
Æáka student
roku 2003Vposledníden¿kolníhoroku, 27. çervna,

se v ob‡adní síni svitavské radnice usku-
teçniloslavnostní vyhlá¿ení vÿsledkûanke-
ty �Nejlep¿í æák astudent mêsta Svitavy�
zarok 2002/2003.
Vkategorii �Nejlep¿í æák� byli natitul

nominováni: Luká¿ Dvo‡ák, æák5. t‡ídyZ¢
na Riegrovê ulici, a Pavla Pokorná, æákynê
9. t‡ídy Z¢ na ulici Sokolovské.
Vkategorii �Nejlep¿í student� byli no-

minováni: Larisa Kiriçenko, studentka 3.B
St‡ední zdravotnické ¿koly, Lubo¿ Nespê¿-
nÿ, student t‡ídy 3.I St‡edního odborného
uçili¿tê a uçili¿tê, Tomá¿ Pa‡ízek, student
septimyAGymnáziaSvitavya DanielaVrá-
belová, studentka2. AObchodní akademie
a VO¢ESvitavy.
Vítêzkami ankety pro ¿kolní rok

2002/2003RadamêstaSvitavyvyhlá-
silaPavluPokornoua LarisuKiriçenko.

-svj-
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DNES ÇTëTE:Zjednánízastupitelstva • Jakje
to s kvalitoupitnévody • Prob-
lémsprejerství • Informacezod-
borû Mêù, ze ¿kol, zájmovÿch
asportovních organizací • Po-
zvánkanasportovníakce • Kul-
turní kalendá‡LUCERNA

Odhalenípamátníku
na æidovském h‡bitovê

Mêsto Svitavysi dovoluje
pozvatsvéobçanynaslavnost-
níodhalenípamátníkuup‡íle-
æitosti dokonçenípietníúpravy
æidovského h‡bitovave Svita-
vách. Památník,jehoæautorem
jeJi‡í Vêneçek, bude odhalen
zap‡ítomnostivÿznamnÿchhos-
tí, p‡edstavitelûIzraelskéhovel-
vyslanectvív ÇR, Æidovskéobce
v Praze a Brnê, Senátu ÇR,
parlamentuÇRaPardubické-
hokrajev nedêli 14. zá‡í2003
v 11:30hodin. Odjezdnaæi-
dovskÿh‡bitovjeprove‡ejnost
organizovánautobusemodbu-
dovy Mêstskéhoú‡adu(Langro-
vyvily) v 11 hodin.

VeSvitaváchæili vedlesebekoncem19.
a poçátkem20. století obyvatelé nêmecké,

Nominovaní (zleva) Luká¿ Dvo‡ák, Tomá¿ Pa‡ízek, Daniela Vrobelová, Pavla Pokorná
a Larisa Kiriçenkospolus místostarostkou mêsta Marcelou Sezemskou.

çeské aæidovské národnosti. Pro-
cházíte-li starÿmsvitavskÿmh‡bi-
tovem, zjistíte, æeje místemod-
poçinkupûvodníchi souçasnÿch,
nêmeckÿchi çeskÿch obyvatel
na¿eho mêsta. Æidov¿tí obyvatelé
Svitavsi vybudovali své místood-
poçinku za branami mêsta smê-
remna MoravskouT‡ebovou. Malÿ
h‡bitûvekzdevznikl vroce1892,
alenevydræel déleneæpûl století.
Vroce 1938 zaçalojeho niçení
nejprvezestranynêmeckÿchapo
roce1945i çeskÿchobyvatel Svi-
tav. Bolestnéohlédnutí. Aleotom
v¿emse mûæete doçíst v kulturní
p‡íloze Na¿eho Mêsta Lucerna.

Z povrchusice zmizely
náhrobky, bylarozebrána márnicei obvod-
ní zeâ, pod zemí jsou ale nadále uloæeny
ostatkylidí, kte‡í tuæili p‡ednámi a mnozí
z nich vÿznamnê ovlivnili budoucí vÿvoj
mêsta. I proto se mêsto Svitavyspoleçnê
z Æidovskou obcí v Praze p‡edt‡emi lety
rozhodlo o pietní úpravê pozemku aumís-
têní památníkusestruçnouinformací o his-
torii svitavské Æidovské obce. Na celém
projektuse vedle mêsta Svitavy �nançnê
podílel také Nadaçní fond obêtemholo-
caustua nadace Æidovské obce v Praze.

B. Çuhelová
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Zmimo‡ádného jednánízastupitelstvamêsta
dne 21. çervence
Návrhzmêna doplñkû
územního plánu

Vedoucí odboruvÿstavbyPavel Çíæek
informoval çlenyzastupitelstvao navræe-
nÿchzmênácha doplñcíchúzemního plá-
nu sídelního útvaru mêsta Svitavy. Jedná
se o celkem20zmên, z nichæ t‡i jsou zá-
kladní: roz¿í‡ení protipovodñovÿchopa-
t‡ení vybudovánímnovÿchpoldrûnaúze-
mí mêsta, zmênavevyuæití území krajinné
zelenêkomplexuSchindlerûvháj azmêna
vevyuæití územívlokalitê NaVêjí‡i, podle
níæ by stávající urçení pro obçanskou vy-
bavenost bylozmênêno navyuæití proçis-
té bydlení. Koncemçervna se vzasedací
místnosti Mêstského ú‡adu Svitavy usku-
teçnilo ve‡ejné projednání zmên a doplñ-
kûúzemního plánus odbornÿmvÿkladem,
oznámení otomtojednání bylo sdêleno
ve‡ejnouvyhlá¿kou ajednotlivê zasláno
p‡íslu¿nÿmorgánûmstátní správyk p‡i-
pomínkování. Návrhzadání zmênúzemního
plánubude p‡edloæenke schválení zastu-
pitelstvu3. zá‡í 2003.

Majetkoprávní úkony
Zastupitelstvo schválilo prodlouæení

termínupropoloæení novéhoasfaltového
povrchunapozemkuubÿvaléhopivovaru,
které zajistí spoleçnost TRIFIT Vysoké
Mÿto, do 30. 8. 2003. Dále schválilo bez-
úplatné nabytí spla¿kové kanalizace od
Pardubického kraje v délce 1.104 m, kte-
rouvybudovala Obchodní akademie Svi-
tavy pro odvedení spla¿kové kanalizace
z domova mládeæevJavorníkuajejíæ úçet-
ní hodnotaçiníjedena pûl milionukorun,
a bezúplatné nabytí kanalizaçní stokyod
Pardubického kraje, která slouæí pro od-
kanalizování objektuùstavusociální péçe
ve Svitaváchv úçetní hodnotêtémê‡ dvou
milionû korun. Schválilo také realizaci
akce�Komunikaçní propojení odsilnice
I/34naulici Purkyñova�s tím, æeçást ná-
kladûve vÿ¿i 451.597 Kç bude hrazena
z rozpoçtur. 2004.

Zastupitelstvo dále:
• schválilop‡esunrozpoçtovÿchprost‡ed-
kûa úpravurozpoçtu mêstaSvitavyprorok
2003nacelkovouçástku525.686.800Kç
• schválilo navÿ¿ení �nançníchprost‡ed-
kû na stavbu �Prûmyslová zóna Svitavy
- I. etapa� o çástku 1,5 mil. Kç
• schválilo poskytnutí neinvestiçní dotace
ve vÿ¿i 11.000 Kç obçanskému sdruæení
�Dajori� nauspo‡ádání zájezdunafestival
�Romskápíseñ�v Roænovêpod Radho¿têm
• schválilo poskytnutí �nançních p‡íspêv-
kû z rozpoçtu mêsta sportovnímoddílûm

Prûzkumnévrtyvprameni¿ti Olomoucká
bylyzahájeny19. srpna. Foto Erik Kluka.

aorganizacím: 15.000 Kç oddílu basket-
balu, 15.000 Kçoddíluflorbalu, 15.000 Kç
oddílukopané, 15.000 Kçoddíluvolejba-
lu, 10.000 Kç oddílu atletiky, 10.000 Kç
oddíluplavání, 5.000 Kçoddílusportovní
gymnastiky, 5.000 Kç oddílu stolníhoteni-
su, 5.000Kç ModelklubuSvitavya5.000Kç
Lezeckémuklubu Svitavy.
• schváliloza‡azení vÿstavby Prûmyslové
zóny Svitavy �Paprsek- inæenÿrské sítê
- sekce D� dorozpoçtu mêstaajejí �nan-
cování vevÿ¿i 7.300.000 Kç, z tohostátní
dotace çiní 2.751.000 Kç avlastní zdroje
4.549.000 Kç
• vyslechlo a projednalo námitky obçana
mêsta pana Pavelky ve vêci prodeje teni-
sového kurtu p‡i Poliçské ulici sdruæení
Sport klub 2003. Pan Pavelkas prodejem
nesouhlasí a poæaduje provê‡ení postupu
p‡i prodeji kurtu a pozastavení uæívání
kurtu do doby vy‡e¿ení celé záleæitosti.
Zastupitelstvo povê‡ilo majetkoprávní ko-
misi provê‡it postup mêstaSvitavyvtéto
vêci s tím, æezprávu majetkoprávní komi-
se projedná najednání dne 3. 9. 2003
• Pan ¢vach informoval, æe na sídli¿ti
Bohuslava Martinûjeru¿ensignál tele-
vizního vysílání. Vedoucí odboruinfor-
matiky ing. ¢krabal sdêlil, æe moænou
p‡íçinouje novÿ vysílaç pro poskytování
Internetu, kterÿ pravdêpodobnê vysílá
s vÿkonemp‡evy¿ujícímpovolenounormu
aæe ve spolupráci s mêstskou policií do-
jde ke kontrole dodræení vÿkonové normy
asjednání nápravy. (Pozn.: Pozdêj¿ímmê-
‡enímbylozji¿têno, æeinternetovÿvysílaç
je v normê a není zdrojemru¿ení tele-
vizního signálu ani signálu kamerového
systému.) -svj-

Jak je to skvalitou
pitné vody?Vsouvislosti s nêkterÿmi novÿmi sku-
teçnostmi, které setÿkají kvality pitné
vody dodávané do skupinového vodovodu
Svitavy, podává provozovatel vodovodu,
VHOS, a. s. MoravskáT‡ebová, tutostruç-
nouinformaci odbêratelûm.
Zásobování SkupinovéhovodovoduSvi-

tavy(Svitavy, Vendolí, Karle, OstrÿKámen,
Javorník, Kamenná Horka, Koclí‡ova H‡e-
beç) pitnouvodoujezaji¿ƒovánoz vodních
zdrojûv prameni¿tíchLánya Olomoucká,
které lze z hlediska kvality odebírané
vodyhodnotit velmi kladnê. Jakost surové
vodyjímané ze zdrojû ajakost vody na
rûznÿch místech vodovodní sítêje sledo-
vána vrámci pravidelnÿch odbêrû aana-
lÿz kontrolních vzorkû. Na základê dlou-
hodobého monitoringujakosti dodávané
vodylzekonstatovat, æekvalitapitnévody,
kteroujezásobenskupinovÿvodovod,je
stabilní av¿irokémrozsahuhodnocenÿch
ukazatelû vyhovuje limitûmvyhl. Mini-
sterstvazdravotnictví ç. 376/2000Sb. o po-
æadavcíchnapitnouvodu. Jedinouvÿjim-
kouje pouze ukazatel dusiçnany, kdejsou
dlouhodobê zaznamenávány hodnoty na
hranici mezní hodnotytohoto ukazatele,
tj. 50mg/l. Vÿjimeçnêdocházíi k p‡ekro-
çení této hodnoty.
Zaji¿têní dodávky vody pro skupino-

vÿvodovodSvitavyv poæadovanékvalitê
je dlouhodobou snahou provozovatele
a vlastníkûsdruæenÿchveskupinovém
vodovodu. Vsouçasnédobêbylzpracován
a projednán návrh nazaji¿têní vody o vy-
hovující kvalitê z níæe poloæené zvodnê,
neæje nyní vyuæívaná, s niæ¿ímobsahem
dusiçnanû, ato vybudovánímprûzkum-
nê-jímacích vrtû usouçasnÿch zdrojû
Olomouckáa Lány. Vodaby mêlabÿt ode-
bíránaz hloubekp‡ibliænê 200 m(oproti
stávajícímodbêrûmz hloubekokolo100m).
Prûzkumnéprácebylyzahájenyvsrpnule-
to¿níhoroku. Vp‡ípadê, æe budeprûzkum
úspê¿nÿ a prokáæe dostateçnou vydatnost
a kvalitu têchto zdrojû, budou nové vrty
zprovoznênyvroce2005. Realizacítohoto
zámêruby mêlobÿt dosaæeno- posmíchá-
ní vodyodebíranézestávajícícha novÿch
vrtû- vÿraznéhosníæení obsahudusiçnanû
v pitné vodê.
Vzhledemktomu, æe provedení náprav-

nÿchopat‡eníje dlouhodobêj¿í záleæitostí
as ohledemnaskuteçnost, æepovolenÿli-
mit pro dusiçnanyje p‡ekraçovánpouze
vakceptovatelné mí‡e, udêlila Krajská hy-
gienickástanice Pardubickéhokraje, územ-
ní pracovi¿tê Svitavy vÿjimku pro uæívání
vodyvtétokvalitê nadobuçasovêomeze-
nou, ato do 31. 12. 2005.
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P‡ídavekna dítê
P‡ídavek na dítê je základní, dlou-

hodoboudávkou, poskytovanourodinám
s dêtmi, kterájimpomáhá krÿt náklady,
spojenés vÿchovouavÿæivounezaopat‡e-
nÿch dêtí. P‡i poskytování dávkyjetesto-
vánp‡íjemrodinyv p‡edchozímkalendá‡-
nímroce.
P‡ídaveknadítêjeposkytovánvet‡ech

úrovních, odvislÿchodp‡íjmûrodinyvp‡ed-
chozímkalendá‡nímroce. Jehovÿ¿eje sta-
novena násobkemçástkyæivotního minima
naosobní pot‡eby dítête.
Nezaopat‡ené dítê má mêsíçní nárokna

p‡ídavek na dítê:
a) vezvÿ¿enévÿmê‡e- vevÿ¿i 0,32násobku
æivotního minima naosobní pot‡eby dítête,

jestliæep‡íjemrodinynep‡esáhl 1,1 násobek
çástkyæivotního minimarodiny,
b) vzákladní vÿmê‡e-vevÿ¿i 0,28násobku
çástkyæivotního minimanaosobní pot‡eby
dítête,jestliæep‡íjemrodinyp‡evy¿uje1,1 ná-
sobekçástkyæivotníhominimarodiny, alenení
vy¿¿í neæ1,8násobekæivotního minimarodiny,
c) vesníæenévÿmê‡e-vevÿ¿i 0,14násobku
çástkyæivotního minimanaosobní pot‡eby
dítête, jestliæe p‡íjemrodiny p‡evy¿uje 1,8
násobekçástkyæivotního minimarodiny, ale
nenívy¿¿í neæ3,0násobekæivotního minima
rodiny.
Rodinys p‡íjmemvy¿¿ímneæje 3,0

násobekçástkyæivotního minimarodi-
nynap‡ídaveknadítênemají nárok.

M. P‡ikryl

Zhodnocení rizikauæívání vodys vy¿-
¿ímobsahemdusiçnanû, které zpracoval
Zdravotní ústav se sídlemv Pardubicích,
poboçka Svitavy v úvoduleto¿ního roku,
jez‡ejmé, æez hlediskazdravotníhostavu
obyvatel nevyplÿvá ze zji¿tênÿch hodnot
æádné reálné riziko. P‡esto se doporuçuje
omezení spot‡eby pitné vody utêhotnÿch
æena malÿchdêtí do3let vêku. P‡íslu¿ná
zprávaje v plnémznêní k dispozici na
odboruæivotníhoprost‡edí MêùSvitavy
(uing. Anto¿e, tel. 461 550240aing. Pul-
dy, tel. 461 550250). Zprávabude k dis-
pozici i na provozu VHOS, a. s. ve Svita-
vách- Laçnovêu pana Hurychaa Zobaçe,
tel. 461 535427. Provozovatel nazákladê
tétostudiezpracoval souhrnnouinformaci
pro spot‡ebitele, která zahrnuje obecnou
charakteristikudodávanévody, speci�kuje
p‡íçiny nadlimitního obsahu dusiçnanû
a míru p‡ekraçování stanovenÿch limitû,
obsahujehodnocenízdravotníhorizika, do-
poruçení spot‡ebitelûmaspeci�kaci pláno-
vanÿchopat‡ení prozlep¿ení danéhostavu.
Tato souhrnnáinformaceje rovnêæ k dis-
pozici na odboru æivotního prost‡edí a na
provozu VHOS.
Jakvyplÿváz uvedenÿchskuteçností,je

zaji¿têní vyhovující kvality vody pro celÿ
skupinovÿvodovodSvitavyjednímz priorit-
níchzájmû vlastníkûi provozovatele vodo-
vodu. Ing. Kola‡íková, VHOS

Odborstátnísociálnípodpory

PozvánkaVe‡ejné zasedání Zastupitelstva mêsta
Svitavyse budekonat vest‡edu3. zá‡í od
14hodinvzasedací místnosti MêùSvita-
vy, T. G. Masaryka 25.
Zastupitelébudoujednato plnêní plánu

arozpoçtu mêstaza 1. pololetí tohotoroku,
o problematice poskytování sociální péçe
asluæebobçanûm, ovyhodnocení minulého
¿kolního roku a p‡ipravenosti ¿kolskÿch
za‡ízení na¿kolnírokprávêzahájenÿ. Pro-
jednají také návrhzmêna doplñkûúzem-
ního plánu, majetkoprávní úkony a dal¿í
zprávya návrhy. -svj-

Vÿzva odboru
vnit‡ních vêcí
Vyzÿváme vlastníky nemovitostí

v mêstské çásti Laçnov, kte‡í si dosud
nevyzvedli novédomovnítabulkys çís-
lypopisnÿmi, abytakuçinili nejpozdêji
do 30. 9. 2003.
Zároveñ vyzÿváme vlastníky nemo-

vitostí, kte‡í mají zájemo nové çíslo
orientaçní nadûm(modrobílátabulka),
aby nás neprodlenêinformovali natel.
ç. 461 550410. Cenajednétabulkyçiní
165 Kç. Ing. Velecká

Mêsto Svitavy má z‡ízen fond rozvoje
bydlení, urçenÿ nazlep¿ování bytového
fondu nebojeho roz¿i‡ování nástavba-
mi, vestavbami nebo p‡ístavbami. Fond
jeurçenjakprobytyvevlastnictví mêsta,
tak i pro poskytování nízko úroçenÿch
pûjçek(5 aæ 6 %)jinÿmvlastníkûmbyto-
vÿchdomû. Podrobnosti obsahujevyhlá¿ka
ç. 6/1996 mêsta Svitavyveznêní pozdêj-
¿ích p‡edpisû.
Pûjçkuz fondulze poskytnout na kon-

krétní úçelydanévyhlá¿kou,jakonap‡. na
obnovust‡e¿ní krytiny, dodateçnouizolaci
proti vlhkosti, obnovufasádyvçetnêople-
chování, zateplení obvodovéhoplá¿tê domu
apod. Dálelze pûjçku poskytnout na pûdní
vestavbu bytu, p‡ístavbu bytu nebo nástav-
bu byturu¿ící plochoust‡echu domu.

Vÿbêrového‡ízení se mohouvlastníci
obytnÿchbudov na území mêsta Svitavy
zúçastnit podánímp‡ihlá¿kyvtermínudo
31. ‡íjna2003. Kp‡ihlá¿cejet‡eba mimo
jiné doloæit: doklad o vlastnictví objektu,
stavební povolení nebo ohlá¿ení staveb-
níchúprav, kopii technické dokumentace,
p‡edbêænoudohodus dodavatelemstaveb-
níchprací atd. Poskytnutí pûjçekschvaluje
s koneçnouplatnostízastupitelstvo mêsta.
Finançní prost‡edkybude moænéçerpat od
mêsíceledna 2004.

Vÿ¿e uvedenou vyhlá¿ku a podrobné
informace obdræí zájemci na bytovémod-
dêlení odborusprávy majetku MêùSvita-
vy, T. G. Masaryka25, u pí Maivaldové,
tel. 461 550263.

E. Maivaldová

Pot‡ebujete opravitdûm a nemáte
dostatekprost‡edkû?Pomûæeme vám!

Vêknezaopat‡eného
dítête v rodinê:

Vÿ¿e p‡ídavkuna dítê od 1. 10. 2001 v Kç mêsíçnê
p‡i rozhodnémp‡íjmuv násobcíchæivotního minima:
do 1,1 ÆM od 1,1 do 1,8 ÆM od 1,8 do 3,0 ÆM

do 6let
od 6 do 10let
od 10 do 15let
od 15 do 26let

ùplná rodina(oba
rodiçe) s poçtem

nezaopat‡enÿch dêtí:

Hranice çistého p‡íjmuv Kç mêsíçnê
pro nárokna p‡ídavekna dítê od 1. 10. 2001:

zvÿ¿enávÿmêra základní vÿmêra sníæenávÿmêra
jedno do 6let
dvê 5, 8let
t‡i 5, 8, 12let

çty‡i 5, 8, 12, 16let

10 131 16 578 27 630
12 210 19 980 33 300
15 048 24 624 41 040
17 743 29 034 48 390

541 474 237
605 530 265
714 625 313
784 686 343



Vidêt nazdijakéhokolivdomuve mês-
tê nápisy nast‡íkané barevnÿmsprejem
není æádnáradost. Anajít podobné �umê-
lecké vÿtvory� na zdi vlastního obydlí je
spojenos hnêvemhraniçícímaæsezoufal-
stvím. Sprejerství nehraniçíjensezoufal-
stvímdotçenÿchosob, aletakysezákonem.
Novelatrestníhozákonaz r. 2001 p‡inesla
seboujedno �moderní� roz¿í‡ení starého
paragrafu. Zatrestnÿçinpo¿kozovaní cizí
vêci, kdynêkdopo¿kodí cizí vêctím, æeji
post‡íká, pomalujeçi popí¿e, hrozí pacha-
teli trest odnêtí svobody aæ najedenrok

nebo penêæitÿtrest. Toliklitera zákona.
Chrání zájema majetek kaædého obçana
a hrozí trestemtomu, kdo ho naru¿uje.
Chceme, abyfasády mêlybarvypodle na-
¿ehovkusuaojejichp‡ípadnémzpest‡ení
rozhodujeme sami.
Pokudsev¿aknáv¿têvníci Svitavpodí-

vají pofasádáchnêkterÿchdomû,jejasné,
æe na¿tvanÿch majitelû domû, kte‡í nic
neobjednávali a p‡esto�dostali�,jehodnê.
Nejednásejenofyzické osoby, aletaké
o �rmyneboinstituce. Situace volalapo
urychleném‡e¿ení. Koordinátor prevence
kriminality ErichStündl p‡edstavujestra-
tegii boje proti vandalskÿmvÿtvorûmna
fasádáchsvitavskÿchbudov: �Komisepro
prevenci kriminality na rozdíl od nêkte-
rÿchjinÿch mêst nepostupovalacestouvy-
çlenêní nêjakÿch 'legálních' ploch pro
sprejery, protoæe se domnívá, æe motivem
pachatelûjep‡edev¿ímvlastní uspokojení
p‡i páchánítétoçinnosti, o které'spreje‡i'
dob‡e vêdí, æeje trestná, apodobnéplo-

chybytedynic nevy‡e¿ily. Navíc- vÿtvory
svitavskÿchsprejerû(vizobr. 1) majípra-
malou gra�ckou úroveñ. Nejúçinnêj¿í se
jeví co nejrychlej¿í odhalovánípachatelû
ajejichaktivnízapojení doodstrañování
zpûsobenÿch¿kod. �
Komise ve spolupráci s MP Svitavy

a PÇRzmapovala ve¿kerá graf�ti na úze-
mí mêstaavypomohlas urçenímmajet-
kovÿchvztahûktêmtoobjektûm. Dûsled-
nÿm¿et‡enímObvodníhooddêlení Policie
ÇRve Svitaváchse poda‡ilo vloñském
roce usvêdçit 4 pachatele, kte‡í po¿kodili
celkem8objektû. Vleto¿nímroceto pak
bylo celkem10 pachatelû (3 mladiství a7
nezletilÿch), kte‡í serûznou mêroupodí-
leli napo¿kození celkem45budov. Vsou-
çasnostijsoutedyodhaleni pachatelédrti-
vé vêt¿iny novêj¿ích �vÿtvorû� na území
mêsta.

Ojedné novéinstituci
Najedné stranê existuje zájemna po-

trestání pachatelû, na stranê druhé úsilí
orychlounápravuzpûsobené¿kody. Právê
snaha o nápravu ¿kody zpûsobené trest-
nouçinnostíje hlavnímmotivemçinnosti
Probaçní a mediaçní sluæby ÇR.
Novéinstituceto mají nêkdytêæké, na

rozdíl odnovéhoçlovíçkanejsouvítányvædy
s radostí anez‡ídkavyvolávají pochybnosti.
Uprobaçní a mediaçnísluæbyvyvolávázvê-
davéotázkyjiænázev, vtomtop‡ípadêhodnê
vzdálenÿmoderníçe¿tinê. P‡i p‡ekladunázvu
do‡eçi smrtelníkûnámpomûæezákono PMS,
kterÿtutoinstituci vroce2001uvedldoæivota.
Probacíserozumíkontrolavÿkonutrestû

nespojenÿchs odnêtímsvobody, sledování
chováníodsouzenéhovezku¿ebnídobêpod-
mínênéhopropu¿têníz vÿkonutrestuodnêtí
svobodyaindividuální pomocobvinênému.
Vÿsledkemtakového pûsobeníje, abyvedl
‡ádnÿæivot avyhovêl soudemuloæenÿmpod-
mínkám.

Problémsesprejery- jde to i jinak
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Amediace? Jedná se o mimosoudní
zprost‡edkování za úçelem‡e¿ení sporu
mezi obvinênÿmapo¿kozenÿmaçinnost
smê‡ující k urovnání konfliktního stavu
vsouvislosti s trestním‡ízením.
Zapojení probaçní a mediaçní sluæby

do‡e¿ení celérozsáhlékauzykomisevelmi
vítá, jejímcílemje maximální útlumtéto
trestnéçinnosti naúzemí mêstaa urychle-
né odstranêní zpûsobenÿch¿kod...

Po¿kozenÿ není aæ na konci
Vraƒme se zpátky ke svitavskÿmspre-

jerûm. Jakseto dotÿkáçinnosti Probaçní
a mediaçní sluæby? Pracovnicesvitavské-
host‡ediskaPMS Mgr. LenkaBuchtována
konkrétnímp‡ípadê z posledních tÿdnû
demonstruje moænosti mediace ajejí vÿ-
sledky: �Na¿e aktivitazaçínápodnêtem.
Vtomtop‡ípadêjsme ho dostali odPolicie
ÇRveSvitavách, tazahájilatrestnístíhání
proti obvinênÿmztrestného çinupo¿kozo-
vání cizí vêci. Jednalose o nêkolik desítek
nápisû na domech obçanû a budovách
svitavskÿch�rem, kpo¿kození do¿loje¿tê
koncemroku2002. Utrojice mladistvÿch
pachatelû zaçal bêænÿpostup. Vÿslechy
po¿kozenÿch, odbornávyjád‡ení, fotogra�e
nápisû, protokoly... � Zvy¿et‡ovacíhospisu
jez‡ejmé, kolikçasuanámahydázdokumen-
tování naprvnípohledbanálníhovandalství.
LenkaBuchtová, kterásestalaprotento

p‡ípad mediátorkou (zprost‡edkovatelkou
dohody), zahájila svou çinnost v prûbêhu
kvêtna2003. Nabídlaspolupráci v¿emobvi-
nênÿm, aleojejí sluæbu mêl nakoneczájem
jenjeden, 16letÿ Martin. Základní podmín-
kou mediaceje dobrovolnost v¿echzúçast-
nênÿchstran. Mediátorkavysvêtluje, proç
právêzde byla mediacevhodná. �Vp‡ípa-
dêobvinêného Martinasejednáostudenta
st‡ední¿koly, kterÿzatímæádnéjinéprob-
lémysezákonemnemêl. S mediacísouhla-
sili ijeho rodiçe. � Dal¿ímp‡edpokladem
smysluplné mediacejepostoj pachatele.
Martin p‡iznával, æe to �chtêl jen zkusit,
teâví, æetobylavelkáhloupost, svéhojed-
nání lituje a nic podobného nebude opa-
kovat�.
Seznampo¿kozenÿch se podobal tele-

fonnímuseznamu- 27adresobçanû, �rem
neboinstitucí po¿kozenÿch Martinovÿmi
nápisy. Díky znaleckÿmposudkûmbyla
vyçíslenai konkrétní ¿koda- çty‡icettisíc
korun. Mediacejev prvnífázi nároçnáp‡e-
dev¿ímnatrpêlivost, vyæaduje dostatek
çasuajakopovinnoudañi hromadupapí-
rování. Jistou çást si �odnesl� hned vza-
çátcíchi Martin, napsal v¿empo¿kozenÿm
omluvné dopisy.

Pokraçování nastr. 5
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Pokraçovánízestr. 4
Vzájmuhezçího mêsta

Nezûstalojen uomluvy. Mediátorka
kontaktovala postupnê v¿echny po¿koze-
né, nabídlajimspolupráci ajednalas ni-
mi o moænostechnáhrady¿kody. Jaksama
konstatuje, �postojepo¿kozenÿchbylyrûz-
né, ale ve vêt¿inêp‡ípadûpozitivní. Nê-
kdo chtêl �nançní náhradu, jinÿrychlé
odstranêní nápisûasetkalajsemsei s po-
çáteçnímodmítnutímjakékoliv dohody�.
Mediace mapuje pot‡ebyzúçastnênÿch
ajejich záj my, mûæe probíhat formou
osobního setkání pachatele a po¿koze-
ného nebo nep‡ímo prost‡ednictvím me-
diátora.
Konkrétnímvÿsledkemjsou dohody

o náhradê ¿kody. Lenka Buchtová namát-
kou cituje z uzav‡enÿch dohod zpûsoby
náhrady: �zat‡ení po¿kozené zdi ihned,
odpracováníjistéhopoçtupropo¿kozenou
�rmuneboobçanav nejbliæ¿íchtÿdnech,
�nançní náhradazpûsobené¿kodyvjed-
nénebovícesplátkách. � Martinûvprázd-
ninovÿprogramse podobá kalendá‡i za-
mêstnaného muæe. Bezjehovlastní aktivity
asnahybyv¿ak mediace nemêla¿anci na
úspêch.
Po uzav‡ení dohodo náhradê ¿kodyse

mediacevracívelkÿmobloukemzpátkydo
trestního‡ízení. Probaçnía mediaçnísluæba
poskytlav¿echnydohodyashrnující zprávu
protrestní spis, soudce mátak p‡i rozho-
dování dûleæitÿinformaçní zdroj, kterÿdo-
kumentuje postoj mladistvého pachatele
k náhradê ¿kody. Samoz‡ej mê, nejdejen
o kvalitní informovanost soudce.
Svitavy mají ¿anci získat za nêkolik

tÿdnûhezçítvá‡bezzbyteçného�tetování�,
obyvatelé domûsezase budou moci klid-
nêdívat nafasádysvÿchobydlí. AMartin
si uvêdomil, kde konçí tvo‡ivost azaçíná
vandalství.
Jakukazují p‡íkladyzezahraniçí, jeto

skuteçnê moderní zpûsob vypo‡ádání se
s toutoformoutrestné çinnosti. VBerlínê
jiæ deset let funguje projekt Trialog, jehoæ

Narovnánízpûsobenÿch¿kod mûæe vypadat nap‡íkladtakto (jedenzp‡íkladûz ro-
ku2002): Po¿kozenÿobjektrestauracev areáluCihelnap‡edapoopravê. FotoE. Stündl.

Problém se sprejery... souçástí je i moænost mladistvÿch odpra-
covat zpûsobenou ¿kodu, p‡i vy¿¿í ¿kodê
mohou dostat bezúroçnou pûjçku, díky
které se mohouvyrovnat s obêtí graf�ti.
Mediace, kterouprovádêlapracovnice

st‡ediska Probaçní a mediaçní sluæby, po-
slouæila skuteçné nápravê vêcí. Není to
hromadêní zbyteçnÿchformalit aroz¿i‡o-
vánítrestníhospisu, nÿbræ cestak urovnání
vzniklého konfliktu.

Dovêtek
JUDr. BohuslavKotala, soudcesvitavské-

ho Okresníhosoudu, dne24. çervence2003
vzávêru hlavního líçení: �Trestní stíhání
obvinêného Martinapro skutek, v nêmæje
spat‡ovántrestnÿçinpo¿kozovánícizívêci,
sepodmínênêzastavuje. Mladistvémuse
stanovízku¿ebnídobavtrvání1 apûlroku. �
Soudcevezdûvodnêní poukázal nap‡ístup
Martina k náhradê zpûsobené ¿kody. Tato
náhradai díkyaktivitê Probaçní a mediaç-
ní sluæby není jen prázdnÿmp‡íslibem,
aleprûbêænêsenaplñujea prospêjev¿em.
Martinûvprázdninovÿprogrambyl hod-

nê nabitÿ, snadi závidêl svÿmkamarádûm
sladké nicnedêlání. Od zá‡í bude pokra-
çovat vestudiua mûæesei díkyrozhodnutí
soudus vêt¿í nadêjí dívat dobudoucna. Po-
¿kozeníjsouspokojeni s rychlounáhradou
¿kody. Ast‡edisko Probaçní a mediaçní
sluæbyse bude vênovat novÿmp‡ípadûm.
Urovnání vzniklÿch konfliktû p‡ece stojí
za námahu.

Poznámka nazávêr
Mladiství pachatelé, kte‡í nevyuæili

moænosti spolupráces probaçní a mediaç-
ní sluæbou musí uhradit po¿kozenÿmzpû-
sobenou ¿kodu. Vzhledemkjejí vÿ¿i je
pravdêpodobné, æeji uhradí spí¿ejejich
rodiçe. Sami mûæete posoudit, kterÿ po-
stupje vÿchovnêj¿í... P‡ípady ostatních
(nezletilÿch) pachatelûbudouprojednány
vkomisi sociálnê-právníochrany MêùSvi-
tavy. Náhrada¿kodyjesamoz‡ejmêi vtêch-
to p‡ípadechvymahatelná.

L'ubomírJa¿ko (PMS Svitavy)
a ErichStündl (MêùSvitavy)

Mêsto bude
mít novou alej

Technické sluæby mêsta Svitavy ve
spolupráci s odboremæivotníhoprost‡e-
dí mêstského ú‡adu aekologickou ko-
misí RadymêstaSvitavyvsouçasnédobê
p‡ipravujízaloæení novéhostromo‡adíve
Svitavách.
Nová alej vyroste na ulici Boæeny

Nêmcové vtravnatémpásupodél �rmy
Svitap. Tatolokalitavzhledemkumístê-
nÿmpodzemníminæenÿrskÿmsítímjako
jednaz málave Svitaváchumoæñuje za-
loæení nového celistvého stromo‡adí.
Tato alej nebude s nejvêt¿í prav-

dêpodobností zaloæena najednou, nÿbræ
postupnêpoetapách. Budetvo‡enanê-
kolikadesítkami malokorunníchstro-
mû, které v dospêlosti dosahují vÿ¿ky
maximálnêdeseti metrû, krásnêkvetou
a minimálnê plodí.
Na¿ísnahoujevytvo‡it alej kvetoucí

azajímavou, takovou, která bude tê¿it
nejenobyvateleblízkÿchulic, alekterá
budelákat ke shlédnutí i jiné milovní-
ky p‡írodyz okolí.

RadimKlíç

Víte, æe ... ???- mêsto Svitavy má çty‡i mêstské çásti,
ato Laçnov, Lány, Mêsto, P‡edmêstí
- ve Svitaváchje celkem205 ulic
- 76ulicje pojmenováno dle vÿznamnÿch
osobností (Ale¿ova, Jana¢vermy, Jaroslava
Jeæka, Pu¿kinova, Kollárova, Vojanova...)
- 27ulic oznaçujezemêpisné názvy(Eston-
ská, Brnênská, Radimê‡ská, Sokolovská...)
- 11 ulicje nazváno dle vÿznamnÿch udá-
lostí (Dukelská, Lidická, Národníhoosvo-
bození, Vítêzná...)
- 33ulicjepojmenovánopodlesmêru, p‡í-
padnê dle vlastnosti ulice (Boçní, K‡ivá,
Mostní, Sluneçná...)
- 54ulicjepojmenovánodlenázvûdûleæi-
tÿch míst ( Nádraæní, Lázeñská, Pod Hrází,
Hradební...)
- s p‡edloækou�U�jevna¿emmêstê23ulic
( UCementárny, UStadionu, UVodárny...)
- k 1. srpnu2003je ve Svitaváchhlá¿eno
17441obçanû, ztoho8392 muæûa9049æen
- nejvêt¿í poçet obyvatel æije na ulici Fel-
berova, ato 1336
- prûmêrnÿ vêk muæû ve Svitaváchje 37
let, prûmêrnÿvêkæenje 40let
- nejçastêj¿í muæskéjménoje Josef, nej-
çastêj¿íj ménoæenje Marie
- nejçastêj¿ími p‡íj meními ve Svitavách
jsou Dvo‡ák, SvobodaaJankû
- nejstar¿ímuobçanovije 98let, nejstar¿í
obçance 96let

Ing. Velecká
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Svitavská nemocnice
dræitelem titulu

BabyFriendlyHospital
Vkvêtnutohotorokuzískalazdej¿í ne-

mocnice díkyiniciativê pracovníkûdêtské-
ho a gynekologického oddêlení vÿznamné
ocenêní, jehoæ dræitelemjejen malá çást
porodnicv Çeskérepublice. Celÿtÿm, kterÿ
seorodiçkya maminkys dêtmi v nemocni-
ci stará (porodní asistentky, dêtské sestry,
léka‡i), byl pro¿kolen a p‡i p‡ezkou¿ení
splnil podmínkyprozískánítitulu, kterÿ
v p‡ekladuznamená �Nemocnice p‡átelská
k dêtem�.
Vênujeme maximální snahupropa-

gaci, podpo‡ea ochranêkojení dêtíjak
vporodnici, taknadêtskémoddêlení. Snaæí-
mesetaképûsobit nanastávající maminky
jiævtêhotenství, kdyvgynekologickéambu-
lanci dostávají informaçní materiály o ko-
jení. Kojeníjetotiæ nejlep¿í prevencí ‡ady
nemocí v dêtskémvêku, ale i v dospêlosti
(nap‡íkladinfekcí, alergií, cukrovky, kardio-
vaskulárníchnemocí), chránítaké matku
p‡edzávaænÿmi gynekologickÿmi nemocemi.
Má i dal¿í vÿhody pro dêti v celémjejich
vÿvoji.
S eventuálními problémyp‡i kojení doma

pomohou maminkámna¿esestryz novoroze-
neckého oddêlení, kteréjsouvtéto oblasti
pro¿koleny, dvêz nichdokoncezískalycerti-
�kátlaktaçníchporadkyñ(tel. 461569363).

J. Malÿ

Prázdninovÿpobyt
Ve dnech 10. aæ 16. srpna pobÿvala ve

vendolské stanici Zelené Vendolí deseti-
çlenná skupina studentû St‡ední prûmys-
lové ¿kolylesnickéz Banské ¢tiavnice.
Bêhemtÿdnestudenti poznali mêstoajeho
historii, nav¿tívili Záchrannoustanici v Pav-
lovê asamoz‡ejmê pomáhali p‡i budování
novÿchvoliér prozranêné dravce. Vpátek
p‡edodjezdemjev¿echnyp‡ijal naradnici
starosta mêsta Václav Koukal. Celá akce
probêhla vrámci vzájemné spolupráce
mezi mêstemSvitavy a Banskou ¢tiavnicí.
Otom, æe se u nás mladÿmze Slovenskalí-
bilo, svêdçí i e-mail, kterÿ p‡i¿el na mêst-
skÿú‡ad:
Svitavçania, posielame Vámpozdrav

z Banskej ¢tiavnice. Mestskÿ úradSvi-
tavyzorganizovalvtermíneod10. 8. do
16. 8. 2003poznávaciu exkurziupre ¿tu-
dentovz ná¿horegiónu. Exkurziabolaza-
meranánapoznávaniepernatÿchdravcov
aichochranu. Programbolvyçerpávajúci.
Pobyt vo Va¿ommeste avo Vendolí nám
priniesol pekné avzácnezáæitky. ¢tudenti
spoznali novÿchznámychapriateîov.
Osobitnépoâakovanie patrí starostovi

mestap. Václavovi Koukalovi, Ing. Marko-
vi Anto¿ovi - vedúcemu odboruæivotného
prostriedia, Mgr. Ji‡ímuPetrovi - vedúcemu
odboru¿kolstva, p. Zelenému- vedúcemu
záchrannéstanice vo Vendolí, p. Blanke
Çuhelovej- riaditeîke Mêstského muzea
agelerie, Veronike Ková‡ovej- ¿tudentke
obchodnej akadémie zasprevádzaniepo
Svitavách.
Organizovanie podobnÿch aktivít má

veîkÿvÿznampri upevñovanívzƒahov medzi
obomakrajinami, akoajpri vÿmeneinfor-
mácií askúseností.
àakujeme, táto exkurzia bolazorga-

nizovanánavysokejúrovni o çomsvedçia
aj názoryapostrehy¿tudentov aostáva
len veriƒ, æe spolupráca medzi Svitavami
a Banskou¢tiavnicoubude ajnaâalej
trvaƒ.

Mgr. Pavel Michal
riaditeî ¢kolyvprírodepodSitnom

J. Petr

Po osmé. Taktedypo osméprobêhl letnítáborpro dêti z rodin, které musí bÿt dopláceny
do æivotního minima. Bylo nás hodnê. Nêco p‡es osmdesát a bylo námdob‡e. Dob‡e
v Obo‡e u Lan¿krouna, atozásluhouvedoucíchi dêtí. Atakytêch, co námp‡ispêly. Ka-
rosa a. s. Vysoké Mÿto, Vitamin DPoliçka, Krajskÿ ú‡ad Pardubice, ZDDolní ùjezd
a dal¿í. Hodnênámsvÿmvÿbêremdêtípomohlyi sociální odbory mêstskÿchú‡adû, p‡e-
dev¿ímpak MêùSvitavy.
Vrátilijsme se v¿ichni úplnêzdraví a úplnêspokojení. Takzase zarok. OS Berenika.

Kojeneckÿústav
a dêtskÿdomovSvitavy

Vás srdeçnê zve na

denotev‡enÿchdve‡í ,
kterÿse konávsobotu27. zá‡í 2003

od 9:00 do 17:00 hodin.
Na Va¿i náv¿têvuse srdeçnêtê¿í
dêti azamêstnanci ústavu.

St‡ední zdravotnická¿kola Svitavy
a V¿eobecnázdravotní poji¿ƒovna,

OPSvitavy
srdeçnê zvouv¿echnyzájemce

na preventivní akci

bezplatnémê‡eníkrevního
tlaku, cukru a cholesterolu

Tato akce se uskuteçní
vest‡edu10. zá‡í od10do16hodin

p‡edzákladní ¿kolou
nanámêstí Míruve Svitavách.
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Koncemçervna, dávnopouzávêrce
prázdninového dvojçísla Na¿eho mês-
ta, jsme do redakce dostali nêkolik
çlánkû, vztahujícíchse ke konci ¿kol-
ního roku. ”eknete si, toje dávno
pryç, to uæ nenízajímavé. Mysi ale
myslíme, æese klidnê mûæemevrátit
v çase a dobu, kdyprázdniny bylyte-
prvep‡ednámi, si p‡ipomenout.

Paníuçitelce s láskou
Rozdává se vysvêdçení. Uçitel �obda-

ruje� kaædéhoæákatak, jakpracoval uply-
nulÿrok, dostane kvêtiny, v¿ichni se roz-
louçí a vykroçí tímsprávnÿmsmêremdo
zaçátku nejvêt¿ích prázdninvroce. Takto
bylo bêhem mé dlouholeté praxe mnoho-
krát. Letos mi dêtitaképodêkovalykvêtini,
çijinÿmi drobnÿmi dárky, alejednaæákynê
p‡eçetlap‡edcelout‡ídounêco, co mi ‡ek-
lo, æepráce, kteroudêlám, másmysl. Bylto
tennejhezçí dárek, kterÿjsemdostala. Moc
mêto dojalo, atakjsemji poæádala o svo-
lení s uve‡ejnêním.
Ji‡ina Novotná, Z¢ Felberova Svitavy
Mámhroznoutrému, nevê‡íte? Opravdu!

ùplnêjsemzapomnêla, co jsemchtêla.
Je¿tê, æejsemsitonapsala. Jmenujeseto:
Paní uçitelce s láskou.
Dnesjsemsi uvêdomila, æe moje malá

tajemství známjenomjá, mûj deníçek
a nêco málo i moje máma. Alejedno ta-
jemství dneskaurçitêvyzradím, protoæesi
myslím, æe hezké vêci byse mêly ‡íkat
hned, a ne, aæbudepozdê.
Ráno, kdyæjsemtaklínêlezlazposte-

le,jsemsi uvêdomila, æe dnes uvidímna¿í
paníuçitelkunaposled. Hrozné!Ajáji ani
nestihnu‡íct, jakjefajn. Domajsemha-
labala uklidila stûl ap‡emÿ¿lela o ne-
smrtelnosti brouka. Kaædÿ letí ze ¿koly
atê¿íse naprázdniny. Budetop‡ímová-
leçnÿpok‡ik. Ne, æe bychse netê¿ila na
prázdniny, aleje mi opravdunêjaksmutno.
Usedlajsemdo lavice a nevnímala,

jakseçtoujménav¿echp‡ítomnÿchap‡e-
dávajísejim�papíry�sestudijními vÿ-
sledky.
�Provysvêdçenísipûjde Eviçka, �‡ek-

lapaní uçitelka. �Eviçka?� Zamyslela
jsemse. �Ano, uæjdu. � Na¿eoçisesetkaly
ajá cítila, jak mi budou chybêt. Trochu
jsemsestydêla. Vím, cose mnou mêlaza
práci, alepaktoze mêvyhrklo: �Mámvás
ráda, paní uçitelko. � Kdyæjsemsi potom
bralazjejích rukouvysvêdçení a dávala
kytku, zdálo se mi, æejsme si nêçímpo-
dobné. Ano. Jsme obêholky, obêsepo‡ád
uçíme, obê mámesvátajemství.
Kdoví. Moænáijábudujednounaje-

jímmístêa na¿e oçi se opêt setkají.
Eva Mokrá, 3. C

ùçastníci rekondiçního pobytu p‡i ranní
rozcviçce.

Mladícestovatelé
Æáci aæákynêZákladní¿kolyv Riegrovê

ulici ve Svitavách mají moænost kaædoroçnê
se væít do role mladÿch cestovatelû, kte‡í
navlastní kûæi vyzkou¿ejí znalosti, získané
ve¿kole, v prost‡edí zemí, o kterÿchse uçí
vzemêpise ajinÿchp‡edmêtech. Leto¿ní
vÿpravasmê‡ovalanasamÿjihevropského
kontinentu - do ”ecka na ostrov Korfu.
Mêlijsme¿têstí, atonejennapoçasí, které
podleslov místníhoobyvatelstvabylovÿji-
meçnêteplé, aletaké nabohatství kvetou-
cíchrostlinazví‡at, kterésezdevyskytovalo.
Setkánís deseticentimetrovoustonoækounebo
velkÿmhmyzembylo ¿okemi prozku¿enêj¿í
çlenyvÿpravy. Pobyt u mo‡ejsmesi zp‡íjem-
nili vÿletypoostrovê. P‡i prvnímvÿletê po
severní çásti ostrovajsme nav¿tívili Achil-
lion, kdepobÿvalarakousko-uherskácísa‡ov-
na, známêj¿ípodjménemSissi. P‡i vstupudo
muæského pravoslavného klá¿tera dêvçata
dostalazávojep‡es nohy, coæ bylop‡ekvape-
nímpronêsamotné, alei ocenêním�krásy�
star¿ích dêvçat.
Vprûbêhu dal¿ích dnûjsme nav¿tívili

hlavní mêstoostrova Korfu, kdevelkéteplo
aúzkéuliçkyznep‡íjemñovalypobytvtomto
zajímavém mêstê. Jistê za náv¿têvu stojí
Muzeumasijského umêní a Archeologické
muzeum, kterávêt¿inanáv¿têvníkû míjí bez
vêt¿ího zájmu. Závêr pobytujsme si zp‡í-
jemnili náv¿têvouvodníhosvêtas tobogány
askluzavkami rozmanitÿchtvarû. Záæitkem
bylajistêi závêreçnáveçe‡es ochutnávkou
‡eckÿchjídel, p‡i níæjsmesi lámali hlavu,
jakse asi jí krevetyçi ¿keble.

Pop‡íjezdudoSvitav,jakotovædybÿvá,
se dêti roze¿lykrodiçûm, alejiæ s nezapo-
menutelnÿmi záæitky aotázkou, kampoje-
deme p‡í¿tê.

Jan Richter

Ani o prázdninách
klub kardiakû neleno¿í

Po çtrnáctidennímrekondiçnímpobytu
ve VlachovicíchnaÇeskomoravskévysoçi-
nê se parta aktivních kardiakû zúçastnila
dvounenároçnÿchpochodû. Vçervenci ko-
lemrybníka �Rosniçka� avsrpnu kolem
sídli¿tê Na Vêjí‡i do prostoru cihelny, kde
si v¿ichni s velkÿmzájmemprohlédli plo-
chodráæní stadion vçetnê technického zá-
zemísvitavskéhoAutomotoklubu. Závêrem
byl odstarován závod v chûzi kolemplo-
chodráæního stadionu, ve kterémzvítêzili
v¿ichni, kte‡í se hozúçastnili.
Acokardioklubp‡ipravujenatento mê-

síc? Vsobotu6. zá‡í se uskuteçní auto-
busovÿzájezddojednohoz na¿ichnejkrás-
nêj¿ích mêst - do historické Kromê‡íæe.
ùçastníkyçekánáv¿têvazámkua p‡ileh-
lÿch zahrad, vçetnê kvêtné zahrady, která
je zapsaná do seznamu UNESCO.
Ve dnech19. - 21. zá‡í se uskuteçní

víkendovÿpobyt v penzionuu Kun¿tátuna
Moravê. Zamê‡enbudenapohybovouakti-
vitu kardiakû.

Za Klub kardiakûJan Pokornÿ

GymnáziumveSvitaváchvespoluprá-
ci s mêstemSvitavy, Mêstskouknihovnou
a Mêstskÿmmuzeemagalerií ve Svita-
váchp‡ipravilonovouvzdêlávací aktivitu. Je
urçena seniorûm(dûchodcûm), kte‡í mají
zájemse dále zájmovê vzdêlávat vrámci
systémuceloæivotníhovzdêlávání. Univer-
zitat‡etíhovêku(U3V) zp‡ístupñujeobça-
nûmvhodnouformounovépoznatky, vê-
domosti azku¿enosti, které mohouvyuæít
pro svûj osobní rozvoj.
Studiumbudeorganizovánood‡íjna2003

posemestrech(pololetích), kterÿchbude
bêhemt‡íletéhostudiacelkem¿est. Kaædÿ
semestrbudeodbornêzamê‡en, takæepo-
sluchaçi se nap‡. v prvnímsemestrubudou
zabÿvatregionálními dêjinami, vjinÿchse-
mestrech nap‡. dêjinami umêní, základy

p‡írodníchvêdaekologií, základypráva,
psychologiíaproblematikouçlovêkavezdra-
ví anemoci, p‡ipravuje se také seznámení
s prací na poçítaçi apod. Posluchaçi budou
docházet do�¿koly�(nejçastêji nasvitav-
ské gymnázium) jedenkrát za mêsíc na
2-3hodinovép‡edná¿kyneboseminá‡e. Po
ukonçení studiaobdræí posluchaçi osvêdçe-
ní oabsolvování studia. Vyuçujícími v U3V
budouuçitelézest‡edníchavysokÿch¿kol
a dal¿í odborníci nadanouproblematiku.
Roçní studijní poplatekje symbolickÿ
a çiní Kç 250,-. Bliæ¿í informace a p‡i-
hlá¿kunapoæádání poskytne Gymnázium,
Sokolovská1, Svitavy(tel. 461 535090),
informacebudoutakénainternetovéadre-
se www.gy.svitavy.cz. Uzávêrka p‡ihlá¿ek
ke studiuje 24. zá‡í 2003. M. Báça

Univerzita t‡etího vêku ve Svitavách
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• Dne 26. 6. kolempûl osmé veçer si
uInformaçního centra na námêstí nejprve
slovnê a pozdêji i ruçnêvymêñovalynázory
dvêromskérodiny. Zvlá¿tní pozornost pou-
taladívka, �bu¿ící�pêstmi do mladíka, kte-
rÿsetomuto �útoku� ani nebránil. Nakonec
ji z boji¿tê odná¿el p‡íbuznÿ, p‡ehozenou
jako pytel p‡es rameno. Tato potyçka v¿ak
mêladalekozávaænêj¿í p‡edehruatakédo-
hru. ùplnê nejd‡íve údajnê mladík �útoç-
nici� opil a potése pokusilji znásilnit. Zá-
vêremceléudálosti bylovy¿et‡ovánínaPÇR.
• Prázdninyjsou dobou, kdy mají dêti

a mládeæ volnood¿kolníchpovinností avol-
nÿças tráví rûznÿmi zpûsoby. Obças musí
zasáhnout i policie, protoæejejich hry naru-
¿ují ve‡ejnÿpo‡ádek. Nap‡. 8. 7. asi v 19:30
oznámilajedna paní, æe byla na zahradê
usvého domuanêkdoji tre�l st‡elouz pra-
ku. Hlídka mêstské policie, kterána místo
p‡ijela, se stala svêdkemdal¿í st‡elby. Ne
z praku, ale ze vzduchovky. Ke st‡elbê se
p‡iznal 15letÿchlapec, kterÿv nedalekém
domêtrávil up‡íbuznÿchprázdniny. Nasvou
obhajobuuvádêl, æenest‡ílel polidech, ale
dop‡ilehlé novostavby. Zbrañsi �pûjçil� od
svéhostrÿce, samoz‡ejmêbezjehovêdomí.
Dal¿í�st‡elba�bylamêstsképolicii oznáme-
na5. srpna. Tentokrátsedal¿í 15letÿ mladík
trefovalz plastovénapodobeninyaplastovÿmi
kuliçkami dookendomuna Felberovê ulici.
• Obçané se dovolávají pomoci mêstské

policiev nejrûznêj¿íchzáleæitostechastráæ-
níci se vrámci svÿchoprávnêní vædysnaæí
tutopomocposkytnout. Nemohouv¿ak,jak
poæadoval nap‡. dne 11. 7. v 18:30jeden
obçan, zastavit stavební práce narevitali-
zaci domu. Vtuto dobu mohou projednat
stíænost s p‡ítomnÿmodpovêdnÿmpracov-
níkem�rmy, kterápráceprovádí, zazname-
natv¿echnyokolnosti avnejbliæ¿ímmoæném
termínu v¿e p‡edat p‡íslu¿nému orgánu.
Dal¿í muæ 20. 7. poæadoval, abychomse
stali prost‡edníkyp‡i p‡edání klíçû. Nejpr-
vetvrdil, æeje nalezl, pozdêji p‡iznal, æese
nepohodl s druækou a chcejí klíçe takto
vrátit. Navícchtêljednat anonymnêasvoje
j méno nechtêl stráæníkovi uvést. Naopak
obçanovi z Uniçova, kterÿ v na¿em mêstê
hledal zdravotní za‡ízení kvûli bolestem,
které ho p‡epadly, pomohli stráæníci ihned
a p‡edali hozdravotnickémupersonálune-
mocnice.
• Dne23. 7. museli stráæníci zasáhnout

p‡ímov budovê mêstskéhoú‡adu, kdejed-
na paní vyvolala incident na sekretariátu
starosty. Vzhledemkjejímuchovánívzniklo
podez‡ení, æe sejedná o osobu psychicky
labilní, coæ se následnê potvrdilo. Také
jednání muæe, kterÿse 23. 7. ve 4:30ráno
domáhal vstupunasluæebnu, protoæe má
vykradenÿ byt, bylo z‡ej mê vedenojeho

psychickÿmonemocnêním. Majitel pozdêji
zap‡ítomnosti stráæníkûv bytê konstatoval,
æeúdajnêodcizenévêcijsounasvémmístê
alogickytovysvêtlil - zlodêji ukradenévêci
zase vrátili.
• Dne 21. 7. jsme si mohli vtiskup‡e-

çíst zamy¿lení obçanao nezodpovêdnosti
lidí, kte‡í ujednoho obchodního domu ve
Svitaváchodloæili nemocnéhopsaaodjeli.
P‡íbêhtohoto pejskaje v¿aktrochusloæi-
têj¿í. Neæskonçil v na¿emútulku, vybêhl si
navÿlet azalíbilose muvjednompenzionu
naPoliçsku. Majitelépenzionusepostupnê
obrátili narûzné orgányv místê bydli¿tê,
av¿aktyjimnepomohly. P‡ítomnost psa, kte-
rÿ byl zranên aohroæoval hosty penzionu
(vzhledemkrase bybudil obavyrekreantû
i zdravÿ) jimpûsobila nemalé obtíæe. Ne-
chali milémutulákovi o¿et‡it zranênoutlapu
a dovezli hodoSvitav, kdedoufali, æeo nêj
bude postaráno, byƒ dostali informaci, æe
ná¿ útulekje urçen pouze �zbloudilcûm�
ze Svitav. Takse ocitl ve Svitaváchapotÿd-
nu strávenémv útulku si ho vyzvedl jeho
majitel. Mûæemetedykonstatovat, æenako-
necv¿edob‡edopadlo. Ov¿emkdybyse‡e-
¿ení ujali ti, nanêæ se dotyçní obrátili a do
jejichæ kompetencezáleæitost spadá, nemu-
sel bÿt pes �odloæenÿ� aæ ve Svitavách.
• Dne16. 7. kolem18. hodinypo¿kodil

kamionsloupve‡ejnéhoosvêtlení naul. Po-
liçské az místa ujel. Lampa zûstala viset
pouze na drátech a hrozilo nebezpeçí úra-
zu. Stráæníci kontaktovali �rmu opravující
ve‡ejné osvêtlení, aby mohla bÿt uçinêna
p‡íslu¿ná opat‡ení. Na¿e podêkování pat‡í
v¿ímavépaní, kteránejenæeoznámilacose
stalo, ale také si zapamatovalaregistraçní
znaçkuvozidla. Díkytomubude moænévy-
máhat úhraduzpûsobené ¿kody.
• Dne 22. 7. skonçila na autobusovém

nádraæí hádkadvoupodnapilÿchmuæûváæ-
nÿmbodnÿmzranêním. Zatímcozranêného
odváæela RLP, ostatní zúçastnêné osoby
byly p‡evezeny k dal¿ímu¿et‡ení na PÇR.

M. Sádlíková

Varování:
Stále sly¿íme, æe nêkdo vyuæil dûvê‡i-

vosti druhého çlovêka a podvedl ho. Tito
podvodníci se bohuæel nevyhÿbají ani na-
¿emu mêstu. Dejte si proto pozor narûzné
prodejce, nabízející zboæí mimo trænici
a �kamenné�obchody. Nejçastêji vyuæívají
okolí obchodních domû, ale mohou p‡ijít
i do bytupodzáminkouprovedení rûznÿch
oprav, p‡ípadnê vÿbêru rûznÿch poplatkû,
nap‡. ze psa. Je-li vámcokoli podez‡elého,
zavolejteradêji policii. Snaætesezapamato-
vat si vzhledaobleçení osoby, kterás vámi
jednala. Kaædÿ ú‡edník çi opravá‡ by vám
mêl p‡edloæit oprávnêní kvÿkonu. Obzvlá¿tê
si dejtepozor, pokudtakovÿçlovêkvyæadu-
je platbup‡edem.

Karel Çupr

Nalince156¢kola zaçíná
Konçíp‡íjemnéobdobíprázdnina¿ko-

láky, uçitelei rodiçeçekajíopêtpovinnosti.
Nazaçátkunového¿kolníhorokujenamís-
tê pop‡át v¿emuçitelûmmnoho úspêchû
vjejich nároçné práci, hodné apozorné
æákyapevnénervy. Æáçkûmastudentûm
zase p‡íjemnépedagogy, abyseve¿kole
cítili dob‡e, rádi do ní chodili a hravê
zvládali probíraná uçební témata.

Mnozí z rodiçûsi s p‡íchodemnového
¿kolního roku odsvÿchrozja‡enÿchrato-
lestí koneçnê oddychnou. Dêtembyv¿ak
mêli p‡ipomenout,jakse mají chovat, ato
nejenve¿kole, ale hlavnêcestoudo¿koly
acestoudomû. Je dobrés dêtmi probrat
nejkrat¿í moænoutrasu, upozornitje na
nebezpeçí, kteréje mûæe potkat a podob-
nê. Nejmen¿í æáçkyrodiçejistê v první
dnydo¿kolydoprovodí. Cestoudêtemvy-
svêtlete, jak si mají poçínat v dopravním
provozu, hlavnêpaknap‡echodech. Sdêt-
mi proberte zásady, æe nemají chodit
s cizími lidmi, nenosit klíç oddomuza-
vê¿enÿviditelnênakrku, odcizíchosob
si nicnebrat a nejezdit autostopem. Dêti
seznamte s moæností pouæití tísñového
volání nahasiçe 150, státní policii 158,
první pomoc 155a mêstskoupolicii 156.
Takésvédêti upozornêtenato, æesetato
telefonní çíslanesmêjízneuæívat. Nauçte
svédêti, abyp‡i rannímodchodudo¿koly
vædyzav‡elyplynovéavypnulyelektric-
ké spot‡ebiçe, zajistily okna acelÿ byt
‡ádnê uzamkly. Pokudtak uçiníte, jistê
budete v práci a p‡i návratudomûklid-
nêj¿í, æeje v¿e v po‡ádku.
Neopomenu ani apel k‡idiçûm, jez-

dêteopravduopatrnêa dávejte pozorna
dêti! Jakokaædoroçnênazaçátku¿kolního
rokubudouup‡echodûnadbezpeçností
Va¿ich ratolestí bdít policisté. Jménem
svitavskÿchpolicistûVámv¿emp‡eji bez-
problémovÿprûbêhnového¿kolníhoroku.

npor. Stanislav Dobe¿,
tiskovÿ mluvçí PÇR

Nazaçátku¿kolního roku, stejnêjakopo
celÿrok, budou dêní nap‡echodechsle-
dovat i stráæníci mêstsképolicie.
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�Mladÿmistr republiky�
je ze Svitav

Vednech8. aæ 10. srpna2003sev B‡ez-
nici (P‡íbram) konalo Mistrovství republi-
ky mládeæe Çeského kynologického svazu
s mezinárodní úçastí. Po nároçnÿchvÿbê-
rovÿch závodech se do kvali�kace natoto
mistrovství probojovala sleçna Petra Ma-
kovská(17let), sesvÿmosmiletÿmnêmec-
kÿmovçákemCliffem.
Mistrovství republikysezúçastnilocel-

kem30 závodníkû, dva mladí kynologové
z Rakouskaajedenze ¢vÿcarska. Soutêæilo
sevedvoukategoriích, ZVV2(dlezkou¿kyná-
rodníhozku¿ebního‡ádu2. stupnê) aIPO2
(dlezkou¿ky mezinárodníhozku¿ebního‡ádu
2. stupnê). Petra závodila vkategorii ZVV2.
Kaædá kategorie obsahovalat‡i disciplíny,
v kaædé z nich bylo moæno získat nejvíce
100bodû. První disciplínoubylastopa, kdy
pes musíspolehlivêvyhledat, kudysepohy-
bovaljejí kladeç, a musítakénajít aoznaçit
(nap‡íkladzalehnutím) p‡edmêty, kterékla-
deç nastopêzanechal. Druhoudisciplínou
bylaposlu¿nost, kdypes plní cvikyjakoje
nap‡íkladchûzeunohypsovoda, sedni,leh-
ni, vstañ, ¿têkání napovel, aport p‡edmêtu
ajiné. T‡etí disciplínoubylaobrana, kdepes
musí vyhledat ukrytého pomocníka(�guran-
ta), kterého pak oznaçí vy¿têkánímanásle-
dujenêkolikzákusûdoochrannéhorukávu
pomocníka. Petrazískala93bodûvestopê,
96bodûv poslu¿nosti a 85bodûvobranê,
celkem274bodû. Tímtovÿsledkemobsadila
1. místo v kategorii ZVV2 avybojovalatitul
�Mladÿ mistr republiky�. Zároveñsi svÿm
bodovÿmziskemzajistilai první místo vcel-
kovém hodnocení obou kategorií astala se
tak�Absolutní vítêzkou�celého mistrovství.
První místoobsadilatakévestopêavposlu¿-
nosti. Vsoutêæi druæstev Petra Makovská
samoz‡ejmêsvÿmvÿkonemvelice p‡ispêla
ktomu, æe druæstvo za Pardubickÿ kraj se
umístilo na 1. místê. Jana Dvo‡áková

Kvêtenaçervenjsoujiætradiçní mêsíce
zasvêcené královnê sportu- atletice. Svitav-
¿tí atleti sebêhemjarní çásti úçastnili ‡ady
závodûa p‡eborû, z nichæ vybírámetynej.

Krajské p‡ebornice a medailisté
v kategorii dospêlÿch

Koncemkvêtnazávodili dospêlí v Lito-
my¿li. ùspê¿nábylajiæprvní ukonçenádis-
ciplína, kde se Sváƒa La¿tûvkovávÿkonem
155cmstala Krajskoup‡ebornicí vevÿ¿ce.
Tímtakézavr¿ilasvûj úspê¿nÿtÿden, neboƒ
veçtvrtekúspê¿nêodmaturovalaav pátek
odslavila. SvékvalitypotvrdilaAnnaBáço-
vá, která si dobêhlajiæ pro svûj celkovê
dvanáctÿ!!! titul Krajské p‡ebornice, ten-
tokrátev bêhuna800 m(2: 19,97). Aniçka
získalaje¿tê st‡íbrnou medaili v bêhu na
1500 m(4: 50,36). St‡íbrnÿmi medailemi
se pomohou pochlubit Josef Marek vtroj-
skoku(13,48), kteréhoje¿têstáletrápízra-
nênÿkotníka p‡ekvapení Pavla Könyüová,
kterávesvévûbec druhésoutêæi vtrojsko-
kuskoçilaaæ za 10,43 m. St‡íbrné medaile
vybojovalokvartetona4x 400 mvesloæení
Könyüová, La¿tûvková, Báçová a Tomano-
vá. Bronzovoumedaili si vtêsnémdobêhuna
100mvybojovalaZuzkaTomanová(13,27)
a doplnilatak úspê¿né medailové zisky.

Krajské p‡ebory mlad¿ích
astar¿íchæákûaæákyñ

Poçátkemçervnaoæil svitavskÿstadion
nejvêt¿íleto¿ní atletickouakcí. Nakrajskÿch
p‡eborechbyli úspê¿ní i svitav¿tí atleti a at-
letky. Petra Neçasová zvítêzila v kategorii
mlad¿íchæákyñvbêhu na 150 m(21,06vt)
av bêhuna60 mji oddruhéhozlatadêlila
pouhájednasetinavte‡iny(8,70). St‡íbrná
takébyla¿tafetav bêhuna4x60 mveslo-
æení Z. Petrilová, P. Neçasová, Z. Stelçíko-
vá a H. Gregorová. Dal¿í st‡íbrné medaile
získali Ond‡ej Kliçka v bêhu na 800 m
(2:10,17) a Veronika Kopeckáv hodu dis-
kem(24,20 m). Petra Neçasová a Ond‡ej
Kliçka byli vybráni do krajské vÿpravy na
Olympijské hry mládeæe v Litomy¿li.
Poslednímkrajskÿmp‡eboremvindivi-

duálníchsoutêæíchbylasoutêæ dorostencû
a dorostenek, kteroup‡ipravili organizáto‡i
v Tÿni¿ti nad Orlicí v polovinê çervna.
Nejlep¿íhovÿsledkudosáhl Mojmír Ko-

nûpka, kterÿdvojnásobnê�pozlatil�vÿborné
vÿkonyvdisku(46,79m) avkouli(15,13 m)
apotvrdil svoje suverénní postavení nejlep-
¿ího dorosteneckého vrhaçe v Pardubickém
kraji. Dvê bronzové medaile získala Pavla
Könyüová. Vbêhuna 100 mp‡. (18,38s.)
avtrojskoku(9,87 m), kdyæjíst‡íbrouniklo
o pouhÿch 5 cm.

Dorostenecké
Mistrovství ÇRv atletice

Opavskÿ atletickÿ stadion byl o víken-
du 21. a 22. çervna hostitelemnejlep¿ích

çeskÿch dorosteneckÿch atletû a atletek.
Tradiçnízastoupení mêlatakésvitavskáat-
letika. Solidního vÿsledku dosáhl Mojmír
Konûpka, kterÿobsadil dvê pátá místa. Ve
vrhukoulí byl vÿkon14,99 mtêsnêpodjeho
osobnímrekordem. Prûbêhsoutêæe v hodu
diskem(44,86 m) byl pro nêho i trenéra
zklamáním. Nováçkovi na Mistrovství ÇR
Pavle Könyüové staçil vtrojskokuprûmêr-
nÿvÿkon9,79 mnajedenácté místo.

Ing. Josef Marek

Atletika se zdobímedailemi

Mojmír Konûpkap‡ebírádiplomkrajského
p‡eborníka.

P‡ipravuje se hokejová
liga pro amatéry
Jetomujiæ pêtlet, kdyjsemoæivil ve

Svitaváchamatérskÿhokej azaloæil mêst-
skouhokejovouligu. Tatosoutêæ bylaurçe-
napro¿irokévrstvyneregistrovanÿchhoke-
jistû. Postupnêp‡ibÿvalonejenmuæstev, ale
takélep¿ích hokejistû. Tímdo¿lo kjejímu
zkvalitnêní astalasez ní prestiæní soutêæ.
Obyçejní amaté‡i se vsestavách muæstev
jiætêækoprosazovali. Letosjsembyl oslo-
venslupinouhokejovÿchnad¿encûapoæá-
dánovytvo‡eníligyproobyçejné hokejisty
-zaçáteçníky, jejichæ hokejové kvality na
mêstskouhokejovouligu(MHL) nestaçí.
Tímto dávámnavêdomí, æeletos za-

kládám novou ligu pro hráçe, kte‡í si
chtêjí zahrát hokej bez velkÿch prestiæ-
níchnárokû- pouzeprozábavu. Tatoliga
ponese název AHL- amatérskáhokejová
liga. JeurçenaprohráçezeSvitavaokol-
ních vesnic, kte‡í nehrají nikde æádnÿ
hokej. Hrát se budebezkontaktní hokej,
vÿstroj mimo branká‡e bude dobrovolná.
Tímtorovnêæ oslovuji v¿echny�rmy,

podnikateleaorganizaceveSvitaváchse
æádostí ojakoukoliv�nançníijinouspon-
zorskoupomocp‡i rozjezdutétosoutêæe.
Kdo má otuto soutêæ zájem, nechƒ

kontaktuje v pracovní dobêorganizáto-
ra: Ji‡í Suchomel, nádraæí ÇD Svitavy,
tel. 465 504262 (255).
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Pozvánkanasportovníakcevzá‡í
SO30. 8. Kopaná: TJ Sy�A�- Tesla Pardubice(10:00st. a 11:45 ml. - ÇLæáci, stadion Míru)

Volejbal: TJ Sy�B�- Dolní ùjezd(10:00- KP2. t‡., æeny, h‡i¿têza Národnímdomem)
NE31. 8. Kopaná: TJSy�B�-Jiskra Králíky(9:00st. a 10:45 ml. - I. At‡. æáci, h‡i¿têv Lánech)

TJ Sy�B�- Hrochûv Tÿnec (17:00- I. At‡. muæi, h‡i¿tê v Lánech)
NE7. 9. Kopaná: TJ Sy- Tesla Pardubice(12:30st. a 14:45 ml. - KPdorostu, stadion Míru)

TJ Sy�A�- TJ Lan¿kroun(17:00- KP muæi, stadion Míru)
SO13. 9. Modelklub: Mistrovství ÇR- upoutané modely(areál Cihelna)

Volejbal: TJ Sy�B�- Hlinsko(10:00- KP2. t‡., æeny, h‡i¿têza Národnímdomem)
Kopaná: TJSy�A�- AFKPodolí Praha(10:00st. a 11:45 ml. - ÇLæáci, stadion Míru)

TJ Sy�B�- Sokol Moravany(17:00- I. At‡. muæi, h‡i¿tê v Lánech)
NE14. 9. Modelklub: Mistrovství ÇR- upoutané modely(areál Cihelna)

Kopaná: druhé koloturnaje KPp‡ípravek(9:00, stadion Míru)
SO20. 9. Kopaná: TJSy�B�- FKOEZLetohrad(9:00st. a 10:45 ml. -I. At‡. æáci, h‡i¿têv Lánech)

Volejbal: TJ Sy�B�- Poliçka(10:00- KP2. t‡., æeny, h‡i¿têza Národnímdomem)
NE21. 9. Kopaná: TJ Sy- FC Hlinsko(12:00st. a 14: 15 ml. - KPdorostu, stadion Míru)

TJ Sy�A�- FKÇeská T‡ebová(17:00- KP muæi, stadion Míru)
SO27. 9. Volejbal: Volejbalovÿturnaj æen(9:00- sportovní hala NaSt‡elnici)

TJSy- Ç. T‡ebová, Litomy¿l, Lan¿kroun(9:00- KPml. æáci, h‡i¿têza Národ-
nímdomem

Kopaná: TJ Sy�A�- Slovan Liberec (10:00st. a 11:45 ml. - ÇLæáci, stadion Míru)
TJ Sy�B�- Agria Choceñ�B� (16:30- I. At‡. muæi, h‡i¿tê v Lánech)

Upozorñujeme v¿echnyorganizátorysportovníchsoutêæí na moænost zve‡ejnêní základníchinformací
o chystanÿchakcích. Uzávêrkapro dal¿í çísloje vædy 15. v p‡edcházejícímmêsíci. J. Petr

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 2. 10. 2003.

Po dlouhÿchletech se svitavskÿfotba-
lovÿtrávníkstal opêt prvoligovÿm. Povyni-
kající sezónê dokázali æáci TJ Svitavy po-
stoupit doæákovskéligy. Hnedprvní domácí
zápas byl odmênouv¿em, kte‡í se otakovÿ
úspêchp‡içinili. Vsobotu10. srpnatotiæp‡i-
jeladoSvitavSKSlaviaPraha,jedenz nej-
úspê¿nêj¿íchæákovskÿchcelkûvrepublice!
Jejichvÿsledkyhovo‡ízav¿e. Vloñskémroç-
níkuæákovskéligystar¿íæáci zvítêzili, kdyæ
ani jednou neokusili ho‡kost poráæky, do-
kázali vst‡elit svÿmsoupe‡ûmcelkem114

branekajen5inkasovali. Proto není divu,
æev¿ichni milovníci afandovésvitavskéæá-
kovské kopané çekali, jak si domácí proti
taksilnémusoupe‡i povedou. Pobojovném
vÿkonuode¿li star¿íæáci poraæeni 2:3. Svÿm
vÿkonem ale p‡edznamenali, æe nebudou
vlizebojácnÿmnováçkem. Nezbÿváneæv¿em
mladÿmfotbalistûmacelému realizaçnímu
tÿmu(Andrle, Veselskÿ, Benc, Kvapil ustar-
¿ícha Brûna, Uchytil u mlad¿ích) pop‡át co
nejlep¿í sportovní vÿkonyap‡íznivévÿsled-
ky. J. Petr

Svitavskÿtrávník prvoligovÿ
Volejbalová
p‡ípravka pro
klukya dêvçata

Volejbalovÿ oddíl TJ Svitavy otevírá
vzá‡í 2003 p‡ípravku pro kluky a dêvçata
vevêkuod6do8let (1. - 3. t‡ída). Tréninky
budouvúterÿav pátekod 16:30do 18:00.
Vletnímobdobí budou kluci trénovat

na venkovnímh‡i¿ti za Z¢ na T. G. Masa-
ryka27, dêvçata navolejbalovÿchh‡i¿tích
za Národnímdomem.
Tréninkyvtêlocviçnách(zimní období)

budouup‡esnêny.
P‡ípravkabudezamê‡enanarozvoj po-

hybovév¿estrannosti, chybêt nebudouprû-
pravné míçové hry.
Pokud máte zájemp‡ihlásit svého syna

- dceru do volejbalové p‡ípravky, kontak-
tujtehlavnítrenéry, nebodêti p‡iveâtep‡í-
mo natrénink.
Kontakt natrenéry:

kluci - Ing. Petr Sezemskÿ, 777153428
dêvçata- Mgr. MarcelaSezemská, 606757599

Foto E. Hromadník

Sport dnesi nastranê 9.




