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T‡etí
ocenêní od Evropské
komise
Nazaçátkulistopadujsemobdræel dopis,
Rádabych Váspozvala naslavnostníp‡ekterÿ mê vel mi potê¿il. Psalo se v nêm:

 Váæenÿpane starosto,
jméne mgenerálního ‡editelství pro oblast
æivotního prost‡edí Evropské komise a Regionálního environmentálního centra pro
st‡ední a vÿchodní Evropu (dálejen REC)
bych Vás rádainf
ormovala o tom, æe Va¿e
mêsto zvítêzilo v soutêæi Cena M
êsto na cestê
k souladus poæadavky EU2001 −Implementace, Integrace, Inf
ormace a ekologická
vÿchova.
T‡ináct mêst z kandidátskÿchze mí EU
obdræí toto ocenêní, neboƒ byla vyhodnocena
jako nejlep¿í ze 122 mêst, která se soutêæe
v leto¿nímroce zúçastnila. Blahop‡eji Vám
k Va¿emu úspêchu a vyjad‡uji svûj obdiv ke
v¿e miniciativám, jichæjste dosáhli. T
ento
mûj názorje shodnÿs názoremostatníchçlenû hodnotící komise, kte‡í vybrali Va¿e mêsto
jakojedno ze t‡inácti nejlep¿ích.

dánícen, kterése uskuteçní 27
. listopadu2001
v Bruseluv rámci sedmého nef
ormálníhosetkání ministrû æivotního prost‡edí kandidátskÿch
ze mí. Ocenêní p‡edá paní Margot W
alström,
çlenkakomisezodpovêdnázaæivotníprost‡edí. C
Rada mêsta, kteroujsem s dopisem seznámil, vyslala do Bruselu vedoucího odboru
æivotního prost‡edí ing. Marka Anto¿e, aby
jako zástupce mêstajiæ podruhé p‡ivezl Cenu
od Evropské komise. První cenu mêstoobdræelo zarok 1999, zarok 2000 obdræelo diplom
zatrvale dosahované vÿsledky v péçi o æivotní
prost‡edí. Ocenêní ve t‡ech po sobêjdoucích
letechsvêdçí o tom, æe se nejednáo nahodilÿ
vÿsledek, ale o ocenêní systematické práce
v oblasti æivotního prost‡edí. V¿em, kte‡í se
o tytotrvale p‡íznivé vÿsledky p‡içiñují svou
kaædodenní prací, vyjad‡uji své podêkování.
Václav Koukal

starosta mêsta

Vánoce!

Uæ zase klepou na dve‡e. Nêjak mê
zaskoçilo (pokolikáté?), æe prosinecjetady. Vÿzdoba námêstí, vÿlohyobchodûv¿ak
napovídají, æeje to tak.
Dêti uæjsou nedoçkavé, sleçny a mladíci taktrochu nad vêcí, zato maminky
nervóznêj¿í, ale tatínkové samoz‡ej mê
v klidu. Ti d‡íve narození snad dojatêj¿í,
zranitelnêj¿í. Moæná to tak p‡esnê není,
ale stejnê si myslí m, æe vêt¿ina z nás, aƒ
‡íkáme, co ‡íkáme, se na Vánoce tê¿í.
Aæe nestihneme v¿echno p‡ipravit na
jedniçku? Ale vædyƒto neníto nejpodstatnêj¿í. Nejdûleæitêj¿í bude, a to Vámv¿em
p‡eji, abystese po kaædodenní mceloroçní m
shonu a chvatu mohli zastavit, potê¿it se
s blízkÿmi, abyste Vánoce proæili se svÿmi
nejbliæ¿í mi v klidu, v pohodê a ve zdraví.
P‡eji Vámkrásné Vánoce.
Marcela Seze mská

m
ístostarostka

Elektronická

podatelna mêstského ú‡adu

Od 1. prosince 2001je moæné komunikovat s Mêstskÿm ú‡ade m ve Svitavách také
elektronickou formou. Centrální e- mailová
adresa a souçasnê adresou podatelnyje:

radnice @svitavy. cz
Informaçní systém mêsta automaticky potvrdí p‡íjemzprávy, ato na e- mailovou adresu, z níæ byla po¿ta odeslána. Zpráva pak
bude dále p‡edána k vy‡ízení odpovêdnému
pracovníkovi ú‡adu, nebo mêstské organizaci
a vedenajako kaædÿjinÿ dokument. Odpovêâ
na æádost çi p‡ipomínku bude vtakovémto
p‡ípadê podání rovnêæ vy‡ízena elektronicky, není-li povinností podle dokumentaçního
‡áduji zajistit formou písemnou. Anonymní
po¿ta vy‡izována nebude.
Na vÿ¿e uvedené adreseje mêstskÿ ú‡ad
schopen p‡ijí mat i zprávy digitálnê podepsané, s podpisemregistrovanÿmcertifikaçní autoritou, a stejnou formoui odpovídat.
Ji‡í ¢krabal

Na Silvestra bude na námêstí

opêt ohñostroj!
Sledujte plakáty

Ilustraçní f
oto J. Çermák

NEP”EHLÉDNëTE
Upozorñuje me obçany, æe
v pondêlí 31. prosince 2001
bude Mêstskÿ ú‡ad ve Svitavách
UZAV”EN.
•
•
•

P‡í¿tí çíslo Na¿eho mêsta vyj de aæ
7. ledna 2002.

DNES ÇTëTE:

Poplatek za odpady v roce 2002
(tiskopis p‡iznání k poplatkujako
zvlá¿tní p‡íloha) • Svoz odpadkû
o Vánocích • Návrh rozpoçtu mêsta
nap‡í¿tí rok • Inf
ormace z rady azastupitelstva • Pozvánka na sportovní
akce • Kulturní kalendá‡ LUCERNA
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Rozpoçet mêsta Finançní pomoc
na rok 2002
Jiæ dvakrát se rada mêsta zabÿvalatvor-

bou rozpoçtu na p‡í¿tí rok. Návrh, kterÿ bude p‡edloæen zastupitelstvu, p‡edstavuje
celkovou çástku 353. 666. 900 Kç. Rozpoçet
v p‡íj mové çásti p‡edpokládá dañové vÿnosy ve vÿ¿i 105, 5 milionû a plánované státní
dotace ve vÿ¿i té mê‡ 119 milionû korun.
Z dotacíjde p‡edev¿í mo prost‡edky na dávky
sociálního zabezpeçení, na ¿kolství a na vÿkonstátní správy ve vÿ¿i celkem57,1 mil. Kç
(z toho sociální dávky 48,5 mil.) a novê také
dotace na p‡í mé náklady ve ¿kolství, tj. na
mzdy a uçební pomûcky, ve vÿ¿i 59,8 mil. Kç.
Kapitálové p‡íj my, tj. p‡íj my z prodeje majetku a investiçní dotace, se p‡edpokládají
ve vÿ¿i témê‡ 40 milionû korun.
Návrh bêænÿchvÿdaj ûve vÿ¿i 275 milionû korun vychází z pot‡ebjednotlivÿch odborû a organizací ‡ízenÿch mêstem. Nejvy¿¿í çástky zde p‡edstavují: vzdêlání (provoz
a opravy¿kolskÿchza‡ízení) 84. 940. 000 Kç,
bydlení, komunální sluæby a územní rozvoj
53. 5669. 000 Kç, sociální vêci (p‡edev¿í m
dávky sociální péçe) 52. 933. 000 Kç, státní
správa a územní samospráva 35. 242. 800 Kç,
têlovÿchova a záj mová çinnost (vçetnê dotace
spoleçnosti VODAa SPORT) 11. 729. 000 Kç,
kultura(provoz MMGa SKS, mêsíçník Na¿e mêsto, lokální vysílání televize apod.)
9.613.000 Kç, ochranaæivotního prost‡edí celkem7. 482. 000 Kç(z toho 6. 475. 000 Kçje pot‡eba na úhradusvozu komunálního odpadu).
V kapitálovÿch vÿdajích (témê‡ 82 milionû korun) jsouza‡azenyzej ménatyto akce:
regenerace panelového domu M. Puj manové
za 22, 6 milionu, regenerace sídli¿tê Svitavy-Lány − parkovací plochy za 10 milionû,
intenzifikace çistírny odpadních vod za témê‡ 10 milionû, bytová vÿstavba a dal¿í investice do bydlení za 12, 5 milionu, opravy
a rekonstrukce místních komunikací za 10 milionû (z toho rekonstrukce Svitavské ulice
za 5, 5 mil.) a dal¿í.
Orozpoçtu mêsta bude jednat zastupitelstvo 12. prosincet. r., p‡edtí mbude návrh
rozpoçtu zve‡ejnên na ú‡ední desce mêstského ú‡adu(ve sk‡íñkách na budovê T. G. Masaryka 25) a v Informaçní m centru mêsta
na námêstí Míru. Obçané mohou k návrhu
rozpoçtu podávat p‡ipomínky, a to prost‡ednictví modboru financí a cen Mêù.

Noviny Svitavska mohou
pouæívat znak mêsta

Rozhodla o tom svÿm usnesení m rada
mêsta zaçátkemlistopadu. Znak mêsta tak
obohatí grafickou úpravutohoto regionálního deníku a çtená‡i se s ní m budou setkávat v záhlaví çlánkû o Svitavách.

Je málo
kulturní
ch akcí?
nemocnici
Více neæ dvacet stran mêlazpráva o çinPûl milionu korun naopravuoperaçních

sálû oddêlení ORL svitavské ne mocnice

nosti dvou mêstskÿchinstitucí − Mêstské-

doporuçení rady mêsta o tom budejednat

sluæeb, kterou projednalaradai zastupi-

pravdêpodobnê poskytne mêsto Svitavy. Na

ho muzea a galerie a St‡ediska kulturních

prosincové zastupitelstvo a protoæe pot‡eb-

telstvo mêsta v ‡íj nu. Celÿcht‡ináct strá-

vÿ¿ení dañovÿch vÿnosû), mûæe bÿt tato

bí od zá‡í 2000 do zá‡í 2001 a akcí, které

né prost‡edky mêsto v rozpoçtu má (z na-

pomoc schválena.

nekzabral vÿçet uskuteçnênÿchakcí v obdo-

probêhnouje¿tê do konce tohoto roku.

Kalendá‡ po‡adû SKS obsahuje v prû-

mêru 12 kulturních akcí mêsíçnê, nepoçí-

taje v to bêæná fil mová p‡edstavení v kinê
Ves mír a kinokavárnê Galaxie. Z vÿznam-

nêj¿ích akcí lzej menovat: oslavy 100. vÿ-

roçí úmrtí V
. O. Ottendorfera, Projekt 100
(p‡ehlídka vybranÿchfil mûze zlatého fon-

du svêtové kine matografie), oblastní kolo
Porty, Burzu divadel hrajících pro dêti

a mládeæ, VI. Národní p‡ehlídku amatér-

ské fotografie, festival amatérskÿch video-

programû a fil mû, celostátní p‡ehlídku

¿kolních dêtskÿch pêveckÿch sborû, fes-

tival ROCK LI VE, Svitavské letní slavnosti.

Mêstské muzeuma galerie kromê po‡á-

dání vÿstav peçuje o sbírky, vydává publika-

Fasádakostela Nav¿tívenípanny Marie na
námêstí vyæaduje opravu. M
êsto se na ni
pokusí získat f
inançní prost‡edkyz dotace
od ministerstva kultury
.

Deset tisíc mêstské
hokejové lize

P‡íspêvek 10. 000 Kç obdræí po‡adatelé

na krytí nákladû spojenÿch s uæívání mle-

dové plochy na zi mní mstadionu p‡i utká-

ce (nap‡. v ‡íj nu 2000 vy¿la kniha PValen-

tin Oswald Ottendorfer (1826 − 1900) R,

která byla vydána ke 100. vÿroçíjeho úmrtí,

v srpnu 2001 byl vydán PPrûvodce expozi-

cí praçek a pracích strojûR s doprovodnÿm
historickÿm texte m a ilustraçní mi foto-

grafiemi prací techniky). Letos v lednuzahájilo MMGcyklus p‡edná¿ek na historic-

ká a vÿtvarná té mata, pracovníci muzea
poskytují prûvodcovskou sluæbu pro za-

hraniçní turisty, také ale pro posluchaçe
místníchst‡edních¿kol a prozáj mové orga-

ních mêstské hokejovéligy. Leto¿ní roçník

nizace.

roku do b‡ezna roku p‡í¿tího a zúçastní se

nuje názor, æe chybí podmínky pro kulturní

soutêæe bude probíhat odlistopadu tohoto
ho dvanáct tÿmû.

Sponzorská çinnost
mêsta

Jiæ více neæ dvê stê tisíc korun bylo vy-

placenoformousponzorské çinnosti. Ztoho

P‡es ve¿kerÿvÿçet akcí ale ve mêstê pa-

vyæití mládeæe a mlad¿í generace vûbec.

My¿lenyjsou p‡edev¿í mdiskotéky ajiné

taneçní zábavy, mêstuje vyçítáno, æe se
o takové programy nestará a za vzor dobrého p‡ístupuje dávána sousední Litomy¿l.

Ktomuje ale t‡eba poznamenat, æe tyto

aktivityjsou ve Svitaváchi v Litomy¿li na

ko merçní bázi, tzn. æejsou provozovány

115. 500 Kç obdræelyrûzné kluby, sdruæení

soukromÿmi podnikateli. V na¿em mêstêje

88. 500 Kç obdræely sportovní organizace

vhodnÿ objekt ( OK Klub) není majetkem

a organizace na çinnost s mládeæí a dêt mi,

a oddíly, rovnêæ na çinnost æákovskÿch a mládeænickÿch druæstev. Vrozpoçtu na spon-

zorskou çinnost zbÿváje¿tê necelÿch de-

vadesát tisíc a ojejich rozdêlení rozhodne
na základê podanÿch æádostí zastupitel-

stvo mêsta v prosinci.

situace komplikovaná tí m, æe jedinÿ snad
mêsta a vlastník (stát) neustále st‡ídá ná-

jemce. Pozitivní zprávouje, æe klub byl znovu uveden do provozu 9. listopadu 2001.

Mêsto Svitavy nevlastní vhodné prostory

a z‡ídit diskotéku v Bílé m domê by snad
nenapadlo ani ty nejvêt¿í kritiky.
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Poplatek za odpady v roce 2002

Bytovávÿstavba Na Vêjí‡i bude pokraçovat
i v p‡í¿tímroce.

Kamerovÿ systém
je p‡ínosem

P‡edrokem, v prosinci 2000, byl do provozu uveden mêstskÿ Monitorovací kamerovÿ
systém( MKS), vybudovanÿ v rámci projektû prevence kri minality. Pracuje se çty‡mi
kamerami, umístênÿmi na sídli¿ti v Lánech
a na námêstí Míru, monitoryjsou umístêny
na pracovi¿ti stálé sluæby mêstské policie.
Hlavní vÿznamsystémuje vjeho preventivní mpûsobení, jeho pomocí ale bylo uskuteçnêno nemálo zásahû mêstské çi republikové
policie p‡i páchání trestné çinnosti, nap‡.
p‡i vloupání do prodej ny na T. G. Masaryka,
p‡i vzájemnémnapadení osob na Erbenovê
ulici, p‡i krádeæi kol na námêstí Míru, p‡i
vandalství na sídli¿ti apod. Systémpomáhá
obêma policií moperativnê reagovat na vzniklé situace (dopravní situace na námêstí, pohyb
podez‡elÿch osob), aletaké nap‡. monitorovat stav vody ve Svitavê v dobê silnÿch çi
dlouhodobÿch de¿ƒû.
Okresní ‡editelství PÇR hodnotí vyuæití
MKS kladnê, uvádí, æe ve sledovanÿch lokalitách do¿lo k vÿraznému sníæení trestné
çinnosti, a to aæ o t‡etinu. Ve zprávêje uvedeno:  Za po moci MKSse poda‡ilo p‡í mo

usvêdçit pachateletrestnÿchçinûvloupání
do vÿkladníchsk‡íní, krádeæejízdních kol
a pachatele vÿtrænictví. MKSrovnêæp‡ispêl
k monitorování a následnéidentif
ikaci p‡íznivcû hnutí skinheads a v souvislosti s tím
mohlo bÿt ze strany PÇR provedeno preventivní bezpeçnostní opat‡ení. Rovnêætak
není zanedbatelnÿ vliv MKS na plynulost
a bezpeçnost v silniçní m provozu v teritoriu mêsta SvitavC.
Vlistopadu byly v rámci druhé etapy
projektu umístêny dal¿í dvê kamery, jedna
na ulici Di mitrovovê a druhá na ulici Marie
Puj manové. Souçasnê by mêlo bÿt vytvo‡eno nové monitorovací pracovi¿tê na stálé
sluæbê obvodního oddêlení Policie ÇR Svitavy.

Zastupitelstvo mêsta Svitavyschválilo na
svém‡íjnovémzasedání dvê nové obecnê závazné vyhlá¿ky, které spolu vel mi úzce souvisejí. Jetojednakvyhlá¿kao systémushromaæâování, sbêru, p‡epravy, t‡ídêní, vyuæívání a odstrañování komunálníchodpadû − mûæemejí
zkrácenê ‡íkat vyhlá¿ka o nakládání s odpady, jednak vyhlá¿ka o místních poplatcích,
kteráv návaznosti na novÿzákono odpadech
zavádí místní poplatekza provoz vÿ¿e uvedeného systému nakládání s odpady. Obê mêstské vyhlá¿ky, stejnêjako novÿzákon o odpadech, vstoupí v platnost dnem1. 1. 2002.

Poplatekza odpadyje pro rok 2002
stanoven na 372 Kç na osobu. Tato çástka p‡edstavuje pomêrnouçást nákladûzasbêr
a svoz komunálního odpaduza p‡edchozí rok,
ale zej ména náklady, které provozovatel systému, tj. LI KO Svitavy, a.s., bude muset na
provoz systémuvynaloæit. Sempat‡í také platby, které ukládá zákon o odpadech a stanoví
jejich vÿ¿i. Nap‡íklad poplatek za uloæení odpadû naskládce, kterÿv roce 2001 çiní 50 Kç
zatunu, je pro rok 2002 stanoven na 200 Kç.
Finançní rezerva pro rekultivace a asanace
skládek, kterouje povinen vytvá‡et provozovatel skládky, p‡edstavuje v tomto roce çástku 60 Kç zatunu uloæeného odpadu, pro rok
2002je stanovena na 100 Kç. Kromê têchto
zvÿ¿ení cenyzezákona(celkem190 Kç) dochází také ke zvÿ¿ení cenyza uloæení odpadû na
skládce B‡ezinka, ato ze stávajících 313 Kç
na 600 Kç za tunu.

Platí kaædá fyzická osoba s trvalÿm
pobytem
. Nejvÿznamnêj¿í z mênaspoçíváve
vymezení poj mu poplatníka. Zákon stanoví,
æe poplatek nebude vybírán pouze od obyvatel, kte‡í ve mêstê odpad produkují, ale od
obyvatel s trvalÿmpobytem. Nezohledñuje p‡itomskuteçnost, zda se fyzická osoba v místê
svého trvalého bydli¿tê zdræuje çi nikoliv.
Poplatníkje povinen poplatek uhradit mêstu
çi obci, kde mátrvalÿ pobyt, atoi v p‡ípadê,
æe p‡echodnê æije mi mo. V místê svého p‡echodného bydli¿têjiæ poplatek hradit nemusí. V platnosti zûstává, æe za domácnost mûæe
bÿt poplatek odvádênspoleçnÿmzástupcem,
zarodinnÿ nebo bytovÿ dûmvlastníkemnebo
správcem. Spoleçnÿzástupceje povinen oznámitj ména a data narození osob, za které poplatek odvádí. Od poplatkujsou osvobozeni
poplatníci, kte‡í se po dobu celého kalendá‡níhoroku nep‡etræitêzdræují v zahraniçí, ato
na základê jejich çestného prohlá¿ení nebo
çestného prohlá¿ení spoleçného zástupce.
Svitav¿tí obçané nebudou platit za
chaty na katastru mêsta. Novÿzákono odpadechzavádí také poplatekza objektyslouæící kindividuální rekreaci. Ten platí fyzická
osoba, která má takovÿ objekt ve vlastnictví
a není v nêmtrvale hlá¿ena. Poplatek vtomto

p‡ípadê odpovídá poplatkuzajednufyzickou
osobu. Podle vyhlá¿ky mêstajsou od placení
poplatku osvobozeni ti, kte‡í mají ve Svitaváchrekreaçní objekt a zároveñzde majítrvalÿ pobyt. Vlastníci rekreaçních objektû, kte‡í
zde nemají trvalÿ pobyt, jsou povinni poplatek platit. Od osvobozenÿch objektû nebude
komunální odpad sváæen.
Ohla¿ovací povinnost. Poplatník resp.
spoleçnÿzástupce splní ohla¿ovací povinnost
tí m, æe správci poplatku, tj. odboruæivotního
prost‡edí MêùSvitavy, doruçí PP‡iznání k poplatkuza provoz systémushromaæâování, sbêru, p‡epravy, t‡ídêní, vyuæívání a odstrañování
komunálních odpadûR (dálejen p‡iznání) na
p‡íslu¿nÿ rok v termínu do 28. února. V p‡ípadê, æe u poplatníka nastaly nêjaké z mêny
v prûbêhuroku,je povinen neprodlenê podat
dodateçné p‡iznání. Pokud poplatková povinnost vznikne v prûbêhuroku,je poplatník
nebo spoleçnÿzástupce povinen podat p‡iznání do 30 dnû po její m vzniku. Pro rok
2002 musí v¿ichni poplatníci podat nová p‡iznání k poplatku a mohu k tomu vyuæít tiskopis, kterÿje p‡ílohou tohoto çasopisu.
ùhrada poplatku. Poplatek je moæno
uhraditjednorázovê v termínu do 31. b‡ezna,
nebo ve dvoustejnÿch pololetníchsplátkách,
a to do 31. b‡ezna na I. pololetí p‡íslu¿ného
roku a do 30. zá‡í na II. pololetí. Spoleçnÿ
zástupce, kterÿ odvádí poplatek za více neæ
50 poplatníkû, je oprávnên poplatek hradit
v mêsíçníchsplátkáchvædy do 10. dne v mêsíci. Spoleçnÿmzástupcem mohou bÿt druæstva,
realitní kancelá‡e çi podniky, které vykonávají
správu bytû. Obçané bydlící v têchto bytech
budousprávci informováni o zpûsobuvÿbêru
poplatku. Obçané bydlící v domech ve vlastnictví mêsta Svitavynebov domech, ve kterém
mêsto vykonávásprávu, budou hradit poplatek
mêsíçnêformouzálohtak,jakjetomu doposud.
Osvobozeni od poplatku jsou pouze
poplatníci, kte‡í se po dobu celého kalendá‡níhoroku nep‡etræitêzdræují v zahraniçí, a to
na základê jejich çestného prohlá¿ení nebo
çestného prohlá¿ení spoleçného zástupce.
P‡íspêvekrodináms více nezaopat‡enÿm
i dêt m
i bude podlerozhodnutí rady mêsta
poskytováni v p‡í¿tí mroce, ato ve vÿ¿i 372 Kç
na t‡etí a kaædé dal¿í nezaopat‡ené dítê, æijící
ve spoleçné domácnosti. P‡íspêvek bude poskytnut têm domácnostem, které zaplatí poplatek za nakládání s odpady ve stanovenÿch
termínech(viz odstavec Pùhrada poplatkuR)
a poté o p‡íspêvek poæádají. P‡íspêvek bude
poskytnut ve vÿ¿i uhrazené splátky.

Interval svozu odpadkû zûstává pro
rok2002 nez mênên. To znamená, æe popelnicese budousváæet 1xza 14 dnû, vædyvlichÿ
tÿden, kontejnery bytovÿch domû kaædÿtÿden.
Strany 2 a 3 p‡ipravila J. Svobodová
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Ptáte se - odpovídáme

Bÿvaláprodejna Gazellese opravu-

je, bude tamopêt prodejna potravin?
Na bÿvalou prodej nu Gazelle bylo v ro-

ce 2000 vydáno stavební povolení, které se

tÿkalo nástavbya p‡ístavbyobjektusez‡íze-

ní mrestaurace, venkovního posezení, uby-

tování a dal¿ího záze mí.

Vsouçasné dobê provádêné stavební úpra-

vyjsou v souladus vydanÿmstavební mpo-

volení m, nic ménêje avizovaná urçitá úpra-

va z mênou stavby p‡ed dokonçení m, podle
níæ bude p‡ízemí upraveno na prodejní pro-

Zi mní ráno v lesoparku p‡i Raisovê ulici.

Organizátorûm plesû
a jinÿch spoleçenskÿch akcí

Tombolu nebo
jinou akci o ceny?

Nové vyhlá¿ky
mêsta
schváleny
Dnem 8. listopadu t. r. vstoupila v platnost
nová vyhlá¿ka o çistotê a po‡ádkuve mêstê, kte-

jako obohacení programu. Tombolaje hra

zneçi¿ƒovat, po¿kozovat a p‡emísƒovat odpadko-

podléhá ustanovení mzákona o loteriích

vit rybyv umêlÿchnádræíchv parcích. Zakázána

mnohé organizátory komplikovaná a nep‡i-

zpûsobemzískat nêjaké finançní prost‡edky navíc −se míjí úçinkem. Mnohé orga-

nizátorytomboly nep‡íjemnê zaskoçí po-

vinnost zaplatit správní poplatek ve vÿ¿i
10 %herníjistiny, mini málnêv¿ak200 Kç,

ataké povinnost ¿est procent vÿtêæku po-

uæít nave‡ejnê prospê¿né úçely. Problémy

pûsobí také povinnost doloæit k æádosti

o povolení tomboly doklad o bezúhonnos-

ti statutárníchzástupcû organizace nebo

jí m povê‡ené osoby. Tí mto doklademje
vÿpis z Rejst‡íkutrestû, kterÿ nes mí bÿt

star¿í neæ t‡i mêsíce. Zákon ukládá organizátorûmje¿tê dal¿í povinnosti.

Podle vyjád‡ení Ministerstvafinancí ÇR

je doporuçenÿm‡e¿ení muspo‡ádat mís-

to tomboly radêji soutêæ, anketu çi jinou
akci o ceny, kdy se organizátor zavazuje

vyplatit úçastníkûm, urçenÿmslosování m
nebojinÿmnáhodnÿmvÿbêrem, nepenêæi-

té vÿhry, které ujednoho provozovatele

vjednom kalendá‡ní m roce nep‡esáhnou

çástku 200. 000 Kç a hodnotajednotlivé
vÿhry nep‡esáhne çástku 20. 000 Kç. Po-

vé ko¿e, pítka alaviçky, stanovat v parcích alo-

jejízda na kolech, koleçkovÿch bruslícha skate-

kami. Vparku Jana Palacha lze tedyjezdit na
uvedenÿch prost‡edcích pouze po hlavní cestê,

která propojuje ulice Dvo‡ákovua Poliçskouaje

oznaçenajako stezka pro chodce a cyklisty.

Od 1. ledna 2002 nabudou platnost dal¿í dvê

novêschválenévyhlá¿ky, atovyhlá¿kaç. 5/2001

o systémushromaæâování, sbêru, p‡epravy, t‡ídê-

ní, vyuæívání a odstrañování komunálníchodpadû

a vyhlá¿kaç. 6/2001 o místníchpoplatcích. Obê-

ma vyhlá¿kami se zabÿvá çlánek najiném místê

çasopisu. ùplné znêní v¿ech platnÿch vyhlá¿ek

lze získat v podatelnê Mêù nebo vInformaçní m
centru mêsta na námêstí Míru.

J. Svobodová

Vÿsadba stromû

milénia
ve Svitavách
Koncemlistopaduleto¿níhorokubylove Svi-

tavách vysazeno dvacet stromû milénia. Konkrét-

Mêù, kde obdræí podrobné informace.

M
. Teplá

vybudování nového p‡echodu k mate‡ské

Na obê otázky odpovêdêl Pavel Çíæek

vedoucí odboru OVùP Mêù

Technické sluæby

mêsta Svitav hledají

pracovníka pro zaji¿têní
údræby ve‡ejné zelenê
ve Svitavách
Poæaduje me:
• vzdêlání v zahradnickémoboru,

• ‡idiçské oprávnêní skupiny B,

• praxe v oboru a p‡ípadná dal¿í kvalifikaceje vÿhodou.

Nabízí me:
• perspektivní zamêstnání, tvûrçí a rûz-

¿koly na Riegrovê ulici. Akce vÿsadbystromû mi-

• platovéza‡azení dlez. ç. 143/1992 Sb.

ké a Moravské, nêkteré za úçasti æákû Základní

nickÿch sluæeb.

má p‡edepsané náleæitosti, doporuçujeme

byla s dosavadní m vlastníkem projednána

5. Kvêtna, Olomoucké, Riegrovê, Poliçské, Rus-

nê sejednalo olípy a vysazeny byly na ulicích

neplatí správní poplatek a ani neodvádí

zájemcûm náv¿têvu na odboru ¢KSVZ

Aral. Aby se nenaru¿ila koncepce a moæ-

nosti p‡ípadné vÿstavby tohoto objektu,

¿kole.

v podchodecha po cestáchv parcíchs vÿji mkou

tisíci korunami. Zbyteknákladûvevÿ¿i cca25tis.

Protoæe ale i oznámení finançní mu ú‡adu

dej ny, navazující na areál çerpací stanice

têch, na kterÿchjeto dovoleno dopravní mi znaç-

finançní mu ú‡adu ve s myslu vyhlá¿ky MF

çást vÿtêæku na ve‡ej nê prospê¿né úçely.

a mêl zde vyrûst novÿ objekt diskontní pro-

i úprava chodníku, která byla nutná pro

léniaje podporována Ministerstvemzemêdêlství

ç. 315/ 99Sb. a provozovateltakovéto akce

Jiæ d‡íve bylo vydáno územní rozhodnutí,

boardechv podloubí, narefÿæích, pochodnících,

‡ádání takovÿch akcí podléhá pouze ozna-

movací povinnosti místnê p‡íslu¿nému

Praha, kterÿ podle na¿ich informací hodlá

noványzákazy: po¿kozovat ve‡ejnouzeleñsáñko-

vání ma chození mdo zaloæenÿchzáhonûrostlin,

mê‡ená a pûvodní úçel −jednoduchÿm

pozemkûje v souçasné dobê N-Invest, a.s.

podle nêhoæ mêla bÿt sokolovna odstranêna

a mnozí organizáto‡ijiæ uvaæují o tombole

ajinÿch podobnÿch hrách. Ta jsou pro

Co bude se Sokolovnou v Lánech?
Vlastníke mobjektu a p‡ináleæejících

tento objekt i s poze mky prodat.

‡ádemparku Jana Palacha. Novêjsoutedy defi-

s losování mprodanÿchlosû ajakotaková

travin.

rá m
j. zahrnuje omezení stanovená náv¿têvní m

Blíæí se doba konání silvestrovskÿch

oslav, plesû a dal¿íchspoleçenskÿch akcí

story, pravdêpodobnê ale ne pro prodej po-

ÇR, které nakaædÿz vysazenÿchstromûp‡ispívá
Kç uhradí mêsto Svitavy prost‡ednictví mteching. Anto¿

norodou práci,

Bliæ¿í informace podá paní Fadrná nebo

pan Klíç, TSMS, T
. G. Masaryka 35, tel.
0461/53 52 73

Ve‡ejné zasedání Zastupitelstva mêsta Svitavy

se bude konat 12. prosince 2001 od14: 00hodinve velkézasedací místnosti Mêù, T
. G. Masaryka 25. Jednat se bude o plánu a rozpoçtu mêsta narok 2002, o plánu práce zastupitelstva na p‡í¿tí rok, o majetkoprávních úkonech a o dal¿ích operativních zprávách.

pr os i ne c 2 0 0 1
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Nauçná stezka opêt v gala
Protoæe se mêsto Svitavy podvakrát úspê¿nê zúçastnilo sou-

têæe P Mêsto v souladu s poæadavky EUR, bylo spolu s dal¿í mi dvaceti t‡e mi mêsty v os mi kandidátskÿch ze mích
st‡ední a vÿchodní Evropy vyzváno, aby se ucházelo

31. 12.

• tÿdenní reæi msvozu ( kontejnery)

SVOZ PRO PODNI KATELE,
kte‡í mají zaplacentÿdenní svoz odpadu:

24. 12. −svoz se p‡esouvá na pátek 21. 12.
25. 12. −svoz se p‡esouvá na st‡edu 26. 12.

Nauçná stezka d‡íve bÿvala oblíbenÿm
cíle mvÿletû, ale od konce 80. let byla neudræovaná a chátrala.

26. 12. −svoz beze z mêny

Dnesjiæ znovu obnovenástezkaje asi 2, 5 km
dlouhá aje na ní z‡ízeno devêt stanovi¿ƒ
s novÿmi informaçní mi tabule mi. Z nich

LI KO Svitavy

Svoz vánoçních stromkû

Pouæité vánoçní stro mky odkládejte ke

se náv¿têvníci dozví o historii rybníka
ajeho vÿznamu, o ekologii, flo‡e a faunê,
geologii a geomorfologii úze mí, lesní m

kontej nerûmna odpadky. V prûbêhuled-

na 2002 je budou odváæet Technické

sluæby mêsta, vædy v p‡íslu¿nÿ den svozu

ekosysté mu a péçi o les. Na stanovi¿tích byly také instalovány laviçky
a odpadkové ko¿e, stanovi¿tê çís-

kontejnerû.

OÆP/ Mêù

Jak jsme t‡ídili odpad

lo jedna bylo navíc vybaveno
pergolou.

Pravidelnÿmsvozem konternejû na papír,

Stezka bude otev‡ena 13. pro-

plasty a sklo, kteréjsou pro t‡ídêní odpadu

since v 11 hodin. Kro mê zástupcû poskytovatele grantu, mêsta
Svitavy a ZO ÇSOP Rybák Svitavy se

roz místêny po celém mêstê, bylo bêhem

t‡í çtvrtletíleto¿níhorokuzískáno: 44,3 tu-

ny papíru, 57,3 tuny plastû a 98,6tuny

slavnostního otev‡ení zúçastní zástupci
s. p. Lesy Çeské republiky a Okresního
ú‡adu Svitavy.

skla. V¿echny vyt‡ídêné suroviny byly p‡e-

dány p‡íslu¿nÿm zpracovatelûm k dal¿í mu

vyuæití.

P‡i leto¿ní mpodzi mní m mi mo‡ádnémsvozu

Lesy ÇRse do akce zapojily úpravou cest
a zastávek v lese za rybníke m Rosniçka. Okresní ú‡ad finançnê p‡ispêl

nebezpeçného a velkoobjemového odpadu
bylo z kategorie nebezpeçného odpadu zís-

káno nap‡íklad: 38 ledniçek, 124 televi-

na vÿrobu informaçních tabulí.

zory, 195 zá‡ivek, 305 pneumatik z osob-

ing. Anto¿

ních automobilû, 80 akumulátorû, 280 kg

odpadních olejû a 1400 kg barev. Rûzné-

Kdyæ zazní siréna

ho velkoobjemového odpadu bylo svezeno

na 36tun.

Opravte si pokyny pro p‡ípad ohroæení

t‡ikrát za sebou v ccat‡í minutovÿchinterva-

loze poskytli základní informace pro p‡ípad

lech. Po akustickémtónu sirény bude vædy

vání krizovÿchsituacíjs me popsali çty‡i sig-

informaçních prost‡edkû (s republikovou, re-

poplachR).

vzniklé mi mo‡ádné události.

od 1. listopadu2001 poçet signálûz mênên.

vanÿsignál PPoæární poplachR, kterÿzûstává

následovat tísñová informace z hromadnÿch

gionální a místní pûsobností) o hrozící nebo
Varovnÿmsignálem není dosud vyhla¿o-

Pro varování obyvatelstva p‡i hrozbê nebo

v platnosti. Signál je vyhla¿ován p‡eru¿o-

zaveden pouze jeden varovnÿ signál

je jednoznaçnÿ a nezamênitelnÿ s jinÿmi

vyhla¿ován kolísavÿmtónemsirény po
dobu 140vte‡in. Signál mûæe bÿt vyhla¿ován

ochrany.

EV¢EOBECNÅ V¥STRAHAJ, kterÿje

svoz beze z mên

je beze z mêny (úterÿ aæ pátek)

Na realizaci p‡ihlá¿eného projektu Svitavy získaly 6. 080 EUR, tj. cca dvê stê tisíc
korun.

vzniku mi mo‡ádné událostije na úze m
í ÇR

svoz beze z mên

není svozovÿtÿden

1. 1. 2002svoz se p‡esouvá na 2. 1. 2002
2. 1. −4. 1. 2002
svoz beze z mên

Kladno, Svitavy a ùstí nad Labe m, celke mve vÿ¿i
35. 423 EUR(cca 1. 186. 670 Kç).

Rozhodnutí mministravnitrabyl s platností

a na Novÿ rok

17. −21. 12. 2001

Svitavy se p‡ihlásily s projekte mobnovy nauçné

nály ajejich vÿznam(vçetnê signálu PPoæární

bêhem vánoçních svátkû

24. −28. 12. 2001

stezky k pramenûm‡eky Svitavy a v konkurenci
dal¿ích çtrnácti p‡ihlá¿enÿch mêst uspêlo. Grant od
EU získaly v Çeské republice çty‡i mêsta − Dêçín,

ohroæení. Vodstavci o pouæití sirénk vyhla¿o-

Svoz odpadkû

SVOZ PRO OBYVATELE:
• 14 denní reæi msvozu ( popelnice):

o grant na realizaci projektu z oblasti péçe o æivotní
prost‡edí.

V minulémçísle Na¿eho mêstajs me v p‡í-

st rana 5
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vanÿmtóne msirény po dobujedné minuty,

signály. Slouæí ke svolání jednotek poæární
J. Svobodová

LI KO SVITAVY
, a. s.

Klub dûchodcû

v prosinci po‡ádá:

5. 12. od 15: 30 Max a Kevin
Fil mové p‡edstavení v kinokavárnê Ga-

laxie.

12. 12. od 15: 00 M
ikulá¿ská zábava
V prostorách KD, Jungmannova 6.

20. 12. od 15: 30 Babí léto
Fil mové p‡edstavení v kinokavárnê Ga-

laxie.

P‡ijâte, rádi Vás p‡ivítáme.

R. Dobe¿ová

st rana 6
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Nabídka sluæeb

St‡ediska psychologické pomoci
St‡edisko psychologické pomoci tvo‡í Po-
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Na lince 150

Rodinná poradna je pro klienty prostorem,

Vobdobí od 1. do 31. ‡íj na 2001 do¿lo

v okrese Svitavy celke m k 74 událoste m.

Z nich bylo 11 poæárû, 17 dopravních nehod,

kde ve spolupráci s psychologem si mohou

24 technické pomoci, 8 olejovÿch havárií,

Ve Svitaváchjiæ dlouhou dobu pracuje

‡ují, mohou reálnêji vidêt svého partnera

nÿch poplachû a 1 cviçení.

vztahy. Její pomoc mohou vyhledat v¿ichni,

také novou sluæbu, kdy odbornê vy¿kolená

çi utêchto událostí:

vjejichsiláchtutosituaci uspokojivê vy‡e¿it.

jí mp‡irozenémprost‡edí a za pomoci video-

cienta do sanity ZZS na ulici Palackého

problémve svÿch vztazích aƒ v manæelství

vzájemnou komunikaci a vzájemné vztahy.

Chelçického; po prûzkumu bylozji¿têno, æe

radna pro manæelství rodinu a mezilidské
vztahy a K-centrumpro dêti a mládeæ Krok.

Poradna pro manæelství, rodinu a mezilidské

kte‡í se dostali do svízelné situace a není
Nejde pouze o pomoc pro osoby, které mají

nebo v rodinê, aletaké proty, kte‡í mají pro-

blé my sami se sebou. Mnoho problé mû se,

kterÿmi se çlovêk v æivotê setkává, dokáæe

vy‡e¿it sámbez cizí pomoci, nêkdyse v¿ak
dostane do situace, kdy vêt¿ina pokusû o ‡e-

¿ení selhává a pakjelépe vyhledat odbornou
pomoc. Na¿i sluæbu mûæe vyhledat kaædÿ,

kdo se do obtíæné situace dostal.

Problémy, se kterÿmi se nanáslidéobrace-

jí, jsou následující: nezájemjednoho z manæelû o souæití vedoucí k rozvodovému úmys-

lu, mi momanæelskÿ vztah, problémové vztahy

plnêji uvêdomit, co se s ni mi dêje, kams mê-

a své dêti Kromê náv¿têvy poradny nabízí me
pracovnice poradny nav¿têvuje rodinu vje-

techniky pomáhá rodiçûma dêtemupravit
Vroce 1996vzniklojako souçást St‡edis-

ka psychologické pomoci K-centrumpro dêti

a mládeæ Krok. Vzniklo z pot‡eby doplnit komplexsluæebrodinné poradnyo nabídkuzamê‡e-

nou specificky na problémy dêtí. V K-centru
pracujeme terapeuticky s problémy çi starost-

sejedná o planÿ poplach

• 8. 10. bylo na æádost Policie ÇR pomocí

lanovétechnikysundáno mrtvétêlo çlovêka
ze stromu na ulici 5. kvêtna

• 15. 10. byla na ulici Purkyñovê z vozov-

ky odstranêna olejová skvrna pomocí sor-

Svitavy zajistit podez‡elou zásilku

jich dodræování rozcházejí), nebojde o osobní
trápení çi starosti dêtí. Mûæese na nás obrátit
kaædÿ, kdo má starosti s dêt mi. ”e¿ení prob-

vychází z p‡edpokladu, æe starost, která se

mêstnanost a mnohé dal¿í.

diny, v¿ichni se s ní v rodinê nêjak potÿkají,

peutkou se schází celá rodina. Tento p‡ístup

odvíjí okolo dítêteje vní mánav¿emi çlenyro-

”e¿ení problémuv rodinné poradnêzaçíná

ale také v¿ichni mohou v urçité mí‡e p‡ispêt

probêhnout vjedné nebo dvou aæ t‡ech kon-

mu. Samoz‡ej mostí je, æe se rodina s terapeut-

zultacích. Klienti mají moænost konfrontovat

• 7. 10. byl ohlá¿en poæár domu na ulici

stavyrodiçûa dêtí o rodinnÿch pravidlechaje-

osamêlost, vyrovnání se s rozvodem, problé-

obvykle posouzení m problému, které mûæe

• 4. 10. pomáhali hasiçi s transportempa-

bentû

lému probíháformourodinnéterapie, s tera-

my spojené s têlesnÿmonemocnêní m, neza-

Vsamotnÿch Svitaváchzasahovali hasi-

mi, které dêti ajejich rodiçe mají. Jedná se

vêt¿inou o vÿchovné problémy (kdy se p‡ed-

mezi rodiçi a dêt mi, problémy se æárlivostí,

alkoholemçi agresivitou, sexuální problémy,

2jinétechnické zásahy, 2 çerpání vody, 9 pla-

kez mênê. Jde o efektivní zpûsob‡e¿ení problé-

kou sejde vícekrát ( podle povahy problému

• 17. 10. vyjíædêli hasiçi 7x na území mêsta
• 19. 10. byllikvidovánpoæárosobního au-

tomobilu, ke kterému do¿lo p‡ijízdê po Má-

chovê aleji; p‡íçinou bylatechnickázávada

v palivovémsystému vozidla

• 20. 10. hasiçi likvidovali poæár zahradní

chatky v katastru zahrádká‡ské kolonie za

jatkami

• 22. 10. byl otev‡en byt v 1. pat‡e Na Çer-

venici

• 22. 10. byla na æádost Policie ÇR ukli-

zena vozovka od rozbitého skla na ulici Ví-

a pot‡eb rodiny).

têzné

preventivní programy pro ¿koly, které jsou

silka vjedné ze svitavskÿchfirem

nácvik relaxace, hypnóza a dal¿í zpûsoby psy-

jsou: alkohol a nealkoholové drogy, prevence

torovÿ olej na ulici Kpt. Jaro¿e

Dobrÿmvÿsledkemspolupráce s porad-

vita, mezilidské vztahy,... Dále v budovê Kroku

své názory a pocity s nezaujatÿm a odbornê
pouçenÿmpohledemodborníka. Potése obvyk-

le dohodnounadal¿í spolupráci, kterou mûæe
bÿt individuální terapie, párová konzultace,

chologické pomoci.

nouje paksituace, kdy klient (aƒjednotlivec,

manæelskÿ pár çi rodina) kvalitativnê z mêní

pohled na sebe, jiné çleny rodiny a na spo-

leçnÿ problém a kdyæ tento pohled pro nêj

otevírá moænost s mysluplného vÿvoje do budoucna. Takováto z mênaje moæná u klientû,

kte‡í spolupracují s poradnou del¿í dobu.

Kromêrodinnéterapie zaji¿ƒuje K-centrum

komponované a záæitkovê orientované. Témata
násilnÿchprojevûchování, komunikace a aserti-

m
jr. Bc. Petr Pelí¿ek

mají v¿echny dêti, které chtêjí strávit ças se

svÿmi kamarády a nenudit se. Pro klienty Kroku
organizujeme takétábory a víkendové pobyty.

St‡edisko psychologické pomoci pracuje

bezplatnê, nevyæadujeme æádné doporuçení

aje moæné se na nás obrátit anonymnê. Nalé-

zá se na Purkyñovê ulici ç. 14 ve Svitavách

kolikaletémtrvání problému nebo konfliktu,

telefonní mçísle 0461/532 604. Konzultaçní

zafixují a vel mi obtíænê se pak odstrañují.

Oujezdskÿ, Blaæková

kdy se poruchové zpûsoby chování a projevû

• 31. 10. byl pomocí sorbentû uklizen mo-

probíhají volná klubová odpoledne. P‡ístup

Dal¿í dûleæitou podmínkou úspêchuje to, æe

klient p‡ijde do poradny vças a ne aæ po nê-

• 25. 10. byla opêt zaji¿têna podez‡elá zá-

naproti kinu Ves mír, objednat se mûæete na

hodinyjsou dennê od 9 do 16 hodin.

Mate‡ské centrum Krûçek
Nové obçanské sdruæení pod tí mto ná-

zvemzaçalo vyvíjet svoji çinnost v nadaçní m
domê Josefa Plívy na námêstí Míru. Vædy

I kdyæ seje¿tê nedostal Krûçek do po-

vêdomí ¿iroké ve‡ej nosti, ‡ada maminek si

semuæ cestu na¿la. Pokud máte zájem, p‡ijâ-

v pondêlí od 15: 00 do 17: 00 a ve st‡edu od

te se podívat. Podrobné informace získáte

pozici pro setkávání, hry, zábavu i pouçení

natel. 532 455.

9: 30 do 11: 30jsou prostory Nadace k dismaminek ajejich ratolestí.

u Mgr. Anny Petrové p‡í mo v Nadaci, nebo
J. Petr

P‡íslu¿níci HZS v ochrannÿch oblecích
provádêjí dekontaminaci plastového obalu, ve kterémje zaji¿têna obálkas podez‡elÿmobsahe m.
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Mêstská policie informuje
Azylovÿ dûm

pro matky s dêtmi

St‡edisko humanitární péçe, které pracuje odroku 1996 p‡i oblastní mspolku ÇÇKna
Nerudovê ulici, poskytuje doçasnÿ azyl matkáma dêtem, které se ocitají z nejrûznêj¿ích
dûvodû bez p‡íst‡e¿í. Mezi tyto dûvody pat‡í p‡edev¿í msloæité rozvody, ztráta partnera, ale také
nedobrá sociální situace nêkterÿch rodin, kdy
je vzhledemk vÿchovê dêtí æádoucí doçasnê
umístit matku do tohoto za‡ízení. Od vzniku
azylového za‡ízení zde získalo útoçi¿tê celkem
jiæ 75 matek ajejich 107 dêtí. Pûvodní vybavení st‡ediska nábytkema dal¿í mi pot‡ebami
k bydlení bylojiæ nutné kompletnê obmênit
a komise pro prevenci kri minality se proto rozhodlaza‡adit tuto pot‡ebu mezi projekty prevence prorok2001. Celkové náklady na nové
vybavení bylyvyçísleny na 196. 000 Kç a poda‡ilo se získat tuto çástkujako dotaci ze státního
rozpoçtu odrepublikového vÿboru pro prevenci
kri minality. Vsouçasnosti je ve¿keré za‡ízení
zakoupeno a slouæí v¿em ubytovanÿm matkám
ajejich dêtem.
Erich Stündl

V minulémçíslejs me slíbili napsat nêco
o oprávnêníchstráæníkû. ”eknême si ale nejd‡íve,jaké má mêstská policie úkoly na úseku
ve‡ejného po‡ádku.
Poslání m mêstské policie, jak stanoví zákon o obecní policii a o obcích, je zabezpeçování místních záleæitostí ve‡ejného po‡ádku.
PojemPdodræování ve‡ejného po‡ádkuR není
v právních p‡edpisech nikde definován, ale
jednáse v podstatê o urçitéjednání v mezích
právníchnorem, zvykû, obyçejûapod. v daném
místê. Jední m z úkolû stráæníkû je dohlíæet
na dodræování právních p‡edpisû o ochranê
ve‡ejného po‡ádku. Ve své çinnosti se p‡edev¿í mzamê‡ují na obecné dodræování právních
p‡edpisû ale také na situace, kdy obçanovi
nêco vadí, çili stráæníci ‡e¿í nebozji¿ƒují skuteçnosti projiné orgány. Je z‡ej mé, æejedna
hlídka neobsáhne p‡i kontrolách celé mêsto,
protojezdetéæ dûleæitáspolupráce s obçany.
Obçan by nemêl bÿt lhostejnÿ, a kdyæ dlejeho názoru se dêje nêco protiprávního, tak se
nemusí bát a mûæezavolat policii. Vpodstatê
jejednojakou. Obê policie, jak mêstskátak
státní,jsoupropojenyradiovÿmprovozema umí
si vêci p‡edat. Stráæníci mají pomêrnê p‡esnê
vymezeno, coçinit v p‡ípadê podez‡enízespáchánítrestného çinu a co p‡i spáchání p‡estupku. Hor¿íje, kdyæ do vêci vstupují neutê¿ené
sousedské vztahy naru¿ující obçanskésouæití.
Vtêchto p‡ípadech, a nejen vtêchto, se záleæitost p‡edává p‡íslu¿nÿmorgánûmk do¿et‡ení.

FPrávo na kaædÿ denG

Tak sej menuje soutêæ v oblasti právního

zaçínají bÿt odsvÿch 15let trestnê odpovêd-

prevenci kri minalityaje urçenaproæáky devá-

æákû v modelovÿch situacích. Na soutêæ bu-

druæstvozíská putovní pohárs názvemsoutê-

komise (pracovníkû mêstské policie, Policie

p‡edcházelatzv. ¿kolní kola, p‡i nichæ vyuçu-

stupce, p‡edsedy okr. soudu apod.), kte‡í bu-

komise, a podle vÿsledkûvybrali nejlep¿í zá-

zku¿enosti z vÿsledkû soutêæe.

tÿchroçníkûzákladních¿kol. Nejlep¿í ¿kolní
æe a znakem mêsta Svitavy. Vlastní soutêæi

jící zadávali dêtemotázky, p‡ipravené çleny
stupce své ¿koly.

ùkolemsoutêæejejednak vzbudit zájem

ní. Souçástí soutêæejetaké aplikace znalostí

dou navazovat p‡edná¿kyjednotlivÿch çlenû
ÇR, odborusociálníchvêcí Mêù, státníhozá-

dou do témat p‡edná¿ek promítat konkrétní
Ksoutêæi se vrátí me v p‡í¿tí mçísle Na¿e-

ho mêstaa seznámí me vás s vÿsledkysoutêæe

æákûi vyuçujících o otázky práva a stát se mo-

a s dal¿í mpokraçování mcelého projektu.

kterÿ zranil pejskai jeho majitelku, bude do‡e¿eno aæ po ukonçení léçby napadeného psa.
• 9. 11. krátce p‡ed pûlnocí do¿lo u zahrádek na ul. Poliçské k váæné dopravní nehodê,
která si vyæádala dva mladé lidské æivoty.
• 12. 11. byl p‡istiæen v Lánech muæ se æenou, kte‡í vylomili m‡íæe, ji miæ byl zabezpeçen objekt bÿvalé sokolovny, a hodlali je
zpenêæit ve sbêrnÿch surovinách. Vzhledem
k podez‡ení ze spáchání trestného çinu byli
p‡edáni Policii ÇR.
• 11. 11. ve 23: 40æádalao pomoc æena, jejíæ
¿vagr ode¿el z domu po rozep‡i s p‡ítelkyní
a proto o nêho mají obavy. Dotyçnÿ byl asi za

hodinu nalezen hlídkou MPv podnapilémstavu v parku a p‡edán do péçe rodiny.
• 12. 11. ve 14: 30 byl p‡edán matce dvanáctiletÿchlapec, kterÿse hodlal bez vêdomí
rodiçûvypravit PnavÿletR. Zda pouze do Plznê,
kamsi zakoupil jízdenku nebo nêkam dále,
js me sejiæ nedozvêdêli.
• Koncem‡íjna mêstská policie t‡ikrát

tivací k prohlubování právního vêdomí,jednak

• 28. 10. ve 2: 40 byla mêstské policii nahlá¿ena krádeæ na benzínové çerpací stanici ARAL.
Muæ odpovídajícího popisu byl zachycen na
záznamu kamery na ul. Vêtrné a krátce nato
zadræen hlídkou mêstské policie.
• 3. 11. byl zap‡ispêní sluæebního psa mêstské policie zadræen pachatel vloupání do budovy na autobusovémnádraæí.
• 6. 11. byla uloæena pokutaza volné pobíhání
psa, kterÿ pokousal jednu æenu na námêstí.
Dal¿í pobíhání, tentokrát vlçáka dne 3. 11.,

pomoci zjistit souçasné znalosti æákû, kte‡í

vêdomí,jejíæI. roçník byl p‡ipraven na konec

listopadu t. r. Soutêæ organizuje komise pro

Na lince 156

Pro up‡esnêníjet‡ebasdêlit, æe ve‡ejnÿpo‡ádekje chránên p‡edev¿í mtrestní mzákonem,
p‡estupkovÿmzákonema obecnê závaznÿmi
vyhlá¿kami mêsta. Khledání dûvodû a dûkazû ve vêcech protiprávních je stráæník
oprávnên poæadovat odzúçastnênÿchvysvêtlení, ato za zákonemdanÿch podmínek.
Druhÿm úkolem na úseku ve‡ejného po‡ádkuje p‡ispívat k ochranê bezpeçnosti osob
a majetku. Ve Svitavách námp‡i této çinnosti
pomáhá pult centralizované ochrany a mêstskÿ
kamerovÿ systém. Jsouto také kontroly, provádêné hlídkami mêstské policie v rûznÿch
lokalitách nejen v záj mu mêsta, alei obçanû
a p‡ípadnêi orgánûa organizací. Jezdezahrnuta i reakce na rûzné stíænosti obçanû, ale
i na p‡edchozí protiprávníjednání ve mêstê.
Do rûznÿch kontrol se promítái pot‡eba prevence na urçitÿch místech. Jednou z têchto
çinnostíje nap‡. i to, æestráæníci vesvÿchobvodechjsou povinni mapovat rûzné závady,
nap‡. na komunikacích, osvêtlení, dopravní m
znaçení, zeleni apod., a p‡edávat tyto vêci
p‡íslu¿nÿmorgánûmnebo Technickÿmsluæbámk opravê. Jinou otázkouje, zajak dlouhou dobuse poda‡í vêci vy‡e¿it, opravit apod.
I zde mohou pomoci obçané. Stane-li se
nêkterásituace nebezpeçná prolidi, vozidla,
zvê‡, apod.,jelep¿í, kdyæjezávada nahlá¿ena
co nejd‡íve. Nêkteré záleæitosti se dají ‡e¿it ze
dne na den, nêkteré mají samoz‡ej mê dlouhodobêj¿í charakter.
Mêstská policie

E. Stündl

‡e¿ila zneçi¿têní ve‡ejného prostranství
vylepení mplakátû. P‡ipo m
ínáme, æe
plakáty a rûzné propagaçní tiskovinyje
moæné vylepovat pouze na vÿlepovÿch
plochách ktomu urçenÿch.
Marie Sádlíková
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Mêsto podporuje trenéry
a pracovníky s mládeæí

Vsouçasné dobêje vefinále p‡ípravaroz-

poçtu mêsta na p‡í¿tí rok a stej nêjako v po-

sledníchletechje v nêmtaké poçítáno s pro-

st‡edky na odmêñování trenérû a pracovníkû

s mládeæí.

Vleto¿ní mroceje dotohoto systé mu od-

mêñování za‡azeno 17 trenérû mládeænic-

kÿch druæstev TJ Svitavy, dva trené‡i SK
Slavoj − Lány ajeden vedoucí Modelklubu
Svitavy. Kromê nichjsouje¿tê odmêñováni

také vedoucí dvou pêveckÿch sborû.

Základní m p‡edpokladem pro za‡azení

je p‡íslu¿ná kvalifikace, stanovenÿ mini mál-

Nadêje svitavské kopané

Na¿i çtená‡i zaznamenali v denní mtis-

pr os i ne c 2 0 0 1
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Líheñ talentû

Vpolovinê listopadu se pêt hráçû æákov-

ku nebÿvalÿ úspêch dvou mladÿchfotbalis-

ského druæstva TJ Svitavy úçastnilo testû

O prázdninové m ke mpu Marily P‡íbram

Staré Mêsto. Brûna, Moravec, Ondrou¿ek,

tû TJ SvitavyJana Uchytilaa Martina Brûny.

p‡esvêdçili o svémfotbalovémumêní a za

ve Fotbalové akademii ligového FC SYNOT
Uchytil i Ví¿ek mezi 80fotbalisty uspêli

odmênuzískali pobyt vitalskémTurínu, kte-

a byli za‡azeni do dvou nejlep¿íchskupin.

Pavel Nedvêd, hráç místního velkoklubu.

chlapci z ligového oddílu Synotu, kteréskon-

rÿ pro ¿est fotbalistû z Çeska organizoval
Nejvêt¿í mzáæitkemproobaklukybylosetká-

ní s Pavlema samoz‡ej mê náv¿têva pade-

Souçástí testû byloi utkání se stejnê starÿmi

çilo 3: 3 a Martin Brûna byljední mzest‡elcû
branek. Potê¿itelné pro svitavskÿ oddíl je

sátitisícového kotle Juventusu p‡i ligovém

velkÿ zájemo tyto mladé fotbalisty ze strany

Na spoleçné fotografii je Martin druhÿ

lep¿í známka protrenéry mládeæe, kte‡í se

utkání s Interem Milán.

a Honza t‡etí zleva.

místního ligového klubu. Toje asi ta nej-

v TJ starají o fotbalovÿrûst svÿch svê‡encû.

ní poçet dêtí ve skupinê a mini mální tÿdenní

poçet hodin. Vkoneçnémdûsledkutakvlast-

nê kvalifikovaní lidé PpeçujíR o volnÿ ças

témê‡ 400 dêtí. Ato je také hlavní zámêr

mêsta, kterÿ je v uæ z miñovaném rozpoçtu

podpo‡en çástkoutémê‡ 700tisíc korun.

ùspê¿nÿ závêr sezóny

Lán¿tí mlad¿í elévovézakonçili podzi mní

çást své krajské soutêæe vÿhrou na domácí m
h‡i¿ti. P‡ed poçetnÿmpublikemzdolali vtur-

naji postupnê v¿echny své soupe‡e ( Lan-

¿kroun, Ç. T‡ebová, Dolní ùjezd) a stali se

tak celkovÿmvítêzemturnaje.

Zají mavostíje, æe se mezi nejlep¿í st‡elce

za‡adila také dêvçata − Dominika ¢tercová
a Eva Ju‡íková!

Star¿í elévové obsadili 3. místo, kdyæ

pouzejednou vyhráli ajednoure mizovali.

Nejlep¿í mi st‡elci byli Michal Peterka a Jan

Lopour.

Pozvánka na sportovní akce v prosinci
SO1. 12. Volejbal:

TJ Svitavy − Letohrad, Ç. T‡ebová, Chvaletice ( 9: 00 − KP ml.

æáci, hala Na St‡elnici)

TJ Svitavy −Sokol Pardubice B(10: 00 − KPæeny, hala Na St‡el-

NE 2. 12. ¢achy:

Volejbal:

nici)

¢KSvitavy A− Lok. Ç. T‡ebová A(9: 00 −reg. p‡eborI, salonek

restaurace ASTRA)

TJ Svitavy − Litomy¿l (10: 00 − KPjuniorky, hala Na St‡elnici)

SO8. 12. Ko¿íková: TJ Svitavy −Ç. T‡ebová(9: 00a 11: 00 −obl. p‡eborst. miniæáci,

gymnázium)

Volejbal:

NE 9. 12. ¢achy:

Volejbal:

NE16. 12. ¢achy:

Kopaná:

SO22. 12. Kopaná:

¢KSvitavy A−¢tef. Poliçka B(9: 00−reg. p‡eborI, salonekres-

taurace ASTRA)

Halovÿturnaj star¿íchæákû ( 9: 00 − hala Na St‡elnici)

Svitaváçek CUP 2001 −turnaj elévû ( 9: 00 − hala Na St‡elnici)

Programzápasû vlední mhokeji na zi mní mstadionu Svitavy

Mêstská hokejováliga:

Kaædé PO, ST, PÅod 16: 00, 18: 00, 20: 00 + NE2. 12. od 7: 00, 9: 00, 11: 00. Jednotlivá
muæstva hrají dle stanovenéhorozpisu 4. roçníku MHL2001/2002. Nehraje se v pon-

TJ Svitavy − Hradec Králové A(13: 00 a 15: 00 −obl. p‡ebor ml.

dêlí 24. 12. 2001

TJ Svitavy − Lan¿kroun, ùstí n. O., Ç. T‡ebová (9: 00 − KP st.

−zápasy muæû: 4. 12., 11. 12., 18. 12., 25. 12., od19: 30a6. 12., 13. 12., 27. 2. od17: 00a20: 00

miniæákynê, gymnázium)

æáci, hala Na St‡elnici)

TJ Svitavy − Litomy¿l (10: 00 − KP kadetky, hala Na St‡elnici)

Okresní p‡ebor ÇSLH ùstí nad Orlicí:

−æáci ajunio‡i: 1. 12., od8: 00, 9: 30, 11: 00a 8. 12., 15. 12., 22. 12., 29. 12. od 7: 00, 8: 30,

10: 00, 11: 30

¢KSvitavy B −TJ Lan¿kroun B( 9: 00−reg. p‡eborII, OVVRSS,

Jednotlivé oddíly hrají dle rozpisu vydaného Okresní mvÿkonnÿmvÿborem ùstí n/ O.

TJ Svitavy− Dolní ùjezd(10: 00−KPst. æákynê, hala NaSt‡elnici)

9. 12., 16. 12., 23. 12., od 17: 00a 20. 12. od 18: 00. Jednotlivé oddíly hrají dlerozpisu

Kpt. Nálepky)

SO15. 12. Ko¿íková: TJ Svitavy−BKPardubice(10: 00a 12: 00−obl. p‡ebor ml. æáci,

hala Na St‡elnici)

ÇSLHII. VçL dospêlí skupinajih:

vydaného VÿkonnÿmvÿboremÇSLH Hradec Králové

( ÇSLH− Çeskÿ svaz ledního hokeje, VçL − Vÿchodoçeská Liga)
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