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Ocenêní chirurga

Svitavskÿ klub Laurus vyhlásil jiæ pot‡etí osobnost roku.

P‡i dumání nad akte mjmenování Zaslouæilÿm V
ole m, zavedly mne my¿lenky

do Keni. Pracoval jse mzde jako hlavní chirurg centrální provincie ve mêstê Nyeri,

v letech 1966 − 1968. Rozlouçení s osazenstve m ne mocnice zûstane v mé pamêti na-

trvalo. Se¿lose na 200lidí, peklyse kozynaroæni a pilopivo. Keñskÿ Tusker, naetiketê
bylslon a Tuskje v angliçtinêkel. T
ehdyjse mpronesl asi dvaceti minutovou‡eç, kterou,

Dûvêra nebo
nezájem?

Jen¿edesát zet‡í tisíc obyvatel pa-

nelového sídli¿tê Lány p‡i¿lo v pondê-

lí 8. ‡íj na do svitavského kina disku-

kdybysly¿el Cicero, tak byse asi zbláznil. Jásot p‡ihlíæejícíchpo skonçení projevu byl

tovat nad p‡ipravovanÿm projekte m,

této garden-party
, mi byla p‡edána neznámÿmsta‡e¿inou ebenová vycházková hûl,

¿ení obytného prost‡edí sídli¿tê. Vel mi

v¿ak nefal¿ovanÿa mnêto çinilo dob‡e, ponêvadæjse mvêdêl, æe mê mají rádi. Nazávêr
která visí za mÿmi zády na stênê chaty
. Od svého vêrného p‡ítele Jack M
cDonalda,

pravovêrného Skota odjezera Loch Ness, jse mse dovêdêl, æe tuto hûl mají právo pouæívatjenti, kte‡í mají nárok natitul M
zé, coæv kikuj¿tinêznamená nêcojakostarosta,

náçelník nebo çlovêk váæenÿ. V mysli se náhle objevuje dile ma çehosi váæit víc? Bÿti

dûstojnÿm V
ole m nebo se na procházce opírat o tu vycházkovou hûl? Rozhodnutí je

snadné, obojího si váæímstejnê. 

kterÿ si klade za cíl v¿estranné zlep-

jsem ocenil p‡ipravenost autorû pro-

jektu, kte‡í pomocí poçítaçovÿchtech-

nologií a projektoru p‡edstavili na vel-

ké mplátnê svûj návrh ‡e¿ení. Nebyla

to prezentace stavebních vÿkresû, ve
kterÿch selaiktêæko orientuje. Auto‡i

v perspektivách modelovali svoje návrhy úprav okolí domû, h‡i¿ƒ, zelenê,

úprav cest a parkovacích ploch. Po-

mocí fotografií stávajícího stavu se

zako mponování m návrhû se kaædÿ
mohl p‡esunout do cíle projektu.

Byla-li nízká úçast p‡i prezentaci

projektu vÿraze mdûvêry v autory, jis-

tê je to potê¿í. Pokud to byl nezá-

je m, p‡ípravu realizace to nezastaví. Ale ...

Václav Koukal

( Poznámka redakce: Jednu z mnoha
dvojic obrázkû naj dete na str. 5)

DNES ÇTëTE:

P‡íloha PRO P”ïPAD OHRO-

ÆENï • Harmonogramsvozu

Pan pri m. MUDr. Karel Kilián se narodil 16. ledna 1927 v Bosonohách u Brna,

promoval v roce 1951, první atestaci sloæil v roce 1956 a druhou 1956. Na chirur-

gické moddêlení Ne mocnice ve Svitavách pracoval odr. 1951 a v letech 1968 −1988

velkoobje mového a nebezpeçného odpadu • Celoplo¿ná de-

jako p‡ednostatohoto oddêlení a okresní odborník. V‡íjnu 2001 obdræel Vÿroçní cenu

ratizace ve mêstê • Provozní doby

 Dob‡e peçovat o çlovêka v ne moci není otázkou snaæení jednotlivce. Mohu Vám

z rady a zastupitelstva • Pozvánka

Svitavského klubu Laurus za vÿznamnÿ podíl na rozvoji svitavské chirurgie.

najmenovat ne maléstádo svitavskÿch V
olû, pûsobícíchve zdravotnictví, buâjiæzesnu-

lÿch a nebo æijících, kte‡í byzasluhovali stejného uznání. 

( Çlánek 6Cena svitavského klubu Laurus8 na str. 3)

sportovních za‡ízení • Inf
ormace
na sportovní akce • Kulturní ka-

lendá‡ LUCERNA
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Signál místní televize do dal¿ích bytû? Nové vyhlá¿ky mêsta
Vlednu tohoto roku projednávala rada

instalace p‡ijí macího za‡ízení pro tyto byty

‡enou naInternet, mêstské noviny a lokální

dal¿ích bytû by mohlo místní vysílání p‡ijí-

Nazákladê p‡ipomínekzastupitelstva byl

bystálacelkemcca 285. 000 Kç; celkem536

v radê opêtovnê projednán návrh vyhlá¿ky

mat p‡enosovÿmi trasami, z tohoje 300 bytû

lozapracovat zákazjízdy na kolechv podcho-

bylo vytvo‡ení pracovní skupiny, která mêla

stva. Instalace p‡ijí macíhoza‡ízení bystálacel-

vÿch bruslích a kolobêækách po chodnících).

ti roz¿í‡ení p‡íj mu místní televize ( MTV) ve

mêsta cca 307. 000, u ostatních cca 236. 000

v podchodech, alezezákazujeædêní nachod-

zprávu o komunikaci radnice s obçany, zamê-

televizní vysílání.

Vÿsledke m tohoto jednání mi mo jiné

posouditjiæ d‡íve nastolenou otázku moænos-

v majetku mêstaa 236p‡eváænê bytového druæ-

kemcca 522. 000 Kç, z toho u bytû v majetku

mêstê a p‡edloæit radê návrh ‡e¿ení. Komise

korun. Ztoho v¿eho vyplynulo, æe dal¿ích

ve mêstê je na p‡íjem MTV napojeno, jaká

p‡ijí mat za p‡edpokladu, æe nainstalaci p‡i-

sezabÿvala p‡edev¿í motázkami: kolik domû

1. 142 bytûv bytovÿch domechby mohlo MTV

o çistotê a po‡ádku(zastupitelstvo navrhova-

decha povolit ohleduplnoujízdu na koleçkoNovÿ návrh vyhlá¿ky akceptuje zákaz jízdy

nících vyjí má pouzejízdu na kolobêækách.

Vyhlá¿kao systémushromaæâování, sbêru,

p‡epravy, t‡ídêní, vyuæívání a odstrañování

komunálních odpadû vznikajících na území

je tendence obyvatel bytovÿch domû v ma-

jí macího za‡ízení a pot‡ebnÿch rekonstrukcí

ze, které domy byje¿tê mohly MTVp‡ijí mat

prûmêrnê cca 710 Kç na byt. V dal¿í etapê

stavební modpadem. Tak zní název dal¿í vy-

mínek.

trastak, abysignálembylo pokryto co nejvêt-

ke schválení. Vyhlá¿ka reaguje na novÿ zá-

konstatováno, æe: celkemcca 1. 800 bytû ve

¿ení pro individuální záje mce z rodinnÿch

lení zastupitelstvem nahradí (od 1. 1. 2002)

jetku mêsta odpojovat se od kabelovételevia zajakÿchtechnickÿch a finançních pod-

Podle postupnê získanÿchinformací bylo

mêstê má moænost p‡ijí mat signál místnítele-

vize, z toho cca 800 kabelema 1000 p‡eno-

bude vynaloæena çástka cca 807. 000 Kç, tj.

by mohlo dojít naroz¿í‡ení poçtu p‡enosovÿch

¿í úze mí mêsta. P‡ipravenjetaké návrh‡edo mû.

Protoæeroz¿í‡ení p‡íj mulokálníhovysílání

sovÿmi trasami; celkem 606 bytû, pûvodnê

televizejejednouz cest dal¿íhozp‡ístupnêní

spoleçné televizní antény bez p‡íj mu MTV
,

mêsta.

napojenÿch na kabelovou televizi, má nové

informací obçanûm, jejeho realizace záj mem

Mêstskÿ park bude mít svého zahradníka
Od dokonçení rekonstrukce parku Jana

Palacha uplynulojiæ nêkolik mêsícû a zatuto

zaji¿ƒování úklidu apod. Kromê parku by
se staral také o novou vÿsadbu kolemspor-

dobu se ukázalo, æe by bylo pot‡eba vyçlenit

tovní haly Na St‡elnici a s postupe mçasu

fikovaného zahradníka.

a kvêtinovou vÿzdobu mêsta. Rada mêsta ze

pro údræbu parkustálého pracovníka −kvali-

by mohl p‡evzít péçi o dal¿í sadovnickou

Jeho pracovní náplní by bylo zej ména

dvou variant ‡e¿ení vybrala tu, podle níæ

trvalek a letniçek, o¿et‡ování vysazenÿch

u Technickÿchsluæeb mêsta Svitavy a od-

‡ování rostlin proti chorobám a ¿kûdcûm,

zení m.

kyp‡ení a odplevelování vÿsadeb d‡evin,

stromû, zalévání, hnojení, chemické o¿et-

dojde k vytvo‡ení nového pracovního místa

bornÿ pracovník bude získán vÿbêrovÿm‡í-

Finta nevy¿la

Novÿmzpûsobem, jak o¿idit orgány mêsta

a p‡ijít bez problémû k obecní mu bytu, jsou

fingované vÿmêny bytû mezi nájemci. Jiæ dru-

hÿmtakovÿmp‡ípademsezabÿvalarada mêsta

v ‡íjnu a vÿsledkem bylo zru¿ení d‡íve vyda-

ného souhlasu s vÿmênou bytû a uzav‡ené
nájemní s mlouvy. I v tomto p‡ípadê ¿lo o to,

æe pûvodní nájemci obecního bytuzatajili, æe
majíjinÿ vlastní byt, do nêhoæ se dokoncejiæ

p‡estêhovali, a namísto aby volnÿ obecní byt

vrátili mêstu projeho dal¿í pouæití podle po-

‡adníku, p‡edloæili mêstu dohodu o vÿmênê

tohoto bytu s jinÿmnájemcem. P‡estoæe obê
strany prohlásily, æe ne mají jinou moænost

bydlení, evidence mêstského ú‡adu ukázaly
nêcojiného. Mêstoteâbude çinit kroky k uvol-

nêní bytu, jehoæ pronájem byl schválen na

Pítko v parku Jana Palacha.

základê nepravdivÿch údajû pûvodních ná-

jemcû.

mêsta Svitavy, vçetnê systému nakládání se

hlá¿ky, kterourada doporuçilazastupitelstvu
kono odpadech(ç. 185/2001 Sb.) a poschvá-

dosavadní vyhlá¿ku o odvozu alikvidaci od-

padu.

Vsouvislosti s p‡edchozí vyhlá¿kou úzce

souvisí novela vyhlá¿ky o místních poplat-

cích, která zavádí poplatek za provoz systému shromaæâování, sbêru, p‡epravy, t‡ídêní,

vyuæívání a odstrañování komunálních od-

padû. Protoæe s tí mto poplatkemsouvisí po-

vinnost podat nová dañová p‡iznání, budou
podrobnosti o vyhlá¿cei o poplatku zve‡ejnê-

ny v prosincovémçísle çasopisu Na¿e mêsto

(dañová p‡iznání byse mêla podávat do konce
února).

J. Svobodová

Informace sociálního

oddêlení odboru ¢KSVZ

Od 1. ‡íjnatohotoroku platí nové çást-

ky æivotního mini ma. Çástky pot‡ebné

k zaji¿têní vÿæivy a ostatních základních

osobních pot‡ebjsou stanoveny takto:

Pro dêti do 6let....................... 1. 690 Kç

od 6 do 10let........................... 1. 890 Kç
od 10 do 15let......................... 2. 230 Kç
nezaopat‡ené dítê

od 15 do 26let......................... 2. 450 Kç

a pro ostatní osobyjeto............ 2. 320 Kç.

Çástky pot‡ebné k zaji¿têní nezbytnÿch

nákladû na domácnostjsou upravenytak-

to: projednotlivce 1. 780 Kç, pro dvê osoby
v domácnosti 2. 320 Kç, pro t‡i nebo çty‡i

osoby 2. 880 Kç a pro pêt a více osob pak
3. 230 Kç.

Vsouçasné dobê probíhá p‡epoçet

v¿ech dávek poskytovanÿch mêstskÿm
ú‡adema v¿ichni klienti dostávají nové

rozhodnutí.

J. Petr
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deratizace
Regenerace parku Jana Palacha Celoplo¿ná
probêhne od 5. do 30. listopadu

pro mêsto neskonçila
Mêsto Svitavyv mêsíci çervnuleto¿ního
odpovídající odborné úrovni a celá akce

roku dokonçilo a p‡edalo do uæívání obça-

nûm mêsta zrekonstruovanÿ park Jana Pa-

lacha.

Tí mv¿ak není regenerace parku pro mês-

byla‡ádnê ukonçena. Na úplnÿzávêr hodno-

cení agentura konstatuje: 6Realizace akce

vÿraznê p‡ispêla ke zlep¿ení stavu a este-

tického pûsobení p‡edmêtného parku, kterÿ

to ukonçena, neboƒjej çeká kontrola ze stra-

je nezastupitelnou souçástí æivotního pro-

Ten se vÿznamnou mêrou podílel na finan-

Tê¿í mê, æe se mohu se závêry hodnoce-

ny Státního fondu æivotního prost‡edí ÇR.

cování akce, kdyæ doposud uvolnil dotaci

st‡edí a rozptÿlené zelenê mêsta Svitavy8.

ní ztotoænit a také podêkovat v¿em, kte‡í se

ve vÿ¿i 3. 429. 000 Kç. Kontrola bude mít

o to zaslouæili. P‡íje mné chvíle v parku

i ujinÿch akcí financovanÿchz fondu nebo

Václav Koukal

standardní postup, kterÿ je uplatñován
státního rozpoçtu. V minulosti byly tomuto

Vám p‡eje

Stále vysokÿ poçet hlodavcû v kanalizaci,

v obytnÿch a rodinnÿch domech, podnicích
a provozovnách a v neposlední ‡adêi na plo-

chách ve‡ej né zelenêje dûvodem k prove-

dení dal¿í celoplo¿né deratizace na území

celého mêsta, která naváæe nastejnou akci,

provedenou vloñskémroce. Stejnêjako loni

zajistí mêsto náklademcca 110tisíc korun
deratizaci v domech ve svémvlastnictví, ve

¿kolách, ¿kolníchjídelnách a na plochách
ve‡ejné zelenê. Provedení svê‡ilo speciali-

zované odborné firmê MVDr. R. ¢indelá‡e
SERVIS 3xDz Olomouce. Deratizaci v mêst-

ské kanalizaci zajistí s.r.o. VODA ASPORT,

provedeji odbornáfirma Mgr. Milo¿ Krejsa

‡ízení podrobeny nap‡íklad rekonstrukce

DDD a náklady na tuto çást dosáhnou cca

ÇOV a vÿstavba kanalizace v Laçnovê, od-

50tisíc korun. Druháetapa, ve které se usku-

bahnêní rybníku Rosniçka apod.

Kontrola je zamê‡ena na to, jak mêsto

teçní doplnêní nástrah a zakopání dêr na

po‡e. P‡ipomínám, æe p‡edmêtem podpory

polovinê mêsíce února 2002. Tento termín

náhrada ve stejném druhovém zastoupení

posunut.

a 3. 115jehliçnatÿch ke‡û.

aby sejí zúçastnilyi dal¿í organizace − by-

splnilo podmínkystanovenés mlouvouo pod-

plochách ve‡ejné zelenê, probêhne ve druhé

bylalikvidace 66 havarijníchstromû ajejich

mûæe bÿt v dûsledku kli matickÿch podmínek

a dále vÿsadba 41 stromû, 17. 500listnatÿch

Aby deratizace byla úspê¿ná, je nutné,

Teprve aæ bude ze stranyfondu konstato-

tová druæstva, firmy a podnikatelé, které

váno, æe mêsto stanovené podmínky splnilo,

jiæ byly ke spolupráci vyzvány. Také oby-

bude uvolnên zbytek dotace, která celkem

çiní 3. 810. 000 Kç. Kontrolou a závêreç-

vatelé rodinnÿch do mû by se mêli p‡i-

æivotního prost‡edí ÇR povê‡ena Agentura

prost‡edkû zakoupenÿch v drogeriích

pojit a deratizaci provést buâ po mocí

nÿm vyhodnocení m byla Státní mfonde m

nebo prost‡ednictví m nêkteré odbor-

ochrany p‡írody a krajiny ÇR.

né fir my. P‡ed vlastní m deratizaçní mzásahem(poloæení mnástrah) je ale nezbytné

Vê‡í m, æe i obçany na¿eho mêsta potê¿í

závêreçné hodnocení, ve kterém se uvádí,

æe v¿echny práce byly provedeny‡ádnê a na

RybníçekvparkuJ
. Palachavlétê1999.

Cena svitavského klubu Laurus
Svitavskÿ klub Laurus existuje od roku

Laurus (z latinského vav‡ín) publikaci, která

provést úçinná opat‡ení proti vniknutí hlo-

davcû a vyçistit objekty od nepot‡ebnÿch
p‡edmêtû a zbytkûrostlinného a æivoçi¿ného pûvodu, aby neskÿtaly pro hlodavcezdroj

potravy.

Jedinê spoleçné provedení celého zá-

mêru mûæe p‡inést oçekávané vÿsledky.

1998. Od té doby uspo‡ádal pro své çleny

se snaæí laureáta p‡edstavit. Souçástí veçera

besed, p‡edná¿ek apod.). Kaædoroçní mvy-

ní vystoupení Lenky Fikejzové a dramatizace

informace podá odbor æivotního prost‡edí

PaedDr. M
ilan Báça

Ing. Marek Anto¿

a svitavskou ve‡ej nost desítky akcí (vÿstav,

vrcholení mçinnosti klubuje po nároçné pro-

cedu‡e ve‡ejné slavnostní ocenêní vÿznamné

osobnosti, která se zaslouæila o propagaci

bylo také p‡ed zaplnênÿmdivadlemklavírpovídky S. Leacocka Veronikou Flígrovou.

P‡ípadné otázky zodpoví a dal¿í podrobné
Mêù Svitavy.

Svitav. První m laureáte m se v roce 1998

stala paní uçitelka Drahomíra ¢ustrová za
vÿznamnÿ p‡ínos k poznávání svitavské his-

torie, v roce 1999cenuobdræel MUDr. Karel
¢efrnazarozvoj divadelnictví na Svitavsku.

Kvûli zdravotní mdûvodûmopoædênê zarok

2000cenu p‡evzal v sobotu 13. 10. 2001 ve

svitavskémdivadle Trám MUDr. Karel Kilián.

Laureát p‡evzal, podobnêjakojeho p‡ed-

chûdci, z rukouprezidentaklubucenu−bron-

zovousochuvola(podle hlavyturaveznaku
Svitav), kterou vytvo‡il akademickÿ socha‡
Martin Janda a podle které se nêkdy cenê

‡íká Svitavskÿvûl. Kromê velké sochy, která

je putovní, získal laureát také malou bronzo-

vou so¿ku, která mu spoleçnê s certifikátem

zûstává. Podobnêjako v p‡edchozíchletech,

taki u p‡íleæitosti leto¿ní slavnosti vydal klub

Jakjs me psali v minulémçísle, sportovní hala Na St‡elnici dostala dal¿í lehkÿst‡e¿ní

plá¿ƒ, kterÿeli minuje moæné nebezpeçí vzniku kondenzátu a s tímspojenÿchproblémû.
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Svoz velkoobjemového a nebezpeçného
odpadu ve Svitavách
Ve dnech 5. 11. −9. 11. 2001 se ve Svi-

tavách opêt uskuteçní mobilní svoz nebez-

peçnÿch a velkoobje movÿch odpadû. Na
urçenémstanovi¿ti ve vymezenémçase budou p‡istavena vozidla LI KAa obçané mo-

hou pracovníkûm LI KA uvedené odpady

p‡edat.

Svoz nebezpeçného i velkoobje mové-

ho odpadu probêhne souçasnê. Obçany

li st op a d 2 0 01

mês í ç n í k

Harmonogram svozu
Pondêlí 5. listopadu
1. B. Martinû u ç. 3

Druhy odebíranÿch odpadû
Nebezpeçnÿ odpad: Ledniçky, mrazniçky,

2. Vançurova 9

elektrolytu), monoçlánky, upot‡ebené oleje,

5. Gorkého(u dêt. h‡i¿tê)

televizory, rádia, zá‡ivky, akumulátory (vçetnê
olejové filtry, barvy, lepidla, ‡edidla, spo-

t‡ební chemie z domácností, vy‡azené léky,

15: 20 −15: 35

3. Ruská −u bÿv. prodej ny 15: 40 −16: 10
4. Jugoslávská u ç. p. 18

zneçi¿têné textílie, æelezné nebo plastové

ùterÿ 6. listopadu
1. U stadionu − vjezd

Velkoobjemovÿodpad: Zavelkoobjemovÿod-

2. sídli¿tê u koj. ústavu

obaly zneçi¿têné ¿kodlivinami.

15: 00 −15: 15

do areálu

16: 15 −16: 30

16: 45 −17: 00

15: 00 −15: 15

15: 20 −15: 40

æádáme, aby odpady neukládali na sta-

padje povaæován odpad komunální povahy,

3. Lázeñská − parkov.

vozidel, ale p‡edávali je oddêlenê p‡í mo

Jednásetedy o vy‡azené kusy nábytku, kober-

4. Palackého −za finançní m

Velkoobjemovÿ a nebezpeçnÿ odpad bu-

Vrámci svozu budouodebíránytéæ pneuma-

5. Nám. Míru −u fontány

novi¿tíchje¿tê p‡ed p‡íjezde msvozovÿch
posádce vozidla.

de od obçanû odebírán zdarma.

kterÿ nelze uloæit do bêæné svozové nádoby.

ce, lina, staré matrace, dêtské koçárky apod...

tiky, staré odêvy, noviny a çasopisy.

zasídl.

15: 50 −16: 10

ú‡adem

16: 15 −16: 30

16: 35 −16: 50

6. Nám. Míru −za kostelem 16: 55 −17: 10
St‡eda 7. listopadu
1. M. Horákové − u zvlá¿tní

¿koly

15: 00 −15: 15

sbêru(u kotelny)

15: 20 −15: 35

2. Chelçického −stanovi¿tê separ.
3. k‡iæovatka

B. Nêmcové/Ale¿ova

15: 40 −15: 55

4. Vítêzná −u 6Sahira8

16: 00 −16: 15

Çtvrtek 8. listopadu
1. B‡í Çapkû −kotelna

15: 00 −15: 20

5. Lan¿krounská − DDM

2. parkovi¿tê u restaurace

16: 20 −16: 35

Druæba

15: 25 −15: 45

(telefonní budka)

15: 50 −16: 05

(ç. p. 385)

16: 10 −16: 25

3. Laçnov u ç. p. 162

4. Laçnov u bÿvalé knihovny

5. Laçnov −za mat. ¿kolkou 16: 30 −16: 45
Pátek 9. listopadu
1. parkovi¿tê p‡ed prodej nou

V
ozidla a. s. LIKOjsoujiæp‡ipravena.

Ztraceno, nalezeno

Kaædému z nás se jistê uæ stalo, æe nê-

Vsouçasné dobê se v úschovnê ztrace-

BARUM

2. Ant. Slavíçka u ç. 23

3. Kpt. Jaro¿e −u ç. 93A

15: 00 −15: 15

15: 20 −15: 35

15: 40 −15: 55

4. k‡iæovatka − Svitavská/ ùdolní
(u kapliçky)

16: 00 −16: 15

COOP

16: 20 −16: 35

nÿch vêcí nachází rozliçné klíçe od bytû

5. parkovi¿tê pod prodej nou

nejsou ani jízdní kola, dêtskÿ koçárek, mo-

6. Vêtrná −u trafostanice

a poctivÿch nálezcûje stále dost. Svêdçí otom

lyæe.

Kontakt: LI KO Svitavy, a. s., Tolstého 13

vêcí Mêstského ú‡adu ve Svitavách.

v¿e ztraceno. P‡ijâte nebo zavolejte na po-

kde nêco ztratil nebo zapomnêl. Mnozí nad

tí m mávli rukou a ztrátu oæeleli s p‡evaæu-

a aut, dioptrické brÿle, ta¿ky. Vÿji mkou

odevzdal. Lidská slu¿nost aleje¿tê existuje

bilní telefon, rybá‡ské náçiní çi bêæecká

jící nedûvêrou, æe by nêkdo nalezenou vêc

evidence ztrát a nálezû na odboru vnit‡ních
Nalezené vêci semodevzdávají p‡ede-

v¿í mstátní a mêstská policie, alei samotní
obçané. O p‡edání nálezuje vædysepsánzá-

znam. Podle platnÿch p‡edpisûzde nalezené

Taktedy, pokud nêco ztratíte, neníje¿tê

datelnu mêstského ú‡adu, telefonní çíslo

550 211. Seznamevidovanÿch nálezûje od

leto¿ního roku zve‡ej nên také na venkovní
ú‡ední desce MêùSvitavy, umístêné na bu-

16: 40 −16: 55

tel. 54 10 14

Zájemcûm o byty

Mêsto Svitavy a bytové druæstvo Svi-

dovê T
. G. Masaryka 25. Lenka ¢kavradová

tavy p‡ipravují pro rok 2002 stavbu tzv.

nestane, vêci se p‡edávají do rukou Okres-

bêhemsoboty a nedêle, zkuste také zavolat

a p‡ípadnê garsoniérami. Byty budous vêt-

Pokudsi nêkdozapomenutou neboztrace-

I semjsou nálezy poctivÿmi nálezci ode-

obçanskÿmprûkazem, vêc popsat a vzpome-

je mêstská policie p‡edává na oddêlení

vêci potomçekají celÿrok, zdase nep‡ihlá-

síjejich právoplatnÿ majitel. Pokud setak
ního ú‡adu ve Svitavách.

nou vêc p‡ijde vyzvednout, musí se prokázat

nout si, kdeji ztratil nebo zapomnêl.

( Poznámka: Pokud nêco ztratíte nap‡.

na sluæebnu mêstské policie, tel. 530 300.

vzdávány a teprve následující pracovní dny

ztrát a nálezû odboru vnit‡ních vêcí.)

mêstskÿch vil Na Vêjí‡i s byty 4 +1, 3 +1

¿í mi balkony a garáæemi v domê. Çlenskÿ
podíl bude çinit asi 6000 Kç/ m uæitkové
2

plochy. Bliæ¿í informace pro zájemce na
bytovémodboru Mêù v ú‡ední dny.

E. Jedliçka
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Na lince 150

Vobdobí od 1. 9. 2001 do 30. 9. 2001

do¿lo v okrese Svitavy celkem k 69 událos-

tem. Z nich bylo 6 poæárû, 35 dopravních

nehod, 10 technickÿch pomocí, 6 olejovÿch

havárií, 4jiné technické zásahy, 1 çerpání

vody, 1 úniklátek a 6 planÿch poplachû.

Vsamotnÿch Svitaváchzasahovali hasiçi

utêchto událostí:

• 3. 9. byloje‡ábemnaloæeno vozidlo na odtahovousluæbu na dvo‡e Policie ÇRa pomocí

sorbentû byla uklizenaskvrna od nafty, která
unikla z havarovaného automobilu, zaparko-

vaného na dvo‡e Policie ÇR. Tentÿæ denje¿tê

Silnice na ulici K
pt. Jaro¿e byla uvedena dop‡edçasného uæívání ve druhépolovinê

‡íjna a zbÿvající úpravy budou dokonçoványza provozu. T
echnické sluæby mêsta

souçasnê dokonçují úpravy chodníkû.

sklepa na ulici Purkyñovê

• 9. 9. na Nádraæní ulici hasiçi odstrañovali
vêtev, kteráspadla na projíædêjící osobní automobil

Æijí s námi netopÿ‡i

Ve Svitaváchæijí t‡i druhy netopÿrû: neto-

jednotka SDHSvitavy −Lányçerpalavoduze

• 14. 9. byl na æádost Police ÇRotev‡en byt
na ulici B‡í Çapkû

• 24. 9. byli hasiçi poæádání vedení m Nemocnice ve Svitavách o pomoc p‡i odchytu

pÿrrezavÿ, netopÿrseverní a netopÿrvousatÿ.

Netopÿr rezavÿ
Tento druhje známspí¿ejakotypickystro-

vzácného papou¿ka, po p‡íjezdu vÿ¿kovétech-

ní mobyvatel domû nebo p‡í mÿmsledování m

panelové domy ve vêt¿ích mêstech. V ÇRpat-

odchytit

Jejich vÿskyt je nejçastêji zji¿ƒován ohlá¿e-

movÿ druh, kterÿ v¿ak stále çastêji osídluje

v terénu.

‡í mezi hojné druhy p‡edev¿í m díky ¿iroké

Netopÿr vousatÿ
Vçlovêkemobydlenémprost‡edí pat‡í me-

ského netopÿra, kterÿ se kromê panelovÿch

roz¿í‡ení mv rybniçnatÿchoblastechst‡edních

nêtaké Revoluçní a dal¿í) vyskytujetaké pod

ekologické valenci. Jde o nejhojnêj¿ího svitavdomû na sídli¿tích ( Svitavská, Di mitrovova,

niky v¿ak papou¿ek odlétl a nebylo moænojej

• 7. a 22. 9. pomáhali hasiçi záchranné sluæbê s transportempacientû do sanity

m
jr. Bc. Petr Pelí¿ek

ploch. P‡estoæejde pûvodnê o stromovÿ druh,

atikou st‡echy cihlového do mu na sídli¿ti

HZS
informuje
Dne 2. 10. 2001 byl na území státuzahá-

(trámy, okenice, ¿têrbiny) ve mêstech a ves-

odhadovat i na jinÿch místech Svitav. Díky

volání nalinku 150ze sítí mobilníchtelefo-

zi pomêrnê hojné druhy s celorepublikovÿm

vyhledáváv letní mobdobí k úkrytui budovy

Malé Námêstí, Na Çervenici a pravdêpodob-

B. Martinû 11. Vÿskyt tohoto netopÿra lze

nicích.

jeho hojnosti je moæné usuzovat najeho vÿs-

Netopÿr severní
Vÿskyt tohoto druhu ve mêstê lze vzhle-

kantnêj¿í jejejich vÿskyt v období çervenec

demk termínu a prost‡edí vÿskytu povaæovat

za spí¿e náhodnÿ, pravdêpodobnê mohl pouze
putovat. Zi muje nejçastêji vjeskyních nebo

bunkrech a dal¿ích podzemních prostorách.

Vletní mvÿskytuje vêrnÿ oblastemzi mování.

Jde o druh vázanÿ p‡eváænê na horské a pod-

horské polohy Çechi Moravy. Nepat‡í k p‡íli¿

hojnÿmdruhûm.

kyt i nad hladinami rybníkû Dolní a Horní
p‡ijeho pobytuv období zá‡í −‡íjen. Nej mar-

−‡íjen. Netopÿrrezavÿje zji¿ƒován od brzké-

hojara(nejçastêji b‡ezen) aæ témê‡ do konce

listopadu. Celkovÿ poçet vyskytujícíchsejedincûse dájenodhadovat. Podle popisuoby-

vateljde patrnê o roz mezí 50 aæ 200 kusû na

jedno místo.

( Vybráno z roçenky Svitavy − æivotní
prost‡edí 2000, autor Mgr. Mach)

jen technickÿ proces p‡epojování tísñového
nû na krajskáoperaçní st‡ediska Hasiçského

záchranného sboru ÇRv souladus krajskÿm
uspo‡ádání m.

P‡íjema odbavování tísñového volání na

linku 150 z mobilníchtelefonû sítê Eurotel
a Radiomobil znaçnê urychlí p‡enos infor-

mací mezi obçanemv tísni a krajskÿmi ope-

raçní mi ainformaçní mi st‡edisky Hasiçského

záchranného sboru ÇR. V nejbliæ¿ích dnech
bude realizováno i v síti Oskar.

m
jr. Ing. Jaroslav Çer mák

zástupce ‡editele HZS PK ùO Svitavy

Ukázka z Projektu revitalizace sídli¿tê Svitavy-Lány
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klubuje také knihovna, poçítaçová uçeb-

na a dílna, kterou v dopoledních hodinách

vyuæívá ¿kola. V klubuje çty‡icet poçítaçû,

polovina z nichje p‡ipojena do sítê Inter-

net, na ostatníchlze hrát hry nebo vyuæívat

vÿukové programy. V klubu si lze zapûjçit

sportovní vybavení (nap‡. koleçkové brus-

le), kteréje moæné vyuæívat i mi mo klub
nebo prostory ¿koly. Çlenové klubu této

Plnêní programu

prevence v roce 2000
(pokraçování z minulého çísla)

ST”EDISKO VOLNÉHO

moænosti bohatê vyuæívají.

Klubje v provozu dennê od 15: 00 do

19: 00, o víkendech od 13: 00 do 18: 00. Pro-

voz zaji¿ƒují dva pracovníci vykonávající náhradní vojenskou sluæbu, kte‡íjsou vybráni

vedení m¿koly, a kte‡í jsou p‡ítomni v klu-

bu po celou provozní dobu. Kromê nich se

p‡i vêt¿ích akcích úçastní i uçitelé a vy-

ÇASU MLÅDEÆE

chovatelé Z¢ a také koordinátor prevence

kaædodennê poskytuje dêtem a mládeæi od

nav¿têvovat i rodiçe a seznámit se tak s je-

Ve mêstê je známo jako F−klub, kterÿ

10 do 16let bohatou nabídku rûznÿch çin-

ností, atoi o víkendech a prázdninách. Klub

je umístên v suterénu Základní ¿koly na Fel-

berovê ulici a provoznê je zcela nezávislÿ

kri minality. Klub mohou s dêt mi zpoçátku

ho çinností. Vroce 2000 klub pravidelnê

nav¿têvovalo 289 stálÿch çlenû, v zi mních

mêsících se náv¿têvnost pohybovala kolem

70 dêtí dennê. Poplatek za celoroçní vstup

na provozu ¿koly. Má vlastní vchodi sociální

je stanoven na 220 Kç, coæ je necelÿch 20

dvou letech provozujsou vel mi slu¿nê vy-

nízká, sociálnê slab¿í m dêtemje hrazena

za‡ízení. Prostory klubujsou rozsáhlé a po
baveny. Je zde velká spoleçenská místnost

Kç mêsíçnê. P‡estoæe je tato çástka vel mi

z prost‡edkû mêsta, protoæe vedení ¿koly

s nealkobarem, televizí, videem, mnoæství m

i ko mise pro prevenci kri minality mají

táhlovÿch hokejû; jsouzdei kuleçníky, sto-

zapojit.

stolních her, ¿ipkovÿch elektronickÿchterçû,

ly nastolnítenis, ruské kuæelky atd. Souçástí

záje m tyto dêti do çinnosti klubu trvale
E. Stündl

• 5. ‡íj na si stêæovali obçané z ulice ùdolní, æe firma SYLANz Hradce nad Svitavou

p‡i sklizni kuku‡ice silnê zneçistila vozovku blátem. Hlídce, která na místo p‡ijela,

‡idiçi vozidel firmy vysvêtlovali, æe jejich
vedoucí má zaji¿tên úklid po ukonçení prací. ùklidveçer dopadl tak, æe vozovku polili

vodou a místo kusû hlíny zde vznikla sou-

vislá vrstva 6blátíçka8. Dal¿í den stej nÿm

zpûsobem 6umÿvali8 vozovku po fekální m
voze, kterÿ p‡edtí mvyváæel moçûvku z od-

chovny prasat. Protoæe kezneçi¿têní dochá-

zí opakovanê, a nejen na ulici ùdolní ale

nap‡. i na ulici Vêtrné, bude se nápravou
a opat‡ení mi do budoucna zabÿvat p‡íslu¿nÿ správní ú‡ad.

• 7. ‡íj na kolem 23. hodiny byli zadræeni
pachatelé krádeæí ozdobnÿch krytû kol ze

zaparkovanÿch aut. Neæ je vyru¿il majitel

jednoho auta, staçili jiæ pobrat kryty z nêkolika vozû.

• 8. ‡íj na byl nalezenjiæ del¿í dobu poh‡e¿ovanÿ 36letÿ muæ ze Svitav. Bohuæel se

rozhodl ukonçit svûj æivot vysoko v korunê
stromu, a tak p‡esto, æe se jednalo o frek-

ventovanou ulici, byl objeven aæ poté, kdy

zaçalo opadávat listí.

• Té mê‡ pravidelnou 6pracovní náplní8
stráæníkûje ‡e¿ení krádeæí v obchodech.
Nap‡íklad 9. ‡íj na v 19: 45 hod. byl p‡isti-

æen p‡i krádeæi v obchodní m domê BILLA
22letÿ mladíkz Hradce nad Svit. Protoæe
dotyçnÿ se dopustil krádeæí opakovanê byl

p‡evezen na Policii ÇR a bude následovat
p‡ísnêj¿í trest. Dal¿í krádeæe − 5. a 6. 10.

v Bille a 10. 10. v Albertu byly na místê vy-

‡ízeny pokutou.

M
. Sádlíková

Linka dûvêry

Linka dûvêry ve Svitavách vznikla v roce
1998. Je urçena nej¿ir¿í ve‡ej nosti −dospê-

lÿm, mládeæi a dêtem. Linka dûvêry nabízí

anonymní pomoc a provázení v obtíænÿch

Mêstská policie informuje
Poznáte „na¿e“ stráæníky?
Zdálo by se, æe zatémê‡ deset let, co se

a çerná kravata. Na pravé stranê bundy nebo
ko¿ile nosí stráæník odznak mêstské policie

æivotních situacích, p‡i bêænÿchi neobvyk-

lÿch problémech. Lidé se mohou na Linku
dûvêry obrátit p‡i pocitechsamoty, strachu,

æivotní krize. Také v situacích, kdy pot‡ebují získat nêjakouinformaci.

Zatelefonát na Linku dûvêryvolající platí

stráæníci mêstské policie pohybují po Svi-

s identifikaçní mçísle m. K uniformê pat‡í

vêdomí lidí. Ale obças se stává, æe se obça-

která je doplnêna modrobílou ¿achovnicí

podat vysvêtlení v urçité záleæitosti a uve-

notné prvky uniformy stráæníkûjsoustanove-

odbornê vy¿kolenÿtÿmpracovníkûrûznÿch

zasahovali. P‡i jednání potomvyplyne, æe to

pouæívané nad rámec stanovenÿ obecnÿm

zdravotní sestry, uçitelé).

té, tedy p‡íslu¿níci Policie ÇR. Proto p‡ipo-

mêsta o z‡ízení mêstské policie, ajedná se

dêlí do pátku vædy od 7: 00 do 21: 00 hodin

tavách, sejejich uniforma uæ zapsala do poné dostaví na sluæebnu mêstské policie nap‡.

dou, æetamjiæ d‡íve ve stej né vêci stráæníci

nebyli stráæníci mêstské policie, ale policis-

pokrÿvka hlavy çerné barvy(çepice, baret),

pouze bêænÿ telefonní tarif, vlastní telefo-

a odznakem6mêstská policie8. Základníjed-

nou. Sluæby Linky dûvêry Svitavy zaji¿ƒuje

nyvyhlá¿kou ministerstvavnitra. Dal¿í prvky,

p‡edpisem, jsou specifikovány ve vyhlá¿ce

mínáme, æestráænícijsouobleçeni v uniformê,

zej ména o kombinézu çerné barvy.

svêtle modrá ko¿ile seznakem mêsta a ozna-

ních stráæníkû.

kteroutvo‡í çerné kalhoty, çerná bunda nebo

çení m6 mêstská policie8 nalevémp‡edloktí

P‡í¿tê si p‡ipomeneme nêco o oprávnêMarie Sádlíková

nická intervence je tedy sluæbou bezplat-

profesí (psychologové, sociální pracovníci,

Na Linku dûvêryje moæné volat od pon-

na telefonní çíslo:

0461 /541 541
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Çtvrtstoletí svitavské turistiky
Vzá‡í uplynulo 25 let od prvního set-

kání 62 zájemcû v sále Národního domu,

ustavení odboruturistiky TJ Svitavy a zvole-

ní ¿estiçlenného vÿboru. První vÿlet nazvanÿ

620 km Vysoçinou8 se konal 10. ‡íjna 1976.

Rozvinulase bohatá çinnost pê¿í, lyæa‡ské

a cyklo turistiky.

Tradiçní besedy s vÿznaçnÿmi cestova-

teli nás inspirovaly k po‡ádání vysokohor-

skÿch putování na Slovensku. Za v¿echny

p‡ipomínámvÿstup na Gerlach se známÿm

Praze8 také zaæili ozbrojenÿ zásah proti

protestní manifestaci k 70. vÿroçí vzniku
ÇSR.

To uæ bezprost‡ednê p‡edcházelo z mê-

nê spoleçenského systé mu, která mi mo

jiné umoænila i obnovu Klubu çeskÿch
turistû naja‡e 1990. Ustavující schûze
KÇT ve Svitavách probêhla v prosinci té-

hoæ roku.

Vlivem politicko-spoleçenskÿch z mên

do¿loi ke z mênámv turistickémhnutí. Na-

úçastníkemhi malájskÿchexpedic Milanem

stal úbytek st‡ední generace. Odli¿né záj-

spoleçenské çinnosti získaly oblibuturis-

æejs meiniciovali oddêlení mládeæe do sa-

va Mety¿e. Uspo‡ádali js me jich celke m

nosti Zálesáci jistê lépe vyjád‡í sami.

sezóny.

tvo‡í dûchodci a mezi ni mi pak æeny. Ty

Kri¿ákem. Vedle têchto besed si v rámci

tické plesy se swingovou kapelou Jarosla-

dvanáct a byly vædy vyvrcholení mplesové

my dêtí a têch star¿ích nás vedly k tomu,

mostatného odboru. Popisjejich dal¿í çin-

Závêremtedy o nás star¿ích. Vêt¿inu

Vÿznamné bylo zaloæení Turistickÿch

jsou neobvykle aktivní. Po‡ádají kaædou

sáci (1983). Tê mito oddíly se poda‡ilo

Nejen v nejbliæ¿í mokolí, mnohdy kombi-

oddílû mládeæe Zelenáçi (1977) a Zále-

nahradit desítkám dêtí povinné çlenství

v t‡ídních pionÿrskÿch oddílech. K pestré

çinnosti p‡ispêlo získání stavební buñ-

ky v roce 1988, ve které js me vybudo-

sobotu (zdûrazñuji po celÿ rok) vycházky.

nují ve‡ej nou dopravu a dostávají se tak

i dále. V men¿í mí‡e se k ni m p‡idávají
muæi.

K pestré çinnosti Klubu çeskÿchturis-
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Zveme Vás

(otevírací doby sportovních za‡ízení)

KRYT¥ PLAVECK¥ BAZÉN
Pondêlí 13: 00 − 16: 00
18: 00 − 21: 00

ùterÿ

St‡eda

5: 00 −

7: 30

13: 00 − 21: 00

Çtvrtek 14: 00 − 15: 00
Pátek

Sobota

Nedêle

5: 00 −

7: 30

10: 00 − 12: 00
13: 00 − 19: 00

13: 00 − 15: 00

18: 00 −21: 00

15: 00 − 21: 00

14: 00 − 19: 00

Vstupné: dêti do 6let 10 Kç/ hod., ostatní

25 Kç/ hod., permanentka 200 Kç/10vstupû.

Vstup do bazénu pouze v plavkách, kou-

pací çepice nejsou povinné. Bezbariérovÿ

vstup do v¿ech prostor.

FITNESSCENTRUM

v hale Na St‡elnici
Pondêlí aæ pátek
8: 00 − 21: 00

Sobota

Nedêle

9: 00 −12: 00 a 14: 00 − 20: 00
16: 00 − 20: 00

Vstupné: 39 Kç

vali klubovnu. Kaædoroçnêjs me po‡ádali

tû p‡ispívá i p‡ízeñ zastupitelstva mêsta

Cena vstupnéhozahrnuje: vstupné, sezná-

Dnesjiæ dospêlé æeny a muæi na nê rádi

me ke spoleçnÿmproæitkûma p‡ipravuje-

dení, seznámení se základní mi protaho-

tábory, vêt¿inou ve foglarovské mpojetí.

vzpomínají. Ale také my, kte‡í js me se na
nich podíleli.

Mnozí obçané se kaædoroçnê zúçast-

ñují turistickÿch akcí, kteréjs me zaloæili

jiæ p‡ed mnoha lety: Rozlouçení s rokem
(1976), Za zdraví m kolem Svitav (1977),

Memoriál Oldy Leischnera (1985). Opa-

a Nadace Josefa Plívy. V Nadaci se vracíme dal¿í.

Uæ p‡i obnovê KÇT p‡edjedenácti lety

jsemvê‡il, æe vztahlidí se bude postupnê
vracet k vêt¿í druænosti, pocitu sounáleæi-

tosti k p‡átelûm, kte‡í mají podobnouzálibu, ale také podobnou posloupnost hod-

vací mi a posilovací mi cviky, pouæití WC
a sprchy.

Ceny permanentních vstupenek: 10 vstu-

pû 350 Kç, 20 vstupû 600 Kç, 50 vstupû
1. 250 Kç, 100 vstupû 2. 000 Kç.

not. Pro nás je to láska k p‡írodê, úcta

kovanêjs me po‡ádali vícedenní zájezdy

a obdiv ke kulturní m památkám a také

skÿm slohûm. Atak js me p‡i 6 Gotické

Ing. Vilé mStich

do Prahy, cílené kjednotlivÿmstavitel-

mení s posilovací mi stroji vçetnê p‡edve-

moænost to v¿e vní mat v p‡átelské partê.

SAUNA

Pondêlí
ùterÿ

v hale Na St‡elnici
muæi
13: 00 − 21: 00

St‡eda

æeny

13: 00 − 21: 00

muæi

13: 00 − 21: 00

Çtvrtek

æeny

Sobota

æeny

Pátek

13: 00 − 21: 00

muæi

13: 00 − 21: 00
15: 00 − 21: 00

Nedêle dle dohody na tel. 0737/ 552474

Cena vstupného: 65 Kç, saunovací do-

ba 90 minut.

V úterÿ 6. listopadu 2001 v 19: 00

hodin zveme ve‡ej nost do Nadaçního

domu ve Svitavách na p‡edná¿ku his-

torika, politologa a publicisty Lidovÿch
novin Emanuela Mandlera „Problematika çesko-nêmeckÿch vztahû“.
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Plavecká ¿kola Laguna
Svitavy mají od roku 1994 k dispozici
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rodiçe platí cca 40 %ceny kurzu a v nêkte-

rÿch p‡ípadech náklady na dopravu dêtí na
vÿcvik a zpêt. Cena kurzu plaváníje tak ve

¿kol a ostatní roçníky základní ¿koly. Uka-

srovnání s jinÿmi mêsty v ÇR vel mi p‡ija-

krytÿ bazén, kterÿsplñuje v¿echny p‡edpo-

zuje se, æe pro dobré zvládnutí plavání ne-

telná. V odpoledních hodináchje moæné

vodê o teplotê cca 27 ˚ C (resp. 29 ˚ C malÿ

po sobê následujícíchroçnících(3. a 4. t‡í-

veckÿch krouækû zamê‡enÿch na základní,

klady pro hygienicky nezávadnÿ pobyt ve
bazén). Ve stejnémroce byla z‡ízena pla-

staçí absolvovat plaveckÿ vÿcvik ve dvou
da), ale æe opti mální je absolvování kurzu

zdokonalovací a zdravotnê-kondiçní plavání

pravnÿmplaveckÿmvÿcvikemve ¿kole ma-

ní mrûstu v plaveckémoddíle.

vecká ¿kola, která zaji¿ƒuje vÿuku plavání

v kaædémroce I. stupnê základní ¿koly s p‡í-

vinné plavecké vÿuky, která probíhá v rám-

te‡ské. Peníze investované do plavání se

zuje ¿kola vÿcvik i pro dêti z mate‡skÿch

spojenÿch s vÿukou nese mêsto Svitavy, kdyæ

pro dêti z 55 ¿kol okresu Svitavy. Kromê po-

ci ¿kolních osnov têlesné vÿchovy, organi-

p‡ihlásit dêti ve vêku od 5 do 14let do pla-

s moæností pokraçovat v dal¿í mvÿkonnost-

PaedDr. Pavel Baier

rozhodnê vyplatí, vædyƒ vêt¿í çást nákladû

‡editel plavecké ¿koly

Nejmen¿í adepti

fotbalu v SK Slavoj

Ve sportovní mklubu Slavoj Svitavy − Lá-

ny kladou pat‡içnÿ dûraz na práci s têmi nej-

men¿í mi fotbalisty. Odroku1998zdefunguje

druæstvo elévû, kterése úçastní pravidelnÿch

soutêæí ve své vêkové kategorii. Po loñské

úspê¿né sezónê se letos úçastní krajské

soutêæe elévû. Druæstvo tvo‡í dvê skupiny

podle vêku − mlad¿í do 8let a star¿í do 10

let. Otémê‡ 30klukûsestarají kvalifikovaní

trené‡i ing. Pavel Læiça‡, Franti¿ek Klusák
a Jaroslav Popelka. Tréninky probíhají dvakrát tÿdnê na fotbalové m h‡i¿ti v Lánech:

v úterÿ star¿í, ve st‡edu mlad¿í a v pátek
mlad¿í i star¿í. V¿ichni záje mci o aktivní

kopanou ve vêku 5 aæ 10let se mohou p‡ijít

podívat vædy ve st‡edu nebo v pátek od 16
hodin na h‡i¿tê a získat pot‡ebné informace.

Kdispozici jsoui tel. çísla vedoucíchjednot-

livÿchskupin: 0606/484009, 0607/633030
a 0604/871803.

Ing. Pavel Læiça‡

Pozvánka na sportovní akce v listopadu
SO3. 11. kopaná:

TJ Sy − MCV Brno (9: 00 ml. a 10: 30 st. −I. t‡. JmFÆæáci)

basketbal: TJ Sy − He‡manûv Mêstec (14: 00 a 16: 00 obl. p‡ebor st. mini,

SKSlavoj Sy-Lány − Pomezí (11: 45 − OP dorost)

volejbal:

SKSlavoj Sy-Lány − T‡ebá‡ov (10: 00 − OPæáci)

SKSlavoj Sy-Lány − Letohrad B(14: 00 −I. Bt‡. muæi)
TJ Sy B − Rychnov n/ Kn. B(14: 00 −I. Bt‡. muæi)

basketbal: TJ Sy − Rychnov n/ Kn. (10: 00 a 13: 00 −obl. p‡ebor ml. dorost,
têlocviçna gym.)

TJ Sy − Rychnov n/ Kn. (11: 30 a 14: 30 − obl. p‡ebor ml. æáci,

volejbal:

NE 4. 11. kopaná:

volejbal:
SO10. 11. kopaná:

têlocviçna gym.)

TJ Sy − Vys. Mÿto (10: 00 − krajskÿ p‡ebor æeny, Z¢ Riegrova)

TJ Sy − Boskovice ( 9: 00st. a 11: 15 ml. −p‡ebor JmFÆ dorost)

TJ Sy B − Pomezí (10: 00 −okr. p‡ebor æáci)
TJ Sy − Rousínov (13: 30 − divize D muæi)

TJ Sy − Pardubice (10: 00 − KPjuniorky, Z¢ Riegrova)

TJ Sy − Lan¿kroun A(10: 00 − KPst. æákynê, Z¢ Felberova)

SKSlavoj Sy-Lány − Sebranice (11: 45 − OP dorost)

SKSlavoj Sy-Lány − Králíky (14: 00 −I. Bt‡. muæi)
TJ Sy B − Mora¿ice (14: 00 −I. Bt‡. muæi)

Na St‡elnici)

TJ Sy − Mor. T‡ebová (10: 00 − KP kadetky, Na St‡elnici)

hokejbal: 1. HBC Sy − He‡manûv Mêstec(14: 00−nár. ligajih muæi, h‡i¿tê
Laçnov)

NE 11. 11. ¿achy:

¢K Sy B − ¢K Vys. Mÿto C (9: 00 − reg. p‡ebor II., OVVRSS

SO17. 11. volejbal:

TJ Sy − Çes. T‡ebová (10: 00 − KPæeny, Na St‡elnici)

Kpt. Nálepky)

TJ Sy − Lan¿kroun(10: 00 − KP kadetky, Na St‡elnici)

basketbal: TJ Sy−Severní Çechy(16: 00−çeskáligast. miniæáci, NaSt‡elnici)
TJ Sy − Havl. Brod(18: 00 −obl. p‡ebor muæi)

NE 18. 11. basketbal: TJ SY−Severní Çechy( 8: 30−çeskáligast. miniæáci, NaSt‡elnici)
TJ Sy− He‡manûv Mêstec(10: 30−obl. p‡ebor muæi, NaSt‡elnici)

TJ Sy − Hradec Králové (13: 00 a 15: 00 −obl. p‡. ml. mini, Na

volejbal:

St‡elnici)

TJ Sy − Çes. T‡ebová B(10: 00 − KPjuniorky, Z¢ Riegrova)

SO24. 11. basketbal: TJ Sy−Litomy¿l ( 10: 00a 12: 00−obl. p‡. ml. dorost, NaSt‡elnici)
NE 25. 11. volejbal: TJ Svitavy − ùstí n/ O. (10: 00 − KPst. æákynê, Na St‡elnici)
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