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Çestné obçanství
paníDrahomí‡e ¢ustrovéMêstoSvitavyudêlilovesvédlouhéhis-
torii çestné obçanství mnoha vÿznamnÿm
lidem. Nêkte‡í sijeopravduzaslouæili, jiní
ménê. Otêchtolidechajejichçinechse mû-
æetedoçíst natitulnístranêp‡ílohyLucerna.

Prvnímobçanemnebospí¿e obçankou
Svitav, kterázískalaçestnéobçanství na¿eho
mêsta poroce1989,jepaní uçitelkaDraho-
míra ¢ustrová. Paní ¢ustrováse do Svitav
p‡istêhovalavroce1955. Uçilanavêt¿inê
svitavskÿch¿kol, vênovalasereæii místních
divadelníchi recitaçních souborû, psala
kroniku mêsta. Jejímnejvêt¿ímkoníçkem,
kterémuzasvêtilacelÿsvûj æivot, bylahis-
torie. Po dlouháléta vypisovala události
z dêjin Svitav aokolí z nêmecky psanÿch
dokumentû, uloæenÿch v archívech a mu-
zeích. Khistorii na¿eho regionu nashro-
máædilavelké mnoæstvítextûa poznámek,

z nichævycházeli nejenstudenti st‡edních
avysokÿch¿kol p‡i svÿch�soçkách�a dip-
lomovÿch pracech, aletaké auto‡i mnoha
historickÿchpublikací. Ucelenêzpracova-
lanêkoliktémat,jakonap‡. Vzdêlanost na

H‡ebeçsku, Tkalcovství na Svi-
tavsku, Obêti 2. svêtovéválkyna
Svitavskua pod. P‡eloæilapa-
mêtnílistinyz kostela Nav¿tívení
P. Marie na námêstí, vánoçní hry
z H‡ebeçskaa hlavnêp‡evyprá-
vêlana200h‡ebeçskÿchpovêstí.
Obrovskÿmp‡ínosempaní uçi-
telkyje právêto velké mnoæství
poznámek a historickÿch doku-
mentû, kterézacelÿsvûj æivot ve
Svitavách nashromáædila a které
jsoupostupnêp‡evádênydoarchí-
vu Mêstského muzea agalerie ve
Svitavách. Po zpracování budou
i vbudoucnosti slouæitjakocennÿ
studijní materiál probadateleahi-
storiky. Vsouçasné dobê se p‡i-
pravujekvydáníjejí práce�Na¿e
H‡ebeçskov dávnovêku�o dávné
historii Svitavska a Moravskot‡e-

bovska, doplnêná krásnÿmi fotogra�emi
Zdeñka Holomého. Pí¿e proto, aby�...si
na¿ilidéuvêdomili, æená¿krajnenípustou
krajinoubez minulosti. Jetokrajhistorickÿ
ahistoriezdezanechala nesçetnéstopy. �
Paní uçitelka Drahomíra ¢ustrová se

22. listopaduleto¿níhorokudoæíváneuvê-
‡itelnÿch90let. Domnívámse, æejí mohu
ijménemna¿ich çtená‡û pop‡át ktomuto
æivotnímujubileuconejvícezdraví, svêæesti
aæivotního elánu. Poctuza‡adit se çestnÿm
obçanstvímmêsta Svitavy mezi velké osob-
nosti svitavskéhistoriesi paní uçitelkaurçi-
tê zaslouæí. B. Çuhelová

Prezentace Paprsku
vMnichovê

Mêsto Svitavyprezentovalosvoji prûmys-
lovouzónuPaprsekna6. mezinárodnímve-
letrhukomerçníchnemovitostí, konanémve
dnech6. a 7. ‡íjnav Mnichovê.
Nasnímkujsouing. Miroslav Vêtr, mís-

tostarosta mêstaaing. DavidSt‡ítezskÿ, ve-
doucí odboruregionálníhorozvoje a akredi-
tovanÿ manaæersvitavské prûmyslovézóny
vestánkuPardubickéhokraje a Regionální
rozvojovéagenturyPardubice, kdebylypo-
tenciálníminvestorûmk dispozici pot‡eb-
né informace o svitavské prûmyslové zónê
a mêstê Svitavy. Jakosouçást veletrhubyla
prûmyslová zóna Paprsek p‡edstavena po-
tenciálníminvestorûmtakéformoup‡ed-
ná¿kynakonferenci �Investiçní p‡íleæitosti
v Çeskérepublice�, organizovanés podpo-
rouvládní agentury Czechinvest.
Prûmyslovázóna Paprsekjesituovánana

západnímokraji mêsta,její celkovávÿmêra
je41,6 haajeçlenênadoçty‡sekcí. Sekce
A, Ba Ctétozónyjsouurçenyproinvesto-
ryzabÿvající se vÿrobou. Sekce Dje navíc
urçenai proinvestoryz oblasti skladování,
logistiky a p‡epravyzboæí.

Zdenka Celá
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KulturaveSvitaváchJakokaædÿroki letos napodzimserada
azastupitelstvo mêstazabÿvalyproblemati-
kou kultury ve mêstê. Projednávanÿ mate-
riál obsahoval zprávyo çinnosti t‡í �mêst-
skÿch� organizací, ato Mêstského muzea
a galerie Svitavy, St‡ediskakulturníchslu-
æeb a novêtaké Mêstské knihovny ve Svi-
tavách. Zjednotlivÿch zprávjsme pro vás
vybrali nêkolikzajímavÿchinformací.

Chodíte do muzea?
Mêstské muzeumagalerie Svitavy- to

nejsoujenbêænêp‡ístupnéexpozicea pra-
videlnévÿstavyprove‡ejnost. Jetospousta
dal¿ích, dáse ‡íci skrytÿch, çinností.
Je to nap‡íklad péçe o sbírky. Sbírkovÿ

fondna¿eho muzeatvo‡ísouborvêcí navrá-
cenÿchdosvitavského muzeaporoce1990
- obrazy, st‡eleckéterçe, porcelána podob-
nê. Dálejsouto p‡edmêty, které byly do
majetku muzeazískány darem, koupí çi
p‡evodem. Vêt¿inuz nichbylonutnoihned
o¿et‡it - opravit, oçistit, nakonzervovat,
zkompletovat. Knejvÿznamnêj¿ímsoubo-
rûmztéto kategorie pat‡í unikátní av ÇR
jedineçnásbírkapraçekap‡edmêtûsouvise-
jícíchs historií praní. Dal¿ími vÿznamnÿmi
sbírkovÿmi souboryjsoubezesporunêmec-
ká Ottendorferovaknihovaasbírka d‡evo-
‡ezebsvitavskéhorodáka Aloise Petruse.
Knihovní fondyjsourozdêleny dot‡í

knihoven. Sbírková regionální knihovna
shromaæâuje knihyo historii i souçasnosti
regionu, rukopisy, kroniky, vzpomínky, di-
plomovéprácea místní periodikaaobsahu-
je celkem1522 poloæek. VOttendorferovê
knihovnê, jejímæ základemjsou knihy za-
chránêné z fondu bÿvalé Ottendorferovy
ve‡ejné knihovnyaçítárnyje 6477 knih
p‡eváænêvnêmeckémjazyce. Prûbêænêjedo-
plñována o vzácné knihy, získané náhodnê
oddárcûçi z pozûstalostí. Muzejní badatel-
skáknihovnaobsahujep‡es 3000odbornÿch
knihpro bêænéstudiumhistorie aumêní, le-
xikony aodborná periodika. Knihovnaje
bêænê p‡ístupná badatelûmi ve‡ejnosti.
Fotoarchívobsahuje historickéfotogra-

�e, sklenênéfotodesky, dokumentaçní sou-
bory, alba, diapozitivy, �lmyapohlednice.
Jezdetémê‡2000historickÿchfotogra�í,
postupnêsedoplñujefotodokumentacepro-
mên mêstaavideodokumentaceurbanistic-
kého vÿvoje mêsta. Fotogra�e z muzejního
archívujsouvelmi çastozapûjçoványk dal-
¿ímuvyuæití, nap‡íkladloni pro natáçení
dokumentárního �lmuo Svitavách, pro vy-
dání historickÿchkalendá‡û 2003 a2004,
rûznÿmorganizacím, kterézpracovávajíap‡i-
pravují odbornépublikace, ak mnohÿmdal-
¿ímúçelûm.
Koncem minulého roku byla ve spolu-

práci sesvitavskÿmfotografemJosefemÇer-
mákemvydána publikace �Svitavyvçera

a dnes�, zachycující promêny Svitav na
53 dvojicíchfotogra�í. P‡i tvorbê propagaç-
ního video�lmu o Svitavách se pracovníci
muzeapodíleli natvorbêscéná‡e, poskyto-
vali odborné konzultace afotogra�cké ma-
teriály. Publikace i video�lmo mêstêjsou
v prodeji vInformaçnímcentru mêstana
námêstí Míru.
Pracovníci muzea provádêjí také p‡ed-

ná¿kovoua prûvodcovskouçinnost. Mezi
obçanyjistêznámÿjecyklusp‡edná¿ek�Mu-
zejní çtvrtky�, zamê‡enÿ hlavnê na otázky
památeka historickéhovÿvojeregionu, nê-
které tematicky zamê‡ené p‡edná¿kyjsou
urçeny nap‡. uçitelûmdêjepisu st‡edních
¿kol, studentûmastudentskÿmklubûm.
Prûvodcovskésluæbynáv¿têvníkûmmês-

taposkytujezpravidlahistorik muzea Rado-
slav Fikejz. Odzá‡í 2002dosrpna2003se
uskuteçnilydvacet dvêprohlídky mêstskÿch
památeks prûvodcempro zájezdy p‡eváænê
zahraniçníchturistû.
Muzeumsev poslední dobêvÿraznêza-

pojilo dorealizace dvouvÿznamnÿchakcí.
Touprvníjezp‡ístupnêní vêæekostela Nav-
¿tívení P. Marieainstalacevÿstavyvjejích
prostorách, toudruhoujepietní úpravabÿva-
lého æidovského h‡bitova aslavnostní odha-
lenípamátníkuletosvzá‡í, kteréhosezúçast-
nilo mnohovÿznamnÿchavzácnÿchhostû.

Mêstská knihovna
Odpoçátkuleto¿níhorokuje knihovna,

dosudznámájako�okresní�, p‡íspêvkovou
organizací z‡ízenou mêstemSvitavya nese
název �Mêstskáknihovnave Svitavách�.

Její knihovnífondvykazuje k 31. srpnuté-
mê‡ 80tisíc knih, broæur, audiovizuálních
dokumentûa nauçnÿchCD-ROMû. P‡i vÿ-
bêruknihsep‡ihlíæí kestruktu‡eçtená‡û
as ohledemnajejichçtená‡sképoæadavky
je doplñovánaodbornáacizojazyçnálitera-
tura. Katalogknihovnyjevystavennawebo-
vÿch stránkách knihovny (www.booksy.cz)
ajejichprost‡ednictvímje moænovyhledá-
vat arezervovat si æádanétituly. Knihovna
odebírá 128 exemplá‡û novin açasopisû
z rûznÿchoblastí ajejichkatalogjerovnêæ
na uvedenÿch webovÿchstránkách.
Knihovnupravidelnênav¿têvujep‡est‡i

a pûl tisíce çtená‡û, z tohoje témê‡ devêt
set dêtí do patnácti let. Poçet náv¿têvníkû
odzaçátkurokujiæ p‡esáhl 33tisíc, vtom
ale nejsouzapoçteni uæivatelé Internetu,
zájemci o kopírování a úçastníci exkurzí.
Zatoto období si çtená‡i pûjçili 116.465
knihovníchjednotek a 21.486 kusû novin
açasopisû.
Vÿpûjçní doba knihovny pro dospêlé

je kromê çtvrtka kaædÿ pracovní den od 9
do 17 hodin avsobotu od 9 do 11 hodin.
Dêtskéoddêlení pûjçujev pondêlí, úterÿ,
st‡edu a pátek, vædy od 13 do 17 hodin.
Uæivatelûmknihovnyje k dispozici devêt
poçítaçû(z toho 7 napojenÿchnaInternet),
¿est voddêlení prodospêléçtená‡e, t‡i vod-
dêlení dêtském. Prodêtijetatosluæbabez-
platná.
Mêstskáknihovnaposkytujesluæbytaké

proslabozrakéa nevidomé. Zapomoci gran-
tu ministerstva kultury po‡ídila poçítaç se
speciálními programy, je napojeni naInter-
net a p‡evádítextydozvukové podoby. Dal¿í
sluæbou pro tyto obçanyje pûjçování zvu-
kovÿchknih,jichæ máknihovnazatím135,

První semestr Univerzityt‡etího vêkuzaçal ve Svitavách 22. ‡íjna ajeho obsahem
jsouregionální dêjiny, kterép‡edná¿í historik muzeaRadoslav Fikejz. Zahájenístu-
diav¿ak 15. ‡íjnap‡edcházelaslavnostníimatrikulaceposluchaçûvprostoráchob-
‡adnísínêmêstského ú‡adu. Souçástí aktubylzápis dopamêtníknihymêsta. Hodnê
úspêchûjimpop‡ál starosta Václav Koukal. Zdenka Celá
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• Schválilapronájemnebytovÿchpro-
storû na námêstí Míru 92 (d‡íve prodejna
LIKOPO, kteráje nyní na Soudní ulici)
panuing. K‡eçkovi ze Svitav, kterÿjiæ od
roku 1998 uæívá druhouçást nebytového
prostoruvtomto objektu. Ve v¿echprosto-
ráchbudeprovozovat prodej spodníhoprádla
a punçochovéhozboæí a prodej sportovního
zboæí. Mezi dal¿ími zájemci byli Miroslav
Sou¿ek, ThoingTranManh, Texmerkur, s.r.o.,
Magda Novotná, Romana Kubová, Jaroslava
Tesa‡ová.
• Schválilaúpravusmêrniceo obhospo-

da‡ování majetku mêstaz roku2001, která
upravujepostupyaodpovêdnosti odborûp‡i
nakládánís movitÿmanemovitÿmmajetkem
mêstaa p‡ijehosprávê. V¿echnyprácespo-
jenésesprávou majetku, návrhypro majet-
koprávní komisi, proraduçi zastupitelstvo
mêsta, vçetnêrealizaceschválenÿchusnese-
ní orgánû mêstaprovádí odborsprávy majet-
ku. Spolupracuje p‡itoms ostatními odbory
Mêù, které vykonávají správu p‡íslu¿ného
majetku. P‡i nabÿvání nemovitého majetku
(nákupy) nebop‡evodechnemovitého majetku

(prodeje) rozhodujev koneçnéfázi vædyza-
stupitelstvo mêsta, o nájmechavÿpûjçkách
nemovitého majetkurozhodujerada mêsta.
Smêrnicetakénovêupravujepovinnosti apo-
stupyp‡i evidenci majetku mêsta, p‡i jeho
zaúçtováníapod. Nechybíani povinnostp‡ed-
kládat orgánûmmêstajednouroçnêvÿroç-
nízprávuo nakládání s majetkemmêsta,
z níæ by mêlobÿtz‡ejméekonomickézhod-
nocení v¿ech pohybûs majetkemmêsta,
vÿtêænost pronajatého majetku ataké vy-
hodnocení, jakjesmêrnice dodræovánap‡i
çinnostijednotlivÿchsprávcû majetku(od-
borû, mêstsképolicie, organizacíz‡ízenÿch
mêstem).

• Schválila poskytnutí �nançního p‡í-
spêvku5.000KçZákladníorganizaci Çeské-
hosvazuochráncûp‡írody�Rybák� Svitavy
naçinnost a akceorganizace(zejménachce
podpo‡it konání �Ptaçíhofestivaluprooblast
Svitavska, vÿstavukochranêzví‡at neboin-
stalaci ptaçích budek azahradního krmít-
ka do nêkterého parkuve mêstê. Schválila
také poskytnutí p‡íspêvku 16.000 Kç Ob-
chodní akademii a VO¢ESvitavy nazaji¿-

têní 3. roçníkuSvitavskést‡edo¿kolskéligy
sportovních her o pohár starosty mêsta.
• Schválilazvÿ¿ení denní úhradyzapo-

byt v ubytovnêprobezdomovcev Máchovê
aleji na70Kç(z dosavadních60Kç). Nocle-
hárnaprobezdomovcevzniklavroce2000
jakojedenz programû prevence kriminality.
Její kapacitazpoçátkubyla 12 míst, vro-
ce 2002sejejichpoçetrekonstrukcí budovy
zvÿ¿il na17. Oddobyzprovoznênísezdevy-
st‡ídalovíceneæ 35 muæû. Vçervnut.r. byl
charakterza‡ízenízmênênz noclehárnyna
ubytovnu s dennímprovozem. Vsouçasné
dobêseobjektznovuopravujeadovybavuje
celkovÿmi náklady233 588 Kç. Pardubickÿ
kraj p‡ispêl grantemve vÿ¿i 75.000 Kç.
Projekt poçítás propojenímstávající chodby
hlavní budovys p‡ístavbouúzkouproskle-
nouverandou, vekterébudez‡ízenai malá
kuchyñka pro místnosti v p‡ístavbê.
• Vyslechlainformaci starosty mêsta

ojednání sezájemcemo odkoupení hotelu
Slavia, italskÿmpodnikatelemp. Claudio
LeoPersonnettazem, spoleçnost Dedalo, kte-
rÿ postoupil do 2. kola vÿbêrového ‡ízení.
Obêstranyse dohodly, æespoleçnost Dedalo
p‡ipraví podrobnêj¿í nabídkua návrhkup-
ní smlouvy.

RadamêstaSvitavydne 6. ‡íjna2003

Mladí uæivateléInternetuv dêtskémoddêlení Mêstské knihovnyve Svitavách.
Foto M. Jançík.

letos ale získala grant od Pardubického
kraje nanákupdal¿ích. V¿echnytytosluæ-
byjsouzdarma.
Kromê základních çinností, jimiæ jsou

vÿpûjçní ainformaçní sluæby, knihovnaza-
bezpeçujei kulturnê-vÿchovnouçinnost,
zamê‡enou zejména na dêti z mate‡skÿch,
základních ast‡edních ¿kol. Od poçátku
rokuuspo‡ádalypracovnice dêtskéhooddê-
lení 13literárníchsoutêæí,jednuvÿtvarnou
soutêæ natéma �Velikonoce�, jedno diva-
delní p‡edstavení pro dêti ¿esti aæ osmile-
té, dvêp‡edstavenís Evouhru¿kovou�Jaro
- Léto� avrámci celostátní akce se i zde
v b‡eznuuskuteçnila�Nocs Andersenem�,
kdy v knihovnê nocovalojedenáct dêtí ve
vêku6aæ 10let. Pro ve‡ejnost byl uspo‡á-
dánveçer s poezií v Divadle Trám.

St‡edisko kulturníchsluæeb
mêsta Svitavy

Zpráva o çinnosti SKS Svitavy zahr-
nuje p‡edev¿ímkalendá‡po‡adûzaobdobí
zá‡í 2002 aæ srpen 2003. Vseznamuvidi-
telnêdominujevÿçetpo‡adûv DivadleTrám,
kdese uskuteçnilo na50rûznÿchp‡edsta-
venís prûmêrnouúçastí 72divákû. P‡edsta-
vení jsou p‡eváænê urçena dêtem, od zá‡í
dokvêtnase konají kaædoudruhounedêli.
Dlouhÿseznamp‡edstavují koncertyrûz-

nÿchzpêvákûaskupinv Bílémdomê. Byli
zde nap‡íklad: Petr Spálenÿa Milu¿ka Vo-
borníková, Chinaski, Çechomor, Franti¿ek
Nedvêda Druhépodání, Mñágaa Æâorp,
Æalmanaspol., Poupata, Tomá¿ Linka
a P‡ímá linka se Vzpomínkou na Michala

Tuçného, Hana Zagorová a Petr Rezek se
skupinou M. Nopa, Kaderus Blues, Jakub
Smolík, Tata Bojs. VBílémdomê se také
konaloregionální koloPorty2003. Dal¿í kon-
certybylynazahradêv Lánech. Váænouhud-
bu prezentovali rûzní umêlci na nej ménê
patnácti koncertech, vêt¿ina byla v Otten-
dorferovêdomê, koncertypêveckÿchsborû
ve svitavskÿchkostelích.
Divadelní abonentní p‡edstavení probí-

hají vedvoucyklech-jaroa podzim. Vesle-
dovanémobdobíseuskuteçniloosmp‡edsta-
vení a prodáno bylo celkem469abonentek.
Se svÿmi p‡edstaveními zde byla divadla:

DivadloJáry Cimrmana Praha, Klicperovo
divadlo Hradec Králové, Agentura pana
Hanzlíçka, Viola Praha, Divadlo v Dlouhé
Praha, Divadlo bez zábradlí Praha, Çino-
herní klubPraha, OmegaArt AgencyPraha.
Vevÿçtuakcípo‡ádanÿchSt‡ediskemkul-

turníchsluæeb mêstanemohouchybêt Svitav-
skéletní slavnosti s tradiçní Poutí ke sv. Jiljí
a Bene�çní koncert pro Kojeneckÿ ústav ve
Svitavách(vzá‡í2002), Národnísoutêæavÿ-
stavaamatérskéfotogra�ea Festival amatér-
skÿch�lmûavideo�lmûv kvêtnu, Festival
dechovÿchhudeba po‡adys názvemPose-
zení s dechovkou. -svj-



• Majetkoprávní úkony:
a) schváliloprodejebytû, vrevitalizova-

nÿchdomech Dimitrovova23, 25a 27, 29,
vçetnê podílûnanemovitostech, spoleçnÿch
prostoráchastavebníchparcelách. Celkem
vtéto první etapê bylo prodáno celkem37
bytû za ceny od 176tisíc u bytu 1 +1 do
404tisíc u bytu 4+1, ve v¿ech p‡ípadech
stávajícímnájemcûm;
b) schváliloprodej pozemkûvprûmyslo-

vézónêakciovéspoleçnosti VigonaSvitavy
o celkové vÿmê‡e témê‡ deseti hektarû za
cenu11.059.707 Kç. ù‡adproochranuhos-
podá‡skésoutêæe povolil vÿjimkuzezákazu
ve‡ejnépodporya dal souhlas kestanovení
niæ¿í cenyza metr çtvereçní neæ stanovil
odhad. Vigonazdehodlávybudovat novÿ
závod.
Vsouvislosti s tímzastupitelstvoschvá-

liloposkytnutí náhrady¿kodyZemêdêlské-
muobchodnímudruæstvuOpatoveczaztrá-
tunazemêdêlskÿchkulturáchvsouvislosti
s p‡edçasnÿmukonçenímuæívání p‡ed-
mêtnÿchpozemkûvcelkové vÿ¿i necelÿch
160tisíc korun;
c) schválilo zve‡ejnêní zámêru dlouho-

dobê pronajmout dûmço. 56nanámêstí
Míruformouvÿbêrového‡ízení as moæností
zapoçtení nájemného proti investicím, od-
souhlasenÿmmêstem. Vyhlá¿ení vÿbêrového
‡ízení s podrobnostmi atermíny bude zve-
‡ejnêno na ú‡ední desce Mêù, také nain-
ternetové stránce mêsta.
• Schválilo navÿ¿ení p‡íspêvkuSt‡edis-

kukulturníchsluæeb mêstao 80tisíckorun

nazaji¿têní oslavkoncerokunanámêstí
(ohñostroj, ozvuçení). Vrozpoçtu mêstapro
rok 2003 sejiæ s �nançními prost‡edky na
uspo‡ádání têchto oslav nepoçítalo, proto-
æe v¿akvsouçasné dobêsílí hlasyazájem
obçanûo pokraçování vjiætradiçníchsetká-
níchv posledních minutáchrokunanámês-
tí spojenÿchs ohñostrojem, zastupitelstvona
návrhrady mêstauvolnêní penêzschválilo.
• Udêlilo(podlezákonao obcích) çest-

néobçanství paní Drahomí‡e ¢ustrovéjako
vÿraz úctya uznání zajejí celoæivotní peda-
gogickéaliterární dílo. Podrobnéinformace
najinémmístê çasopisu.
• Schválilonavÿ¿ení �nançníhop‡íspêv-

kupro Mêstské muzeumagalerii mêstaSvi-
tavyo 140tisíc korunnavydání publikace
�Na¿e H‡ebeçskovdávnovêku�, kterou MMG
p‡ipravuje kvydání spolus mêstemSvitavy
asvitavskÿmklubemLaurus. Autorkouje
Drahomíra ¢ustrová, autoremfotogra�í je
ZdenêkHolomÿ. Publikacebudevydánakæi-
votnímuvÿroçí obouautorûjakopodêkování
zajejichceloæivotní çinnost proSvitavy(oba
jsoulaureáty Vÿroçní cenysvitavského klu-
bu Laurus, která se udêluje za vÿznamnÿ
p‡ínos k propagaci mêsta).
• Schválilo noveluvyhlá¿ky mêsta, kte-

rástanoví opat‡ení kzabezpeçení místních
záleæitostí ve‡ejnéhopo‡ádku. Novelase do-
tÿkáp‡edev¿ímoblasti ohla¿ováníve‡ejnÿch
produkcí, kdyselhûtaproohlá¿enívev¿ech
p‡ípadechprodluæujena30dní p‡edkoná-
nímakce astanoví se dal¿í povinnosti po‡a-
datelûm, nap‡íkladp‡edkládatvícepodkladû

Zastupitelstvo mêsta Svitavydne 22. ‡íjna 2003
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koznamovánízejménahudebníchprodukcí.
Nadruhéstranêbylaz pûvodní vyhlá¿kyvy-
pu¿tênaustanovenítÿkající se provozní doby
otev‡enÿchhostinskÿchza‡ízení, kterádo-
posud na‡izovala ukonçit provoz v p‡edza-
hrádkách, zahradníchrestauracích, letních
zahrádkáchapod. ve 22 hodin.
• Schválilo dodatek ke smlouvê o po-

skytnutíinvestiçní dotace Skupinovémuvo-
dovoduSvitavy, kterÿmseroz¿i‡ujep‡edmêt
vyuæití dotace. Vkvêtnut.r. zastupitelstvo
schváliloposkytnutí dotacevevÿ¿i 1,1 mil. Kç
na provedení prûzkumného vrtu v prame-
ni¿ti Olomoucká, vçetnê projektové doku-
mentace a poloprovozní zkou¿ky a dále na
p‡ípravuzbudováníjímacíchvrtûv prame-
ni¿tíchOlomouckáa Lány. Podlenovéhohar-
monogramuprací budeçást prací provedena
a hrazenaaæ v p‡í¿tímroce, a proto Skupi-
novÿvodovodnavrhujeroz¿í‡it vyuæití p‡i-
dêlenédotacenadal¿í dvêinvestiçní akce.
První z nichje zpracování projektové do-
kumentacenavodovodyv ulici ùdolní ave
Wolkerovêaleji, kdeby mêlobÿt odstaveno
stávající azbestovévodovodní potrubí. Dru-
hou akcí je zbudování dvou vodovodních
p‡ípojekvulici Dostojevského, kde bylaod-
stavenaçást stávajícího vodovodu.
• Schválilo p‡ijetí dotaceze státních

prost‡edkûvevÿ¿i 1,4 mil. Kç narealizaci
pilotního projektu Ministerstva vnitra ÇR
�Elektronická matrika�. Jednáse ozpraco-
vání analÿzybezpeçnéhopropojení mêstské-
hoinformaçníhosystémuSvitavs centrální
evidencí obyvatel sezamê‡enímnap‡ímou
vzájemnouaktualizaci. Svitavybylyprotento
projekt vybrány na základê dlouhodobÿch
zku¿enostívoblastiinformatiky, protoæe mês-
to má, jako snadjediné mêsto v ÇR, vybu-
dovanÿkomplexní poçítaçovêpodporovanÿ
informaçní systémvoblasti samosprávy
i povê‡ené státní správy.
• Vzalo na vêdomí zprávu ozhodno-

cení prûbêhu Olympiádyprodêti s Orbitem
ainformaci oreformê ve‡ejné správy aje-
jích dopadech na mêsto.

• Vyslovilo podêkování Bytovémudruæ-
stvuSvitavyajeho p‡edsedovi ing. Nováç-
kovi zaprovedenírevitalizacedruæstevních
panelovÿch domû, která vÿraznê ovlivnila
vzhled mêstavjeho prospêch. -svj-

Ve st‡edu 15. ‡íjnase se¿li delegovanízástupci svitavskÿch¿kol naprvnímjednání
novêvzniklého Dêtskéhozastupitelstva. Nasnímkujsouzachyceni p‡i p‡ípravêvoleb
dêtskéhostarostya dêtskérady. Jednáseoprojekt Participace, kterÿgarantuje M¢MT
a dêtskéhnutí Duha. Zá¿titup‡evzala Petra Buzkováa Petr Pithart. VcelémPardu-
bickémkrajije na¿e dêtskézastupitelstvoprvní a dêtskÿstarosta Petr ¢edÿz gymná-
ziase opodzimníchprázdnináchzúçastnilprvníhozasedání Národníhoparlamentu
dêtí a mládeæe. J. Petr

MëSTOSVITAVY
a CZ STAVEBNï HOLDING, a.s.

si tímto dovolují pozvat
zájemce o bytyv nové vÿstavbê na
ve‡ejnou prezentaci projektu
vÿstavby32 bytovÿch jednotek

ve Svitavách - NaVêjí‡i,
kteráse koná

dne 5. 11. 2003 v 17:00 hodin
ve velké zasedací místnosti

MêùSvitavy, T. G. Masaryka25
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Zmênavredakci
Váæení obçané,

k 31. 12. 2003odcházímz funkcevedou-
cí sekretariátu a pracovníka pro vnêj¿í
vztahy, tedyi z redakce çasopisu Na¿e
mêsto.
Tiskovou mluvçí mêsta Svitavy byla

s platností od1. 10. 2003jmenovánapaní
Zdenka Celá. Od prosince bude zabezpe-
çovattakévydávání çasopisu Na¿e mêsto,
proto své informace a pozvánky ke zve‡ej-
nêní posílejtep‡ímojí, atotakto: materiá-
lyv elektronické podobê nae-mailovou
adresu: zdenka.cela@svitavy.cz, ostatní ma-
teriályafotogra�eprost‡ednictvímsekreta-
riátu starosty atajemníka, kamje mûæete
doruçit buâosobnê, nebo po¿tounaadre-
su: Mêstskÿ ú‡ad Svitavy, paní Z. Celá,
T. G. Masaryka 35, Svitavy, PSÇ 568 11.
Paní Celou mûæetetakékontaktovat nate-
lefonu 777 348 529.
Informacea pozvánkynaakcesportov-

níhocharakterubudeproçasopisi nadále
p‡ipravovat Mgr. Ji‡í Petr, vedoucí odboru
¿kolství a kultury MêùSvitavy, a kulturní
kalendá‡ Lucerna bude p‡ipravovat St‡e-
diskokulturníchsluæebspolus Mêstskÿm
muzeemagalerií Svitavy.
V¿emdopisovatelûmaspolutvûrcûmça-

sopisudêkuji zaspolupráci av¿em, i Vám
obçanûm, p‡eji hodnêzdraví, pohody, úspê-
chûv práci i v osobnímæivotê.

Ji‡ina Svobodová

Váæení çtená-
‡i, o svémroçní-
ku narození se mi
mluvit nechce, tak
mi absenci toho-
to údaje promiñte.
Jsemst‡edo¿kolaç-
ka ateâzápasím
s dal¿ímsemestrem
Filozo�cké fakulty
Univerzity Palac-
kéhov Olomouci.

Studuji to, couæ hezkÿchpárlet dêlám
- æurnalistiku. Mnozí si na mê moæná
vzpomínátez vlnÇeskéhorozhlasu Hra-
dec Králové çi Radioæurnálu. Bylajsem,
stejnêjakodnes VieraPavlasová, zpravo-
dajkoui z okresuSvitavy, atoodroku1991
aæ do koncelet devadesátÿch.
Bydlímv Lan¿krounêa mámrádaten-

to kraj. Studovalajsemtu kdysi st‡ední
ekonomickou ¿kolu. Teâjsemzjistila, æe
má novÿkabát. Mámtuspoustu p‡átel.
Ataké: uæ nêkoliklet mámpocit, æe mêdo
Svitavvracejí samé náhody. P‡edt‡emi
letytobylanabídka‡editele Vÿchodoçeské
divize Deníkû Bohemia v Hradci Králové

Karla Tejklazahájit právê vokrese Svita-
vy vydávání posledního okresního titulu,
kterÿtehdy ve vÿchodních Çechách chy-
bêl, asice NovinSvitavska. Opustilajsem
je vroce 2002 nerada, ale vêdêlajsem,
æe se obejdoui beze mne. Pakjsembyla
tiskovou mluvçí Çeskÿchdrah, dnesjiæ
akciové spoleçnosti. Pracovalajsemv ní
necelédvarokya provokovalo mêhájit �r-
mu, se kterou mázku¿enosti témê‡ kaædÿ.
Açastonegativní. Nicménêvlakyjezdí ajá
jsemopêt ve Svitavách. Tentokrátjsemne-
odolalanabídcestarosty Václava Koukala
bÿti tiskovou mluvçí mêsta. Vê‡te, æe se
budusnaæit pracovat dob‡e aæe budu dê-
lat v¿echno proto, aby se o Svitavách vê-
dêlo ¿iroko daleko.

Zdenka Celá

Obyvatelé Svitav- Lánû
se po¿tydoçkají
Mêstovedeúspê¿nájednánís akcio-

vouspoleçností Çeská po¿ta. Poté, co
nazaçátkuleto¿níhorokuzûstali obyvate-
lé Svitav- Lánûbez po¿ty, protoæeakciová
spoleçnost Çeskápo¿taji zru¿ila,jenado-
sahdohodaojejímznovuotev‡enítémê‡ve
stejnémmístê.
�Çeskápo¿tasi vespolupráci s mêstem

vybralaobjekt, kterÿjeshodouokolností ne-
daleko pûvodní budovypo¿ty, takæe z hle-
diskadostupnostisenicnezmêní, �‡íkásta-
rosta Václav Koukal.
Jedná se o bÿvalou kotelnu v Lánech.

ÇástjejíhoobjektuseÇeskápo¿tarozhodla
odkoupit i s nêkterÿmi pozemky. Zástupci
Çeské po¿ty si kladli jako podmínku od-
stranêníkomína, kterÿjenajednomzedvou
pozemkû. �Najehodemolicijsme muselivy-
brat dodavatele, �‡íkástarosta. Vsouçasné
dobê se komín postupnê rozebírá. �Kazil
celkovÿvzhledtéto mêstskéçásti a navíc byl
naprosto nefunkçní. Zájemo nêj neprojevil
ani æádnÿ mobilní operátor, � doplnil.
Stavební práce na nové budovê Çeské

po¿tyzaçnounazaçátkup‡í¿tíhoroku, do-
konçenyby mêlybÿt vroce2005. �Vsou-
çasnédobêjednámes vedeníma. s. Çes-
kápo¿ta,jakou mêrousebudemepodílet
nasadovÿchúpraváchv okolínovépo¿ty
a na úpravê místních komunikací. Çím
víc se bude mêsto podílet, tímvêt¿íje
¿ance, æepo¿tabude brzyznovuotev‡e-
na. Vnímáme, æespoleçnost Çeskápo¿ta
má omezené prost‡edky, � dodává mís-
tostarosta MiroslavVêtr. �Budovukotelny
vçetnêpozemkuprodámezadva miliony
korun, demolice komína a násypky nás
budestát 600tisíc. �

Zdenka Celá

Celoplo¿ná deratizace
probêhne od 5. do 30. listopadu

Protoæe poçet hlodavcû v kanalizaci,
v obytnÿcharodinnÿchdomech, podni-
cích a provozovnách ataké na plochách
ve‡ejné zelenê je stále vysokÿ, bude na
území celého mêsta opêt provedenacelo-
plo¿náderatizace. Mêstoi letos zajistí po-
loæení nástrahv domechvesvémvlastnic-
tví, ve¿kolách, ¿kolníchjídelnácha naplo-
chách ve‡ejné zelenê a provedení zadalo
jiæ osvêdçené odborné �rmê SERVIS3xD
z Olomouce. Deratizaci mêstské kanalizace
zajistí s.r.o. VODAASPORTprost‡ednic-
tvímodborné �rmy Mgr. Milo¿ Krejsa DDD.

Druháetapa, vekteréseuskuteçní do-
plnêní nástrahazakopání dêrnaplochách
ve‡ejnézelenêprobêhnev únoru2004; ten-
totermín ale mûæe bÿt v dûsledku klima-
tickÿchpodmínek posunut.
Abyderatizace bylaúspê¿ná, opêt vyzÿ-

váme, abysejízúçastnilyi dal¿í organiza-
ce - bytová druæstva, �rmyapodnikatelé.
Vyzÿvámetakéobyvatelerodinnÿch
domû, abysep‡ipojili a deratizaci pro-
vedli buâpomocí prost‡edkûzakoupe-
nÿchv drogeriíchneboprost‡ednictvím
nêkteréodborné�rmy. P‡edvlastnímpo-
loæenímnástrahje ale nezbytné provést
úçinnáopat‡ení proti vniknutí hlodavcû
avyçistitobjektyodnepot‡ebnÿchp‡edmêtû
azbytkûrostlinnéhoaæivoçi¿néhopûvodu,
abyneskÿtalypro hlodavcezdroj potravy.
Jedinê spoleçné provedení celého zá-

mêru mûæep‡inést oçekávanévÿsledky.
P‡ípadné otázkyzodpoví a dal¿í podrobné
informace podají pracovníci odboruæivot-
ního prost‡edí MêùSvitavy- sl. K‡íæová,
tel. 461550242, sl. Voborná,tel. 461550252
neboing. Anto¿, tel. 461 550240.

ing. Marek Anto¿

Internet
vinformaçním centru

InformaçnícentrummêstaSvitavybude
od 1. listopadu poskytovat ve svÿch pro-
storách novou sluæbu pro obçany. Na vy-
hrazenémpoçítaçi sezájemci budou moci
p‡ipojit kInternetu, vyhledanéinformace
vytisknout, napsat si písemnost çi dopis
aodeslat elektronickoupo¿tou. Sluæbu mo-
hou obçané vyuæívat vædy od pondêlí do
pátkuod8 do 17hodinavsobotuod9 do
12hodin. P‡ístupnastránky mêstaSvitavy
nebo MikroregionuSvitavskobudezdarma,
ostatnísluæbybudouzpoplatnêny. Bliæ¿íin-
formacezájemcûmpodají pracovníci ICMS.
P‡ipojení kInternetuprove‡ejnost bylo

z‡ízenodíkyposkytnutí �nançníchprost‡ed-
kû prost‡ednictvímgrantu Pardubického
kraje. R. Pavlíková



s vi t avs kÿ k ul t ur ní a i nfor maçní mês í ç ní ks t r a na 6 l i s t opa d 2003

Sitalskÿmpodnikatelem, kterÿseuæod
roku 1990 v Çeské republice zajímá oin-
vestice voblasti realit a cestovníhoruchu,
jedná mêsto uæ nêkolik tÿdnû. �Spanem
ClaudiemLeo Peronnettazem, jednatelem
spoleçnosti DEDALO,jsmesese¿li zaçát-
kem‡íjna, � up‡esnil místostarosta Miros-
lav Vêtr. Firma DEDALOtotiæjakojediná
postoupiladoII. kolavÿbêrového‡ízení na-
zvaného�Odprodej hoteluSlavie�. �Jedná
se opotenciálního kupce, protojsme mu
sdêlili své poæadavky na doplnêníjeho
úvodní nabídky, � vysvêtluje Vêtr. Podle
nêho tato nabídka vzásadê naplñuje zá-
kladní kritéria, aje z‡ejmé, æe podnikatel
jeschopeni ochotennaplnitoçekávání mês-
ta. Pan Peronnettaz rovnêæ slíbil p‡íslu¿né
dokumenty podle poæadavkû mêsta doplnit.
�Prodiskutovalijsme detaily azodpovêdêli
mnoho otázek. Jsme dohodnuti, æe obdr-
æímepodrobnêj¿í nabídku a návrhkupní
smlouvy, ze které budouz‡ejmézávazky
oboustran. Musímeznát�nançníçástky

atermínyabychomse mohlizaçítzabÿvat
koneçnÿmrozhodnutím. �
Vÿsledkemsériejednání by mêl bÿtfun-

gující hotel s restaurací a pat‡içnÿmzáze-
mím. �Takováje na¿ep‡edstava. Parametry
bymêlysplñovat urçitÿstandard, kterÿje
obvyklÿuhotelûtohototypuv obdobnÿch
regionech, vjakémse Svitavynacházejí.
Mêl byto bÿt klasickÿ mêstskÿ hotel na
námêstí. Æádnÿzbyteçnÿluxus, ale zase
ne turistickát‡ída, � vysvêtluje starosta
Václav Koukal. Zatímtoúçelemsijiæ d‡íve
mêsto nechalozpracovat analÿzu moæného
fungování a prosperitytakového hotelu od
�rmy, kterásezabÿváporadenskÿmi sluæba-
mi tohototypu. Vÿsledkemjezpráva, která
p‡esnê‡íká, co by hotel mêl nabízet, jaké
zahrnujetakzvanéoborovéokolí a konkuren-
çní trhve mêstê. Zprávaobsahujei doporu-
çení, jakouby mêl vjednotlivÿchsluæbách
mít hotel kapacituauvádístímspojené moæ-
néekonomické kalkulace. �Tyjsouspoçíta-
nétak, abyhotelprosperoval a dlouhodobê

splácel nezbytnouinvestici dorekonstruk-
ce. �

Rozborobsahujei to, jakáje maximál-
ní moænávÿ¿einvestic, abyprost‡edkydo
budovyvloæené mêlyje¿têrozumnouná-
vratnost. �Pan Claudio Leo Peronnettaz
je investor, kterÿvdechujeæivot historickÿm
çijinÿmobjektûm, rekonstruujeje apak
buâprovozuje, nebop‡edá kprovozování
spoleçnosti, kteráje nasluæbyzavedena.
Dbá na dlouhodobou návratnost vloæenÿch
investic, kterouobvykle oçekávajíinvesto‡i,
pokuddonemovitostítohototypuinvestu-
jí, � dodává Vêtr.

Mêstotedymáp‡esnoup‡edstavu, kterou
s uchazeçemkonzultuje, aby si bylo jisté
vev¿echotázkách.�Chcemetakévêdêt,ja-
kÿmzpûsobembude�rmaDEDALOhotel
provozovat: zdabudeinvestoremi provozo-
vatelemsouçasnê, nebojenominvestorem
a‡ízení hoteluzadájiné�rmêprost‡ed-
nictvímp‡íslu¿nésmlouvy, coæje ve svêtê
obvyklÿzpûsob. Pan Peronnettaz deklaro-
val, æe obêvariantyjsouve h‡e, � uzav‡el
starosta. Zdenka Celá

Hotel Slaviabudemítmoænábrzynovéhomajitele

Vrámci své ‡íjnové cesty po Svitavsku
nav¿tívil ministr �nancí Bohuslav Sobotka
spolus poslancemRadko Martínkemi mês-
to Svitavy. Jejich setkání se starosty obcí,
kteréjsousdruæenyv MikroregionuSvitav-
sko, se konalovsále Ottendorferovadomu.
Debatyo zmênáchv oblasti daní ajejich
dopadechnaobcesezúçastnili takéçleno-
vérady mêsta.

Nep‡ehlédnête!
LIKOSVITAVYa. s. upozorñuje, æe
svoz domovního odpaduse z pon-
dêlí 17. 11. p‡esouvá na úterÿ
18. listopadu2003.

Odbor státnísociálnípodpory informuje
Sociální p‡íplatek

Cílemtétodávkyjepomáhatrodináms níz-
kÿmi p‡íjmykrÿtnáklady, spojenésezabezpe-
çovánímpot‡ebjejich dêtí. Utohoto druhu
dávkyjetestovánp‡íjemrodinyzakalendá‡ní
çtvrtletí. Nároknasociální p‡íplatekjevázán
péçío nezaopat‡enédítêanastanovenouhra-
nici p‡íj mûvrodinê, kteráv p‡edchozím
kalendá‡nímçtvrtletí musí bÿt niæ¿í neæ
1,6 násobek æivotního minima rodiny. Za
p‡íjemsepovaæujíi p‡ídaveknadítê, rodi-
çovskÿp‡íspêvekazaopat‡ovací p‡íspêvek.

Vÿ¿esociálníhop‡íplatkujevÿraznêdife-
rencovaná. Sezvy¿ujícímse p‡íjmemrodiny
se p‡íplatekpostupnêsniæuje. Taksevevÿ¿i
sociálního p‡íplatkuvædyodrazí konkrétní
p‡íjmovásituace vrodinê.
Zvÿ¿ení sociálníhop‡íplatkureagujena

sociální situaci rodinyasouçasnêi roz¿i‡u-
je okruh oprávnênÿch. Jde zejména o péçi
ozdravotnê postiæené dítê. Dovÿ¿esociál-
níhop‡íplatkusepromítái zdravotní posti-
æení rodiçe nebojeho osamêlost.

ing. M. P‡ikryl

Vêknezaopat‡eného
dítête v rodinê

Sociální p‡íplatekp‡i p‡íjmurodiny
v p‡edchozímkalendá‡nímçtvrtletí

1,0 ÆM 1,2 ÆM 1,4 ÆM
do 6let 634 423 212
6- 10let 709 473 237
10- 15let 837 558 279
15- 26let 919 613 307

Vÿ¿esociálníhop‡íplatkuna dítê podle p‡íjmuúplnérodiny(obarodiçe) v ná-
sobcíchæivotního minimaa vêkudítête od1. 10. 2001 mêsíçnêv Kç(bez dal-
¿íchsociálníchsituací):

ùplná rodina
(obarodiçe) s poçtem
nezaopat‡enÿch dêtí:

Hranice çistého p‡íjmuv Kç mêsíçnê
pro nároknasociální p‡íplatekod 1. 10. 2001
1,0 násobekæivotního
minima(maximální)

1,6 násobekæivotního
minima(není nárok)

jedno do 6let 9 210 14 736
dvê 5, 8let 11 100 17 760
t‡i 5, 8, 12let 13 680 21 888
çty‡i 5, 8, 12, 16let 16 130 25 808

BohuslavSobotka
besedoval se starosty

Foto Zdenka Celá
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Velmi çastojsembyl vleto¿nímrocedo-
tazován nato, kamzmizeli rackové ze svi-
tavského Dolníhorybníka. Natomtorybníku
hnízdí pomêrnêpoçetnákoloniejiæ desítky
let (vroce2002jsmeseçetli asi 1400hnízd).
P‡esnoup‡íçinuleto¿níhostavu, kdyneza-
hnízdil anijedenpár, sepochopitelnênedo-
víme. Mûæemejenusuzovat, æepodstatnÿm
vlivembylaskuteçnost, æe nedo¿lo k napl-
nêní rybníka vodou na pot‡ebnou úroveñ,
kterourackové prosvézahnízdêní pot‡ebují.
Do¿lo ktomu patrnê, podle slovzástupcû
Rybá‡ství Litomy¿l, vlivemneoprávnêné
manipulace ve vÿpustnímobjekturybníka
na p‡elomu února a b‡ezna. Dal¿í patrnou
vÿjimeçnousituací narybníkubyl zji¿tênÿ
úhyn asi dvacítkyrackû v dobêjejich p‡í-
letu, tedykoncemb‡ezna. Ani vtomto p‡í-
padênebylaobjasnênaz‡ejmáp‡íçina, která
mohla mít naneúspê¿nost v hnízdêní moæ-
nÿ vliv. Na otázku, zdali do¿lo ktomu, æe
svitav¿tírackovézahnízdili najinémmístê,
není rovnêælehké odpovêdêt. Ktomu, aby

byli koloniálnê hnízdící rackové úspê¿ní
p‡i zaçlenêní docizí kolonie, bypatrnê mu-
sela p‡ispêt ‡ada dal¿íchshodokolností.
Jiæ dalekolépedokáæemeosvêtlit konec

leto¿ního p‡íbêhuçapíhopáru, kterÿzahníz-
dil na komínê SDJednota Na Çervenici. Sa-
mec, kterÿ po pádu do komína v Litomy¿li
trávil 9let vZáchrannéstanici �Zelené Ven-
dolí�, nalezl samici a po 22 letech do¿lo
k úspê¿némuvyhnízdêní çapí rodinky. Pár
v¿akzahnízdil opoædênêatakzedvou mláâat
zbylojenjedno. Sobavami‡adalidísledovala
jeho dal¿í æivot vletních mêsících. Nakonec
do¿lokoncemmêsícesrpnakodchytu mlá-
dête, o které sejiæ z pochopitelnÿch dûvodû
rodiçe odmítali starat. Potomektedy bude
mít nakonec v �ZelenémVendolí� stejnou
�adoptivní� péçijakojeho samçí rodiç.
Tentokrát ¿lo o dva pomêrnê �popu-

lární� druhy æivoçichû aje potê¿ující, æe
ve‡ejnostjeví ojejichosudyzájem.

Mgr. Ji‡í Mach,
p‡edseda ZOÇSOP RybákSvitavy

Zá‡ijováPa‡íæ
T‡etítÿden mêsícezá‡í strávili studenti

Obchodní akademieve Svitaváchspoleçnê
sestudentysvitavskéhogymnáziav Pa‡íæi
najazykovê-historické poznávací exkurzi.
Vidêli tanejznámêj¿í místa, kteráPa‡íæ na-
bízí- Eiffelovuvêæ, Louvre, Versailles, Ví-
têznÿ oblouk, Stade de France, Panthéon
a mnohédal¿ízajímavosti. Díkyvst‡ícnosti
francouzskÿchinstitucí majíi zahraniçní
studenti moænost nav¿tívit vêt¿inutêchto
objektûzdarmaneboza minimální vstupné
atéto skuteçnosti se námpoda‡ilo maxi-
málnê vyuæít.
Podêkování pat‡íi ‡idiçûm�rmyJ. Hnát

- L. Trávníçkovi, L. Dufkovi a P. Vilímovi -
kte‡í poskytovali dokonalé sluæby bêhem
celé exkurze.

Vêra Vele¿íková

Avzpomínkyjedné ze zúçastnênÿch
studentek, Báry Chybové:
Zatímcoseve Svitavách�rozjíædí�vy-

uçování, vyráæíme koncemzá‡í my¿ƒast-
nêj¿íz gymnázia a OAnaexkurzi do Pa-
‡íæe.
Na¿eprvnísetkánísezemígalskéhoko-

houtaje Versailles, bÿvalésídlofrancouz-
skÿch králû. Stouhou nasát atmosféru
slavnÿch�lmû o Angelice se protlaçuje-
me davem¿têbetajícíchJaponcûsmêrem
k majestátnÿmfontánám. Pozornosti ne-
ujdou ani elegantní geometricky‡e¿ené
zahradya anglickÿpark.
SymbolemstaréPa‡íæejeranêgotická

katedrála Notre-Dame de Paris naostro-
vêIle-de-la-Cité. Ponuráatmosféradává
p‡ímo tu¿it p‡ítomnost zvoníka Quasi-
moda. Victor Hugosi vskutkunemohlpro
svûjrománvybratpûsobivêj¿í dêji¿tê. Ce-
lodenníprocházkavrcholí u 300 metrû
vysokéEiffelovyvêæe. P‡ipohledunatêch
elegantních 700tunæelezajde únava
stranouavybêhnemep‡es 600schodûdo
2. patra aodtud uæ máme Pa‡íæjako na
dlani. Teprveteâsi çlovêk uvêdomí, sja-
kÿmvelkomêstem mátuçest - marnê by
naobzoru hledal, kdeje mukonec...
Veçer vystupujeme uprost‡ed noçního

Montmartrua na¿edal¿íkrokymí‡ík Sacré
Coeur, bazilice, majícívzez‡enícukrového
zámku. Atmosféraçtvrti umêlcûje úæasná
- hospûdkys æivouhudbou, antikvariáty,
stylovékavárny, obchûdkys obrazy. Vpûl
dvanáctév nocijetuæivo a mynevímeco
d‡ív...
Denposlednítrávímepotomv ohnisku

vzdêlanosti, Latinskéçtvrti, çtvrtistuden-
tû. Záæitkemvyhlídkovépovahyje pak
náv¿têva nejvy¿¿ího evropského mrako-
drapu Montparnasse. Dovÿ¿ky209 metrû
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Jakÿ byl osud svitavskÿch rackû a çápa?

P‡ed 56lety, vroce 1947, vy¿li ze svi-
tavskéçeskétextilní ¿kolyprvní absolventi.
Tato ¿kola mêla vÿbornou odbornou a pe-
dagogickouúroveñ, takæejejí absolventi se
velmi dob‡euplatnili v mnohazávodechpo
celérepublice, atoi naSlovensku. Pûsobili
jako mist‡i, vedoucí provozû a úsekû, jako
‡editelé závodûa podnikû.
Tehdyvroce1947seseSvitavamirozlou-

çili nejen na prvnímstudentskémmajálesu,
ale i divadelnímp‡edstavením, ve kterém
své dobré vztahyke Svitavámvyjád‡ili i tex-
tiláckou hymnou, kterou v divadle naroz-
louçenou se svitavskÿmi obçanyi sborovê
zazpívali. Mêlazajímavÿtext, kterÿktomu
úçelusloæiljedenz absolventûaznêlatakto:

�Nuæsbohemdámyapánové
mylouçímeses Vámi,

doufáme, æe bylijstespokojeni i s námi.
Námse ve Svitaváchlíbilo,
vzpomínat budemtaky,

i Vynezapomeñte natextiláky.
Nuæsbohemdámyapánové,
v¿akslzydejtestranou
myzasep‡ijdemeza Vámi

- nashledanou. �
Askuteçnê. Odtédobypravidelnêkaædo-

roçnêp‡ijíædêli do Svitav, abysi zavzpomí-
nali nastudentskézáæitky, abysi vzájemnê
sdêlili svépoznatkyz praxeazesvéhoæivota.
Vædysevelmizajímali ov¿e, cobyloveSvita-
vách nového. Anyní po roce se opêt se¿li
dne6. zá‡í 2003vrestauraci �Druæba�. Jeto
asijedinÿkolektivzesvitavskÿch¿kol, kterÿ
se pravidelnê kaædoroçnê sjíædí do Svitav.
Jejistê zajímavé vzpomenout, æe vtéto

textilní¿kolespoleçnês námi studoval ave
Svitaváchi bydlel známÿtvûrcetelevizních
seriálûJaroslav Dietl.

Ztohotosetkánízdraví svitavskéobçany
první absolventi svitavské çeské odborné
textilní ¿koly. -dv-

Prvníabsolventi çeské textilní¿koly
se znovu se¿li ve Svitavách
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vyjíædí vÿtahza 32sekund, coæjeproje-
dinceseslab¿ímæaludkemrychlost aæzá-
vratná.
Ato nejlep¿í nakonec... Veçerníprojíæâka

po Seinê. Pohledtak‡kaz hladiny‡ekyna
p‡ekrásnÿ most AlexandraIII., naostrov
Ile-de-la-Cités katedrálou Notre-Dame.

Krytÿplaveckÿbazén
Otevírací doba:

Pondêlí 13:00- 16:00 18:00- 21:00
ùterÿ 5:00- 7:30 13:00- 15:00
St‡eda 13:00- 21:00
Çtvrtek 13:00- 14:30
Pátek 5:00- 7:30 15:00- 21:00
Sobota 10:00- 12:00 14:00- 19:00
Nedêle 14:00- 18:00

Vstupné:
Dêti do6let 10 Kç/hod.
Ostatní 30 Kç/hod.
Permanentka 250 Kç/ 10vstupû
¢kolní druæina 20 Kç/hod.
Tobogán 5 Kç zajízdu
Ví‡ivá masáæ 15 Kç/ 10 min.

Kardio klub p‡ipravuje
nasobotu22. listopadupravidelnourekon-
diçní vycházku. Sraz úçastníkûv 8:45 hod
nasvitavskémvlakovémnádraæí. Asi sedmi-
kilometrovátrasanászavedek Laçnovskému
rybníkua¿kolev Laçnovê, odboçímevlevo
dolesakrybníkuulomuavrátímesezpêt
do Svitav. Del¿í trasa (asi 9 km) vede do
Svitav p‡es Javorník. Vítání jsou p‡íznivci
vycházekv¿echvêkovÿchkategorií.
Ve st‡edu 26. listopaduod 15 hodinse

ve¿kolníjídelnênaLan¿krounskéulici usku-
teçní pravidelnáçlenskáschûze klubu.
Zavÿbor kardio klubuJan Pokornÿ

Aktomuzapadáu Eiffelovkyslunce, pros-
têpravá pa‡íæská idylka, bohuæel na¿e
poslednízde. Bêhempísnês textem�Mám
v kapsejedenfrank... hm... hm... nadSei-
nou...hm...stínySacré-Coeur nade mnou... �
pozorujemez autobusunoçní mêsto a ne-
chcese námdomû. Ado¿koly.
První setkání s Pa‡íæí bylo vyçerpávají-

cí... a doufejme, æe neposlední. Aurevoir,
Paris.

Na chvíli vpohádceKdyæsvitavská místní organizace Sdru-
æení propomoc mentálnê postiæenÿmv ÇR
zvalajihlavské kouzelnické duo Fugas
a Harryna‡íjnovÿkarneval, netu¿il nikdo,
jak bájeçné odpoledne pro své çleny aje-
jich dêti chystáme.
Vsobotu 11. ‡íjnachvíli po obêdê se

smêremk �Bílémudomu�trousili indiáni,
kouzelníci, princezny avodníci, stvûry
i krásky, piráti ¿tíhlouncíi barokníchtvarû
a dal¿í bêænê nepotkávané pozoruhodné

bytosti, abysi v¿ichni spoleçnêzatancovali
azhlédli kouzelnické p‡edstavení.
Knejvêt¿ímu zdaru celého odpoled-

ne bezesporup‡ispêli hlavnímdílemoba
kouzelniçtí akté‡i, kte‡í(za mohutnéspolu-
práce dêtskÿchdivákû) svÿmvlídnÿmp‡í-
stupemapochopenímprojejich handicap
nejenvytvo‡ili nádhernoupodívanou, ale
kaædémuz nás p‡inesli i malÿ kousekslu-
níçka.

Blanka Homolová

Zá‡ijováPa‡íæ Mêstské muzeuma galerie
ve Svitavách

vypisuje vÿbêrové ‡ízení
na obsazení místa

KURÅTOR
SBïRKOV¥CH FONDª
s termínemnástupu 1. února 2004
Poæadavky:
- vysoko¿kolské vzdêlání
- p‡edpoklady pro samostatnou odbor-
nouçinnost

- aktivní znalost nêmeckéhojazyka,
znalost anglickéhojazykavítána
- znalost práce na PC
- zájemoregionální historii
- flexibilita, komunikativnost
P‡ihlá¿ka musí obsahovat:
- struçnÿæivotopis
- struçnÿpopis p‡edchozí praxe
- fotokopie dokladû o dosaæenémvzdê-
lání
Informace:
Mêstské muzeumagalerie
Máchova alej 1, 568 02 Svitavy
BlankaÇuhelová,‡editelka,tel. 461541710
P‡ihlá¿kyzasílejtenejpozdêji do30. lis-
topadu2003
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Sodstupemçasu, vchmurnémpodzimním
çase,je dobré poohlédnout se azavzpomínat
na krásné letní dny proæité s Olympiádou.
Urçitê ktomu pomohou následující ‡ádky,
kteréjsou vybrány ze závêreçné hodnotící
zprávy Çeského olympijského vÿboru.
Slavnostnízahájení Herprvní Olympiády

s Orbitemprodêti Çeskérepublikyv duchu
olympijskéhoprotokoluse konalo narekon-
struovanémmêstskémstadionuv Litomy¿li
zaúçasti çtrnácti krajû, v çeledelegací nastu-
povali známí sportovci (T. Dvo‡ák, M. Dok-
tor, J. Kratochvílová, J. Pouzaraj.), keskvêlé
atmosfé‡e p‡ispêli i prûvodci - televizní ko-
mentáto‡i P. Svêcenÿ a V. Bernatskÿ. Pro-
gramher zahrnoval 13 sportovních soutêæí
- 8vindividuálníchsportech, 5 ve sportech
kolektivních, bylaza‡azenai soutêæ prozra-
kovê handicapované dêti (show-down).
Celkovêseherzúçastnilo2589 mladÿch

sportovcû, 423trenérû a 43 vedoucích. Li-
tomy¿l hostila 1577 úçastníkû, Svitavy903
a Choceñ539úçastníkû, nep‡ímosesesvÿmi
pracemi vliterární avÿtvarnésoutêæi zúçast-
nilo dal¿íchnêkolikdesítekdêtí, vliterární
avÿtvarnésoutêæi bylo p‡ihlá¿eno p‡es 200
prací z 9 krajû. Kulturní soutêæe se usku-
teçnilyvet‡echdisciplínách- sborovÿzpêv,
vÿtvarnásoutêæ, literární soutêæ. Z hlediska
zaji¿têní mêlyvelmi dobrouúroveñ. Organizá-
to‡i také p‡ipravili více neæ 50doprovodnÿch
akcí(divadla, hudebnískupiny, diskotéky, sbo-
ry, vÿstavy aj.).
ùçastníci byli ubytováni p‡eváænê vzá-

kladních ¿kolách a v domovech mládeæe
st‡edních¿kol, v Chocni bylavybudována
dvê stanová mêsteçka armádníchstanû. Ve
stravovacích¿kolskÿchza‡ízeníchjednotli-
vÿch mêst byla zaji¿têna celodenní strava,
vçetnêpitnéhoreæimuprosportovce. Podobu
herdob‡efungovalazdravotní sluæba, velmi
dobráspolupráce bylas místními nemocni-
cemi - i p‡es poçetnou koncentraci sportovcû
bylyzaznamenánypouze drobné úrazy.
Hryvet‡echmêstechp‡edstavovalyjistÿ

problém. Bylvy‡e¿enkyvadlovouautobusovou
dopravou, plánovanéçasovéreæimydopravy
byly dodræeny, nedo¿lo kæádné dopravní ne-
hodê a kohroæení bezpeçnosti úçastníkû.
Vnit‡níinformaceo dêní p‡iná¿elykaædo-

denní vkusnêadjustované Olympijské noviny
(rozhovory, názory, z vÿsledkûatd.) v nákladu
4000 kusû. Propagace her se zda‡ila pouze
v místnícha krajskÿchrozmêrech. P‡estoæe
mediabylao konánítétoakceinformována,
pat‡içnouodezvuto- aæ navÿjimky- nena-
lezlo. Olympiádêsepravidelnêvezpravodaj-
skÿchblocíchi samostatnÿchreportáæích
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Podêkování
Stejnêjako mnohoostatních majitelû

bytûjsmei my, obyvatelé domu na ulici
Çeskoslovenské armády, vytvo‡ili Spole-
çenství vlastníkûjednotek. Vzalijsmetuto
roli zodpovêdnêa kaædÿrokinvestujeme
nemalé úsilí i �nançní prost‡edky nato,
abyv na¿emspoleçnémp‡íbytkuv¿edob-
‡e �fungovalo� atímsei lépe æilo.

Kodstranêní nêkterÿchzávad,jakona-
p‡íkladvydláædêní chodníku, zatékání do
domuv dûsledkuv minulosti ¿patnéhovy-
spádování komunikace u domu çi zabu-
dování sloupkûkochranêtrávníku,jsme
poæádali o pomocTechnickésluæby mêsta.
Poporadês panem‡editeleming. Horkÿm
jsmena¿li ‡e¿ení prona¿epotíæe. Dnesje
hotovov¿e, cozestranytechnickÿchsluæeb
bylop‡islíbeno, avevelmi dobrékvalitê.
Nevædyses podobnÿmzodpovêdnÿmp‡í-
stupemsetkáváme, a protorádi vyjad‡u-
jemesvé podêkování nejenpanu‡editeli
Horkému, ale v¿empracovníkûmTSMS,
kte‡í se natêchtopracíchosobnêpodíleli.

Zavÿbor vlastníkûjednotek
Ing. Otakar ¢enekl

a Václav Karlík, p‡edseda

• 23. 9. p‡ijala stálá sluæba MPozná-
mení, æeuautoopravnyleæí pohozenénêja-
ké osobní doklady. Jakse pozdêji ukázalo,
pat‡ily majiteli domu, kterÿbyl krátcep‡ed-
tímvykraden. Dal¿í odcizené dokladybyly
nalezenytaké9. 10. atéhoæ dneodevzdala
mêstsképolicii paní z Ole¿nice penêæenku
s doklady, vçetnê �nançní hotovosti, kterou
na¿la p‡ed svitavskou nemocnicí. Vpenê-
æence má vêt¿ina z nás uloæené i platební
karty, atak p‡i krádeæi penêæenky dochází
nejenkezcizení �nançní hotovosti z penê-
æenky, ale i ke zcizení karty. Bohuæel, jak
seopakovanê mûæemep‡esvêdçit, pachatel
jep‡ímovyzÿván, abysi z úçtuvybral dal¿í
hotovost, protoæe çasto p‡ímo u karty má
k dispozici i �PIN�.
• 1. 10. ‡e¿ili stráæníci trochunezvyklÿ

zpûsobzneçi¿ƒování ve‡ejnéhoprostranství.
Dva12letí chlapci pohazovali psí exkremen-
ty, kterévybírali z ko¿enaul. BoæenyNêm-
cové, po silnici i po ostatních dêtech. Za
p‡ítomnosti stráæníkûchlapci nepo‡ádek
uklidili a byli pak p‡edáni rodiçûm.
• 3. 10. v 8:50vyjela hlídka naæádost

pracovnice peçovatelské sluæby, které se
v bytêozÿvalastar¿í paní, alenebylaschop-
na otev‡ít. Do bytu ve druhémpat‡e nako-
necoknemvstoupili p‡ivolaní hasiçi a paní
si odvezla RLP. Odvê hodiny pozdêji mu-
seli stráæníci opêt volat RLP. Tentokrát
pot‡ebovalapomocstar¿í paní, kterázkola-
bovala natrænici.

M. Sádlíková

Nalince156

Karolína Vï¢KOVÅ

Jan ¢PAÇEK

Martin ¢PAÇEK

Miroslav TEPL¥

Petr SOBOLA

ODM
-úspê¿níreprezentanti

Ohlédnutí
za olympiádou
dêtíamládeæe
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Pozvánka na sportovníakce vlistopadu
SO1. 11. Volejbal: TJ Sy- Liberec (11:00- 1. ligakadetky, hala NaSt‡elnici)
NE2. 11. Kopaná: TJ Sy�A�- FCSkuteç (14:00, KP muæi - stadion Míru)

Ko¿íková: TJ Svitavy- Æamberk(14:00a 16:00- OP ml. dorost, têlocviçnagymnázia)
¢achy: ¢KSy�B�- ¢KVysoké Mÿto �C� (9:00- ÇSTVSvitavy)
Volejbal: TJ Sy- ùstí nad Orlicí (10:00- KPkadeti, hala NaSt‡elnici)

SO8. 11. Kopaná: TJ Sy�A�- SKPavlovice (10:00st., 11:45 ml. - ÇLæáci, stadion Míru)
Hokejbal: 1. HBCSy- TJLokoÇeskáT‡ebová(9:00a 12:30- NHBLml. dorostu, Laçnov)

1. HBCSy- TJ HSKNáchod(10:30a 14:00- NHBLst. æáci, h‡i¿tê Laçnov)
Ko¿íková: TJ Sy- Çeská T‡ebová(10:00a 14:00- OP ml. dorost, hala NaSt‡elnici)

TJ Sy- Holice (12:00a 16:00- OP mlad¿í miniæáci, hala NaSt‡elnici)
NE9. 11. ¢achy: ¢KSy�A�- ¢tefanides Poliçka�B� (9:00- ÇSTVSvitavy)
SO15. 11. Ko¿íková: TJ Sy- BKPardubice (18:00- æákovskáliga, hala NaSt‡elnici)

Volejbal: TJ Sy- Çeská T‡ebová(9:00- 1. ligakadetky, hala NaSt‡elnici)
TJ Sy�A�- Slatiñany(11:00- KPI. t‡. æeny, hala NaSt‡elnici)
TJ Sy- Æichlínek(11:00- KPI. t‡. muæi, hala NaSt‡elnici)

NE16. 11. Ko¿íková: TJ Sy- Sokol Hradec Králové (10:00- æákovskáliga, hala NaSt‡elnici)
SO29. 11. Ko¿íková: TJ Sy- Choceñ(18:30- OP muæû, hala NaSt‡elnici)

Volejbal: TJ Sy�A�- USKPardubice (9:00- KPI. t‡. æeny, hala NaSt‡elnici)
TJ Sy- Sokol Pardubice (11:00- KPI. t‡. muæi, hala NaSt‡elnici)

NE30. 11. Ko¿íková: TJ Sy- Rychnovnad Knêænou(10:00a 12:00- OP ml. dorost, hala)
TJ Sy- ùstí n. Orlicí (14:00- OP muæû, hala NaSt‡elnici)

Pokraçovánízestr. 9
vênoval Çeskÿrozhlas, p‡edev¿ímstudio
Pardubice. ÇT1 vysílala¿otyv hlavní rela-
ci Branky, body, vte‡iny. S nêkolikadenním
odstupemp‡ipravila 15 min. po‡ad, v nêmæ
p‡edstavila projekt asest‡ih her. Celostátní
deníkyinformovalyjenokrajovê, zatoregio-
nální deníkyse akci vênovaly prûbêænê.
Závêreçnÿceremoniál sestal spontán-

nímzakonçenímher za úçasti reprezentací
v¿ech krajû. Byly p‡i nêmp‡edány poháry
vítêzûm- za 1. místo pohár Çeského klubu
olympionikû, za2. místopohárhejtmanaPar-
dubického kraje aza3. místo pohár Pardu-
bického krajskéhosdruæení ÇSTV. Vÿsledky
her podle sportû bylyzve‡ejnênyrovnêæ na
webovÿchstranách, kompletyobdræelyjed-
notlivé kraje. Celkovê byl sportovnê nej-
úspê¿nêj¿í kraj Jihomoravskÿ, na 2. místê
kraj ùsteckÿ, na 3. místê kraj St‡edoçeskÿ.
Akoliktov¿echnostálo? Celkové p‡íj my

çinily 11.856.000 Kç, z toho 4.405tis. Kç
zaplatilyzúçastnêné krajezaubytování astra-
vování, 2 mil. Kç p‡ispêl Çeskÿolympijskÿ
vÿbor, pojednommilionu ministerstvo¿kol-
ství, mládeæe atêlovÿchovy a Krajskÿ ú‡ad
Pardubického kraje, 1,5 milionuçinily p‡í-
spêvkynazlep¿ení technickéhostavuspor-
tovi¿ƒ (Litomy¿l, Choceñ, Svitavy), çástkou
1.880tis. Kçp‡ispêli ostatnísponzo‡i a 71ti-
síc p‡inesl prodej vstupenek nakoncert sku-
piny No Name.
Vÿdaje: 4.405tis. Kçubytování astravo-

vání, 2.105tis. sportovní soutêæe, 1.271 tis.
kulturní soutêæea kulturní program, 2.575tis.
organizaçnízaji¿têní, 1.500tis. vÿdajenazlep-
¿ení technického stavu sportovi¿ƒ; celkem
11.856.000 Kç.
Poskonçeníhersekorganizaci aprûbêhu

vyjád‡ili zástupci 7 krajû, hodnocení bylovÿ-
raznê pozitivní. Pro zpêtnou kontrolu a pro
vÿmênu názorû na akci, její prûbêh avÿ-
sledkyzajistili organizáto‡itzv. �náv¿têvníkni-
hu�, která byla souçástí webovÿch stránek
ODM. Kprojektu se zde vyjád‡ilo více neæ
100 náv¿têvníkû z ‡ad p‡ímÿch úçastníkû,
rodiçû, trenérû; nebyl zaznamenán negativní
ohlas, zpochybñovánbyl pouzep‡ístupsdê-
lovacíchprost‡edkû. Zhodnocení provedli

Distribuci
tohoto çasopisuzaji¿ƒuje �rma pana Lubomíra Pospí¿ila.
S nesrovnalostmi v doruçování seproto
obracejte p‡ímo na tuto �rmu, telefon
608024 585. Do vyçerpání zásobje ça-
sopis k dispozici vInformaçnímcentru
mêsta Svitavy na námêstí Míru 48. P‡í¿tí
çíslo vyjde 30. 11. 2003.

sami organizáto‡i, kehrámsevyjád‡ili çlenové
vÿkonnéhovÿboruÇOV, klubuolympionikû,
komise ODMadal¿íchsloæekÇOVainstitucí.
Podrobnê budouv¿echnyp‡ipomínkyvyuæity
v dal¿í çinnosti komise ODMÇOV.
Dne30. zá‡í 2003sev Litomy¿li napoz-

vání p‡edsedy ÇOVap‡edsedy‡ídícího vÿ-
boru uskuteçnilo setkání organizátorû her.
Vatmosfé‡evelmi podobnéçervnovÿmolym-
pijskÿmdnûmoba p‡edsedové podêkovali
v¿em, kdo se na p‡ípravê aorganizaci her
první Olympiády pro dêti Çeské republiky

podíleli, p‡edali jimçestné uznání ÇOV
a drobné upomínkové p‡edmêty. Vzpomín-
ku na hry dokonale oæivil krátkÿ sest‡ih
dvouhodinovéhovideozáznamuher. Setká-
ní bylo dal¿í p‡íleæitostí k hodnocení akce
i k úvahámo dal¿ímpostupu.
Na závêr p‡ipomeñme vÿsledky na¿ich

svitavskÿchreprezentantû: Vest‡íbrnémtÿmu
basketbalistûse o velkÿúspêchp‡içinili Petr
Sobola, Jan ¢paçek, Martin ¢paçek a Miro-
slav Teplÿ. Pêkného úspêchu v plavání do-
sáhla KarolínaVí¿ková, kteráobsadila4. mís-
to v disciplínê 100 mprsa.

J. Petr

Dne 4. ‡íjna 2003 se ve sportovní hale Na St‡elnici uskuteçnilo I. kolo extraligy
druæstevsilovéhotrojboje. Zúçastnilosejejsedmnejlep¿íchtÿmûz celéna¿írepubliky.
Druæstvoze Svitavvesloæení Tomá¿ Lacko, Libor Novák, Petr Theuser aJi‡í Horník
pat‡ilo mezifavority. Svékvalitypotvrdilo koneçnÿmvítêzstvím. Nasnímkup‡ebírá
zástupce druæstva Libor Novák diplomzaprvní místo. Foto Ji‡í Chvála.

Ohlédnutíza olympiádou dêtíamládeæe


