstského ú‡adu.
Potébyli slavnostnêp‡ijati v ob‡adní síni

radnice. Starosta mêstajep‡ivítal slovy: �Ví-
támvásjako velmi milouzahraniçní náv¿tê-
vu, ‡ekl bychjako nejmilej¿í, protoæe máme
spoustuvêcíspoleçnÿch, v minulosti a domní-
vámse, æe i v budoucnosti. �

Váæení obçané,
dnes dostáváte do rukou letní dvojçíslo
na¿ehoçasopisu, p‡í¿tí çíslovyjdeaækon-
cemsrpna.
P‡ejeme v¿emhezké a pohodovéléto,

dêtem, abyprázdninyneubíhalyp‡íli¿rych-
le, dospêlÿmpêknézáæitkyz dovolenÿch.
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Zaji¿ƒovánípoæárníochranyve mêstêNa úseku poæární ochrany plní mêsto
úkolyvet‡echzákladníchoblastech. První:
Vsamostatné pûsobnosti zej ménaz‡izuje
jednotkysborudobrovolnÿchhasiçû(SDH),
udræujejejichakceschopnost vçetnê mate-
riálnícha �nançníchprost‡edkû, zaji¿ƒuje
péçi o çlenyjednotky,jejichodbornouzpû-
sobilost. Druhá: Jakovybranÿobecní ú‡ad
zabezpeçuje vsouladus poplachovÿmplá-
nemkrajeha¿ení poæárûazáchrannépráce
p‡i æivelníchpohromáchajinÿch mimo‡ád-
nÿchudálostech mimoúzemní obvod mêsta
prost‡ednictvímjednotkySDH. T‡etí: Mês-
totaképlní povinnostijakoprávnickáosoba
azaji¿ƒuje podmínky poæární bezpeçnosti
uçinnostísezvÿ¿enÿmpoæárnímnebezpeçím.
Ve mêstêjsouz‡ízenydvêjednotkySDH.

VeSvitavách- Lánechjejednotkaza‡azená
do kategorie JPO/II. Zaji¿ƒuje nep‡etræitou
pohotovost provÿjezdçty‡çlennÿmdruæstvem
vesloæení velitel, strojník-‡idiç a dvahasiçi.
Vybaveníjednotkypoæární technikouavêc-
nÿmi prost‡edkyodpovídáustanovenímp‡í-
slu¿nÿchprávníchp‡edpisû. Mák dispozici
cisternovou automobilovou st‡íkaçku a do-
pravní automobil, pouæívádÿchací p‡ístroje,
vÿjezdové druæstvo bylo loni vybaveno zá-
sahovÿmi p‡ilbami. Jednotkaje dislokována
v hasiçskézbrojnici naulici Poæární. Vloñ-
skémrocejednotkavyjelakzásahûmçty‡i-
krát, z toho dvakrát zasahovala na území
mêsta ajednou ve Vendolí a Opatovê. Ve
Svitavách- Laçnovêjepoæárníjednotkaza-
‡azená do kategorie JPO/III. Tatojednotka
ale odloñského února není akceschopná,
vsouçasné dobê májent‡i çleny(stanoven
je minimální poçet 19çlenû), p‡eváænáçást
jejích pûvodních çlenû p‡e¿la dojednotky
v Lánech. Zastupitelstvo mêstananávrhrady
schválilozámêrtutojednotkuzru¿it a posí-
litjednotkuv Lánechtak, abyzde byladvê
vÿjezdová druæstva.
Poæární prevence. Je zabezpeçována

vespolupráci s HZSSvitavyaspoçívávpra-
videlnémprovádêní preventivníchpoæárních
prohlídekspoleçnÿchprostorbytovÿchdomû
vevlastnictví mêstaav domech, kde mêsto
nazákladê smlouvy vykonávásprávu. Pro-
hlídkyseprovádêjítakévsídlechorganiza-
cí z‡ízenÿch mêstem. Loni bylypreventivní
prohlídky v bytovÿch domech provádêny
v první polovinê‡íjna. Bylo p‡i nichzji¿tê-
no, æestavsezlep¿uje, bylyodstranênyzá-
vadyanaplnênadoporuçeníz preventivních
prohlídekvroce 2001. Zejménasejednalo
o vybavení budovtabulkami s çíslytísño-
véhovolání, oznaçení hlavníchvypínaçû,
hlavníchuzávêrûvodyaplynu, do¿loi k pod-
statnémuzlep¿enístavuodbêrních míst vnit‡-
ních hydrantovÿchsystémû. Problémemna-
dále zûstává nedostateçné vybavení objektû
p‡enosnÿmi hasicími p‡ístroji azávadyv pro-
vádêníjejichkontrol. P‡etrvávátakéletitázá-
vada- oznaçení nástupníchplochpro poæární

technikuubudovvy¿¿íchneæ 12 metrû. To
setÿkáp‡edev¿ímsídli¿ƒ, usídli¿tê v Lánech
je situace ‡e¿ena vrámci akce revitalizace
panelovéhosídli¿tê. Provyuæití vÿ¿kovétech-
nikyje nutnÿ prostor, zpevnêná plocha apod.
P‡estoæejsoutakovéplochyoznaçenydoprav-
nímznaçením, obçané na nichbêænê parkují
své osobní vozy. Vp‡ípadê nutnosti zásahu
poæárnítechnikouto pakpûsobí problémy.
Profesionální hasiçi. VeSvitaváchsídlí

územní odbor Hasiçskéhozáchrannéhosboru
(HZS), kterÿjesouçástí HZSPardubického
kraje. Je çlenên do t‡í základních úsekû
- úsekintegrovanéhozáchrannéhosystému
(IZS) a operaçního ‡ízení, úsek prevence
a plánování a úsekprovozní. ùzemní odbor
Svitavy mápûsobnost naúzemí celéhookre-
su aje tvo‡en çty‡mi stanicemi: centrální
stanicí Svitavya poboçnÿmi stanicemi v Mo-
ravské T‡ebové, Poliçce a Litomy¿li.

Do úseku IZS aoperaçního ‡ízení jsou
za‡azenyv¿echnystanice naúzemí okresu,
jednotkypoæární ochranyza‡azené dopoæár-
ního poplachového plánu HZS aoperaçní
ainformaçní st‡ediskoIZS. Jednotkypoæár-
ní ochranyjiæ mnoholet nezasahujíjenp‡i
poæárech, aletakép‡i dopravníchnehodách,
æivelníchpohromách, únicíchnebezpeçnÿch
látek, rûznÿchtechnickÿchzásazích, p‡i zá-
sazíchvevÿ¿kách, navodêatp. Tatoçinnost
nahasiçe kladestálevy¿¿í nárokynafyzic-
kou, psychickoui odbornouzpûsobilost.
¢iroká¿kálazásahové çinnosti hasiçû

kladetakévysoké poæadavkynatechniku
atechnické prost‡edky. Nastanicíchúzemní-
hoodboruje dislokovánocelkem10cister-
novÿch automobilû, jedenrychlÿzásahovÿ
automobil a dvatechnickéautomobily(terén-
ní) prodopravní nehody, t‡i technickéauto-
mobilydopravní, dvaautomobilovéæeb‡íky
o dostupnosti dovÿ¿ky30 m, automobilová
plo¿inas dostupností 20 m, vypro¿ƒovacíje-
‡ábs nosností 14tun. Stanice ve Svitavách
a Litomy¿li jsouvybaveny p‡etlakovÿmi dÿ-
chacími p‡ístroji, zbÿvající stanicedÿchacími
p‡ístroji rovnotlakÿmi. P‡íslu¿níci územního
odborujsou dále vybaveni protichemickÿmi
p‡etlakovÿmi odêvylehkéast‡ední katego-
rie, soupravami hydraulickÿchvypro¿ƒovacích
za‡ízení apneumatickÿchzvedacíchvakû,

plovoucími çerpadly, horolezeckouvÿbavou,
moderními radiostanicemi a kvalitními och-
rannÿmi prost‡edky, vçetnêochrannÿchzá-
sahovÿchodêvû, p‡ileb a bot.
Zázemímprozasahujícíjednotkyjeope-

raçní ainformaçní st‡edisko s nep‡etræitou
24hodinovousluæbou a dvouçlennou obslu-
hou. Zdesep‡ijímají avyhodnocujítísñová
volání nalince150proúzemíceléhookresu.
Obsluha musí velmi rychle a kvali�kovanê
rozhodnout avyslat p‡íslu¿noutechnikuajed-
notkyPOz okresu. Pracovi¿têjeprotovybave-
no moderními komunikaçními ainformaçními
systémy.
Vloñskémrocezasahovalyjednotkysvi-

tavskéhoúzemníhoodboruu 983 mimo‡ád-
nÿchudálostí. Znichbylo 105poæárû, 356
dopravníchnehod, 50únikûnebezpeçnÿch
látek, 52vÿjezdûnalikvidaci následkûæivel-
níchpohromaostatní najinétypyudálostí.
Hasiçûmse poda‡ilozachránit nêkoliklid-
skÿchæivotû, uchránêné ¿kody na majetku
çiní asi 36 milionû korun.
ùsek prevence zaji¿ƒuje vÿkonstátního

poæárního dozoru. Zaloñskÿrokvydal 636
stanovisek k projektovÿmdokumentacím
aúzemnê plánovacímdokumentacím, 343
stanovisek ke kolaudaçnímajinÿm‡íze-
ním. Dal¿ími jeho çinnostmi jsou kontroly
azji¿ƒování p‡íçin poæárû.
Ze zprávy projednání zastupitelstva

vybralaJ. Svobodová

Pokraçovánízestr. 1
�Sloven¿típolitici sezajímali o konkrétní

zku¿enosti mêstas reformouve‡ejnésprávy,
s vÿhodami a nevÿhodami spojeného mode-
luvÿkonusamosprávyastátnísprávyajeho
�nancování. Silnÿnázorovÿrozdíl mêli mezi
sebousloven¿típolitici nazasahovánístátu
dosamosprávnéhohospoda‡eníobcí. Zásahy
prosazovalip‡edev¿ímposlanci KSSastrany
Smer�, ‡ekl námstarosta mêsta Václav Kou-
kal. �Se dvêmaposlanci z Banské¢tiavnice
jsme diskutovali o moænostechpokraçování
partnerskÿchvztahûpo ukonçení çinnosti
tamního okresního ú‡adu, se kterÿmmáme
uzav‡enoupartnerskousmlouvu. Velmisip‡e-
jí, abyna¿ekulturní, sportovníaspoleçenské
kontaktypokraçovaly. �
SenátorJi‡í Brÿdl námsdêlil, æesloven-

¿tí politici je¿têi najednání v Praze hovo‡ili
o náv¿têvêSvitavanetajili seobdivemktomu,
cozde vidêli. J. Svobodová

Delegace slovenského...

Mêsto Svitavynabízí
pronájemnebytovÿchprostorû
vobjektunámêstí Míru35(118m2). Æá-
dosti p‡ijímáodborsprávy majetku Mêù
Svitavy, T. G. Masaryka 35.
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starostapoæádal OHSa ÇIÆPosdêlení,jakÿm
zpûsobemlze v uvedené oblasti dosáhnout
zlep¿ení. Dal¿í diskusekæivotnímuprost‡e-
dí setÿkala p‡edev¿ím‡eky Svitavy, kterou
MUDr. ¢efrna projejí zneçi¿têní oznaçil za
ostudu mêsta. Mgr. Kruæíkováale konstato-
vala, æe‡ekajetakovátakyproto, æe se k ní
obçané¿patnêchovají-i donovêupraveného
korytaodhazujírûznéodpadky, pneumatiky,
umyvadla ajiné. Zprávuoæivotnímprost‡edí
zastupitelstvo vzalo navêdomí.
• Projednalo avzalo na vêdomí zprávu

ozaji¿têní poæární ochranyve mêstê aschvá-
lilozámêrzru¿itjednotkuSborudobrovolnÿch
hasiçûv Laçnovê. (Dal¿í informace najiném
místê çasopisu.)
• Majetkoprávní úkony: Diskuseseroz-

vinula p‡i projednávání návrhu na prodej
hotelu Slávia. Zastupitelé nejd‡íve poæado-
vali podrobnévysvêtlení, proçnebyl vybrán
æádnÿzájemce, ani ten, jehoæ návrh navy-
uæití hotelupronorskéseniorysezprvuzdál
jakovelmi vÿhodnÿ. Dálese hovo‡ilo o na-
vræenÿch podmínkách, otom, jaké budou
garancejehokvalitníhoprovozu, hovo‡ilose
také otom, æe ve Svitaváchjsou omezené
moænosti nasytit a ubytovatturisty. Nazávêr
bylop‡ijatousnesení,jímæbyl schválenzámêr
prodejeobjektûhotelus tím, æe novépodmín-
kyproprodej navrhneradamêstanasvémjed-
nání 16. çervnaazastupitelstvoo nichroz-
hodnena mimo‡ádnémjednání 18. çervnat.r.
• Na mimo‡ádnézastupitelstvo18. 6. za-

stupitelstvotakéodloæiloprojednáníæádosti
St‡ediskapsychologicképomoci o p‡íspêvek
na çinnost s tím, æeje pot‡eba se seznámit
sev¿emi vazbami çinnosti st‡ediskaa poæa-
davkynajehospolupráci s dal¿ími orgány,
zejménaz hlediskapot‡ebv oblasti preven-
ce kriminality.
• Zastupitelstvo schválilo rozdêlení vÿ-

sledkuhospoda‡ení mêstazarok2002, vçetnê
p‡esunutíçástky3,5 milionudorozpoçtukapi-
toly¿kolství narealizaci rekonstrukcí aoprav

ZastupitelstvomêstaSvitavydne28. kvêtna2003

Nep‡ehlédnête!
Odbor æivotního prost‡edí Mêù Svi-

tavyp‡ipomíná, æeseblíæítermíndruhé
splátkypoplatkuzasvozkomunální-
ho odpadu. Poplatníci, kte‡í platí po-
platekve dvoustejnÿchsplátkách, musí
druhou splátku zaplatit nejpozdêji do
31. srpna2003. Upozorñujeme, æe
pokud bude úhrada provedena aæ po
tomtotermínu, budepoplatekdlezákona
ç. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
navÿ¿enaæ o 50 %.

Zároveñ vyzÿváme poplatníky, kte‡í
poplatekzasvoz komunálníhoodpadudo-
sudneuhradili vûbec, abytakneprodlenê
uçinili naodboruæivotníhoprost‡edí Mêù
Svitavy, ulice Milady Horákové 12, dve‡e
ç. B/101. L. Dvo‡áková

ve¿kolskÿchza‡ízeních. Vtétoçástcejsouza-
hrnutyp‡edev¿ímopravyhavárií (vodovody,
kanalizace, st‡echy apod.), aletaké nap‡. po-
kraçování prací naodvlhçení zdivave¿kole
na Riegrovê ulici çi dokonçení poçítaçové
pracovnyve ¿kole na námêstí.
• Schválilouzav‡enísmluvo p‡ijetíinves-

tiçníchúvêrûnaregeneraci bytovÿchdomû:
Dimitrovova 23, 25 ve vÿ¿i 7.435.000 Kç,
Dimitrovova 27, 29 ve vÿ¿i 6.976.000 Kç,
vobou p‡ípadech od Çeské spo‡itelny, a. s.,
poboçkyve Svitavách, s pevnou úrokovou
sazbou a dobou splatnosti 5let; úvêry bu-
douzaji¿tênybudoucími rozpoçtovÿmi p‡íj-
my mêsta.
• Dále schválilo: a) vÿstavbutechnické

infrastrukturyvlokalitê Na Vêjí‡i ajejí �nan-
cování ve vÿ¿i 3.300.000 Kç, z toho vlastní
zdroje 2,9 mil. Kç, státní dotace 400.000 Kç;
b) zpracování projektové dokumentace pro
stavební povolení naII. etapuvÿstavbyprû-
myslovézónySvitavy- sekce Dajejí �nan-
cování ve vÿ¿i 240tis. Kç.
• Schválilo darovací smlouvy, jimiæ se

p‡evádí dlouhodobÿa drobnÿhmotnÿ maje-
teknovÿmp‡íspêvkovÿmorganizacímmêsta,
konkrétnê Mêstské knihovnê, v¿emmate‡-
skÿm¿kolámvçetnê speciální, Z¢ na Soko-
lovské ulici a Z¢v Laçnovê).
• Projednalozávêreçnÿúçet Skupinové-

hovodovoduSvitavyavyslovilosouhlas s ce-
loroçnímhospoda‡enímtéto organizace bez
vÿhrad.
• Schválilo poskytnutí investiçní dotace

vevÿ¿i 1.100.000KçSkupinovémuvodovo-
du Svitavy na provedení prûzkumného vrtu
v prameni¿ti Olomoucká, vçetnêprojektové
dokumentacea poloprovoznízkou¿kya dále
na p‡ípravuzbudováníjímacíchvrtûv pra-
meni¿ti Olomouckáa Lány.
• Schváliloza‡azení úpravykomunikaçní-

hopropojení Svitavy- Javorníkza170.000 Kç
dorozpoçtu mêsta. Jednáseo provedení ko-
neçnéúpravypovrchuasfaltovÿmnást‡ikem
sezaválcováním¿têrkové drti.

-svj-

• Vzalonavêdomízprávuo çinnosti rady
mêsta od posledníhojednání zastupitelstva
aschválilo uskuteçnênáopat‡ení rady.
• Schválilovÿsledkyhospoda‡ení mêsta

ap‡íspêvkovÿchorganizacízarok2002, vçet-
nênávrhuna�nançnívypo‡ádání. Schválilo
takénávrhnarozdêlení hospodá‡skéhovÿsled-
kup‡íspêvkovÿchorganizací dofondû. Projed-
nalo avzalo navêdomí zprávuo p‡ezkoumání
hospoda‡ení mêsta (audit), které provedla
s.r.o. HBAUDITINGzeÆâárunadSázavou.
Zprávakonstatuje, æep‡ezkoumánímnebyly
zji¿tênynedostatkyrozpoçtovékáznêani ne-
úplnost, neprûkaznostnebopodstatnánespráv-
nost vedení úçetnictví.
• Vsouvislosti s projednávánímproble-

matikyæivotníhoprost‡edíve mêstêobdræeli
v¿ichni zastupitelé dopis odobçanûz Vítêzné
ulice, v nêmæ opêtovnê poukazují naporu-
¿ováníæivotníhoprost‡edí hlukem, prachem
azápachemz Kovolijecké huti. Starosta Vác-
lav Koukal informoval zastupitele o dosavad-
nímvÿvoji tétokauzy, kteráse‡e¿íjiæsedmÿ
rok. Konstatoval, æe kompetentními orgány
jsou ÇIÆP Havlíçkûv Brod a OHS Svitavy
a na‡ízeními têchtoorgánûjiæ k urçitÿmzlep-
¿enímdo¿lo. Kproblémuvystoupil i ‡editel
OHS Svitavy MUDr. Havel, vysvêtlil blíæe
celou problematiku a popsal dosavadní po-
stupyhygienickéstanice. Diskusektétootáz-
cetrvalatémê‡jednu apûl hodiny, p‡eváænê
sev¿akjednaloo konstatování a popisování
jednotlivÿchproblémûao dotazyna‡editele
OHSohlednêzpûsobukontrolních mê‡ení
hlukua uloæenÿchpostihû. Vedoucí odboru
æivotního prost‡edí ing. Anto¿ odpovídal na
dotazyohlednêkontrol a postihûodÇeské
inspekceæivotníhoprost‡edí (ÇIÆP) avedou-
cí odboruvÿstavbyPavel Çíæekbyl dotazován,
zdaprovozhuti odpovídákolaudaçnímuroz-
hodnutí, kterÿmbyl provoz huti povolen. Za-
stupitelstvonakonecakceptovalonávrhsta-
rosty, abybylovyæádánostanoviskostavebního
ú‡aduohlednêkolaudaçníhorozhodnutí aaby



• Vzalanavêdomí zprávuosociální pro-
blematice a na návrh komise pro prevenci
kriminalityschválilazmênustatutu nocle-
hárnyprobezdomovcena Máchovêaleji na
ubytovnus dennímprovozem. Návrhvychá-
zel ze skuteçnosti, æe v objektu bylavybu-
dovánakancelá‡provedoucíhonoclehárny
panaDañkaatímbyladánamoænostvyuæí-
vat objekti p‡es den. Za‡ízenítakpostupnê
nabÿvalonovÿcharakterazku¿enosti s tím-
to novÿmprovozemjsou pozitivní.
• Vzala na vêdomí zprávu osituaci ve

¿kolství naúzemí mêstaavobcíchspádového
obvoduzaobdobíod1. 6. 2002do31. 5. 2003
ao p‡ipravenosti ¿kolníhoroku2003/2004
• Vrámci majetkoprávníchúkonûnap‡.

schválilavÿpûjçkupozemkukynologické or-
ganizaci v Laçnovê navybudování p‡íjezdo-
vé cesty kvÿcvikovémust‡edisku, schválila
návrhnaodstoupení odsmlouvyo dlouho-
dobémpronájmudomunanámêstí Míru56
pro neplacení nájemného, schválila dohodu
ospolupráci p‡i vÿstavbê‡adovÿchrodinnÿch

domkûmezi mêstemSvitavya�rmouCZSTA-
VEBNï HOLDING, a. s., projednala novÿ
návrhkritérií pro prodej hotelu Sláviaado-
poruçila hozastupitelstvu ke schválení.
• Schválila poskytnutí neinvestiçních

dotací (p‡íspêvkû): 5.000 Kç Okresnímu
vÿborusdruæení propomoc mentálnêposti-
æenÿmnaçinnost, 10.000 KçTuristickému
oddílu mládeæeZálesáci Svitavynaçinnost,
20.000 Kç Domu dêtí a mládeæe �Paleta�
Svitavy naçinnost a 10.000 Kç na pokrytí
çásti vÿdajûkulturnêsportovníhoodpoled-
nevrámci Dnedêtí, 20.000KçSborudob-
rovolnÿchhasiçûSvitavy- Lánynaçinnost,
20.000 Kç Pêveckémusdruæení Daliborna
vydání prezentaçního CD.
• Schválila p‡esunrozpoçtovÿchpro-

st‡edkû mezi kapitolami a úpravurozpoçtu
mêsta Svitavy pro rok 2003 na celkovou
çástku 519.111.400 Kç.
• Schválila nêkolik nájemníchsmluv

o nájmu bytu a dal¿í úkonyve vêcech uæí-
vání bytû a nedoplatkû na nájemném.
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Radamêsta Svitavydne 16. çervna 2003 • Zastupitelstvu mêstadoporuçilaschvá-
lit noveluvyhlá¿kyç. 2/2002kzabezpeçe-
ní místních záleæitostí ve‡ejného po‡ádku.
Navræené zmêny vycházejí z poznatkûza
minulé období atÿkají se p‡edev¿ímter-
mínu pro ohla¿ování ve‡ejnÿch produkcí
(30dnûp‡edem) azp‡esnêní poæadavkûna
p‡edkládáníinformaçních materiálûo pro-
dukcích (kromê názvu ve‡ejné produkce
uvádêti hudebníæánra u koncertûnázvy
úçinkujících kapel, kæádosti také p‡ilo-
æit ve‡ejnÿinformaçní materiál, tj. plakáty
apod.).
• Vyslechla informaci starosty mêsta

o opat‡eníchkezmírnêní potíæí s objíæâkou
na Poliçské ulici: po pravé stranê vozovky
p‡i smêruvenz mêstajezákazstání náklad-
ních aut, v úseku se pravidelnê, i dvakrát
dennê, mê‡írychlost vozidel a nedodræování
je postihováno pokutami, tabule s oznaçe-
nímzaçátkua konce obce budouposunuty
aæzaodboçkukzahrádkámu Langrovalesa.
Váæení kamionû probíhá na dvou místech
objízdnétrasy, ato na H‡ebçi av Poliçce.

- svj-

Vposledníchletechse na MêùSvitavy
obracístálevíceobyvatels dotazynamoænosti
získáníbydlenív‡adovÿchrodinnÿchdomech.
Nazákladêtétopoptávkyse mêstoSvitavyroz-
hodlooslovitspoleçnost CZSTAVEBNï HOL-
DING, a. s. ke vzájemné spolupráci.
Vlokalitê NaVêjí‡i sep‡ipravujevÿ-

stavba26‡adovÿchdomkûdoosobní-
ho vlastnictví. Stavêt se bude konkrétnê
v ulicích Nad Rybníkema Franti¿ka Hala-
se. Zájemci si budou moci vybratz nabídky
domkûrûznÿchvelikostí adispozicdlesvÿch
preferencí. Vprojektusepoçítáp‡edev¿ím
s dispoziçním‡e¿enímçty‡ a pêtipokojo-
vÿchdomkû, kde dlesouçasnÿchtrendûje
‡e¿enobÿvací pokoj spojenÿsjídelnouaku-
chyní. Zájemci budou mít moænost mênit
dispozicedlesvÿchp‡edstav(kromêzásahu
donosnÿchkonstrukcí) aupravovatsvébyd-
lení dlevlastníhop‡áníi vrámci standard-
ního vybavení (nap‡íklad vybrat si barvu
dlaæeb, obkladûapod.) neboje zamênit za
nadstandardní. Souçástí celéstavbysamo-
z‡ejmêbudegaráæçi dvougaráæa pozemek.
Vprojektuje mimotopamatovánoi napar-
kovací stání v blízkosti domû.
Kpro�nancování budou mít vlastníci

rodinnÿchdomkû moænost vyuæít rûznÿch
pûjçeka úvêrû, vçetnêúvêruzestavebního
spo‡ení ahypotéky. Vtétoproblematicev¿em
rádi aochotnê pomohouzamêstnanci spo-
leçnosti CZSTAVEBNï HOLDING, a. s.
Pozemky, kteréjsouzatímvevlastnictví

mêsta, máv pronájmuorganizátorceléakce
- CZ STAVEBNï HOLDING, a. s. Spoleç-
nost vznikla naja‡e roku 1999 aza dobu

svéhotrvánísi na¿lasvénezastupitelné mís-
tonatrhu. Hlavnímtêæi¿têmçinnosti �rmy
jeorganizace, �nancování akomplexníreali-
zace vÿstavby po celé republice. Spoleçnost
pûsobí na çeskémtrhu více neæ çty‡i roky
azatuto dobu úspê¿nê provedla azkolau-
dovala 1123 bytovÿchjednotek, nap‡íklad
bytovávÿstavbav Pardubicích, Holicích,
Nymburce, Chlumci nadCidlinou, Jihlavê,
‡adové domkyve ¢tokácha Mikulovicích
a mnoho dal¿ích. Vsouçasnosti realizuje
vÿstavbu1492b.j., p‡ipravujese 1508b.j.
v mnohalokalitáchpo celé republice.
Sezahájenímvÿstavby Na Vêjí‡i se po-

çítá uæ na podzimtohoto roku. Vÿstavbu

organizaçnê(p‡íprava, projekce, jednání
s klienty, spolu�nancování) zaji¿ƒuje �rma
CZSTAVEBNï HOLDING, a. s., samotnou
vÿstavbubudeprovádêt �rma, kterávzejde
z vÿbêrového ‡ízení. Mêsto Svitavy, jako
souçasnÿvlastníkpozemkûurçenÿchktéto
vÿstavbê, sebudeúçastnit prodejemtêchto
pozemkû, p‡ípadnê souhlasemsez‡ízením
zástavního práva ktêmto pozemkûm.
Ve‡ejná prezentace celého projektu

probêhneve çtvrtek3. çervence 2003
od 16:00 hodin ve velké zasedací
místnosti na MêùSvitavy, T. G. Masa-
ryka 25.

Ing. Petr Vítek

Vÿstavba‡adovÿchdomkûveSvitavách
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Tatonavræenákriteriazastupitelstvo mêsta
dne 18. çervnaschválilo. Souçasnê vzalo na
vêdomí, æe rada mêsta schválila uzav‡ení
Smlouvyo poskytování sluæebsespoleçností
Labartt Investment a. s. Praha, renomovanou
spoleçností poskytující komplexní poraden-
ské a konzultaçní sluæbyv oblasti hotelo-
vého prûmysluacestovníhoruchu. Sluæby
spoleçnosti budouspoçívat vevypracování
strategicko-ekonomickéanalÿzy moænéhovy-
uæití hoteluv návaznosti naaktuální situaci
voboruav návaznosti naanalÿzuoborového
okolíve mêstêavregionu. Vzniklÿdokument
bude slouæit jednakjako materiál pro p‡í-
pravuzadání vÿbêrového‡ízení a dálejako
referençní materiál p‡i posuzování nabídek.
Dal¿ím p‡edmêtemtéto spolupráce bude
poradenství p‡i vÿbêruuchazeçespoçívající
v podílu na posouzení nabídek uchazeçû.

M. Vêtr

Hotel SláviaNa základê rozhodnutí zastupitelstva
z koncekvêtnaserada mêstav çervnuzno-
vu zabÿvala otázkou, jaké podmínky by
mêlybÿt spojenys prodejemobjektûa po-
zemkûtvo‡ícíchhotel Slavia. Vÿsledkem
jednáníradybylodoporuçenízastupitelstvu,
aby namísto podmínek byla pro vÿbêrové
‡ízení na prodej hotelustanovena kritéria,
podle kterÿch nabídky budou posuzovány.
Radadospêlakeshodênanásledujícíchçty-
‡echkritériích: solventnost (nejennado-
hodnutoukupní cenu, alei narekonstrukci
a opravu hotelu v pot‡ebné vÿ¿i), smluv-
ní pokuta pro p‡ípad nedodræení termínu
kolaudace, p‡edloæení rozsahurekonstruk-
ce a návrh na provozování hotelu, kupní
cena.

Situace ve ¿kolství
Uplynuléobdobí sevyznaçovalodvêma

vÿznamnÿmi azásadnímizmênami. Touprvní
byl zezákonadanÿp‡echodzbÿvajících¿kol-
skÿchza‡ízenídoprávnísubjektivity(jednalo
seo mate‡ské¿kolyaZ¢Laçnov) arozhodnu-
tímzastupitelstvavzniklok 1. listopadu2002
devêt novÿchp‡íspêvkovÿchorganizací mês-
ta. Vsouçasnédobê majísprávnísubjektivitu
v¿echna¿kolskáza‡ízení ve mêstê. Druhou
zmênou byl p‡esun kompetencí po zaniklém
okresnímú‡adu na mêsto vsouvislosti s re-
formoustátnísprávy. Odbor¿kolství akultury
mêstskéhoú‡adunyní vykonávápûsobnost
projedenadvacet spádovÿchobcí a celkem
�peçuje� o 35¿kolskÿchza‡ízení.
P‡ed¿kolní za‡ízení nav¿têvovalov prû-

bêhusledovanéhoobdobí(od1. 6. 2002do
31. 5. 2003) zhruba500dêtí. Podlevÿsledkû
leto¿níhojarníhozápisu dêtí do mate‡skÿch
¿kol budouv¿echny¿kolkyzcelanaplnêny,
jenu¿kolkynaulici Marie Majerovéjevy-
tvo‡enarezervaproumístêní dêtí nap‡. s od-
loæenou¿kolnídocházkou. Dozákladních¿kol
nastoupilo 1. zá‡í 2002celkem1864æákû,
z nich309bylodojíædêjícíchz okolníchobcí.
Donového¿kolníhorokubyloletos v únoru
zapsáno220dêtí, z nich25jev‡ízení o od-
kladu¿kolní docházky.
Vpersonálnímobsazenífunkcí‡editelû

a‡editelek mate‡skÿchazákladních¿kol do-
¿lo v prûbêhu¿kolníhoroku kjediné zmê-
nê, kdyæ k 1. zá‡í 2002 byla‡editelkouzá-
kladní ¿koly na Felberovê ulici j menována
Mgr. Eli¿ka Hartmanová. J. Petr

ve‡ejné autobusové dopravê, kteroustano-
ví Ministerstvo �nancí. Çástkaje stanovo-
vánatak, abyvÿ¿e p‡íspêvkuzohledñovala
vÿvoj cenvosobní dopravê. Vÿ¿e p‡íspêv-
kuje odvislái od druhu ¿koly, kterou dítê
nav¿têvuje(základní, st‡ední, vysoká), çet-
nosti dojíædêní avzdálenosti dojíædêní.
Vÿ¿e p‡íspêvkuçiní:

a) 30 %stanovené çástky- pokuddítê do
15let vêku dojíædí dennê a plní svou
povinnou¿kolní docházku,

b) 50 %stanovené çástky- pokuddítê den-
nê dojíædí na st‡ední çi vysokou ¿kolu,
nebopokuddítêstar¿í 15let plní povin-
nou¿kolní docházkua dennê dojíædí,

c) 6 %stanovené çástky- pokud dítê ne-
dojíædí dennê, bydlí nap‡. vinternátu,
koleji çi podnájmu udêtí, plnících po-
vinnou¿kolní docházku,

d) 10 %stanovenéçástky- pokuddítêne-
dojíædí dennê ust‡edo¿kolákû,

e) 5 %stanovenéçástkyuvysoko¿kolákû.
M. P‡ikryl

P‡íspêvekna dopravu
• Vsouvislosti sezru¿enímstátní dotace

naslevynaæákovskémjízdnémv autobu-
sové aæelezniçní dopravê se touto dávkou
p‡ispívárodinámnakrytí nákladû, spoje-
nÿchs dojíædênímnezaopat‡eného dítête
mimo místo obce, kdeje hlá¿eno ktrvalé-
mu pobytu. P‡i poskytování této dávkyje
testovánp‡íjemrodinyza kalendá‡ní rok.
• Pouze v p‡ípadech, kdy dítê plní po-

vinnou ¿kolní docházku, náleæí p‡íspêvek
bez ohledu na p‡íjemvrodinê.
• Vdal¿íchp‡ípadech, pokuddítêdojíæ-

dí nast‡ední çi vysokou¿kolu,jep‡íspêvek
poskytován,jenjestliæerozhodnÿp‡íjemro-
diny nep‡esáhl v uplynulémkalendá‡ním
rocedvojnásobekæivotního minimarodiny.
• P‡íspêvek není poskytovánvçerven-

ci asrpnu, bezohledunap‡ípadnéstudijní
povinnosti dítête.
• Vÿ¿ep‡íspêvkunadopravusestano-

ví procentemz çástky odpovídající 40 ná-
sobkujednosmêrnéhoplnéhojízdnéhove

Dávkystátní sociální podpory vyplacené MêùSvitavy- odboremSSP

Batolátkûm...Není tomutak dlouho, kdybylaçin-
nostsvitavsképlavecké¿koly, dnesst‡e-
diskaplaveckévÿuky(Vodaasport s.r.o.),
známajenna¿imdêtem, ¿koloupovinnÿm.
Odzá‡í roku2002se dík novêzahájenÿm
kurzûmpomyslné dve‡e plaveckéhost‡e-
diskaotev‡elyi ¿ir¿í svitavskéve‡ejnosti.
Jednímz nejæádanêj¿ích a nejnav¿tê-

vovanêj¿íchjekurz plavání prorodi-
çes dêtmi, kterÿjeurçenpro maminky
(alei tatínky) ajejichratolesti vevêkuod
jednohodot‡ílet. Vp‡íjemnémprost‡edí
maléhobazénkusi dêti hrají, uçísenové
písniçkyçi ‡íkanky, mnohépoprvépozná-
vají pestrÿaveselÿkolektivsvÿchvrstev-
níkû. Pohybve vodê dêlá dêtemradost,
umoæñujesprávnÿvÿvoj pohybovékoor-
dinace, alei posilování pot‡ebnÿchsva-
lovÿchpartií. Dêti se nauçítakézvládat
dechovácviçení, jsouotuæilej¿í, zdravêj-
¿í, veselej¿í.
Vodní svêt otevírárodiçûmdosud

nepoznané záæitkysjejich nejmilej¿ími
a vytvá‡ítaknovénitkycitovéhopouta
mezi rodiçema dítêtem- co hezçího si
mûæeme p‡át? -ViP-

Odbor státnísociálnípodpory informuje

typ dávky vyplacenov 4/03 vyplacenov 5/03 vyplacenov 6/03
P‡ídaveknadítê 12 750 580 12 683 840 12 921 406
Sociální p‡íplatek 6407 609 5 704227 7 306698
Rodiçovskÿp‡íspêvek 7 044 013 6980913 6949985
P‡íspêveknabydlení 2 847 604 2 629366 3 178373
Zaopat‡ovací p‡íspêvek 6 509 7 776 4 588
Dávkypêstounsképéçe 384 079 407 636 407 505
P‡íspêveknadopravu 1 889 589 1 885 438 1 909 533
Porodné 709800 464 750 746980
Poh‡ebné 470000 335 000 520000
CELKEMvyplacenédávky 32 439 783 31 098 946 33 945 068
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Váæení obçané,
Çeskápo¿ta, s. p. provozujenaúzemí mêsta
Svitavyçty‡i provozovny, z nichæ p‡edev¿ím
po¿ta uvlakového nádraæí av ulici Svitav-
skánasídli¿ti v Lánechjiæ neodpovídají po-
t‡ebáma poæadavkûmkvalitní a moderní
obsluhyVás, klientû, atozejménaz dûvodu
nedostatkuprostoru. Çeskápo¿ta, s. p. proto
jiæ dlouhodobê p‡ipravuje nápravutohoto
stavuvybudovánímnovépo¿tyvobjektubÿ-
valé kotelnyv Lánech. Zahájení prací bylo
plánováno vroce 2004s termínemdokon-
çenízaçátkemroku2005a korespondovalo
s ukonçenímnájemní smlouvyvsouçasném
objektu, kdeposkytujesvésluæbypo¿taSvi-
tavy 5.
Vsouçasnédobêv¿ak, poçínaje dnem

21. çervence 2003, je nucena p‡istoupit
k uzav‡ení provozovny na ulici Svitavská
vsídli¿ti Lányz dûvoduvÿpovêdi nájemního
vztahu majitelemobjektu. Ve¿keré sluæby
zaji¿ƒované touto po¿tou budou soust‡edê-
nyupo¿t Svitavy1 (ul. Tyr¿ea Fügnera15)
a Svitavy2 (u nádraæí).
Po¿ta Svitavy 1 máotev‡eno pro ve‡ej-

nost dennê od 8:00 do 18:00 hodin, v so-
botupakod8:00do12:00hodin. Budezde
rovnêæ zvÿ¿enpoçet p‡epáæektak, aby ne-
docházelo k neúmêrnémuzvy¿ování çeka-
cíchdob, navzdorytomu, æepo¿taneoplÿvá
vÿraznê velkÿmi prostorami.

Po¿ta Svitavy 2 má otev‡eno dennê od
8:00do 12:00aod 13:00do 17:30hodin,
vsobotupakod8:00do10:00hodin. Utéto
po¿tybudousoust‡edênyve¿keréoznámené
zásilky, d‡íveukládanénauzavíranépo¿tê.
Vzhledemk úloænímlhûtámbudouozná-
mené zásilky ukládány na této po¿tê jiæ
od1. çervence2003. Prosímeprotováæené
obçany, abyv p‡ípadê doruçení oznámení
o uloæenízásilkyvênovalijiæ odtétodoby
zvÿ¿enoupozornost údajûmnaoznámení.
Tato situace vedla Çeskou po¿tu, s. p.

kzintezívnêní jednání s mêstemSvitavy

i generálním‡editelstvímÇesképo¿ty, s. p.
vevêci rekonstrukcebÿvalékotelnytak, aby
práce mohlybÿtzapoçatyje¿têvtomtoroce.
Potombyopêtovnÿprovozdoçasnêuzav‡ené
po¿tymohlbÿtobnovenvpolovinêroku2004.
Pro p‡edstavu, jakou po¿tu p‡ipravujeme,
poslouæí p‡ipojenÿobrázek.
Jakkolijetatosituacenep‡íjemná, nemá

çeskápo¿ta, s. p. jinou moænost‡e¿ení aæádá
Vás, váæenéklienty, a dêkuje Vámzapocho-
pení nastalésituace. Zna¿í stranyudêláme
v¿e proto, abytoto p‡echodné období bylo
co nejkrat¿í a mohlijsme Vás v nové po¿tê
p‡ivítat co nejd‡íve.

Va¿e Çeská po¿ta, s. p.

Çeskápo¿tadoçasnê uzavírá po¿tu Svitavy5

Charita Svitavyjejednímz poskytova-
telû sociálních sluæeb ve Svitavách, která
vsouçasné dobê nabízí obçanûm mêsta
sluæbu domácí péçe. Vzáj mu zkvalitnê-
ní aroz¿í‡ení svÿchsluæebbylo23. kvêt-
na2003otev‡enovespolupráci s Mêstskÿm
ú‡ademve Svitavách Centrumdenních
sluæeb�Svêtlanka� naJungmannovêuli-
ci. Hlavnímcílemnovê otev‡enéhoza‡ízení
je pomoc rodinám, které peçují o starého
çlovêka, arodinám, vjejichæpéçijeçlovêk
s mentálnímpostiæením. Svÿmi sluæbami za-
‡ízení umoæñuje setrvání klientû vdomácím
prost‡edí, aniæ bybyl naru¿enchoddomác-
nosti peçující rodiny apracovní kariéra pe-
çujícíchrodinnÿchp‡íslu¿níkû. Centrum
denníchsluæeb nabízí pomoc p‡i péçi otyto
obçany v Domovince pro seniory a Stacio-
ná‡i pro mentálnê postiæené.
Domovinkaprosenioryjeurçenasta-

rÿmlidem,jejichæzdravotní stavjestabilizo-
ván, ale kte‡í p‡esto nemohouzûstat bez do-
zorupeçujícíosoby. Titoobçané mají moænost
trávit çást dne ve zmiñovanémza‡ízení, kde
jimje poskytnuta komplexní péçe. Klien-
tûmjezaji¿tênadopravadoza‡ízení, strava

a nabídnut bohatÿprogramvyuæití volného
çasupodleindividuálníchzájmûa moæností.
Kvali�kovanÿpersonál zaji¿ƒuje klientûm
o¿et‡ovatelskou péçi a peçovatelské sluæby,
vjejichæ rámci nabízí koupání, pedikúru,
manikúru, masáæe, kade‡nickéúkony, apod.
P‡ijati nemohoubÿt klienti s úplnouimobi-
litou, s prokázanouagresivitouasinfekçním
onemocnêním. Poskytované sluæbyjsouza
úhradu, maximální poçet klientûje deset
osob. Provoz Domovinkyjekaædÿdenodpon-
dêlí dopátku, vdobêod7:00- 16:00hodin.

Vnávaznosti nasluæby Domovinkyna-
bízí Charita Svitavyrodinámtzv. respitní,
tj. úlevovoupéçi. Podstatasluæbyspoçívá
v moænosti dlouhodobêj¿íhopobytuklienta
vza‡ízení aæ podobujednoho mêsíce. Tato
pomocje urçena peçujícímosobám, které
nejsouschopnyzjakÿchkoli dûvodû(nap‡.
z dûvodûdovolené, lázeñskéhopobytu, atd.)
zajistit péçi osvéblízké. Klientijsouubyto-
váni ve dvou modernê vybavenÿchpokojích
ajejimzaji¿tênacelodenní strava, nabídka
programu a dohled. Nabízené sluæbyjsou
rovnêæ za úhradu, maximální kapacitalû-
æekje pro pêt klientû.

Stacioná‡proosobys mentálnímpo-
stiæenímje urçen pro klienty s diagnosti-
kovanÿmmentálnímpostiæením, kte‡í mají
splnênu¿kolní docházku. Za‡ízeníje ote-
v‡enojakæenám, tak muæûm, kriteriempro
nep‡ijetíjeprokázanáagresivitaainfekçní
onemocnêní. Za‡ízení nabízí têmto klientûm
dopravu doza‡ízení, stravua nêkolik aktivit
k vyuæití volnéhoçasu. Podlezájmuklientû
se poçítás ‡adouterapií atakés nabídkou
vÿuky, kterábude mít kondiçní charakter. Po-
skytovanésluæbyjsourovnêæzaúhradu, maxi-
málnípoçetklientûstacioná‡ejepatnáctosob.
Stacioná‡jevprovozuvev¿ední dny, odpon-
dêlí dopátku, v dobêod7:00- 16:00hodin.
Vp‡ípadê zájmu o nabízené sluæbyje

moænézískat p‡ihlá¿kupro klienty na níæe
uvedenéadrese, pop‡. je moænédomluvitsi
telefonickyneboosobnêinformaçní schûz-
ku. Pracovníci Charityrádi zodpovív¿echny
dotazyarovnêæ uvítajíjakoukoli dobrovol-
nickoua �nançní pomoc.
Kontakt: CHARITASvitavy, H‡bitovní 1,

568 02 Svitavy, tel. 461 534 897, Boæena
Hru¿ková, ‡editelka, Dagmar Krçmá‡ová,
DiS., odpovêdnápracovnice, e-mail: chari-
ta.svit @quick.cz.

Boæena Hru¿ková

Charita Svitavyinformuje
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Dne 7. çervna 2003 probêhlo ve slav-
nostní ob‡adní síni Mêstskéhoú‡aduSvita-
vydal¿í uvítánítêchnejmen¿íchdosvazku
obçanû na¿eho mêsta. Jiæ t‡etímrokemse
na p‡ípravê této akce podílí svÿmkultur-
nímprogramemi æákynêna¿í ¿koly. Pokaæ-
déje na nichznát mírné rozechvêní, aby
v¿e zvládlytak, jakje od nich oçekáváno.
Tentokrát byla nervozitaoto vêt¿í, neboƒ
vítalydoæivotai dêti svÿchuçitelû. Alev¿e
probêhlo bez chybiçky.
Myslímsi, æe�Vítání obçánkû�jevel-

mi pêknátradiceaæev¿ichni zúçastnêní si

odná¿ejí milé vzpomínky. I na¿e dêvçata,
kterávidí usmêvavé maminkya py¿néta-
tínky se svÿmi ratolestmi, si budou pama-
tovat kouzlotétochvíle. Organizáto‡i této
akce - pracovníci mêstského ú‡adu vçele
s Mgr. Ji‡ímPetremapaní ¢árkou ”eho‡o-
vou- spolus na¿imi dêtmi dêlají mocuæiteç-
nou vêc. Ataki v dne¿ní uspêchané dobê
si p‡ecejendokáæemenajít ças a umímese
zastavit, abychomsi p‡ipomenuli, æe nic
není tak dûleæitéjako ¿ƒastnárodina.

Vlasta Kosková
Z¢ T. G. Masaryka 27, Svitavy

Kdyænarodísemaliçkÿ... Trávu ne!Snástupemjarníhovegetaçníhoobdo-
bí atími pravidelného sekání trávy, bylo
odboremæivotního prost‡edí zji¿têno, æe
obçané mêsta, atozejménanasídli¿ti ro-
dinnÿch domkû vpravo od ulice Poliçské
avokolí ulice Vançurovyukládajítrávu
do sbêrovÿchnádob na komunální odpad
neboji p‡ikládají knádobámvplastovÿch
pytlích. Tímtoporu¿ujíustanovenívy-
hlá¿kyç. 1/2003 o systémushromaæ-
âování, sbêru, t‡ídêní, vyuæívání a od-
strañování komunálníchodpadû, çl. 2
- shromaæâování komunálního odpadu,
kterÿzakazuje ukládat do sbêrnÿch
nádob nap‡. dal¿í odpadjako zeminu,
stavební suƒ, trávu avánoçní stromky.
Souçasnêtaké poru¿ují ustanovení záko-
naç. 185/2001Sb., o odpadech. Komunál-
ní odpadze Svitavje odváæennaskládku
komunálního odpadu �B‡ezinka�, kdeje
ukládání tohoto odpadutakézakázáno.
Mêsto Svitavy má v¿ak prost‡ednic-

tvímTechnickÿchsluæeb mêsta Svitav
zaji¿tênovyuæití têchto organickÿchod-
padû, atov areáluTechnickÿchsluæeb
nalevo p‡i vÿjezdu z mêsta na Morav-
skouT‡ebovou. Zde mohouobçanétento
odpaduloæit po domluvês Technickÿmi
sluæbami - kontaktní osobypánové Klíç
a Kolouch, telefon 461 535 273. Cena
za uloæení çiní 100,- Kç za m3odpadu.
Æádáme proto obçany, aby s takto

vzniklÿmi odpady(trávou) nakládali vsou-
ladusezákonemoodpadechavyhlá¿kou
mêsta. Sbêrnénádobya plastovépytle
s uloæenoutrávounebudousvozovou
�rmouLIKOSvitavya.s. vyváæeny.

Ing. Pavel Çermák, OÆPLigaproti rakovinê Prahapo‡ádalaletos
jiæ VII. Kvêtinovÿ den. P‡ipadl nast‡edu
14. kvêtna. Díkypochopení ‡editelství SZ¢
Svitavyprobêhl Kvêtinovÿdeni ve Svita-
vách. Vulicích, ú‡adech aobchodech pot-
kávali na¿i spoluobçané dvojice dêvçat ze
st‡ednízdravotnické¿kolysezapeçetênÿmi
pokladnami, kammohli vhodit çástkudle
svéhouváæení(min. 20Kç) zanabídnutÿkvêt
mêsíçkuléka‡ského. Ve vêt¿inê p‡ípadûse
dêvçatasetkalas dobrouodezvoua pocho-
penímobçanû.
Mûæeme‡íct, æeceláakcebylavelmi zda-

‡ilá. V¿em, kte‡í p‡ispêli nadobouvêcsrdeç-
nê dêkujeme. Dêvçatûmse poda‡ilo v prû-
bêhuceléhodnenabídnout 2200ks kytiçek
mêsíçkuléka‡ského. Vÿtêæekz prodejespoçí-
tali pracovníci ÇSOBveSvitaváchapotvrdili,
æe ziskz prodeje kytiçekje 46.829,50 Kç.
Jakjsme se dovêdêli, Ligaproti rakovi-

nê Prahaz �nançníhoziskuVI. Kvêtinového
dne p‡ispêlaaktivnímkolektivnímçlenskÿm
onkologickÿmorganizacím, zajistila ¿irokou
informovanost o deklaraci právonkologic-
kÿchpacientû, vydalareedice preventivních
a poradenskÿchbroæur, p‡ispêlanaturnusy

rekondiçníchpacientskÿchpobytû, p‡ispêla
t‡emléka‡skÿmfakultámnavÿukumladÿch
léka‡û-diagnostikû, udêlilaCenuLigymladé-
muvêdci za nejlep¿í onkologickoupublikaci
azabezpeçilaexistenci centrapreventivní
a následné onkologické péçe.
Stejnê tomu bude i letos. Aprotoæe

VII. Kvêtinovÿdenprobêhl veSvitaváchve
spolupráci s ONKO klubemAREA, kterÿ
pracujep‡i OVSvazupostiæenÿchcivilizaç-
ními chorobami ve Svitavách, 20 %�nanç-
ního zisku vyuæije svitavskÿ klub pro svou
çinnost, tedy na podporurekondiçních po-
bytû pacientûs nádorovÿmonemocnêním.
Vy, kdoktêmtopacientûmpat‡íteachce-

te se spoleçnê s námi vrátit do bêæného
æivota, chcete upevnit svoukondici nare-
kondiçníchpobytechasetkávat ses dobrÿ-
mi p‡áteli, neváhejte ainformujte se p‡ímo
na OVSPCCHve Svitavách, Milady Ho-
rákové 16, tel. 461 53 53 25, nebo upaní
Zdeny Brandejsové na tel. 461 53 23 24.
Tÿdenní rekondiçní pobyt se uskuteçní ve
dnech16. - 23. srpnav Krásnémna Vyso-
çinê. Tê¿íme se na Vás.

-zb-

Onkologiçtípacienti dêkují

Tereza Dvo‡áková
vEUSTORY

Veçtvrtek22. kvêtna2003probêhlona
prezidiu Akademie vêd Çeské republiky
v Prazeslavnostní vyhlá¿ení druhéhoroçní-
ku mezinárodní dêjepisnésoutêæe EUSTO-
RY. Témaleto¿níhoroçníkuznêlo �Kamen-
nápamêƒ mého kraje- osudylidí vtêsnané
dopamátníkûve20. století�. Çeskéhokola
EUSTORYseletos zúçastnilo 157studen-
tûst‡edních¿kol z celé Çeské republiky,
kte‡í poslali do soutêæe 102 práce. Mezi
nimi bylataké práce studentky septimy
AsvitavskéhogymnáziaTerezyDvo‡ákové,
kteráv celkovémhodnocení soutêæe ob-
sadiladruhé místov Çeskérepublice. Na
slavnostnímvyhlá¿ení proto p‡ebralaz ru-
kouçestnéhop‡edsedyAkademievêdÇR
prof. Ing. RudolfaZahradníka, DrSc. a‡edite-
le ùstavuprosoudobé dêjiny AVÇRv Praze

Pokraçování nastr. 8
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Je¿têjste nemêlip‡íleæitost osahatsipoçí-
taç? Chcetesi vyzkou¿et,jakfungujeInternet
aelektronickápo¿ta? Právêpro Vásjetupro-
jekt Ministerstva informatiky, do kterého se
zapojiloi mêsto Svitavy.

GymnáziumSvitavya OAa VO¢ekono-
mickásestalyregionálními centry Národního
programupoçítaçovégramotnosti,jaksepro-
jekt o�ciálnê nazÿvá. Vpoçítaçovÿchuçeb-
náchtêchto¿kol mûæeteabsolvovat dvouho-
dinovélekcerûznépokroçilosti azamê‡ení.
Díky státní dotaci za nê zaplatíte pouhÿch
100nebo 150 Kç.
Projekt vznikl p‡edev¿ímprozájemceze

st‡ední astar¿í generace, alezúçastnitseho
mûæe bez vÿjimky kaædÿ. Za 4 mêsíce fun-
gování kurzûjimi vrámci ÇRpro¿lojiæ více
neæ13.000lidí, nejmlad¿ímubylo7anejstar-
¿ímu88let. Hlavnímcílemjeukázat conej-
¿ir¿íve‡ejnosti, æevyuæívánívÿpoçetnítechni-
kynemusí bÿtjenzáleæitostí ¿koloupovinné
mládeæe a poçítaçovÿchodborníkû. Obavy
jsouzbyteçnéi u úplnÿchzaçáteçníkû, pro-
toæe právê pro nê vznikla lekce �Poprvé
u poçítaçe�. Poçet úçastníkûjevædyomezen
na maximálnê 10, lektortedy mûæe indivi-
duálnê p‡izpûsobovat tempo vÿuky.
Registrace nakurzyjejednoduchá- pro

v¿echna centra v ÇRbylaz‡ízenajednotná
telefonnílinka844111 130, kdesezacenu
místníhohovorukaædÿdozví bliæ¿íinforma-
ce. Nabídkalekcíje pestráa najejímroz¿i-
‡ování se neustále pracuje.
1. �Poprvéupoçítaçe�(120 min.) - úçast-

ník se nauçí práci s klávesnicí a my¿í, vy-
svêtlenyjsoufunkcejednotlivÿchfunkçních
kláves, objasñuje se nabídka Start a práce
s plochou, popsánajerovnêæpodstatapráce
se soubory, sloækami astrukturou adresá‡û
(nap‡. jaksprávnê uloæit soubor).
2. �ùvoddointernetu�(120min.) - objas-

ní sezákladní pojmypro práci sinternetem
aelektronickoupo¿tou. Vyhledávání webovÿch
stránek, orientacevevyhledávaçi naportálu.
ùçastníksi zaloæí e-mailovouschránku, nauçí
se odesílat ap‡ijímat e-mailyadal¿í úkony.
3. �Internet pro pokroçilé� (120 min.)

- pokroçilévyhledávání nainternetu, uloæení
/staæenísouborû/obrázkûdopoçítaçe, odesílá-
níe-mailus p‡ílohounaadresuz adresá‡ekon-
taktû, práces adresá‡em, pokroçilévyhledává-
ní(fulltext, katalog, �rmy, obchody, obrázky)...
4. �Text� (2x120 min) -jaknejennapsat

agra�ckyvhodnê upravit text (nadpisy, odráæ-
ky, odstavce,...), alei zkontrolovat pravopis,
vyjímat akopírovat çásti textu, vloæit obrázek
çi tabulku, av neposlední‡adêsouboruloæit.
5. �Tabulka� (2x 120 min) - úçastníci

se nauçí vytvo‡it tabulku aseznámí s mno-
ha moænostmijejichvyuæítí v praxi. Pracují
s formátembunêk, sloupcûa‡ádkû, vzorci,
funkcemi, t‡ídênímdat, �ltry, grafy apod.

6. �Procviçování (120 min.) - úçastník
má moænost procviçit si dovednosti, které

získal vrámci ostatníchlekcí, pracuje sa-
mostatnê, ale lektorje mu k dispozici pro
konzultace. P‡ipravenyjsoucviçné p‡íkla-
dy, aleúçastník mûæepracovati navlastním
úkolu(sepsání æivotopisu, æádosti apod.)
PetraJanoková, Centruminternetu

Na ¿kole vp‡írodê
aænaSlovensku
Leto¿ní rokve 4. t‡ídê byl pro nás velmi

zajímavÿ. Nejenæejsme se hodnê nového
nauçili, dozvêdêli, vyzkou¿eli a proæili, ale
takéjsme vyjeli na exkurze do ZOOv Olo-
mouci, na dotykovouvÿstavu kvlastivêdê
do Poliçky, do dílny na vÿrobu modrotisku
v Ole¿nici a keramikyv Kun¿tátê. Zúçast-
nili jsme se nêkolika vÿtvarnÿch soutêæí
(také na podporuzaplavené praæské ZOO),
¿kolní sbírky na povodnêmi postiæenou zá-
kladní¿kolua dêtskÿdomov, proiráckédêti
jsmep‡iná¿eli nejd‡íve¿kolní pot‡ebya na-
posledyply¿ové hraçky, aby dêti neplakaly.
Vyvrcholenímale byl ná¿ tÿdenní pobyt

v p‡írodêu PoçúvadlapodSitnom. Mêlijsme
velkéobavy,jakbudemenaSlovenskurozu-
mêt ajaktotamvypadá. Kdyæjsme mêli hoto-
vé pasyasbalené kufry, nemohlijsmese uæ
doçkat. Celÿtÿdenbyl úæasnÿ! V¿udekolem
nás nádherné bukovélesy, çekalo nás pozoro-
vání rostlinazví‡at ujezera, vÿ¿lapnanej-
vy¿¿í horu¢tiavnickÿchvrchûSitno(1009 m),
vÿlet do Banské¢tiavnice, prohlídkazámku
Antol i s podrobnou vÿstavouæivoçichûto-
hoto kraje, sestup 35 mdo starÿch dolû,
ukázkasokolnictví. Amimotospoustaher, zá-
bavy asoutêæení o Strompoznání.
Nikdynatentotÿdennezapomeneme(vædyƒ

nêkte‡í z nás byli takhle bezrodiçûpoprvé)
a p‡ipomínat námto budou nejenfotogra�e
a deníky, ale také p‡átelství s p‡ed¿koláky
ze Sliaçe, kte‡í s námi vchatê bydleli a do-
pisujeme si s nimi.
Moc dêkujeme MêùSvitavy, kterÿ nám

zaplatil cestu autobusem, a na¿im uçitel-
kámH. Vaisové, Z. Ry¿ánkové, J. Novotné,
L. Kvasniçkové, B. Kotlárové a R. Veselé,
æe pro nás v¿echnozorganizovaly.
Co nás asi çeká p‡í¿tí ¿kolní rok?
Æáci çtvrtÿcht‡íd Z¢ Felberova

Nebojte se poçítaçe,
seznamte se s Internetem
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Pokraçovánízestr. 7
PhDr. Old‡ichaTûmyvêcnoui �nançní od-
mênuap‡edev¿ímjednuz hlavníchcen-tÿ-
denní studijní pobyt v Berlínê.
Práce Terezy Dvo‡ákové se zabÿvala

historií �Hájehrdinû�veSvitavách, místa,
které si po první svêtové válce vybrali nê-
meçtí obyvatelé Svitav k uctêní památky
padlÿchvesvêtovéválce. Postupnêzdebyl
budováncelÿparkovÿkomplex, kterÿp‡ed
druhousvêtovouválkouhojnênav¿têvovali
svitav¿tí obyvatelé. Po druhésvêtové válce
byl v¿akpamátníkzniçenajakourçitáiro-
nie dêjinnatomto místêvznikl tzv. Pionÿr-
skÿ háj. Dnes zde stojí hotel Schindlerûv
háj.
VEUSTORYsesdruæujípartnerskéorga-

nizaceze 14evropskÿchzemí. Hlavnímcí-
lemsoutêæeje podnítit evropské studenty,
abysevrámci regionálníchvÿzkumûkriticky
vyrovnali s minulostíspoleçnosti. Témaleto¿-
níhoroçníkutak mapovaloosudylidí, pom-
níkû, památníkû, h‡bitovûatd. (od1. svêtové
válkyaæ dosouçasnosti) z regionuúçastní-
kûsoutêæe. Pomníkyjsoutotiæ svêdectvím
nejenomsvédoby, alei lidí, kte‡íjestavêli
nebo bourali.

Vladimír Vele¿ík
GymnáziumSvitavy

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

p‡ij mou

ZAHRADNïKA-ZAHRADNICI
Poæadavky:
Vzdêlání vzahradnickémoboru (moæno
i absolvent), ‡idiçskÿprûkaz sk. B.
Nabízíme:
Perspektivní zamêstnání, dobrétechnic-
ké zázemí.
Nástup moænÿihned.
Kontakt:
Tovární 28, Svitavy
tel. 461 535 273- paní Fadrná

603 187 418- pan Klíç
e-mail: radim.klic@svitavy.cz

Tereza Dvo‡áková...

Tereza Dvo‡ákováposkytujerozhovorredak-
torovi Çeskéhorozhlasu
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Akcezaçala29. kvêtnana¿kolnízahradê,
kdejsmesi my, æácit‡ídyVI. Aa VII. BSpe-
ciální ¿kolyveSvitavách, postavili stany. Ty
jsme dopoledne vyuæili ke svÿmhrám(pe-
xeso, karty, spoleçenskéhryatd.) a povÿbor-
némobêdêjsmese vydali najít pramen‡eky
Svitavy. Cesta byla dlouhá, ale nakonec vel-
mi úspê¿ná. Upramene nás çekalazajímavá
hravlese. Mocse námzlesanechtêlo, ale
hladachuƒnaveçe‡i nás popohánêlzpátky
ke¿kole. Neæ seslunceschovalo, stihlijsme
sevydovádêt na¿kolní zahradê. Spát se nám
moc nechtêlo, ale únavabylasilnêj¿í atak
jsmezalehli vtêlocviçnêdospacíchpytlû.

Ráno, po probuzení do krásného slu-
neçného dne, nás çekalasnídanê a po ní
následoval dêtskÿden. Naprostornou¿kol-
ní zahraduzanámi p‡ijeli p‡íslu¿níci Poli-
cie ÇR. Kynologovép‡edvedli, k çemujsou
policistûmpot‡ební a dûleæití speciálnê cvi-
çení psi. Dêti, které se ve ¿kole setkávají

s canisterapií, mêli moænost vidêt rozdíl
mezi psycviçenÿmi kochranêaobranêapsy
cviçenÿmi kterapii. Velkÿúspêch mêlapoli-
cejní auta, do kterÿchsi æáci mohli sednout,
prohlédnoutsijea pustitzvukovousignali-
zaci. Ani policejní zbranê aodêvy nezûstaly
bez pov¿imnutí. Neménêúspê¿nábylajed-
notkas neprorazitelnÿmi ¿títy. Nazávêrjsme
mêli moænost vyzkou¿etsijakoanarchistic-
kÿdavpevnosttohotooddílu. Díkypeçlivê
p‡ipravenému programu získali æáci vêt¿í
a hlub¿í p‡edstavuo práci policistû. Dêku-
jemejimatê¿íme se na dal¿í spolupráci.

Programpakpokraçovalsoutêæemi aopé-
kánímpárkû, uçitelé si pro nás p‡ipravili
rûzné disciplíny, nap‡. barevné arychlé
rozmístêní kostek, bêhs kelímkemvodyna
hlavê, bêhs pingpongovÿmmíçkemnapál-
ce... Na¿e pozvánítaké p‡ijali as p‡ípravou
soutêæí pomohli vychovatelé z �Kroku�.
Velkáçást dêtíjeznáajejichp‡ítomnostje
potê¿ila. Teplé asluneçné dopoledne se
vyda‡ilo av¿echny dêti byly nad¿ené.

Stodolová, Dvo‡áková

Vÿletkpramenu ‡eky
SvitavyaDêtskÿden

Maæoretky
zmalé ¿koliçky
Maæoretky BABETYa malé BERU¢KY

dêlají radost celé ¿kole. Jiæ çtvrtÿmrokem
vystupují na spoleçenskÿch akcíchjako
jsou plesy, Dny matek. Dny dêtí, na spor-
tovních kláních, ¿kolních akcích, charita-
tivních akcích protêlesnê postiæené dêti
a na nesoutêæních p‡ehlídkách v Libinê
a Moravské T‡ebové.
Babetydospêlyvjuniorkyatançí v no-

vÿchkostÿmech. Vkvêtnusezúçastnilyzahá-
jení zda‡ilé ¿kolní vÿstavy �Krok za krokem
¿kolnímrokem�, kdedêtiz celé¿kolyvystavo-
valy vÿrobky z vÿtvarné vÿchovy apracovní
çinnosti. Navÿstavêsetakobjevilybatiko-
vanéubrusy, malovanékameny, spoustytroj-
rozmêrnÿch p‡edmêtû avÿkresû, zhotove-
nÿchrûznÿmi technikami. Rodiçûmpakdêti
rozdávalyvlastnoruçnê upeçené cukroví.
Zájmováçinnost na na¿í ¿koleje velmi

pestrá azajímavá, protojsemserozhodli
ukázat ¿ikovnost na¿ichdêtí nejenrodiçûm,
alei ve‡ejnosti.

Vêra Betlachová, Z¢ Laçnov

Kaædÿ konec ¿kolního roku v M¢ na
Vêtrnéulici vrcholí kulturními akcemi. Le-
tos v kvêtnu se vsále kina Vesmír konal
v po‡adíjiæt‡etí�Májovÿkoncert�. Dêti
se svÿmi uçitelkami p‡ipravily pro své ro-
diçe bohatÿ kulturní program. ùvodní vy-
stoupení pat‡ilotêmnejmen¿ímase svÿm
pásmem�Hrajeme si azpíváme� roztles-
kali p‡eplnênÿsál kina. Poté malétaneç-
nice p‡edvedly �Taneçek pro princezny�
a nejstar¿í dêti se pochlubily krokovÿmi
variacemi lidovÿch písní. Rytmus aradost
z pohybunechybêl ani v pásmupodnázvem
�Sportovní¿koliçka�. Odtanceasportujsme
se p‡enesli k malÿmmuzikantûm. Rodiçûm
se p‡edvedlo 30flétnistûze �Spec. pavi-
lonurespirikû�. Do pohádkynás zavedly
dêti z dramatického krouæku azávêr pat‡il
60çlennémupêveckémusboru�SVITAVÅ-
ÇEK�na¿í M¢. Programtrvaltémê‡hodinu
a pûl a dêti p‡edvedlytak‡kaprofesionální
vÿkony, za coæ byly odmênêny bou‡livÿm

potleskemdivákû. Vp‡edsálí kinabylana-
instalovánavÿstavavÿtvarnÿchprací dêtí,
vÿtvarného krouæku na¿í M¢ afotodoku-
mentací byl rodiçûmp‡edstaven ozdravnÿ
projekt �Plnêintegrovanápéçe orespiriky
v podmínkách M¢�.
Zda‡ilouakcíbylatakéOslavaDnedêtí.

Prûvod 130dêtí v karnevalovÿch maskách
zadoprovodudêtskédechovéhudby�ÇTY”-
LïSTEK� vzbudil znaçnÿohlas. Nejenæe vy-
lákal obyvatelesídli¿tê doulic, alezastavil
nachvíli i dopravunasídli¿ti v Lánech. Na
zahradê M¢bylaprodêti p‡ipravenadisko-
téka, rej masekasvéschopnosti mohlydêti
p‡edvést na sportovních stanovi¿tích, kde
je çekala odmêna v podobê omalovánek
asladkostí, kterénámvênovalyobchodní
domy COOPDISKONTa ALBERT.
Dal¿ími akcemi pakje¿tê byly: Rozlou-

çení p‡ed¿kolákûs M¢(pro 49odcháze-
jících dêtí ajejichrodiçe p‡ipravila kul-
turní programhudebnískupina�ADMIRÅL
FRANKLIN�zeZ¢Felberova, poukonçení
programu¿erpování dêtí, p‡edávání diplomû
adrobnÿchdárkû), Ukázkováhodinaangliç-
tiny pro rodiçe, turistická vycházka kryb-
níkusesportovními soutêæemi, vÿlet nahrad
Svojanovacyklistickÿvÿlet prodêti arodiçe,
kterÿjiæ popáté realizoval ozdravnÿpavilon
respirikû, letos do areálu Cihelna. Nechy-
bêly sportovní soutêæe, malování na chod-
níku, diskotékaagrilování bu‡tûa makrel.
Chtêlabychtoutocestoupodêkovatv¿em,

kte‡í v¿echnyvÿ¿euvedenéakcep‡ipravili
neboobohatili svÿmi vystoupeními, zejmé-
na uçitelûmadêtemze ZU¢ aZ¢ na Vêtrné
ulici. Marie Grmelová

Konec ¿kolního roku
vna¿ímate‡ské ¿kole
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Nezapomínejte, æei cyklistaje‡idiçajízd-
ní koloje vozidlo, na kterémnesmí chybêt
æádnásouçást povinnéhovybavení. Prokaæ-
déjízdní kolojsou povinné tyto çásti:
dvênasobênezávislé, úçinnébrzdy, vp‡edu
svêtlomet bílé barvy, p‡ední odrazka bílé bar-
vy, zdroj elektrického proudu(nebo dynamo),
vzadu çervená svítilna se zdanímobrysovÿm
svêtlem, zadní odrazkaçervené barvy, æluté
odrazky naoboustranáchpedálû, oranæové
odrazky na paprscích kol, zaslepené konce
‡ídítek.

Doplñkovÿmvybavenímjízdníhokolamûæe
dálebÿt pomocnésedlo(prodítê) nebopomoc-
nÿmotorek. Toalepouzep‡i splnêní podmínek
danÿchpodle p‡íslu¿néhozákona. Mezi po-
vinné vybaveníjízdního kolajiæ nepat‡í blat-
níky, policistéjealez dûvodu moænéhozne-
çi¿têní odêvu doporuçují pouæívat i nadále.
Od 1. çervence 2001 musí mít v¿echna

kolauvedenánatrhpotomtodatunasnadno
dostupnémmístê(rámu) trvanlivêvyznaçeno
dob‡eçitelnévÿrobní çísloneboelektronic-
kÿnosiçtakovétoinformace, kterÿje pevnê
spojens rámemjízdníhokola. Doporuçujese
také, abysi majitelé svájízdní kola nechali
zaevidovat u mêstské policie. Od uvedené-
ho datataké nesmí bÿt vsilniçnímprovozu
za sníæené viditelnosti pouæitojízdní kolo,
které není projízduza sníæené viditelnosti
vybaveno. Tytoinformace musí bÿt uvedeny
v návodu kobsluze kaædéhojízdního kola.
Správnévybaveníjízdníhokolachrá-

ní Va¿i bezpeçnost. Brzdyv p‡ípadêpot‡e-
byumoæñujícyklistovi zpomalit neborychle

zastavit. Zvonek slouæí k vçasnému odvrá-
cení nebezpeçí,jehopouæitímlzeupozor-
nit ostatní úçastníkysilniçníhoprovozuna
hrozící nebezpeçí. Kryt‡etêzuchrání p‡ed
zachycenímodêvu a moænémpádu z ko-
la. P‡ední bílé svêtlo nejenæe svítí nacestu
zasníæenéviditelnosti, alezároveñcyklistu
zviditelñuje i z dálky. Zadní çervené svêtlo
vás zviditelñujezezadu. P‡ední bíláazadní
çervenáodrazkazasníæenéviditelnosti zvidi-
telñujíjakzep‡edu, takzezadu, p‡i osvícení
jinÿmvozidlem. Oranæovéodrazkyvevÿple-
tu kol zvÿrazñují z boku aæluté odrazky na
pedálech çiní cyklistu viditelnÿmzejména
pro‡idiçe, kte‡íjej zrovna míjejí nebop‡ed-
jíædêjí. Zdroj elektrického proudu by mêl
zaji¿ƒovat svítivost svêtel po dobu nejménê
1,5 hodiny bez p‡eru¿ení.
Nikdynezapomeñte, æe p‡edjízdou

musímeujízdníhokolazkontrolovat:
utaæení matic a¿roubûukol, stav pneuma-
tikajejichnahu¿têní, stavafunkçnost brzd,
funkçnost osvêtlení, napnutÿa namazanÿ‡e-
têz, çistotuodrazek afunkçnost zvonku.
Vidêt a bÿt vidênje velice dûleæité,

protojenutnévædyvçaspouæít osvêtle-
níjízdního kola.
Cyklistaje ‡idiç, tedyje povinen dodr-

æovat pravidlasilniçníhoprovozu, chovat se
ohleduplnê, respektovat zákaz poæívání alko-
holu p‡ed a bêhemjízdy a p‡i jízdê nejíst
a netelefonovat. Vædyjet‡ebaplnêsevêno-
vat ‡ízení, opak byse nemusel vyplatit.

npor. Stanislav Dobe¿
tiskovÿ mluvçí PÇR

Náv¿têva zPrahy
veSpeciální¿kole ve Svitavách

Dne 21. kvêtna nav¿tívil mêsto Svitavy
Mgr. Viktor Sekyt - zástupce kancelá‡e
Radyvládyçeskérepublikyprozáleæitosti
rómské komunity. Kromê pracovníchzále-
æitostí, které setÿkalyp‡edná¿kyo historii
rómské komunity pro studentyrómskÿch
¿kol a uçili¿ƒ ve Svitavách, nav¿tívil i na¿i
Speciální ¿kolu. PanSekyt sezajímal o pro-
gramavÿuku v Nultémroçníku, spoleçnê
jsme se radili, jak dále roz¿i‡ovat çinnost
avolnoçasové aktivityrómskÿchdêtí. Pro-
toæe Nultÿroçníkjeumístênv prvnímpat‡e
pomocné¿koly, nav¿tívil p‡i této p‡íleæitosti
i prostory pomocné azvlá¿tní ¿koly.

Beseda se zástupcem Rady vlády ÇR
probêhla neformálnê. Opêt jsme o krûçek
dál. Jsme rádi, æe pan Sekyt pozvání do
Speciální ¿koly ve Svitavách p‡ijal ase-
známil ses kladyazápory, které nástrápí.
Vê‡íme, æes nímzûstanemevkontaktui na-
dále. Besedy se zúçastnili: místostarostka
Svitav MarcelaSezemská, vedoucí odborû
Mêù¢árka ”eho‡ováa Mgr. Ji‡í Petr, koor-
dinátor prevence kriminality MêùErich
Stündl, zástupce obçanskéhosdruæení Da-
jori pan Danihel a‡editel Speciální ¿koly
PhDr. Igor Kloss.

J. Ma¿lánová, L. ¢ikulová z krádeæesecestousnaæil zbavit kradeného
mobilu.
• Sæádostí o pomocsena mêstskoupo-

licii mimojinéobracejíi zdravotníci. Nap‡.
dne 3. 6. volali z chirurgické ambulance,
kde mêli p‡i o¿et‡ení probléms opilouæe-
nou; 8. 6. ve 14hodinasistovalahlídkana
æádost pohotovosti uvÿjezdu k pacientovi,
kterÿvyhroæoval sebevraædou; 9. 6. doprová-
zeli stráæníci praktickéholéka‡ek dal¿ímu
psychickynaru¿enémupacientovi; naæádost
personálunemocnicetaké kontrolovali par-
kování vozidel p‡edvchodem.
Pirátisilnic. Stráæníci v poslední dobê

zaznamenali nêkolikp‡ípadûhazardníjízdy
osobníchautomobilû. Rûznÿch�p‡edvádê-
ní�, co v¿echno‡idiç �umí� acojeho auto
vydræí, se dopou¿têjí velmi mladí ‡idiçi, za
plnéhoprovozuadokoncei nakomunikacích
I. t‡ídy. Ohroæují nejen sebe, ale i ostatní
úçastníkysilniçníhoprovozu, vçetnêchodcû
nachodnících. Stanete-li senáhodnÿmsvêd-
kemjízdytakového�frajera�, kterÿsvé�umê-
ní� za doprovodu úpêjících brzd p‡edvádí
nap‡. uprost‡edk‡iæovatky, neváhejteinfor-
movat dopravní policii. M. Sádlíková

Cyklisté, víte jakmávypadat
správnê vybavené jízdníkolo?

• 29. 5. stráæníci provê‡ili oznámení ob-
çana, æe na Purkyñovê ulici stojí vozidlo,
které mározbité boçní okénko. Oznámení
sezakládalonapravdêa dlezji¿tênÿchpo-
znatkûvzniklopodez‡enízespáchánítrest-
ného çinu. Místo bylo zaji¿têno a dal¿ího
¿et‡ení se ujala PÇR.
• 5. 6. pojednéhodinêv noci byli obslu-

houkamerovéhosystémuzaznamenáni vdol-
ní çásti námêstí dva muæi, zjevnê podnapilí,
jaknasedají doosobníhovozidlaas vypnu-
tÿmi svêtlyodjíædêjí. NáslednákontrolaPo-
licie ÇRpotvrdila, æe‡idiç‡ídil vozidlo pod
vlivemalkoholu. Navícvzniklopodez‡ení, æe
uvedenÿmuæ, cizístátní p‡íslu¿ník, sezdræu-
je na na¿emúzemí bez povolení. Odvacet
minut pozdêji toto vozidlo ‡ídil dal¿í çlen
posádky, rovnêæ podvlivemalkoholu.
• 9. 6. oznámilajednaæena, æejí vres-

tauraci nêjakÿ muæ ukradl kabelku. Oba
zúçastnêní - jak po¿kozená, tak podez‡elÿ
z krádeæe- byli podohodês Policií ÇRp‡e-
vezeni naobvodníoddêlení. Muæpodez‡elÿ

Nalince156
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Poçátkyleteckého modelá‡ství veSvita-
váchje moænoza‡aditjiæ do prvníchpová-
leçnÿchlet. Po skonçení II. svêtové války
vznikl veSvitaváchAeroklubrepublikyÇes-
koslovenské, do kterého byli za‡azeni i le-
teçtí modelá‡i.

Odroku1953ve mêstêpracoval modelá‡-
skÿkrouæek, kterÿsescházel v budovêsta-
réradnicenanámêstí. Natytopoçátkyjsou
v na¿emklubujiæ pamêtníci, ato paní Ka-
lábová, pánové Rybák, Matal, Samek a Me-
lík. Vté dobê se modelá‡i vênovali tvorbê
p‡eváænê volnÿch modelûkategorie vêtronê
A2 a motorovÿch modelû C2. Po‡ádaly se
Zimní soutêæeo putovní ¿tít profesora Petru-
seatatosoutêæselétás p‡estávkami dodnes
jakopohár DDM,jiæ 31. rok. Vroce 1958
se na h‡i¿ti utabákovétovárny konala první
soutêæ upoutanÿch modelû.
Odroku1963pracují modelá‡skékrouæky

ve spolupráci s DDM, v následujících dvou
letechseroz¿í‡ilyo nové çlenyz Poliçky, Li-
tomy¿le, Moravské T‡ebovéa Rychnovana
Moravê. Létalosevÿhradnês volnÿmi modely,
neboƒproupoutané modelyjiæ nebylovhod-
né místo. Vletech1967zaçalyprvní pokusy
s modely‡ízenÿmi rádiemavroce 1974byla
uspo‡ádána první soutêæ kategorie RC-V1.
Vroce 1978byladouæívání p‡edánabÿvalá
cihelna atímse zaçal uskuteçñovat ná¿
dlouholetÿseno vybudování modelá‡ského
stadionuproupoutané modely. Jiæzadvaroky,
15. kvêtna 1980, se zde konala první sou-
têæ, ato krajskÿ p‡ebor upoutanÿch modelû.
Vroce1984bylvybudovánkruhprokategorii
Combat. Kúplnému dokonçení modelá‡ské-
ho stadionu �Cihelna� zbÿvalo dobudovat
asfaltovouplochuorozmêru65x50 metrû,
kteráby mêlavíceúçelovévyuæití- upoutané
modely, rádiem‡ízené modelyletadel a aut
apod. Tatoplochabyladokonçenavroce1990
ao çty‡i roky pozdêji byla nastadionuvy-
budována budova pro RC auta. Vobdobí
let 1996- 2000sepostavilyçty‡i buñkypro
sociální za‡ízení, bufet asklad.

Pûl stoletímodelá‡û ve Svitavách
aneb50rokûorganizovanéhomodelá‡stvíveSvitavách

Automodelá‡i pracují p‡i Modelklubu
Svitavyjiæ odroku 1978. Vletech 1983
aæ 1989ve mêstê pracovali takéæelezniç-
ní modelá‡i, vroce 1984zaçal pracovat
i krouæekplastikového modelá‡ství. Vsou-
çasné dobêse modelá‡i vesvitavskémklu-
bu zabÿvají p‡eváænê upoutanÿmi modely,
volnÿmi modely, RC modely letadel a RC
modely aut.
Jiæ odpoçátkusvéçinnosti dosahovali

svitav¿tí modelá‡i dobrÿch aæ vynikají-
cích vÿsledkû. Pravidelnê se zúçastñovali
okresních p‡eborû ve v¿ech kategoriích,
kdezískali nêkolikdesítektitulûp‡eborní-
kû. Obdobnásituaceje u krajskÿch p‡e-
borû, kde získali mnohotitulû p‡eborníkû
v kategoriích A2, B1, B2, U¢, F2C, F2A,
F2D, rodeo a RC aut. ùçastí na krajskÿch
p‡eborechsi vybojovali i úçast na mistrov-
ství Çeskoslovenské pop‡ípadê Çeské re-
publiky. Za dobré sportovní vÿsledky bylo
nêkolik çlenûvyhodnoceno nejenokres-
nímú‡adem, ale i krajskÿma úst‡edním
vÿboremsvazu modelá‡û. Nejvêt¿íhoúspê-
chujsme dosáhli vletech 1999aæ 2002,
kdy çlenové klubuzískali 4xtitul mistra
republikya3xdruhé místo. Vkategorii F2D
set‡i çlenové probojovali aæ na mistrovství
svêta.
Od poçátku modelá‡ské çinnosti po‡á-

dali çlenové klubuve Svitaváchsoutêæe.
Zaçínali s volnÿmi modely, pozdêji s upou-
tanÿmi modely, a bylytojakve‡ejnésoutê-
æe, taki krajské p‡ebory. Vroce 1984 nás
Çeskÿúst‡ední vÿbor modelá‡ûpovê‡il po-
‡ádánímMistrovství ÇRupoutanÿch mo-
delû, v následujícímroce jsme po‡ádali
p‡eborÇSRdruæstevjuniorûkategorieSUM
a RC-V2. Od té doby se v po‡ádání Mist-
rovství ÇRupoutanÿch modelû pravidelnê
st‡ídáme s ModelklubemHradec Králové.
Vroce 1980se konal první krajskÿp‡ebor
modelûaut atímzaçalasportovní éraauto-
modelá‡ûjakelekter, taki çuâákû. Velkého
rozmachuvtéto kategorii dosáhli v období

let 1989- 1995, kdy se konaloi nêkolik
mistrovství ÇR.
Vletech 1998 a 1999 po‡ádal Model-

klub Svitavy Svêtovÿ pohárleteckÿch mo-
delû kategorie F2Aa F2B, vroce 2002
Svêtovÿ pohár kategorie F2D. Modelklub
Svitavypo‡ádákaædoroçnêokolo 27soutê-
æí a p‡eborû. J. Samek

Modelá‡skÿstadion nacihelnêv roce 1980. Foto archiv Modelklubu Svitavy.

Vynikající vÿsledky svitavskÿch kul-
turistûpodvedenímtrenéraJosefa Hÿbla
z FITcentra na krytémbazénuzahájil La-
dislav HOUSERv kategorii mlad¿íchdo-
rostencûobhajobouloñskéhotitulu mistra
ÇRajiæ podruhésestal absolutnímvítê-
zemmistrovství. P‡esto, æe muje¿tê nebylo
16let, startoval i mezi star¿ími dorostenci.
Na mistrovství Moravyzvítêzil ve své ka-
tegorii a na mistrovství ÇRobsadil druhé
místo. Reprezentaçní debut zúroçil t‡etím
místemna mezinárodním mistrovství Slo-
venskastar¿íchdorostencû. Poprvé mezi muæi
soutêæil i juniorskÿ vicemistr svêta Slavoj
BEDNÅ”ana mistrovství Çechzvítêzil vka-
tegorii do 90kg. Zlatÿúspêchzavr¿ilazis-
kemtitulu mistrynê Evropyjuniorek Kamila
KOUTNÅ. V¿emblahop‡ejeme.

J. Houser

Svitav¿tí
kulturisté úspê¿ní

Kamila Koutná,juniorská mistrynêEvropy.
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Distribuci
tohoto çasopisuzaji¿ƒuje �rmapanaLubomíra Pospí¿ila.
S nesrovnalostmi v doruçování seproto
obracejte p‡ímo natuto �rmu, telefon
608024 585. Do vyçerpání zásobje ça-
sopis k dispozici vInformaçnímcentru
mêsta Svitavy na námêstí Míru48. P‡í¿tí
çíslo vyjde 28. 8. 2003.

Mêsto Svitavy hostilo na svÿch sporto-
vi¿tích 931 olympionikû atrenérû celkem
v pêti sportovních odvêtvích. Za krásného
sluneçnéhopoçasíjsmebyli svêdkyvÿbor-
nÿchvÿkonûvplavání, fotbalu, show-downu,
basketbalu a volejbalu. Témê‡tÿden pra-
covaly bez ohledu na ças a únavu desítky
dobrovolnÿchorganizátorûapo‡adatelû, pra-
covníkû¿kol a¿kolníchjídelen, aby Olym-
piádaprobêhlanaté nejlep¿í úrovni. Spoko-
jenétvá‡e mladÿchsportovcû- olympionikû
aslova uznání a díkû odtrenérû avedou-
cíchvÿpravjsoudoklademtoho, æe Svitav-
¿tí odvedli vÿbornou práci.
Vedení mêstai touto cestou dêkuje v¿em

po‡adatelûmza bezchybnou organizaci na
sportovi¿tích, v¿em‡editelûmapedagogûm
¿kol, kte‡ísepostarali o ubytování, v¿empra-
covnicímjídelen, které sportovcûmvÿbornê
va‡ily, mêstskéi republikové policii za
dohled nad bezpeçností her, divákûmza
povzbuzování av neposlední ‡adê v¿emoby-
vatelûmna¿eho mêstazatrpêlivost atole-
ranci k omezením, kterájim Olympiáda
zpûsobila.
Díky Vámv¿emdostaly Svitavyjedniç-

kuod mladÿchsportovcûze v¿echçtrnácti
krajû na¿í republiky.

Svitaváci sena Olympiádêneztratili.
Vreprezentaçníchdruæstvech Pardubického
kraje bylyvidêt vÿrazné vÿkonysvitavskÿch
sportovcû, çlenûoddílûTJ Svitavy. Nejvêt-
¿ího úspêchudosáhli basketbalisté, kte‡í
vybojovali st‡íbrnou medaili. P‡içinili se
oto brat‡i MartinaJan¢paçkové, Petr So-
bola a Miroslav Teplÿ. Krûçek od medaile
zûstalaplavkynê Karolína Ví¿ková, kdyæ
vzávodê na 100 mprsa obsadila çasem
1:17,90çtvrté místo. Oporoureprezentace
krajebyl svitavskÿvolejbalista¢têpán Ry¿á-
nek(5. místo) av druæstvudêvçatsi svéode-
hrálaNatálie ”íhová(6. místo). Velmi cenného
umístêní dosáhli çlenatletickéhooddílu
Ond‡ej Kliçka, kterÿvbêhuna1500mobsa-
dil çasem4:31,76osmé místo.

P‡ipravili: M. Sezemská aJ. Petr
(Pozn.: KOlympiádêseje¿têvrátímevp‡í¿tím
çísle Na¿eho mêstaa uvedemepodrobnosti.)

HryprvníOlympiádysOrbitem pro dêti ÇR 14.-19. 6. 2003

Pozvánka
na basketbal
Kvali�kace pro ME2004
v basketbaluæendo 20let
ve sportovní hale Na St‡elnici:
9. 7. Slovinsko- Chorvatsko (17:00)

Turecko- ÇR (19:00)
10. 7. Chorvatsko- Rakousko (17:00)

ÇR- Slovinsko (19:15)
11. 7. Turecko- Chorvatsko (17:00)

Rakousko- Slovinsko (19:15)
12. 7. Slovinsko- Turecko (17:00)

ÇR- Rakousko (19:15)
13. 7. Turecko- Rakousko (17:00)

Chorvatsko- ÇR (19:15)
Závêreçnÿceremoniál

Show-downse hrál vtêlocviçnêZ¢Felbe-
rova. Foto I. Hudeçek.

Vítêznáradostpardubickÿchvolejbalistû- hráli nakurtechza Národnímdomem. ¢tê-
pán Ry¿áneks çíslem12 uprost‡ed. Foto I. Hudeçek

Vednech12.-15. çervna2003sev Nym-
burkukonalo mistrovství Evropyjuniorûvsi-
lovémtrojboji, kterého se zúçastnil i Tomá¿
Lacko(20let) z oddílusilovéhotrojboje

TJ Svitavy. Vsilné konkurenci 12závodní-
kû obsadil vÿborné 5. místo svÿmnovÿm
osobnímrekordem640 kg. Tímto umístê-
nímsestalrovnêænejúspê¿nêj¿ímzávodní-
kemcelé çeskéreprezentace.

L. Lacko

Silovÿtrojboj
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