SV I TAVS K¥ K U LT U R N ï A I N F O R M AÇ N ï M ë S ïÇ N ï K

L

E

D

E

N

2

Schválen rozpoçet
mêsta
na rok 2002
Celkovÿobjemrozpoçtu p‡edstavuje çást-

ku 354. 166. 900 Kç a zahrnuje nejen bêæné
p‡íj my a vÿdaje, ale také rûzné dotace ze
státního rozpoçtu, jako nap‡íklad finançní
prost‡edky na dávky sociálního zabezpeçení, na¿kolství (novêtaké na mzdy uçitelûzákladních ¿kol a uçební pomûcky), na vÿkon
státní správy.
Odeçteme-li v¿echny tyto státní dotace,
dostaneme následující çísla:

0

0

2

Dostali dárek
k Vánocûm

Celkemdvacet os mbytû ve dvou dokonçenÿch domech Na Vêjí‡i bylo v polovinêloñského prosince p‡edáno novÿm nájemcûm.
Dokonçena byla také rekonstrukce objektu
Laçnov çp. 81 na sociální byty, a to víc neæ
mêsíc p‡ed stanovenÿmtermínem. Çty‡i nové bytytedyi zde dostali nájemcijako dárek
pod vánoçní stromeçek.

bêænép‡íj myçiní celkem160. 316. 300 Kç
(loni 156. 710. 500 Kç)

157. 430. 600 Kç
(loni 144. 272. 900 Kç)
Zplánovanÿchvÿdajûnejvêt¿í çástkyBspolykajíC:
−vÿdaje na bydlení, komunální sluæby a územní rozvoj 53,9 milionu, ztoho nap‡. 22,5 mil.
çiní p‡íspêvek Technickÿmsluæbám mêsta,
p‡es 21 milionûje urçeno na správu mêstskÿch bytû, opravy a údræbu bytového fondu;
−vÿdaje navzdêlání 22,4 mil. Kç, vtomjsou
nap‡. p‡íspêvky pro mate‡ské ¿koly (na provoz a stravování) ve vÿ¿i p‡es 6 milionû, p‡íspêvky na provoz základních ¿kol ve vÿ¿i
6,75 milionu, I. etapaopravy Z¢ na T
. G. Masaryka zatémê‡ 3 miliony;
−vÿdaje natêlovÿchovu a záj movou çinnost
11,8 milionu, z tohotémê‡ sedm milionû çiní dotace spoleçnosti Voda a sport a dal¿í t‡i
miliony p‡íspêvek na provoz sportovní haly;
−vÿdaje na kulturu 9,66 milionu (zej ména
p‡íspêvky na çinnost SKS a MMGv celkové
vÿ¿i cca 7,4 mil. Kç).
Na ochranu æivotního prost‡edíje plánováno 7,234 milionu, na sociální vêci (kromê
dávek) 4,178 mil., na bezpeçnost a poæární
ochranutémê‡ 5,5 mil., na vÿkon státní správy a územní samosprávy 29 milionû korun
(zdeje¿tê dojde ke zvÿ¿ení v dûsledkureformy ve‡ejné správy).
J. Svobodová

PF2002

bêænévÿdaje

Diamantová svatba

Neuvê‡itelnÿch ¿edesát let spoleçného
æivota oslavili v sobotu 8. prosince 2001
manæelé Em
ílie a Alexandr Burlákovi
ze Svitav. Na rodinné oslavêji mzástupci
mêsta p‡edali pamêtní list, keramickou
kachli s motivemradnice a osobní dopis
starosty mêsta. Blahop‡eje me.

Doznêly petardyacinkot skleniçeks nej-

roz manitêj¿í mi novoroçní mi p‡ání mi do nového roku 2002.

Váæení spoluobçané, dovolte, abych Vám

i já pop‡ál, abyto byl pro Vás rok p‡íjemnÿ
a radostnÿ, aby Vám p‡inesl hodnê ¿têstí

v osobní mi rodinné mæivotê, pevné zdraví
a naplnêní i têch nejtajnêj¿ích p‡ání.

Vstupujeme do roku, ve kterémse budou

periodicky opakovat nêkteré vÿznamné spor-

tovní a spoleçenské události. Utêch sportovních, jakojsou zi mní olympijské hry a mist-

rovství svêta ve fotbale, na¿e p‡ání a p‡ízeñ
vÿsledek p‡íli¿ neovlivní. V p‡ípadê letních
parlamentních a podzi mních komunálních

volebje na¿e situace o poznání lep¿í. Atak

Finançní dar
z Velké Británie

Uæ druhÿmrokem slouæí dêtemze speciální mate‡ské ¿koly zi mní zahrada, kterou
dodala as montovalafirma AtriumcentrumCZ.
Jak uæto bÿvá, fotodokumentacetakové stavby se pouæívá k referencí mfirmy a takjejí
cesta vedla aæ do Velké Británie, kde sídlí
vedení mate‡ské firmy. Kdyæ se pracovníci
seznámili s úçele mvyuæitíjejich vÿrobku,
zorganizovali mezi sebou sbírku ajejí vÿtêæek zaslali do Svitav. Na úçet speciální mate‡ské ¿kolky tak p‡ibylo 144 liber, coæje
v p‡epoçtutémê‡ os mtisíc korun çeskÿch!
”editelství ¿kolky çástku vyuæije na dal¿í
vylep¿ení prost‡edí pro dêti.
J. Petr

bych Vám p‡ál, abyste i z vÿsledkû têchto
klání mêli radost a uæitek, kterÿ p‡ispêje
k pohodê Va¿ich domovû.

Václav Koukal

starosta mêsta Svitavy
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První
návrh investic
pro tento rok
Do kapitálového rozpoçtu mêstajsou zaa hospoda‡ení mêsta z nich zastupitelstvo
tí mza‡azeny zej ména tyto investiçní akce:
- dokonçení vÿstavby bytovÿch domû Na
Vêjí‡i a stavba druhé B mêstské vilyC, regenerace panelového domu M. Puj manové 2 - 12,
parkovací plochy v rámci regenerace sídli¿tê
Svitavy- Lány;
- intenzifikace çistírny odpadních vod,
- rekonstrukce vozovky na Svitavské a dal¿í
opravy komunikací (nap‡. Slovenské, Purkyñovy, Pod Viaduktem), úprava prostoru p‡ed
prodejnou na Olbrachtovê ulici na parkovací
plochy;
- cyklostezka Svitavy- Javorník (vychází
z plánu rozvoje Mikroregionu Svitavsko,
kterÿ bude na tuto akci poæadovat dotaci
z fondu SAPARD).
Tak zvanê Bpod çarouC zûstávají akce,
kteréjsou pot‡ebné, ale najejichæ zaji¿têní
zatí m chybí finance. Podle vÿvoje rozpoçtu

bude postupnê vybírat podle dûleæitosti a finançních moænostíjejich zaji¿têní. Jsou zde
nap‡. opravyzákladních¿kol (II. etapaopravy
II. Z¢, kotelnaIII. Z¢ a dal¿í), opravafasády
a ozvuçení sálu kina Ves mír, kli matizace
v divadle Trám, chodník v Laçnovê, rozvody
koupali¿tê, zkapacitnêní mostû na ‡ece Svitavê, protipovodñová opat‡ení na ulici Hálkovê, roz¿í‡ení p‡íj muinfokanálu atd. Za‡azení dal¿ích zde uvedenÿch akcí je závislé
na p‡ípadnémzískání státní dotace, která by
mêla çinit vêt¿í díl z pot‡ebnÿch prost‡edkû.
Jeto nap‡íklad vÿstavbat‡etí B mêstské vilyC
a první dvanáctibytové sekce dal¿ího obytného domu Na Vêjí‡i, oprava Çerveného
kostela, rekonstrukce nádræe vlokalitê BHájekC, odvodnêní vlokalitê BKostelní lukaC,
opravy budov Lan¿krounská 5 a T
. G. Masaryka 25.

Plavecká ¿kola Laguna

souçástíspoleçnosti Voda a sport

Situace v uvedené ¿kole zamêstnávalaradu mêsta od çervna 2000. P‡i dlouhodobém
sledování byl pozorován nep‡íznivÿtrend: za
pêt let klesl poçet vyuçovanÿch dêtí o témê‡
30 %, p‡íspêvek mêsta ale za stejnou dobu
vzrostl dvojnásobnê. Zvy¿ovaly se náklady
naæákai mzdové náklady, sniæující se poçet
æákû p‡iná¿el problémy s naplnêní mpracovních úvazkû vyuçujících.
Pro‡e¿ení situacesejako nevyhnutelnéjevilo ‡e¿ení systémové a rada hledala a zvaæovalarûzné varianty. Nejschûdnêj¿í m‡e¿ení m,
které rada navrhla a zastupitelstvo mêsta
schválilo, bylozru¿ení Plavecké ¿koly Lagunajako samostatné p‡íspêvkové organizace
mêsta ke dni 31. 12. 2001 ajejí následné
zaçlenêní do organizace Voda a sport, s.r. o.
Svitavy, která tak p‡evzala ve¿keré çinnosti
plavecké ¿koly a také práva a povinnosti
z pracovnê právních vztahû zamêstnancû.

Schválena smlouva
o spolupráci

Základní¿kola na T
. G. Masarykase doçká novéfasády
. Pûvodnêvy¿¿í reálná¿kola byla

otev‡ena v roce 1897.

Program prevence kriminality 2002
V plánu protento rokjsou p‡edbêænê za‡azenyçty‡i projekty, najejichæ realizaci bude mêsto æádat o dotaci ze státního rozpoçtu
a pokudji nezíská, mûæe v dûsledku finançních moæností mêsta dojít ke z mênê.
První projekt je z oblasti situaçní prevence ajejí mpo‡ízení zálohovacího za‡ízení pro mêstskÿ kamerovÿ systé m, které
umoæní nejen prodlouæit dobu archivace záznamû aæ na deset dní, aletakézlep¿it kvalitu obrazu záznamu. P‡edpokládané náklady
420. 000 Kç.
Vsociální oblastijsou navræenyt‡i projekty, z toho dva budou slouæit dêtemze sociálnê
slab¿íchrodin. První mje BNultÿroçníkC pro
dêti, které z rûznÿch dûvodû nenav¿têvují æádné p‡ed¿kolní za‡ízení ajejichæ p‡íprava na
¿kolní vÿukuje moæností, jak eli minovat dûsledky ¿patného fungování rodiny a umoænit
takza‡azení têchto dêtí do bêænÿchzákladních

¿kol. Druhÿmje spoleçnÿ projekt mêsta,
obçanského sdruæení BDajoriC a Speciální
a pomocné ¿koly ve Svitavách- Centrumpro
romské dêti a mládeæ. Pracovalo by stejnê
jako Nultÿroçník v prostorách Pedagogicko- psychologické poradny ajeho çinnost by
byla zamê‡ena p‡edev¿í m na zlep¿ování
úrovnê vêdomostí a ¿kolních návykû u romské mládeæe, ale také na jejich hudební
a záj movou çinnost. Náklady na vnit‡ních
vybavení centra p‡edstavují necelÿch dvê
stê tisíc korun.
Poslední m navrhovanÿm projekte mje
vybudování bikrosové dráhy v lokalitê Na
Vêjí‡i, konkrétnê v prostoru tzv. podkovy.
Dráha by byla postavena na plo¿e 50 x 80
metrû, mêla by os m aæ deset startovacích
blokû, ¿í‡ku dráhy pêt metrû, délku okruhu
cca 350 ms os mi terénní mi p‡ekáækami.
Celkové náklady 300. 000 Kç.

Asi v polovinê loñského roku obdræelo
mêsto Svitavy od Okresního ú‡adu ve slovenské Banské ¢tiavnici návrh na navázání
partnerskéhovztahu. NavrhovanÿvztahBmêsto- okresní ú‡adC se zpoçátkuzdál neobvyklÿm, proto rada mêsta doporuçila starostovi
ujasnit si moænou spolupráci osobní mjednání ms navrhovatele m. Po tomto první m
kontaktu vyslalarada mêsta do Banské ¢tiavnice t‡íçlennou delegaci (starosta, místostarostka a vedoucí odboru ¢KSVZ), která
jednala s p‡ednostou Okù panem Peterem
Zorvane majeho dvê ma zástupci. Vÿsledke mjednání bylo podepsání Dokumentu
o projevu dobré vûle ke spolupráci, kterÿ
deklaruje snahu obou stran o navázání vzájemné spolupráce v oblastech: kultura, hospodá‡skÿ rozvoj, sport a rekreace, turistika,
¿kolství a vzdêlávání, vÿmênastudentû, ochranaæivotního prost‡edí a dal¿í, které se ukáæí
jako pot‡ebné. To bylo v ‡íjnu2001, v prosinci
pak zastupitelstvo mêsta schválilo Smlouvu
o spolupráci mezi obêmasubjekty. Navázání
spolupráce umoæní nejenvÿmênysportovních
a kulturních aktivit, ale také kontakty ¿kol,
záj movÿchsdruæení apod. Nav¿echny p‡ípadné spoleçné akce lze získat dotaci z Visegrádského fondu, kterÿ podporuje spoleçné
projekty zemí V4, a to aæ do vÿ¿e 50 %nákladû. Konkrétní akce, které budou obêma
stranami v rámci mezinárodní spolupráce zabezpeçovány, budou vædy zakotveny v dodatcích ke s mlouvê. Slavnostní podpis s mlouvy
by se mêl uskuteçnit za úçasti zástupcû slovenského partnera v prûbêhu ledna ve Svitavách.
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Novÿ çlen zastupitelstva mêsta

Od leto¿ního ledna dochází ke zvÿ-

Dosavadní çlenzastupitelstva mêsta pan

¿ení ceny vodného a stoçného. Rozhodli

poçátke m prosince 2001 na svou funkci

vlastníkû infrastrukturního vodohospo-

Jaroslav Menz (zvolen za KSÇM) rezignoval

o tom v závêru loñského roku zástupci

z dûvodu z mêny bydli¿tê. Novÿm çlene m

dá‡ského majetku - Dobrovolného svaz-

zastupitelstva rada mêsta j menovala ná-

kuobcí Skupinovÿvodovod Svitavya spo-

hradníkaz téæe volební strany, kterÿmje pan

leçnosti s r. o. VODA A SPORT Svitavy.

pitelstvo mêsta navêdomí a pan Volaufse po

nalizace a. s. VHOS Moravská T‡ebová

Václav Volauf. Jeho j menování vzalo zastu-

Provozovatel vodovodu a mêstské ka-

sloæení zákonemstanoveného slibu ujal své

p‡edloæil návrh ceny, kterÿ obsahoval

nové funkce. Blahop‡ejeme.

Dva byli p‡istiæeni

S uspokojení mvyslechla rada mêsta informaci, æe se v minulÿch dnech poda‡ilo
odhalit dva vÿteçníky, kte‡í se podíleli na
sprejerské BvÿzdobêC mêsta. Ta se zaçíná
objevovat uæ i v samémst‡edu mêsta spolu
s dal¿í mi BvÿtvarnÿmiC technikami vandalû
−popisování ma rÿpání mdo omítek. Za v¿emi têmito BumêlciC zûstává nejen ¿koda na
majetku, aletaké nepêknÿ, poniçenÿ vzhled
budov.
Jedenz odhalenÿch mladíkûje ze Svitav,
druhÿz Prahy, oba nezletilí. P‡edbêænê vyçíslená ¿koda zatíæí rozpoçtyjejich rodin
çástkou 50. 000 Kç. Mêstosi cení práce policisty, kterÿ p‡ispêl kjejich odhalení.
Najednání komise pro prevenci kri minalityi najednání rady mêsta se diskutovalo
o moænostech prevence çi zji¿ƒování a postihu
pachatelû. Zvaæovaly se moænosti od zvÿ¿eného pohybu policistû v civilu, p‡es zapojení ve¿keré dostupné techniky aæ po vypsání
odmêny za informace, které by vedly k dopadení vandalû. Nêkteré námêty budou dále
rozpracovány, zaznêlaalei informace, æe nêkte‡í vlastníci budov skuteçnê uvaæují o vypsání odmên.

Na pûjçky rozdêleno
p‡es t‡i miliony korun

Celkempatnáct vlastníkûobytnÿchbudov podalo v prûbêhuroku2001 ‡ádnê doloæené æádosti o poskytnutí pûjçek z fondurozvoje bydlení mêsta Svitavy
v celkové vÿ¿i 3. 330. 000 Kç. Komise ustanovenáradou mêstav¿echnyæádosti posoudila a doporuçila zastupitelstvu v¿echny
æádané pûjçky poskytnout. Zastupitelstvo
proto schválilo uzav‡ení s mluv o pûjçkách
se v¿e mi æadateli, z nichæ ¿est obdræí
pûjçku na vestavbu bytu do pûdního prostoru nebo na p‡ístavbu bytu, dva na obnovust‡echy, dva na obnovufasády vçetnê
oplechování, jeden na nástavbu bytu ru¿ící plochou st‡echu domu a çty‡i obdræí
pûjçky na kumulovanÿ úçel vyuæití.

mi mo nové zákonné poplatky a inflaci

Liko vymênínevyhovující
kontejnery na sklo

Investiçní dotaci ve vÿ¿i 135. 000 Kç, kterou spoleçnost LI KO SVITAVY
, a. s. obdræí
od mêsta, pouæije na nákup novÿchsbêrnÿch
nádob na t‡ídênÿ odpad. Celkem os mnáct
novÿch plastovÿch nádob na sbêr skla nahradí doposud pouæívané nevyhovující plechové nádoby. Ve mêstê se také novê objeví
deset sbêrnÿch nádob na baterie, roz místêny
by mêly bÿt v nejnav¿têvovanêj¿ích obchodech s potravinami a prodejnách s elektronikou ve mêstê.

Stránky mêsta
na internetu

Oficiální stránky mêsta Svitavy jsou na
adrese www
.svitavy. cz
V kapitole AKTUALITYnap‡íklad naj dete celá çísla mêsíçníku Na¿e mêsto (od
listopadového çísla), zápisyzjednání zastupitelstva mêsta, p‡ehled kulturních po‡adû
a telefonní seznampracovníkû mêstského
ú‡adu s e- mailovÿmi adresami, vçetnê hlavní adresy radnice.
V kapitole I NFORMACE jsou uvedeny
v¿echnyze zákona povinnê zve‡ejñovanéinformace, také tzv. návody, coæ jsou radyjak
postupovat v rûznÿch æivotních situacích,
kdy pot‡ebujete jednat s ú‡ady. Nap‡. co je
nutno udêlat prozískání nového obçanského
prûkazu, jak postupovat p‡i úvahách o stavbê garáæe çi domu, kde a zajakÿch podmínek získat povolení k p‡ekopu chodníku,
nebojaké máte povinnosti chováte-li psa.
Nêkteré z têchto BnávodûC bychomchtêli
postupnê uvádêt také na stránkách na¿eho
çasopisu.
V kapitole SLUÆBY nabízí me prostor
pro prezentaci fire m a æivností. Umístêní
základníchinformací (oblast podnikání, nabídka sluæeb, adresa, telefony, aj.) je upraveno s mluvnê aje stanovena úhrada ve vÿ¿i
500 Kç za rok.
J. Svobodová

i podstatné zvÿ¿ení nákladû na inves-

tice, opravy a reæii, zástupci vlastníkû
majetku aletento návrh nep‡ijali. Poslé-

ze byl p‡edloæen návrh novÿ, kterÿ byl
odsouhlasen.

Cena vodného a stoçného pro rok

2002je shodná pro obyvatelstvoi ostat-

ní odbêratele aje stanovenatakto (úda-

je v Kç/ m):
3

cenas DPH

vodné stoçné celkem

18,97

cena bez DPH 18,07

19,63

18,70

38,60
36,77

Cenu vody nejvíc ovlivnil zcela novÿ

poplatek z povoleného çerpání podzem-

ních vod, kterÿje stanoven zákone m,

je odvode m do státní pokladny a çiní
1, 42 Kç/ m.

3

Do ceny setaké promítají plánované

investice, které na majetcích budou mu-

set bÿt provedeny vleto¿ní ma následu-

jících letech. U vodnéhoje to navÿ¿ení
o 0,80 Kç, provádêt se bude rekonstruk-

ce vodovodu na ulici Svitavské, vÿmêna
poæárních hydrantû a s pouæití m vytvo-

‡ené finançní rezervy by se mêla usku-

teçnit velkáinvestiçní akce BDostavba
skupinového vodovoduC. Ponêkud men¿í
vliv nazvÿ¿ení ceny vodného máinflaç-

ní rûst censluæeb a materiálu(poçításe

s 4, 7 %), kterÿ p‡edstavuje cca 0,83 Kç

za m.

3

Ve stoçnémje navÿ¿ení niæ¿í, je zpû-

sobeno pouzeinflací a specifickÿmi po-

t‡ebami a náklady dané soustavy a çiní

celke m 0,94 Kç/ m. Investice budou
3

financovány z poloækytzv. náje mného,

kteréje zahrnuto v cenê stoçného a pro

rok 2002 p‡edstavuje çástku 8,49 Kç
za m. Provedeny budou úpravy naçistír3

nê odpadních vod za sedm milionû ko-

run(je nutno se vypo‡ádat s kaly), p‡i-

pravuje se odkanalizování a napojení

na hloubkovou kanalizaci celé jedné

çásti mêsta (oblastjiænê od vÿpadovky
na Poliçku), které si vyæádá mini málnê
10 milionû korun.

ing. Anto¿
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Zápis dêtí do prvních t‡íd

se bude konat ve çtvrtek a v pátek 24. a 25. ledna 2002
vædy od 1 4 do 1 6 hodin

Zapisoványbudoudêti narozené 1. 9. 1995

Olomoucká, Pavlovova do ç. 22, Pivovar-

aæ 31. 8. 1996. Rodiçe si k zápisu p‡inesou

ská, Pod Vêæí, Polní, Prûmyslová, P‡íçní,

Vloñské m roce probêhl zápis poprvé

Soudní, St‡ední, Svitavská do ç. 15 lichá,

svûj obçanskÿ prûkaz a rodnÿlist dítête.

Purkyñova, Seifertova, Slepá, Slovenská,

podle spádovÿchobvodû¿kol. Stanovení m

¢afa‡íkova, ¢kolní, Tkalcovská, Tylova,

diçû na vÿbêr ¿koly, av¿ak v p‡ípadê, æe si

U Mlÿna, U Potoka, U Stadionu do ç. 28,

spádového obvodu není dotçeno právo ro-

vyberou ¿kolu mi mo svûj spádovÿ obvod

Tyr¿e a Fügnera, U H‡i¿tê, U Ne mocnice,
U T‡í dvorû, U T‡í mostû, Vojanova, Vrch-

ajejich dítê na ni nebude za‡azeno, musí

lického, V Zahrádkách, W
olkerova alej,

vê svÿm místempobytu pat‡í.

ZÅKLADNï ¢ KOLA SVITAVY
, SOKOLOVSKÅ 1: Arménská, Bulharská,

je Bp‡ij moutC základní ¿kola, kamspádo-

Spádové obvody¿koljsou mêstskouvy-

hlá¿kou ç. 10/2000 stanoveny takto:

5. kvêtna

Dêlnická, Dostojevského, Estonská, Gor-

ZÅKLADNï ¢KOLASVITAVY
, T
. G. MASARYKA27: B. Martinû, Çeskoslovenské

kého, Gruzínská, Hálkova, Jugoslávská,

va, Ma‡ákova, Nová, Palackého, Pavlovova

lbekova, Na Barikádách, Na Çervenici, Na

ryka, U stadionu od ç. 30

tova, Petrusova, Poliçská, Polská, Praæská,

armády, Di mitrovova, Dvo‡ákova, Fibicho-

od ç. 23, R. Kloudy, ¢tursova, T
. G. Masa-

ZÅKLADNï ¢KOLASVITAVY
, RIEGROVA 4: Brat‡í Çapkû, Boæeny Nê mco-

vé, Blanická, Havlíçkova, Horská, Chelçického, Jana ¢vermy, Kijevská, Lidická,

Laçnovská, Lan¿krounská, Malá, Máneso-

va, M. Kude‡íkové, M. Majerové, M. Puj-

Krátká, Kubánská, Lázeñská, Litevská,

Loty¿ská, Maâarská, Majakovského, Mys-

Prûhonu, Národního osvobození, OlbrachPu¿kinova, Radi mê‡ská, Raisova, Rumun-

ská, Ruská, Sokolovská, ¢alounova, ¢títného, Tobrucká, Tolstého, U Ce mentárny,

U Kojeneckého ústavu, Vançurova, Vítêz-

ná od ç. 42, V Polích

manové, Neumannova, Nezvalova, P‡í má,

ZÅKLADNï ¢KOLA SVITAVY
, FELBEROVA 4: A. Slavíçka od ç. 23 lichá

rova, ”íçní, ¢vabinského, Tovární, U Mlÿn-

rova, Franti¿ka Halase, Franti¿ka Hrubí-

Æelivského, Æiækova

ka, Ji‡ího Voskovce, Kopeçná, Kpt. Jaro¿e

Revoluçní, Rokycanova, Rooseveltova, Rieg-

ského potoka, Uzav‡ená, Vítêzná do ç. 38,

a od ç. 30 sudá, Boçní, Dukelská, Felbena, Husova, Jana W
ericha, Jaroslava Jeæ-

od ç. 47, Lánská, Lomená, Luçní, Morav-

ZÅKLADNï ¢KOLA SVITAVY
, NÅM
.
MïRU 73: A. Slavíçka do ç. 21 lichá

ská, Mÿtní, Na Hrázi, Nad Rybníke m, Na

rovského, Dolní, Dr. M. Horákové, Druæ-

Slezská, Svitavská od ç. 8 sudá a od ç. 17

a do ç. 28 sudá, Brnênská, Çeská, Dob-

stevní, E. Bene¿e, Erbenova, Horova,

Hradební, Hraniçní, Hrnçí‡ská, H‡bitov-

ní, Hybe¿ova, Jiráskova, Klicperova, Kol-

lárova, Komenského nám., Kpt. Jaro¿e do
ç. 46, Kpt. Nálepky, K‡ivá, Máchova alej,

Malé námêstí, Mostní, Nádraæní, námês-

tí Míru, Nejedlého, Nerudova, Okruæní,

Centrum sluæeb pro

zdravotnê postiæené ve

Svitavách se p‡edstavuje

Centrumse zabÿvá problematikouzdravotnê postiæenÿch spoluobçanû. Zaji¿ƒuje
poradenskou sluæbu pro zdravotnê postiæené v sociálnê právní oblasti. Dále zaji¿ƒuje
osobní asistenci prozdravotnê postiæené dêti,
prodej a pûjçování kompenzaçních pomûcek.
Centrumnaj dete na ulici Dr. Milady Horákové 16, vchodje ze dvora ¿kolní jídelny.
Kontaktovat se zájemci mohou natelefonní m
çísle 535324 nebo 0607/167783. Náv¿têvní hodiny: Pondêlí aæ st‡eda 8: 00 − 12: 00
a 12: 30 − 17: 00, çtvrtek 8: 00 − 12: 00.
Ludm
ila Bene¿ová
‡editelka CSZP Svitavy

Vêjí‡i, Pionÿrská, Pod Viaduktem, Poæární,

lichá, Tichá, Trávníky, ùdolní, U K‡iæovatky, U Lávky, U Svitavy, U Vodárny, ùvoz,

U Zastávky, Vêtrná, Vladi míra Holana, Za-

hradní, Zámecká

ZÅKLADNï ¢KOLA SVITAVY
, LAÇNOV 125: Laçnov, Sluneçná

Mgr. J. Petr

Vá¿ soused nebo známÿ
nedostává Na¿e mêsto?

Jeto moæné. Çasopisyrozná¿ejí studenti
a studentky Gymnázia Svitavy a vkládajíje
do schránek na dopisy. Co schránka, tojeden çasopis. Mûæe se stát, æejedna schránka slouæí více rodinám, coæ ale na schránce
není uvedeno, nebo je schránka umístêna
na neobvyklém místê.
Nápravu lze jednodu¿e zajistit tí m, æe
ten, kdo çasopis nedostává, se p‡ihlásí v Informaçní mcentru mêsta na námêstí Míru 48,
kde oznámí své j méno a adresu a zároveñ
obdræí aktuální çíslo çasopisu. Pro zájemce
o minulá çíslajeje¿tê urçité mnoæství v redakci − Mêù Svitavy, vila, sekretariát starosty.
J. Svobodová

P‡ipomínáme

v¿e muæivatelûm
, správcûma vlastní-

kûmne movitostí ve Svitavách, æejsou

povinni zajistit v zi mní mobdobí schûd-

nost chodníkû posype m
, nebo oçi¿têní mod snêhu, ledu a z mrazkû.
Tato povinnost vyplÿvá ze zákona o po-

ze mních komunikacích aje zakotvenai ve
vyhlá¿ce mêsta o dopravê. Nedodræení této
povinnosti mûæe bÿt posuzováno jako poru¿ení obecnê závazného p‡edpisu a postiæeno pokutou aæ do vÿ¿e 30. 000 Kç.

−svo−

Zmizí‡ada topolû

V únoru bude provedeno rozsáhlé kácení topolového stromo‡adí u Studeného potoka v prostoru zahrádká‡skÿch kolonií pod
Gorkého ulicí. Krozhodnutí povolit pokácení çty‡iceti vzrostlÿchtopolû dospêla Ekologická komise Rady mêsta Svitavy poté,
co se z têchto stromû v minulé mroce odlomilo nêkolik vel mi silnÿch suchÿch vêtví,
které zpûsobily¿kody na p‡ilehlÿch ne movitostech. Na mnoha místechjsou na stromech patrné symptomy rozpadajícího se
d‡eva a rozsáhlá napadení d‡evokaznÿmi
houbami. Kvykácení stromo‡adí se rovnêæ
p‡iklonil posudek Agentury ochrany p‡írody a krajiny ÇRStromyjsou navrcholusvé
existence a celÿ krajinnÿ prvek, kterÿmtoto
stromo‡adíje, se zaçínározpadat. Tí mváænê
ohroæuje zdraví osob i okolní stavby.
Vrozhodnutí o povolení vykácení topolû
je stanovena náhradní vÿsadba dvaceti novÿch stromû, a proto zde naja‡e bude vysazeno dvacet je‡ábû obecnÿch.
Radi m K
líç, TS MS
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Pozor na dañ z nemovitostí
Do 31. lednaje nutno p‡edloæit

hlavnê stavebníci rodinnÿch do mkû,

p‡iznání k dani z ne movitostí na p‡íslu¿né zdañovací období. Strohá ú‡ed-

çtête dob‡e, pokusí mseto vysvêtlit.
Koupí msi poze mek na stavbu rodin-

podle zákona o dani z ne movitostí kaædá

druh pozemkutak, jakje zapsánv katastru

ní mluva ‡íká, æe dañovou povinnost má

fyzická a právnická osoba, kteráje vlast-

ného domu, v dañovémp‡iznáníje uveden
nemovitostí, takæe t‡eba BloukaC, a podle

níke mne movitosti nacházející se na úze-

tohoje vypoçtena dañ. Pakje¿tê rok nesta-

li¿tê. ”íká, kdoje poplatníkemdanê a kdy

ani vÿ¿e danê. Pak zaçnu stavêt a v oka-

se, æe té ú‡ední mluvê sama moc nerozu-

chází ke z mênê druhu pozemku (buâcelé-

Jako fyzická osoba, tedy obyçejnÿ ob-

jejiná dañová sazba. Po geometrickémza-

movitostí kdyæ si koupí mbyt, dûm, garáæ,

je çást pod stavbou, a zbÿvající pozemek

poze mky a stavby). Povinnost podat da-

znovu jiná dañová sazba. Po kolaudaci

mí Çeskérepubliky bez ohledu najejí byd-

je nutno podat dañové p‡iznání, a p‡iznám
mí m. Atakjsemse vyptala ateâuæ ví m.

çan, musí m podat p‡iznání k dani z ne-

zahradu nebojinou ne movitost (coæjsou
ñové p‡iznání za byt je novinkou, kterou

zákon stanovil od 1. 1. 2001. Takæe kdo

ví m, v druhu pozemku se nic nemêní, çili

mæiku, kdy mámúze mní rozhodnutí, do-

ho nebojeho çásti) na stavební, pro kterÿ
mê‡ení stavbyvznikástavební parcela, coæ

znovu nabude pûvodní charakter, takæe

stavby ajejí mzamê‡ení zaçíná z hlediska

daní platit dal¿í reæi m, kdy se zru¿í platba

si v roce 2001 koupil byt a s mlouva byla

za stavební parcelu a zaçne se platit dañ

pozdêji k 1. lednu 2002, musí uæ letos po-

k bydlení, na niæ se vztahuje osvobození.

na Katastrální mú‡adu zaregistrována nej-

dat dañové p‡iznání. P‡iznání musí mpodat

takétehdy, jestliæejako nájemce vyuæívám
pozemek ve vlastnictví státu (tj. spravova-

nÿch Poze mkovÿmfonde m ÇR apod.),

nebo jse m uæivatele m poze mku, jehoæ

vlastník není znám, nebo jeho hranice
v terénureálnê vznikly po p‡edání pozem-

kû jako náhradních za pûvodní pozemky

slouçené.

Dañ si musí msama vypoçítat, uplatnit

p‡ípadné osvobození a dañ vyçíslenou v da-

za stavbu, pokud to není stavba urçená

Zbÿvající çást pozemku (zahrada kolem

házdanêní podle zapsaného druhu pozem-

tê záleæí na tom, která z uvedenÿch z mên
platí v rozhodnÿ den, kterÿmje vædy 1. le-

den, a podletohoje nutno dañová p‡iznání

podávat.

Jiæ jse m uvedla, æe termíne m pro po-

dání dañového p‡iznáníje 31. ledenzda-

ñovacího období podle stavu k 1. 1. zda-

je prÿje¿tê dostjasno a není mnoho nedo-

do¿lo v období od 2. ledna 2001 do 1. led-

ú‡adê. Hor¿í je to prÿ v p‡ípadech, kdy

období do¿lo ke z mênámv osobních úda-

nastávají nêjaké z mêny, ji miæ dochází ke

z mênámv dañové povinnosti.

Nové nebo dílçí dañové p‡iznání

musí mpodat, kdyæ:
- dojde ke z mênê v osobê poplatníka(kdyæ

nap‡. prodámnebo daruji zahradu çi dûm,

musí m oznámit, æe uæ nejsem vlastníkem

a tudíæ ani plátcemdanê);

- doj de ke z mênê vÿmêry (prodám nebo

musí m p‡iznat v¿echny z mêny, ke kterÿm

na 2002. Pokud by v prûbêhuzdañovacího

jích poplatníka (nap‡. z mêna bydli¿tê,

z mêna p‡íj mení) nebo do¿lo ke z mênê

právního vztahu k ne movitoste m, musí m

tytoz mênyoznámit do 30 dnûode dne, kdy
nastaly!

Termíny pro zaplacení danê z nemovi-

tostí stanoví zákontakto: není-li dañ vy¿¿í
neæ 1000 Kç nejpozdêji do 31. 5. najed-

nou, nebo ve çty‡ech splátkách, a to vædy

získám);

Çiní-li vypoçtená dañ ménê neæ 30 Kç,

- dojde ke z mênê v uæívání stavby (zaçnu
obytnÿ dûmnebojeho çást pouæívat k podnikatelské çinnosti nebo provozování æiv-

nosti);

- dojde k nástavbê dal¿ího podlaæí (net‡eba
komentovat);

- dojde k uplynutí lhûty osvobození (rûz-

nÿch osvobození je mnoho, finançní ú‡ad
na skonçení lhûty zpravidla vças písemnê

upozorní);

- doj de ke z mênê druhu poze mku:
Zdese právê nejvíc chybuje (a finançní

ú‡ad rád chytá Bna hru¿káchC), takæe

Jmenuji se F
ilip a vyhlíæímsvého nového pá-

níçka. P‡ijde¿brzy? Spolus dal¿ími pejsky mê
najde¿v útulkuv areálu TSMS, vchodbránou

z Dvo‡ákovyulice. Nebozavolejnaodboræivotního prost‡edí MêùSvitavy
.

nou; je-li vy¿¿í, lze ji taky zaplatit najed-

daruji çást zahrady çi pole a zbytek mi zû-

stane, nebo ke stávající zahradêje¿tê kus

Jiæ poçtvrté p‡i¿li o ¢têdrém dnu dopoledne milovníci zví‡at do mêstského útulku
pro opu¿têné psy. Nádvo‡í Technickÿch sluæeb mêsta se tak zaplnilo dêt mi s rodiçi
a uçiteli a dal¿í mi p‡íznivci opu¿tênÿchzví‡at. Pejskûm p‡inesli nejen pamlsky, ale
i granule, konzervy a dokonce malÿfinançní
dar. BVánoce v útulkuC vymyslelysamy dêti,
zej ména ze Základní ¿koly na Felberovê ulici, kde letos mezi æáky probêhla dokonce
sbírka.
Dêkujeme nejentêm, kdo v tento sváteçní den p‡i¿li do útulku a p‡ispêli, alei v¿em,
kdo psí msirotkûmp‡ilep¿ili pamlske mçi
vycházkou v prûbêhu celého roku. Dêkujeme také têm, kte‡í si opu¿têného psa z útulku osvojili. Vloñskémroce tak na¿lo novÿ
domov 43 pejskû.
P‡eji Vám, Va¿i mi na¿i mpsûmv¿e nejlep¿í do nového roku.
Marek Anto¿

ku. Tak. Aleto není v¿echno. Vædyckyje¿-

ñovacího období. To znamená, æe letos

statkû −‡ekli mi na svitavskémfinançní m

útulku jiæ tradicí

domu) ale nikdy osvobozená není a podlé-

ñovém p‡iznání bez vyzvání zaplatit p‡ís-

lu¿némufinançní mu ú‡adu. Vtomto ohledu

Vánoce v psím

nejpozdêji do 31. 5., 30. 6., 30. 9. a 30. 11.

dañse neplatí, ale dañové p‡iznání se musí

podat.

Protoæe ale ve skuteçnosti nedo¿lo u mé-

Písemnosti

eviduje poçítaç

Od zaçátku leto¿ního rokujsou v¿echny

ho ne movitého majetku k æádné z mênê

píse mnosti adresované mêstské mu ú‡adu,

v klidu si poçkám, aæ odfinançního ú‡adu

evidovány a zpracovávány poçítaçem. Oproti

a tudíæ nemusí m podávat æádné p‡iznání,

mêstské policii ainformaçní mucentra mêsta

obdræí m sloæenku na dañ z ne movitostí.

ruçní muzpracování má poçítaçováevidence

mínuzaplatí m. Mohuji zaplatit také p‡í mo

a spolehlivêji ‡e¿í rutinní úkony, ale umoæñu-

P‡edepsanou dañ pak ve stanovenémter-

v pokladnê finançního ú‡adu, otev‡enaje

vædy v ú‡ední dny, kterÿmi jsou pondêlí
a st‡eda.

J. Svobodová

písemnosti znaçné vÿhody. Nejen, æerychleji

jetaké nap‡. zjistit aktuální stavve vy‡izování

písemnosti. Centrální evidenci v¿ech do¿lÿch

i odeslanÿchpísemností zaji¿ƒujeodborvnit‡ních vêcí.

Bc. M
. Brzoñová
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Prûbêæné vÿsledky sçítánílidu 2001 ve Svitavách

www
. czso. cz.
Zpracování jednotlivÿch okresû probí-

há postupnê a koneçné vÿsledky za okres
Svitavy budou k dispozici ve 2. pololetí
2002 spolu se v¿emi ostatní mi okresy po
odstranêní duplicitních údajû. Duplicity
vznikly p‡i sçítání tí m, æe nêkteré osoby
o sobê uvedly, æe trvale bydlí v bytê na
adrese, kde nejsou ve skuteçnosti hlá¿eny k trvalé mu pobytu a souçasnê bylytyto osobyseçteny ve své mskuteçné mtrvalé m bydli¿ti. Definitivní poçty obyvatel
tedy budou v nêkterÿch obcích nepatrnê
niæ¿í.
Za posledních 10let vzrost poçet trvale
bydlícíchobyvatel mêstapouze o 238osob,
coæ je nejniæ¿í intercenzální p‡írûstek od
poloviny 20. století.

90 +

Vêkové sloæení obyvatelstva ve Svitavách k 1. b‡eznu 2001

85- 89
80- 84
75- 79
70- 74
65- 69
60- 64

Æeny

55- 59
50- 54

vêk

Koncemlistopaduskonçila druhá etapa
zpracování vÿsledkû sçítání lidu, domû
a bytû za okres Svitavy zve‡ej nêní mtzv.
prûbêænÿch vÿsledkû. Publikovaná data
jsou p‡esnêj¿í, neæ u p‡edbêænÿch vÿsledkû, protoæe bylo pro zpracování pouæito
elektronicky nasní manÿch údajû z pûvodních tiskopisû pomocí skeneru. Na tomto
místêje t‡eba p‡ipomenout, æe nebyla skenovánaj ménajednotlivÿch osob. V¿echny
hodnoty byly uloæeny do databáze, ze které bylo v této etapê zpracováno 11 tabulek
za kaædou obec i celÿ okres. Tyto tabulky
jsou kaædému k dispozici nainternetovÿch
stránkách Çeského statistického ú‡adu

45- 49

Muæi
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Není æádnÿmp‡ekvapení m, æe ve mêstê
æije více vdov neæ vdovcû. Zatí mco v celém
okrese p‡ipadánajednohovdovce 5 vdov, ve
mêstêjetento nepomêrje¿tê vy¿¿í −6 ku 1.
Vêková strukturaje patrnáz grafuzvaného
stromæivota
Ve mêstê p‡evaæují obyvatelé çeské národnosti ( 95 %), urçitÿm p‡ekvapení mje,
æe ve mêstê na historickém území Moravy
se k moravské národnosti hlásilo o 51 osob
ménê, neæ ke slovenské národnosti. Podíl
obyvatel æádné dal¿í národnosti nep‡esáhl
0, 5 %. Po‡adí dal¿ích národností podle

Základní údaje o obyvatelstvu Svitav podle prûbêænÿch vÿsledkû SLDB 2001:
Poçet

trvale bydlících vçetnê osob

celke m

muæi

v tom

æeny

s dlouhodobÿmpobytem

v tompodle rodinného stavu:

svobodnÿch

æenatÿch, vdanÿch

rozvedenÿch
nezji¿têno

Vobdobí od 1. do 30. listopadu 2001 do¿lo
v okrese Svitavycelkemk 82 událostem. Z nich
bylo 18 poæárû, 44 dopravních nehod, 12technickÿch pomocí, 3jinétechnickézásahy, 1 práce na vodê, 3 plané poplachy a 1 cviçení.
Vsamotnÿch Svitavách zasahovali hasiçi u têchto událostí:
• 1. 11. o¿et‡ili a p‡evezli do nemocnice pacienta z ul. Olomoucké
• 3. 11. zlikvidovali poæár kontejneru
na ulici Felberovê
• 5. 11. jednotkatransportovala pacienta
z 2. NP do sanity ZZS na ul. Di mitrovovê
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poçtu obyvatel: ukrajinská, nêmecká, polská, vietnamská a romská( pouze 22 osob).
Jedno procento obyvatel mêstatvo‡í cizí
státní p‡íslu¿níci. Nejçastêji tojsouobçané
Slovenské republiky( 58), Ukrajiny(43),
Vietnamu ( 20) a Polské republiky ( 18).
Podle p‡edbêænÿch vÿsledkûsçítání má
svitavskÿ okres nejvy¿¿í podíl vê‡ících ze
v¿ech okresû Pardubického kraje. Naproti
tomu okresní mêsto má nejvy¿¿í podíl osob
bez vyznání mezi mêstysvitavského okresu
- více neæ 62 %. Jen nêkolikobcí na Svitavsku
a Moravskot‡ebovsku má podíl vy¿¿í. Mezi
vê‡ící se za‡adilo 23 % muæû a 31 %æen,
údaje o vyznání neuvedlo 11 %obyvatel
mêsta. Dominantní postavení má mezi vê‡ící mi Církev‡í mskokatolická, k níæ se hlásí
84, 4 %vê‡ících, na dal¿ích místech jsou
Çeskobratrská církev evangelická - 6,3 %
vê‡ících, Církev çeskoslovenská husitská
- 1,4 %atémê‡ 1 %vê‡ícíchse hlásí k Pravoslavné církvi. O polovinu ménê lidí se
p‡i sçítání p‡ihlásilo k náboæenské spoleçnosti Svêdkové Jehovovi ( 22 osob).
(pokraçování p‡í¿tê)

ovdovêlÿch
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RNDr. Petr Dêdiç

vedoucí úze mního zastoupení ÇSù

• 9. 11. hasiçi odstrañovali následky
sráæky dvou osobních automobilû na k‡iæovatce ulic Ustadionu a dr. E. Bene¿e
• 9. 11. odstrañovali následky závaæné
dopravní nehody na ulici Poliçské, kde do¿lo ke dvêma s mrtelnÿmzranêní m
• 14. 11. byl zlikvidován poæár malého rozsahu jednoduchÿmi hasební mi
prost‡edky rovnêæ na ul. Poliçské, kde
ho‡ely, pravdêpodobnê od svíçek, kytice
a suchá tráva ( po p‡edchozí tragické nehodê)
• 15. 11. do¿lo k poæáru elektrické rozvodnésk‡ínê nachodbê domunaulici Di mitrovovê v dûsledkuzateçení vodyz prasklého
vodovodního potrubí

• 15. 11. pomohli hasiçije‡ábemnaloæit
havarované osobní vozidlo na dvo‡e Policie
ÇR na vozidlo odtahové sluæby
• 18. 11. jednotkazaji¿ƒovala místo dopravní nehody na ulici Riegrovê atéhoæ dne
byl transportován pacient do sanity ZZS na
ul. Kpt. Nálepky
• 19. 11. hasiçi provedli p‡edléka‡skou
první pomoc a vyprostili zranêného ‡idiçe
po dopravní nehodê na ul. Praæské a p‡edali jej do péçe ZZS
• 28. 11. do¿lo k poæáru v rodinné vile
na ulici Slovenské; p‡íçina vzniku poæáru
je zatí mv ¿et‡ení, není vylouçenatechnická závada elektrospot‡ebiçe.

m
jr. Bc. Petr Pelí¿ek
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ùkolem mêstské policie p‡i zabezpeçování místních záleæitostí ve‡ejného po‡ádku
jei dohlíæení na dodræování pravidel obçanského souæití. Komentovat tento problé m
a p‡íslu¿né pravomoci p‡i jeho ‡e¿ení je
pomêrnê sloæité. Zhruba holze rozdêlit do
t‡í skupin, i kdyæ v urçité situaci se mohou
vzájemnê prolínat. Jednakje to naru¿ování
obçanského souæití osob na ve‡ej né mprostranství, dále souæití mezi sousedy a v neposlední ‡adê pak naru¿ování mezilidskÿch
vztahû mezi osobami blízkÿmi. Naru¿ování
obçanskéhosouæití nave‡ejnémprostranství
se pohybuje v rovinê drobného ublíæení na
zdraví, nepodloæeného obvinêní z p‡estupku, hrubého chování, schválností apod. Tyto
p‡estupky mûæe stráæník ‡e¿it blokovÿm‡ízení m, to znamená uloæit na místê pokutu.
P‡estupky mezi osobami blízkÿmi a mezi sousedy bÿvají çastosloæitêj¿í. Vêt¿inoujsoutyto
záleæitosti spojené s verbální mi uráækami,
napadání m apod. Pokud se úçastníci sporu
nemohou dohodnout, je lépe zajistit klidovÿ
stav a vêc p‡edat p‡íslu¿né mu orgánu, p‡ípadnê doporuçit po¿kozené mu, aby se na
p‡íslu¿nÿorgán obrátil sám(v tomto p‡ípadê
sejedná o p‡estupek projednávanÿ pouze na
návrh). Ze zku¿enosti ví me, æe p‡íjezd policie p‡i drobnÿch pûtkách mezi sousedy çi
v rodinê pouzezajistí momentální zklidnêní,
ale problémsamotnÿto nevy‡e¿í. Záleæí p‡edev¿í mnalidech, zda ajakjsou ochotni se
domluvit. Stráæníci samoz‡ej mêtéæ preventivnê dohlíæejí, aby na ve‡ejnÿch prostranstvích
k hrubému naru¿ování obçanského souæití
nedocházelo.
Dal¿í múkolemstráæníkû na úseku ve‡ejného po‡ádkuje odhalovat p‡estupky a v rozsahu stanovenémzákonem o obecní policii
za nê ukládat a vybírat pokuty v blokovém
‡ízení. Za co konkrétnê mûæe stráæník uloæit
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pokutu, uvede me aæ p‡i podrobnêj¿í mpopisujednotlivÿch çinností mêstské policie.
P‡i udêlení pokuty v blokové m‡ízení je
stráæník povinen vydat pokutové bloky
v hodnotê uloæené pokuty. Pokud projednání zji¿tênÿch p‡estupkû není v kompetenci
stráæníkû, jsou povinni tyto p‡estupky p‡edat p‡íslu¿nému správní mu orgánu. Nejçastêji to bÿvá referát okresního ú‡adu pro
p‡estupky v oblasti bezpeçnosti a plynulosti
silniçního provozu. Komisi k projednání p‡estupkû rady mêsta Svitavy jsou p‡edávány
p‡estupky, které se tÿkají poru¿ení vyhlá¿ek
mêsta, p‡estupky proti ve‡ejnému po‡ádku,
obçanskému souæití a majetku. P‡estupky
mohou bÿt p‡edány také nêkterému dal¿ímu orgánu, pokudje k projednání zákonem
urçen.
Poslední múkolemna úseku zaji¿ƒování
ve‡ejného po‡ádkuje upozorñovaní fyzickÿch
a právnickÿch osob na zji¿têné nedostatky
a podle konkrétní situace çinit opat‡ení kjejich odstranêní. Tohoto oprávnêní i povinnosti vyuæívají stráæníci nejçastêji. ”e¿í tak
rûzné vêci, kdyje¿tê nenastal závadovÿ stav
v trestnê- právní rovinê, ale reálnê hrozíjeho vznik.
K. Çupr

• Bêhe m prvních çtrnácti dnû mêsíce

prosince vyjely hlídky mêstské policie

os mkrát k ‡e¿ení drobnÿch krádeæí v ob-

chodech. Sedmi pachatelûmbyla na místê
uloæena bloková pokuta. P‡i ‡e¿ení p‡e-

stupku muæe z Teplic, kterÿ byl p‡istiæen
p‡i krádeæi v Bille 5. 12., vy¿lo najevo, æe

je podez‡elÿz krádeæí v nêkolika dal¿ích
mêstech. Byl proto p‡edveden na Policii

ÇR.

• 10. 12. byl p‡edveden na Policii ÇR

a následnê p‡evezen na záchytnou stanici

podnapilÿ muæ, kterÿ v poledne budil ve-

‡ejné pohor¿ení v restauraci na námêstí.

• 8. 12. p‡edali stráæníci Policii ÇRozná-

mení o podez‡ení ze spáchání trestného çinu

podvodu. Neznámÿ muæ a æena vylákali na

star¿í paní zapûjçení çástky 8tisíc korun na
údajnouopravuauta, kteréseji mporouchalo
na cestê. ùdaje, které dotyçné paní poskytli,

byly samoz‡ej mê fale¿né, vçetnê neexistují-

cího telefonního çísla.

• 8. 12. v 19: 25 vyjela hlídka na æádost

ostrahy objektu SvitapJ. H. J. na ulici Roose-

weltovu. Podez‡ení, æe zde vznikl poæár se

ukázalo pravdivé, byli proto p‡ivoláni hasiçi

i Policie ÇR.

M
. Sádlíková

Dokonçena II. etapa kamerového
monitorovacíhoKrom
sy
stému
Poçátke mprosince byla dokonçenainêinstalace kamer bylotaké zrealizo-

stalace dal¿ích dvou kamerovÿch bodû ve
Svitavách. Kamery byly umístêny na ulici
Di mitrovovê a Marie Puj manové, kde budou
nep‡etræitê monitorovat p‡edev¿í mprostranství autobusového nádraæí a çást sídli¿tê
u nádraæí ÇD. Mêsto Svitavyzískalo narealizaci projektu dotaci ze státního rozpoçtu ve
vÿ¿i 700. 000 Kç.

Dvêmafotografiemi M. Báçi se vrací me k 1. roçníkusoutêæe BPrávo na kaædÿ denC, kterÿse 29. 11. 2001
uskuteçnil z iniciativy komise prevence kri minality dne 29. 11. 2001. Soutêæe se zúçastnily v¿echnysvitavské základní ¿koly a gymnázium. Soutêæilo se ve çty‡çlennÿch druæstvech a putovní pohár si odnesli
soutêæící ze Z¢ na Sokolovské ulici, kte‡í se umístili na první m místê. Druhé místo obsadili æáci z GymnáziaSvitavy, na3. místêskonçilo druæstvoze Z¢nanám. Míru. Vdal¿í mpo‡adí se umístili æáci Z¢ Riegrova,
Z¢ na T. G. Masaryka ajako poslední skonçilo druæstvo ze Z¢ na Felberovê ulici.
¢árka ”eho‡ová

váno vel mi vÿznamné systémové opat‡ení, ato
p‡ipojení celého systému pomocí mikrovlnného p‡enosu dat na Policii ÇR. Toto v republice
zatí mojedinêlé ‡e¿ení, kdy obê policie mohou
BhlídatC mêsto, umoænilojiæ existující poçítaçové propojení mêstské policie a O” PÇR
Svitavy v rámci metropolitní sítê.

KPPK

st rana 8

s v i t a v s k ÿ k u l t u r n í a i nfo r ma ç n í

l e de n 2 0 0 2

mês í ç n í k

Volejbalovÿ çeskÿ pohár aneb tak jsme to dokázaly
Druæstvo star¿ích æákyñ volejbalového
oddílu TJ Svitavy se mêlo v uplynulé m
roce nebÿvale k svêtu. Prostê se çinilo.
As dêvçaty se samoz‡ej mê çinili i jejich
trené‡i Ji‡í Kry¿tûfek a Iveta ¢paçková.
Dovedete si p‡edstavit zvládat na tréninkut‡ikráttÿdnê kolempatnácti rozjívenÿch (nêkdy ‡íkám potichu zdivoçelÿch)
BsleçenC, kterÿmje 13 aæ 14let? Achcete-li, aby va¿e práce k nêçemu byla, pak
to znamená pochopitelnê trávit s ni mi soboty a nedêle na mistrovskÿch utkáních,
turnajích, prázdniny na soust‡edêních. Je
to protrenéry krásná práce s velkouzodpovêdností a p‡edpokládá obrovskou obêtavost.
Ale ty nervy zalaj nou, to nikomu nep‡eji!
Kdo nêkdy trénoval, ví, o çempí¿u.
Takty Bna¿e volejbalové sleçnyC si vedou úspê¿nê v krajskémp‡eboru. Po polovinê soutêæe jsou na 2. místê se stej nÿm
poçtembodûjako vedoucí druæstvo soutêæe VK Lan¿kroun.
Dlouhojs me zvaæovali, jestli uæ s druæstvembojovat o úçast v Çeskémpoháru, nebo

ne. Je to nejvy¿¿í nemistrovská soutêæ v ÇR,
úçast si vybojuje vædy 24 nejlep¿ích druæstev
v republice. Nakonec js me se rozhodli pokusit se. Projít úspê¿nê nároçnou kvalifikací, které se koncemlistopadu zúçastnilo 56
druæstev, nebylovûbecjednoduché. Up‡í mnê
p‡iznávám, celé t‡i dnyjsemji mvolejbalovê
dræela palce, ale v úspêchjsemmoc nevê‡ila.
Systém kvalifikaceje p‡i tak vysokém
poçtu úçastníkû vel mi sloæitÿ. V P‡erovê se
hrálo ve dvou halách (ani jedna není tak
krásnájako ta na¿e) a v os mi têlocviçnách.
Vjedné ze 14 základních çty‡çlennÿch skupin dosáhlo na¿e druæstvo têchto vÿsledkû:
Svitavy −Frÿdek Místek 0: 2, SY− Havlíçkûv
Brod 2: 1, SY− Uniçov 2: 0, SY− Kolín 2: 0.
Znamenaloto 2. místo a postup do semifinálové skupiny(celkem6). V ní hrálosvitavské druæstvo takto: SY − Çeské Budêjovice
2: 1, SY− Lan¿kroun 1: 2, SY− NH Ostrava 1: 2, SY− P‡erov B 1: 2, SY− Most 2: 1.

Vÿsledky znamenaly 4. místo v této skupinê.
Hráçky bojovaly nejen se soupe‡kami,
ale v nároçnémt‡ídenní m maratónui s únavou, místy s domnêlou nespravedlivostí rozhodçích. Hrály celkem¿estkrát tie break,
a v nê m se nêkdy dêjí vêci!!! Po vítêzstvích s mích, po poráækách slzy (i trenérka breçela!), tak to v P‡erovê vypadalo.
Nej dûleæitêj¿í byl ale závêr. Na¿e dêvçatasi úçast v Çeskémpoháru vybojovala.
Je to velkÿ úspêch a myji mbudeme v samotné soutêæi (5 nároçnÿch dvoudenních
turnajû) urçitê dræet palce.
Çeskÿ pohár v kvalifikaci vybojovaly:
Aniçka Barto¿ová, Jana Dostálová, Pavla
Pásková, KristÿnaJílková, MartinaJe¿inová,
Gabriela Andrlíková, Kamila Zme¿kalová,
Daniela Viternová. Trené‡i: Ji‡í Kry¿tûfek, Iveta ¢paçková.
Marcela Seze mská

Novoroçní volejbalovÿ
@Toner cup 2002A
ve Svitavách

Vsobotu 12. ledna 2002 se uskuteçní
ve sportovní hale BNa St‡elniciC za úçasti
domácího druæstva muæû TJ Svitavy volejbalovÿturnaj druæstev muæû z I. a II. ligy.
ùçast na turnaji p‡ijalajako souçást p‡ípravytakéjuniorská reprezentace ÇR, která bude v kvêtnu bojovat v Rize o postup
na ME juniorû. Dále se turnaje zúçastní
druæstva, která budou reprezentovat 10
mêst ÇR−SKVolejbal Brno a Sokol Çernovice z Brna, SK UP Olomouc, VSK Staré
Mêsto, Polyma Group Hradec Králové, VK
Thyssen Letovice, TJ Tatran Fosfa Po¿torná, VK Spartak Choceñ, TJ Sokol Çeská
T‡ebová, TJJiskra ùstí n. O. ajako hostitel
druæstvo muæû TJ Svitavy. Vedle kompletní
sestavy nejlep¿ích talentû çeského volejbalu diváci uvidí ‡adu zku¿enÿch volejbalovÿch matadorû. Turnaj se zároveñ stane
p‡ehlídkouligovÿch hráçû z nejbliæ¿ího regionu a bude opravdutêækouzkou¿kou pro
domácí druæstvo.
Toner Cup 2002zaçíná v sobotu 12. ledna od 9: 00 hod. Hrát se bude ve 4 skupinách pot‡ech druæstvech a prvá dvê druæstva ze skupin postupují do závêreçného
playoff. T‡etí ze skupinse utkají o umístêní na 9. −12. místê. Bude se hrát na v¿ech
t‡ech h‡i¿tích ve sportovní hale, takæe divák si jistê p‡ij de na své.
Zdenêk Cikrdle

Pozvánka na sportovníakce v lednu
SO5. 1.

NE 6. 1.

Ko¿íková: TJ Svitavy −Jiæní Çechy (16: 00 − ÇL st. miniæáci, hala Na St‡elnici)
Ko¿íková: TJ Svitavy −Jiæní Çechy ( 9: 00 − ÇL st. miniæáci, hala Na St‡elnici)

¢achy:

¢K Svitavy BBC −Jiskra ùstí n. O. BCC ( 9: 00 − salonek restaurace Astra)

Volejbal:

TONER CUP 2002, ( 9: 00 − volejbalovÿ turnaj muæû, hala Na St‡elnici)

SO12. 1. Ko¿íková: TJ Svitavy − Stêæery (10: 00 a 12: 00 − obl. p‡ebor ml. miniæáci, hala Na St‡elnici)
NE 13. 1. Kopaná:

TJ Svitavy − mlad¿í æáci ( 9: 00 − halovÿ turnaj, hala Na St‡elnici)

SO19. 1. Ko¿íková: TJ Svitavy − Æamberk (10: 00 a 12: 00 − obl. p‡ebor ml. æáci, hala Na St‡elnici)
NE 20. 1. Kopaná:

¢achy:

SO26. 1. Volejbal:

TJ Svitavy − star¿í æáci ( 9: 00 − halovÿ turnaj, hala Na St‡elnici)

¢K Svitavy BAC − Sp. OEZ Letohrad ( 9: 00 − salonek restaurace Astra)
TJ Svitavy − Lan¿kroun ( 9: 00 − KP æeny, hala Na St‡elnici)

Ko¿íková: TJ Svitavy − Chrudi m(13: 30 a 15: 00 − obl. p‡ebor st. miniæáci, hala Na St‡elnici)
TJ Svitavy − Tesla Pardubice (17: 30 − obl. p‡ebor muæi, hala Na St‡elnici)

NE 27. 1. Ko¿íková: TJ Svitavy − Choceñ (10: 00 − obl. p‡ebor muæi, hala Na St‡elnici)

J. Petr
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