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REGIONTOUR 2002Jakov p‡edcházejícíchletechsei letos
vednech10. - 13. lednakonal v Brnêvele-
trh �Regiontour!, jehoæ hlavnímsmyslem
je setkávat se s cestovními kancelá‡emi,
p‡edstavit jimjednotlivé regiony a nabíd-
nout turistickyzajímavá místa. Vleto¿ním
roce se svitavskÿregionp‡edstavil ve spo-
leçné expozici v¿echokresû Pardubického
kraje na plo¿e o sto t‡iceti dvou metrech
çtvereçních. Informace ojednotlivÿchre-
gionech zde poskytovali zástupci mêst
aokresních ú‡adû, k dispozici bylo mnoæ-
ství propagaçních materiálû, probíhali do-
provodnÿkulturní program. Vdobê konání

vÿstavy se uskuteçnila mnohá vzájemná
setkání p‡edstavitelû mêst, zástupcûkrajû.
Zejménav prvníchdvoudnech, kdybyl ve-
letrhurçenodbornéve‡ejnosti. Takéstaros-
ta Svitav Václav Koukal a místostarostka
MarcelaSezemskávyuæili svénáv¿têvykroz-
hovorûm, ato nejens p‡ednostou okresní-
hoú‡adu VáclavemOlbertem(nasnímku).
Jakovÿraznÿpoznateksi z veletrhup‡ivezli
p‡esvêdçení, æe celÿ region má co nabíd-
nout, rozkládáseodVysoçinyaæpo Orlické
hory, jezde dostatekturistickyzajímavÿch
akcí i kulturníchpamátek.

-svo-

Investice
se osvêdçily
Hory krásného snêhu, sáñkující a do-

vádêjící dêti, nad¿ení bêæka‡i ve stopách
nebo ugrogu v p‡íjemnémprost‡edí Ros-
niçky, ale i ne¿ƒastní ‡idiçi, kte‡í leckdy
nemêli kde zaparkovat, çi chodci, kte‡í
provádêli nachodnícíchnejroztodivnêj¿í
taneçní figury. To byl obraz Svitav posled-
níchtÿdnû.

”eknête, i kdyæs tímsnêhembylypotí-
æe, nebylyty dva mêsíce pravé zimy krás-
né?

Nêkdo se tetelil radostí, jinÿmnaska-
kovalyvrásky. Onoudræet sjízdnév¿echny
ulice, kontrolovat chodníky, semtamnêko-
mu p‡ipomínat, æe i jejich chodník si za-
slouæí pravidelnou �hygienu!, to bylajen
jednaçást starostí. Alecobudeajaktobu-
de, aæ zaçneleto¿ní bohatásnêhová nadíl-
katát!? Uæ se stalo. Poslední lednové dny
daly krásné zimê po‡ádnê nafrak.

Prudkétání avydatnÿdé¿ƒ prohloubi-
ly vrásky, p‡inesly napêtí a hlavnê otázky.
Osvêdçísev¿echnaopat‡ení avelkéinves-
tice, které se za poslední t‡i rokyve mêstê
provedly? Pomûæezvÿ¿ení retençní schop-
nosti rybníka Rosniçka, otev‡ení a p‡eloæe-
ní koryta‡ekySvitavyv místê bÿvalé ¿koly
azbudování retençní nádræev Laçnovê pod
Kovo¿rotem?

Pomohly. As velkourezervou! Vodahlad-
ceodtekla. As níi obavyavráskytêch, kte‡í
za chod mêstazodpovídají. Tato zku¿enost
máp‡inést klidp‡edev¿ímtêm, kte‡í v do-
tyku se Svitavou a Laçnovskÿmpotokem
æijí. Ato byl úçel!

M. Sezemská, V. Koukal

�ZEMë PRO VNOUÇATA
- Srdcenízkoenergetickéhodomu+Taksejmenujesoutêæ, v níæ mêsto Svi-
tavyzískalo dal¿í, celkemjiæ páté, prestiæ-
ní ocenêní. Soutêæ vloñskémrocevyhlási-
laÇeskáspoleçnost protechnickáza‡ízení,
Çeská energetická agentura a Státní fond
æivotníhoprost‡edí vespolupráci s nevlád-
ní agenturou SEVEn, o.p.s. Cílemsoutêæe
bylo najít nápaditá komplexní koncepçní
‡e¿enísystémutechnickéhoza‡ízení nízko-
energetickéhobytovéhodomu, kteráby moh-
lav budoucnosti slouæitjakovzorová‡e¿ení.

MêstoSvitavyzískaloprvní místov kate-
gorii realizovanÿch projektû nízkoenerge-
tickÿchbytovÿch(rodinnÿch) domû, atoza
domky holandskéhotypu, které byly po-
stavenyvlokalitê NaVêjí‡i. Starosta mêsta
v polovinêlednav Prazep‡evzaljednuçást
ocenêní - finançní odmênu 10.000 korun,
vlastní cenuhodlásámp‡edsedaporotyp‡e-
dat nanejbliæ¿ímzasedání Okresní hospo-
dá‡skékomory. Dal¿í podrobnosti p‡ineseme
p‡í¿tê. -svo-

VKINë VESMïR: PROJEKT100
JARNïABONENTNïDIVADELNïCYKLUS

DNES ÇTëTE:
Mêstskÿú‡adnazaçátkuroku • In-
formacez HZSa mêstsképolicie •
Prûbêænévÿsledkysçítánílidu2001
(pokraçování) • Çinnost ochráncû
p‡írody • Vÿsledkyprûzkumu/HE-
LEN3• Pozvánkanasportovníakce
• Kulturní kalendá‡LUCERNA



s vi t avs kÿ k ul t ur ní a i nfor maçní mês í ç ní ks t r a na 2 ú nor 2 002

Zaçátekroku na mêstskémú‡adê se z po-
hledunoviná‡ejevíp‡íli¿poklidnÿm, nikdone-
máæádnézprávy, není oçempsát. Rada mêsta
zasedá28. ledna, tojedlouhopouzávêrce, za-
stupitelstvobudeaævpolovinêúnora. Opravdu
není oçempsát? Coasi dêlají v¿ichni ti ú‡ed-
níci naradnici? Co projednotlivé odboryzna-
menázaçátekroku? Acojeçekávjehoprûbê-
hu? Za¿lijsmesezeptat azdejsouodpovêdi:

Bc. Milena Brzoñová, vedoucí odboruvnit‡-
níchvêcí:

Leto¿ní rok bude pro celÿ odbor velice
nároçnÿ, protoæenás çekají dvojevolby. Jed-
nakto budouvçervnuvolby do Poslanecké
snêmovny Parlamentu ÇR, vlistopadu pak
volbydoobecníchzastupitelstev. Novêschvá-
lenÿ zákon o volbách do obecních zastupi-
telstev mimojiné vÿznamnê upravil zpûsob
podávání, provê‡ování aregistraci kandidát-
níchlistin. Podle nového zákonaje ve¿kerá
agenda vreæimu vÿkonu státní správy, tzn.
æe kandidátní listiny nebudou registrovány
naobecníchú‡adech, alenapovê‡enÿchobec-
ních ú‡adech. Vÿjimkoujsou obecní ú‡ady,
kdejsouz‡ízenyalespoñdvaodbory. Proná¿
odbor to znamená, æe budeme registrovat
kandidátnílistinypro dvacet pêt obcí, které
spadají dona¿ehosprávníhoobvodu, aloso-
vat po‡adí volebních stran na hlasovacích
lístcích. Pro tyto obce budeme zaji¿ƒovat
rovnêæ tisk hlasovacíchlístkû.

Vzhledemktomu, æe vjedné obci v na-
¿emspádovémobvodudo¿lokvÿraznémusní-
æení poçtu zastupitelû ajejí zastupitelstvo
podle platnÿchzákonûnemûæefungovat, pro-
bêhnouv dubnuvtétoobci novévolby. Tyto
volbyvyhla¿uje ministrvnitraapro ná¿ odbor
to budouvolbyzku¿ební, na nichæ se bude-
meuçit a praktickyp‡ipravovat nato, conás
bude çekat vlistopadu.

Milu¿e Bahrynovská, vedoucíodboru?nancí
acen:

Vpolovinêloñskéhoprosincebylschválen
rozpoçet mêsta pro leto¿ní rok, jehoæ tvorba

Mêstskÿú‡ad na zaçátku roku aneb jen zdánlivÿklid
nás zamêstnávalaod‡íjna, maliçkojsme si
oddechli aznovujsmevjednomkole. Ukon-
çuje se rok 2001, provádí se sesouhlasení
ve¿kerÿchzûstatkûnaúçtech, vyçíslují se po-
hledávky azávazkya p‡ipravují se poslední
návrhynaúpravurozpoçturoku2001. P‡ipra-
vují se také podklady pro rozbory hospoda-
‡eníjednotlivÿchorganizací a odborû, které
pakbudouzpracoványdozprávyo vÿsledku
hospoda‡ení. Dañové vÿnosy za rok 2001
dopadlydob‡e, mámep‡íjmyvy¿¿í, neæjsme
oçekávali, takæe vy¿¿í budei p‡ebytek hos-
poda‡ení. Pouæití v¿ech têchto prost‡edkû
bude p‡edmêtemfinançního vypo‡ádání za
rok2001 a návrhnajejichvyuæití budesou-
çástí zprávyo vÿsledcích hospoda‡ení.

Krozpoçturoku2002seje¿têzpracovává
vÿhledovÿpláninvesticnaobdobíçty‡aæpêti
let. Podkladyprojehovytvo‡ení p‡edloæíorga-
nizace avedoucí odborû do konceledna.

Roman Poláçek, zástupce vedoucího odboru
vÿstavbya územníhoplánování:

Odborje vrámci p‡enesené pûsobnosti
stavebnímú‡ademprot‡ináct okolníchobcí.

Zdálobyse, æevzimnímobdobí musí bÿt
naodboruvÿstavbynaprostÿklid, aleneníto
tak. Sicesevtomtoobdobí nevydávají staveb-
ní povolení vtakové mí‡e,jakovostatníchob-
dobích, p‡evládají spí¿e kolaudace staveb,
prodluæovánílhût kdokonçení staveb, ohlá¿e-
ní apod., oto více práce máme v¿akse ¿et‡e-
nímrûznÿchstíæností a podnêtû. Ve vêt¿inê
têchtop‡ípadûalenení hlavnímdûvodemke
stíænosti problémse stavbou, p‡i místních¿e-
t‡eníchsetotiæ vêt¿inou�‡e¿í! dlouhotrvající
sousedské spory astavbaje zdejenomzá-
minkou. P‡esto se i vtêchto p‡ípadechsnaæí-
me o dosaæení vzájemné dohody. Vprûbêhu
únorajiæoçekávámezvÿ¿enoup‡ípravunasta-
vebníçinnost astímsouvisející nárûstæádostí
kvy‡ízení. Zvelkÿchakcí, které budemepro-
jednávat, lzezmínit územní ‡ízení pro druhou
etapuprotipovodñovÿchopat‡ení na‡ece Svi-
tavê aprvní etapurevitalizacesídli¿tê Lány.

Naoddêlení dopravyprobíhákoordinace
plánovanÿchinvesticsprávcûsítís plánova-
nÿmi zásahy do komunikací a k projednání
se rovnêæ p‡ipravují podklady pro úpravu
podmínekpropovolování zvlá¿tníchuæívání
komunikací. Prûbêænê se ‡e¿í problémy se
zimníúdræboukomunikacíasamoz‡ejmêpro-
bíhá bêænáçinnost.

Mgr. Ji‡í Petr, vedoucíodboru¿kolství, kultu-
ry, sociálníchvêcí azdravotnictví:

Pro vêt¿inu pracovníkû, respektive pra-
covnicodborujezaçátekrokuzcelanormál-
ní a plnÿrutinní çinnosti. Sociální oddêlení
navíczahajujeprvnízedvouroçníchkontrol
vÿplat sociálníchdávek(jejichoprávnênos-
ti), samosprávê Klubu dûchodcû pomáhá
p‡ipravitjehovÿroçní çlenskouschûzi. Uby-
tovna pro bezdomovceje zcela naplnêná,
obsazenoje v¿ech patnáct míst. Spoleçnê
s vedoucímnoclehárny p‡ipravujeme vÿbêr
dal¿ích�civilká‡û! prosluæbynaubytovnê,
ti souçasní koncemb‡ezna konçí.

Pracovnici naúsekukulturyubylo práce
(oproti loñskémulednu) poté, cojsmezve‡ej-
nili informaceotomboláchas nimi spojenÿch
povinnostech. Tombolytémê‡ nejsou po‡ádá-
ny, zûstalojen minimum. Vêt¿inapo‡adatelû
p‡echází natzv. jiné akce o ceny, které pod-
léhají oznamovací povinnosti p‡íslu¿nému
finançnímuú‡adu. Blíæíseopêtobdobí poutí
a naodboruseobjevují provozovateléatrak-
cí, abysi zajistili plochy pro své produkce.

Naúseku¿kolství p‡ipravujemespoleçnê
s odborem mêstského stavitele plán inves-
tiçníchakcí a údræby¿kolskÿchza‡ízení. Le-
to¿ní nejvêt¿í akcí bude první etapa opravy
fasádyZákladní ¿kolynaT. G. Masaryka,je-
jíærozpoçet seblíæí ket‡emmilionûm, druhá
etapaopravy probêhne p‡í¿tí rok. Pokraçují
práce na opravách prostor po Pedagogicko
psychologicképoradnê, kdevznikají prostory
pronultéroçníkyspeciální ¿koly. Dálechys-
táme vyhlá¿ení ankety sportovec roku aza-
çínámep‡ipravovat oslavydesátéhovÿroçí
podepsání smlouvy o partnerskÿchvztazích
s holandskÿmmêstemWeesp, kterép‡ipa-
dají naleto¿ek. Vbêhujsoutakép‡ípravyna
konkretizaci a podpis partnerské smlouvy
s Okresnímú‡ademv Banské ¢tiavnici, çe-
kámejejich náv¿têvuve Svitavách.

Ing. Marek Anto¿, vedoucí odboruæivotního
prost‡edí:

Teâvpolovinêlednazaçal odchyt holubû,
probíhat budeaædokonceúnora. Odchytová
místajsounainstalovánanasilu, nanemoc-
nici a najednomdomênanámêstí. Takép‡i-
pravujeme dal¿í plynofikaci ve mêstê,jedná
seo çty‡i úsekyve mêstêseçty‡mi aæ sedmi
domy. Jejich obyvatelejsme seznámili s pod-
mínkami p‡ipojení apokud budou mít zájem,
budemejednat s plynárnami o provedení ply-
nofikace. Zpracovávámepostupnêdocházejí-
cí p‡iznání k poplatkuzaodpadya poplatky
vybíráme. Nakvêtenopêt p‡ipravímezprávu
o stavuæivotního prost‡edí ve mêstêformou
roçenky, kterou po projednání vzastupitel-
stvu budou moci bezplatnê získat i zájemci
z ‡adobçanû mêsta.

VolbydoSenátuvroce2000: Jednazokrsko-
vÿchvolebníchkomisízaçínápoçítat vÿsledky.
Fotoçlenkomise.

Partnerské mêsto Weesp-jedenz mnohazve-
dacích mostû
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RudolfGrim, vedoucíodboruæivnostenského:
Kromêzpracovávání bêænéæivnostenské

agendyprovádíme navíctransformaceæivnos-
tenskÿch oprávnêní (p‡ejmenování p‡edmêtû
podnikání) æivností volnÿch ohla¿ovacích po-
dlena‡ízenívlády, kteréjevplatnosti od1. led-
naloñskéhoroku. Uvedenétransformace se
provádípoprojednánís podnikatelem, p‡içemæ
æivnostenskÿú‡ad mápovinnost dot‡ílet od
úçinnosti na‡ízení nahradit stávající æivnos-
tenskáoprávnêní,jejichæ názevp‡edmêtupod-
nikání neodpovídá na‡ízení vlády, za nová.
Vpraxi toznamená, æe nap‡íkladæivnosten-
skéoprávnêní nap‡edmêt podnikání �koupê
zboæízaúçelemjehodal¿íhoprodejeaprodej!
mûæe bÿt po projednání transformováno aæ na
nêkolik æivnostenskÿch oprávnêní, která se
kpûvodnímuæivnostenskémuoprávnêní vzta-
hují. V¿echnataktovydanáæivnostenskáopráv-
nêní sicenyní obdræí podnikatel zdarma, ale
provedení zmêntêchto oprávnêníjejiæ zpo-
platnêno. Transformacejsouvzhledemkorga-
nizaçní açasovénároçnosti provádênypostup-
nê, vædypoprojednánís podnikateli, nap‡íklad
kdyæ p‡ijdouohlásit nêjakouzmênu; postupnê
ale budouktomuto projednání zváni.

Vsouçasné dobê zpracováváme také vêt¿í
mnoæství ohlá¿ení, tÿkajícíchse p‡eru¿ení provo-
zováníæivnosti. Potvrzenío p‡eru¿eníprovozová-
níæivnosti bÿvápoæadovánonap‡íkladp‡i p‡izná-
ní nêkterÿchsociálníchdávek, kompenzací apod.
Zdenêk Pokladník, vedoucí odboru mêstské-
hostavitele:

Nana¿emodboruje nejvíc prácevædycky
na zaçátku roku, protoæe se dêlá kompletní
p‡íprava celéhoroku, nejenvÿstavby, oprav
a údræbybytû. Takévedoucí odborûvrámci
svép‡ípravyplánuoprav, údræbyav¿eho, co
mají p‡ipravit, p‡ijdous poæadavky. Nazaçát-
ku února bude zahájena revitalizace domu
M. Pujmanovénasídli¿ti unádraæí. P‡ipravuje
sestavbatzv. �mêstskévily!s deseti byty, do-
konçujese projekt provÿbêrové‡ízení, násle-
dovat bude stavební povolení; doba vÿstav-
bysep‡edpokládájedenrok. Pokudzískáme
dal¿í dotaci, p‡ipraví se vÿstavbadal¿í, t‡etí
�mêstskévily!, takydal¿íhobytovéhodomu
- sekce �J!. Kromê toho zaji¿ƒujemeje¿tê
bêæné akcejednotlivÿchodborû. Velkÿobjem
prací p‡edstavujep‡ípravapodkladûproener-
getické audityataké cenové propoçtypro po-
t‡ebyreformyve‡ejnésprávyjakopodkladpro
dal¿írozhodovánío budoucímumístêníú‡adu.
DanielaHrnçí‡ová, p‡edsedkynêkomisekpro-
jednáváníp‡estupkû:

Podle novelytrestníhozákona, která na-
byla platnosti 1. ledna, jsoujako p‡estupky
kvalifikoványmajetkovédelikty, p‡i nichæ¿ko-
dadosahujeçástkydopêtitisíckorun, zatímco
p‡edtímto bylo dovÿ¿e dvoutisíc korun. Za
leto¿níchprvníchpatnáctdnûuæjsmeobdræeli
çty‡i p‡estupkypodle novely, takæe pûvodnê
odhadovanÿnárûst o patnáct p‡estupkûzarok
bude urçitê vy¿¿í. P‡estoæe se nemêní p‡es-
tupkové‡ízení, kteréjepronásjiærutinou, víme,
æetyto�nové!p‡estupkybudousloæitêj¿í aná-
roçnêj¿í naprojednávání. Vsouçasnédobêtaky
�vylaâujeme!propojení poçítaçovéhoprogramu
prop‡estupkys programemevidencepísemností.

J. Svobodová

Nep‡ehlédnête!
Uzavírka pê¿í komunikace
Vdobê od 4. února do 15. b‡ezna 2002

budeprobíhat kácenítopolovéhostromo‡adí
uzahrádekuStudeného potokapod Gorkého
ulicí. Zdûvodu manipulace se d‡evemz po-
kácenÿchstromûbude vprûbêhu kácení nê-
kolikrát zcela uzav‡ena komunikace pro pê¿í
spojující ulici Gorkého s ulicí Jugoslávskou.
P‡ed kaædÿmuzav‡enímbudou s p‡edstihem
instaloványinformaçnítabuleapotéi zábrany.

Dêkujeme za pochopení.
Technické sluæby mêsta Svitav

P‡ipomínáme
v¿emobçanûmmêsta, æe do 28. únorajsou
povinni p‡edloæit p‡iznání k poplatkuzako-
munální odpad. Souçasnê mohouuhradit po-
platek, kterÿ çiní 372 Kç za kaædoutrvale
bydlícíosobu. Nejpozdêji do31. b‡eznajenut-
nouhradit buâjednorázovêcelÿpoplatek, ne-
bojeho polovinujako první splátku. Druhá
splátkamusíbÿtzaplacenanejpozdêji 30. zá‡í.

Stejnêjako vloñskémroce i letos byly
vrozpoçtu mêsta vyçlenêny prost‡edky na
poskytnutí p‡íspêvku na úhradu poplatku
zakomunální odpadrodinámset‡emi avíce
nezaopat‡enÿmi dêtmi. P‡íspêvek ve vÿ¿i
372 Kçnat‡etí akaædédal¿í dítêbudevypla-
centêmrodinám, kterévestanovenémtermí-
nuuhradí poplatekvplnévÿ¿i ao p‡íspêvek
poæádají. Rodinám, za nêæ poplatek hradí
spoleçnÿzástupce(vlastníknebosprávceby-
tového domu), bude p‡íspêvekvyplacenna
základêpodanéæádosti vedvoupololetních
splátkáchv mêsíci çervnua prosinci.

Ataké p‡ipomínáme
právnickÿmosobámapodnikajícímfyzickÿm
osobám, kteréjsou provozovateli malÿch
zdrojûzneçi¿têní, æejsoupodle ustanovení
§ 8odst. 1 zák. ç. 389/1991 Sb., o státní
správê ochrany ovzdu¿í a poplatcíchzaje-
hozneçi¿ƒování, povinni do 15. února2002
nahlásit údajepot‡ebnéprovÿpoçet poplat-
ku podle skuteçnosti uplynuléhoroku.
Odbor æivotního prost‡edí Mêù

Plynofikace
Naleto¿ní rokje naplánována plynofi-

kace p‡ibliænê dvaceti rodinnÿch domû ve
çty‡echlokalitáchve mêstê. Jednaje v mêst-
skéçásti Laçnovat‡i v mêstskéçásti Lány.
Majitelé têchto domûvloñskémroce nebo
jiæ d‡íveo zbudování plynovoduæádali pro-
vozovatele, kterÿmje Vÿchodoçeskáplyná-
renská, a. s., která bude investorem díla.
Hlavní podíl nákladûnaplynofikaci uhradí
mêsto Svitavy, podílet se ale budoui majitelé
napojovanÿchnemovitostí. Odboræivotního
prost‡edí kontaktoval majitele objektû, zda
trvájejichzájemo plynofikaci, asdêliljim
podmínky p‡ipravované akce. Akce se usku-
teçní pouze v p‡ípadê dostateçného zájmu
o p‡ipojení. Ing. Anto¿

Máte doma psa?
P‡evzali jstetedyodpovêdnost zaæi-

vého tvora ajste jistê p‡ipraveni plnit
v¿echny poæadavky a nároky, které od-
povêdnÿchovpsûvyæaduje, a plnit také
povinnosti, kterése k chovupsûvztahu-
jí. Jednouz têchto povinnostíje zaplatit
POPLATEKZE PSª.

Poplatekplatí fyzickáaprávnickáoso-
ba, kteráje vlastníkempsaa máve mêstê
místotrvaléhopobytunebosídlo. Proúçely
poplatkuje mêstorozdêleno doçty‡zón,
jejichæ vymezeníjezakotvenovevyhlá¿-
ce o místních poplatcích(ç. 6/2001).

Poplatekseplatí zapsastar¿ího¿esti
mêsícû, av¿ak majitel je povinen podat
p‡iznáníkpoplatkudo15dnûodpo‡ízení
psa. Toznamená, æepo‡ídíte-li si dvoumê-
síçní ¿tênê, musíte ho v uvedené lhûtê
p‡ihlásit, poplatek ale bude spoçítán po-
mêrnouçástíaæoddovr¿ení¿esti mêsícûje-
hovêku. Poplatekze psa, jehoæ vlastníkem
jefyzickáosoba, çiníroçnê180aæ1.000Kç
podle mêstskézóny, v níæje chován.
Poplatekjenutnozaplatitvædydo

31. b‡eznabêænéhoroku, atobuâho-
tovê naodborufinancí a cen Mêù, nebo
p‡evodnímp‡íkazemna úçet mêsta.

Profyzickéneboprávnickéosoby, kte-
ré uæívají psavrámci své podnikatelské
çinnosti, çiní poplatek1.000Kçroçnê. Za
druhéhoadal¿íhopsasepoplatekzvy¿uje
o 50%sazby stanovené za prvního psa.
Udûchodcû,jejichæjedinÿmp‡íj memje
dûchod(starobní, invalidní), çiní popla-
tek polovinu sazby stanovené dle místa
bydli¿tê, maximálnê200Kç. Poæadavek
naprominutí nebosníæení poplatku
musí vlastníkpsa uplatnit a dûvody
uvedené væádosti prokázat správci
poplatkukaædoroçnêdo15. února.

Osobê, kterási osvojilaopu¿tênéhopsa
zesvitavskéhoútulku, prominesprávcepo-
platkupoplateknadobut‡ílet. Vyhlá¿ka
(6/2001) také stanoví, ve kterÿch dal¿ích
p‡ípadechmûæesprávcepoplatkunazákla-
dêæádosti poplateksníæit çi prominout.
Povinnost platit poplatekzaniká

uplynutímmêsíce, vekterémbylasku-
teçnost nahlá¿ena odborufinancí
a cen. Zdesevelmi çastochybuje atzv.
�odhlá¿ení!psaseneprovádívças. Poplat-
níci sepakzbyteçnêzlobí, æe musízaplatit
za psa, kterého uæ nemají. -svo-
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Zápisdomate‡skÿch ¿kol
pro ¿kolnírok2002/2003Oznamujemev¿emrodiçûm, kte‡í chtêjí

od nejbliæ¿ího nového ¿kolního roku, tj. od
zá‡í 2002umístit svédítêv mate‡ské¿kole,
æe od 4. b‡ezna do 6. kvêtna 2002 probíhá
zápis dêtí do mate‡skÿch¿kol z‡izovanÿch
mêstemSvitavy.

Zápis vjednotlivÿch mate‡skÿch¿kolách
provádêjí ‡editelky. Za‡azováníjednotlivÿch
dêtíse‡ídízákonemç. 564/1990Sb. vplatném
znêní (ostátní správê asamosprávêve¿kol-
ství) a vyhlá¿kou M¢MTÇRç. 35/1992Sb.
o mate‡skÿch¿kolách.
Mate‡ská¿kola,jméno‡editelky, telefon:
• II. M¢, Vêtrná 11, Marie Grmelová,
532042

• VII. M¢, Çsl. Armády9, JanaAugustová,
534114

• VIII. M¢, Praæská 2a, Dagmar Knápko-
vá, 532071

• IX. M¢, M. Majerové 13, Zdena Peliká-
nová, 534145

• X. M¢, Dr. M. Horákové27, Ji‡inaSk‡en-
ková, 534377

• M¢Sy- Lány, ùvoz 1, Marie Zelendová,
534949

• M¢ Sy - Laçnov 295, Hana Popelková,
532979

• Speciální M¢prodêti s kombinací posti-
æení, Çsl. Armády9, Mgr. Marie Haví‡o-
vá, 534576
P‡íslu¿nÿformulá‡ a podrobnêj¿í infor-

mace mohourodiçezískatvjednotlivÿch M¢
anaodboru¢KSVZMêùveSvitavách-upaní
Milu¿e Teplé, tel. 550202. J. Petr
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Çinnostochráncû
p‡írodyvroce 2001

Svitav¿tí ochránci p‡írody(ZOÇSOPRy-
bák) sev uplynulémrocez pomêrnê¿iroké-
ho okruhu aktivit soust‡edili p‡edev¿ímna
práce, p‡i kterÿch mapují a chrání ohroæené
druhyorganismûi jejichlokality. Jiæ kaædÿ
roktradiçnêzahajujemevtétoçinnosti ma-
povánímlokalit na¿ichdruhûsov. Prûzkum
na Svitavskui Poliçskujsme provádêli ten-
tokrát vrámci projektu ùVRÇSOP. Vjarním
obdobísi na¿i pozornostzasluhujíi obojæivel-
níci. Nejenæezji¿ƒujemejejichrozmnoæovací
stanovi¿tê, alesnaæímeseodhalovati p‡íçiny
jejich ohroæení (nap‡íklad úhynyjedincû
pod kolydopravníchprost‡edkû). Vloñském
rocejsme se zamê‡ili na území obceJedlo-
vá. Vb‡eznuav çervnujsmepakpátrali po
hnízdi¿tích kavkyobecné v Poliçce.

Nejvêt¿í monitorující aktivitoubylosçí-
tání vodníhoptactvanaSvitavskua Poliçsku,
kde p‡i kontrolách 52 vodních plochjsme
vrámci celorepublikového prûzkumu zjis-
tili i 5 hnízdících párûlabutê velké. Vdo-
bê hnízdêní ptactvajsmese v¿akrozhlíæeli
i vzemêdêlskékrajinê, kdesevyskytují ohro-
æenédruhyptákû(opêt vrámci projektuùVR
ÇSOP). Ve spolupráci s odboremæivotního
prost‡edí Mêù Svitavy jsme se zúçastnili
jednání a‡e¿ení vÿskytu netopÿrû ve svi-
tavskÿchpanelovÿchdomech. Vjednomp‡í-
padêjsme zastihli i vzácnÿ druh netopÿra
pestrého, kterého odborníci zaregistrovali
na na¿emokrese vûbec poprvé.

Praktickouochranup‡írodyjsmerealizo-
vali takékosenímvlhkÿchlukuLaçnovského
a Dolníhorybníka, kteréjsouregistroványjako
vÿznamnékrajinnéprvkynebop‡evozempostiæe-
nésovypálenédovendolskézáchrannéstanice.
Vÿraznÿmzpûsobemjsmesepodíleli naobnovê
nauçnéstezky�Kpramenûm‡ekySvitavy!.

Pro ¿kolní mládeæ ave‡ejnostjsme vloñ-
skémroceuspo‡ádali exkurzi do CHKOÆe-
lezné hory, vÿlet do Prahy za zimujícím
ptactvem nebo jiæ tradiçní podzimní vy-
cházkyza ptactvemsvitavskÿcha opatov-
skÿch rybníkû vrámci Ptaçích festivalû.
Pro çleny ZOjsme realizovali v çervenci
poznávací odbornÿzájezd do maâarskÿch
národních parkû Hortobágy a Kiskunság.

Zájmyochranyp‡írodya krajinyjsmese
snaæili hájit takév desítcesprávních‡ízení
rûznÿchú‡adû, p‡i kterÿchjsmesevyjad‡ovali
nap‡íkladkzámêruvÿstavbyoboryu Koclí‡o-
va, vÿstavbê poldrû anádræí nebo kúzemní-
muplánuasilniçnímuobchvatuobce Opatov.
Navrhovali jsme t‡ebataké území mezi Lán-
skÿmrybníkema �Vodárnou! kregistraci
za vÿznamnÿkrajinnÿprvek.

Vroce 2001 velmi aktivnê pracoval ná¿
oddíl Mladÿchochráncû p‡írodyv Opatovê,
kterÿse(kromêpoznáváníp‡írodyp‡i pravidel-
nÿchschûzkáchnebovíkendovÿcha prázd-
ninovÿch pobytech) podílel nap‡íklad na
vyvê¿ení ptaçíchbudekvlesíchutétoobce
(vrámci projektu ùVRÇSOPaLesûÇRs.p.)
nebonaobnovêznaçení hranicp‡írodní pa-
mátky�Podskalou!naH‡ebeçskémh‡betê.
Mgr. Ji‡í Mach, p‡edseda organizace

e-mail ma@gy.svitavy.cz

Za zimníúdræbu dvakrátvícZimní údræba místníchkomunikací ve
mêstê probíhá podle plánu schváleného
radou mêsta. Vleto¿ní zimê zpûsobovalo
problémy nejen vydatné snêæení, ale také
nízkéteploty, provoz nakomunikacíchzpû-
soboval çastÿvÿskyt zledovatêlÿch povrchû.
O¿et‡ování vozovek a chodníkû probíhalo
od 23. listopadu prakticky dennê azabez-
peçovali ho pracovníci dodavatelské firmy
Akvamont.

Koncemprosince bylozapoçatos úkli-
dem a odvozemsnêhu z námêstí Míru
az nêkterÿchdal¿ích míst, kde nahroma-
dênÿsníhzpûsoboval dopravní problémy.
Po Novémroce byl provádên úklid a od-
vozsnêhuzjednotlivÿchulictak, abybyla
zabezpeçena sjízdnost na komunikacích
a umoænêna p‡ípadná dal¿í zimní údræba

mechanizmy. Velké mnoæství snêhubylood-
vezenoz námêstí Míru, Kostelníhonámêstí,
autobusového nádraæí, z çástí ulic Erbeno-
va, Nerudova, T. G. Masaryka, Horova, Rai-
sova, Rumunská, Çeská, Tyr¿e a Fügnera,
Dr. M. Horákové, M. Kude‡íkové, PodVêæí,
Purkyñova, Dobrovského, Kollárova, Máne-
sova, Ale¿ova, ¢vabinského, U Mlÿnského
potoka, Dimitrovova, Hraniçní, Mÿtní, Felbe-
rova, Fibichova, z Wolkerovy aleje açástí
dal¿ích ulic.

Od zaçátku zimního období do konce
loñskéhoprosincevynaloæilyTechnickésluæ-
by mêsta Svitav na zimní údræbu místních
komunikacíçástku1.040.000Kç. Oprotistej-
némuobdobí minulézimy(listopadaprosi-
nec 2000) jeto dvojnásobné navÿ¿ení.

Ing.Vybíhal, TSMS

Interiér mate‡ské¿koly ùvoz 1
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Prûbêæné vÿsledky
sçítánílidu2001 veSvitavách
(pokraçováníz minuléhoçísla)

Knejvÿraznêj¿ímzmênámoproti sçítání
lidu p‡ed 10 lety do¿lo v oblasti vzdêla-
nosti obyvatel. Jestliæe vroce 1991 mêlo
32,7%obyvatel mêsta star¿ích 15 let zá-
kladnívzdêlání, vzdêlání navysoké¿kolezí-
skalo5,7%obyvatel. Vroce2001 poklesl po-
díl muæû se základnímvzdêlánímna 16,9%
aæenna26,8 %, zatímcopodíl vysoko¿kol-
skyvzdêlanÿch muæûvzrostl na9,6 %aæen
na 5,7%, toje celkemna 7,6%. Tentorûst
v¿ak nelze povaæovat za dostateçnÿ, neboƒ
v Moravské T‡ebovéje podíl vysoko¿kolsky
vzdêlanÿchobyvatel 8,1 %av Litomy¿li do-
konce 10,1 %. Otom, æejde o dlouhodobé
zaostávání svêdçí porovnání jednotlivÿch
vêkovÿchskupinobyvatelstva. Jestliæev Li-
tomy¿li je podíl absolventû vysokÿch ¿kol
vy¿¿í neæ 10%uvêkovÿchkategorií 25- 60
let a nejvy¿¿í podíl témê‡ 17 %ve skupinê
30- 44let, ve Svitaváchje desetiprocentní
hranice p‡ekroçenajen uvêkové skupiny
25- 44let a nejvy¿¿íje v kategorii 35- 39
let, necelÿch14%. Vy¿¿í podíl vysoko¿kol-
sky vzdêlanÿch muæû neæ æenje obecnÿm
jevem, p‡esto ve Svitaváchje oproti Lito-
my¿li zaostávání uæenvÿraznêj¿í.

Zcelkovéhopoçtu17796obyvatel mês-
tajichbylo9 185ekonomickyaktivních.
Znichbylo174osobvevêkunad60let. Do
skupinyekonomickyaktivníchbylozapoçte-
notéæ 875obyvatel, kte‡í byli 1. b‡ezna2001
bezzamêstnání. Mezi ekonomickyaktivními
tvo‡ili zamêstnanci 84%, samostatnê çinní
9%azamêstnavatelé 4%. Ménê neæ 1 %tvo-
‡ili çlenovéprodukçníchdruæstevapomáhají-
cí rodinní p‡íslu¿níci. Vÿraznêj¿íjsourozdíly
mezi aktivitou muæûaæenzejménavkategorii
zamêstnavatelé(4,7: 2,2%) asamostatnêçin-
ní (12,1: 5,0%). Podíl samostatnê çinnÿchje
v Litomy¿li oçtvrtinuvy¿¿í neæ ve Svitavách,
p‡itomuæenje vy¿¿í dokonceo polovinu.

T‡etina ekonomicky aktivních obyvatel
Svitav pracuje v prûmyslu, 12%vobchodê,

9%ve stavebnictví, 8%ve ve‡ejné správê,
7%vezdravotnictví, 6%vdopravêateleko-
munikacích, 5%ve ¿kolství, zatímco pouze
2%vzemêdêlstvívç. lesnictví. Z8265pra-
cujícíchjich 1 881 za prací vyjíædêlo mimo
mêsto, p‡itomtémê‡ dvê t‡etiny z nich vyjíæ-
dêlyzaprací dennê. Nejvy¿¿í podíl vyjíædê-
jícíchjevevêkovékategorii 20- 29let. ùdaje
o dojíæâcezaprací doSvitavbudoukdispo-
zici aæ vdefinitivníchvÿsledcíchsçítání.

Vÿznamnouskupinou mezi ekonomicky
neaktivními osobamijsoujednak nepracu-
jící dûchodci, kterÿch bylo v dobê sçítání
ve mêstê 3 712a nadruhéstranêæáci, stu-
denti a uçni, kterÿch bylo 3 152. Následo-
valo 1 100 dêtí p‡ed¿kolního vêku. Témê‡
60%mezi æáky, studenty auçni tvo‡í æáci
mlad¿í 15let. Necelout‡etinutvo‡ístudenti
a uçni ve vêku 15- 19let. Znichpolovina
vyjíædí do ¿koly mimo Svitavy a mezi nimi
p‡evaæuje denní dojíædêní. Deset procent
vyjíædêjících do¿kol p‡ipadá na mladélidi
vevêku20- 29let. Unichnení denní dojíæ-
dêní takçasté, tÿkáse necelé pêtinyvyjíæ-
dêjících.
(dokonçeníp‡í¿tê)

RNDr. Petr Dêdiç
vedoucí územního zastoupení ÇSù

P‡íspêvkyna
o¿et‡enístromû
Zájmemnás v¿echje zachování a pra-

videlné o¿et‡ování vzrostlé zelenê ve mêstê.
O¿et‡ení v¿akv mnoha p‡ípadech musí pro-
vést odbornáfirma, neboƒjenutnézajistit ce-
lou‡aduprací,jakojeo¿et‡eníran, odstranêní
suchÿch nebo po¿kozenÿch vêtví, odlehçení
koruny, o¿et‡ení dutin, instalaci vazebkorun
nebo kmenûapod. Tomuodpovídají i nákla-
dy, které vevêt¿inê p‡ípadûvlastníci stromû
nejsouochotni nebo nemohouuhradit.

Prorok 2002, stejnêjako v minulÿchle-
tech, byl ve Svitavách vyhlá¿en programna
podporuo¿et‡ovánívÿznaçnÿchstromû, rostou-
cích na pozemcích obçanû vcelémkatastru
Svitav. P‡ednostnê bude p‡íspêvek p‡iznán na
o¿et‡ení stromû, jejichæ stavlze charakteri-
zovatjako havarijní, tzn. stromû, které svou
existencí ohroæují své okolí buâpádemçásti
koruny (suchÿch vêtví, po¿kozenÿch koster-
níchvêtví) neboceléhokmene(zlomenímnebo
vyvrácením). P‡íspêveknebudeposkytnut na
kácení stromû.
Æádost o poskytnutí p‡íspêvkujenut-

nopodat do15. b‡ezna2002odboruæi-
votního prost‡edí MêùSvitavy(zdelze
vyzvednout pot‡ebnÿtiskopis a získat
podrobnéinformace). Kæádostije nut-
nédoloæit doklado vlastnictví pozemku
(vÿpisz katastrunemovitostí), kopii ka-
tastrální mapy azákres p‡edmêtného
stromunamapê. Væádosti mûæeæadatel
uvést návrh odborné firmy, která by
byla schopna o¿et‡ení stromu provést,
a mûæe také uvést vÿ¿i své spoluúçasti
na o¿et‡ení stromu.

Podánímæádosti nevznikánap‡íspêvekná-
rok. OdborÆPv¿echnyæádosti posoudí aza-
jistí zpracování cenové nabídky od odborné
firmy. Potév¿echny materiályp‡edákposou-
zení ekologickékomisi rady mêsta, kterároz-
hodneo poskytnutí p‡íspêvkunebozamítnutí
æádosti. Komise bude rozhodovat podle kri-
terií, kterÿmi jsou vÿznamdaného stromu
z hlediska mêstskézelenê, stupeñpo¿kození
aspoluúçast vlastníkastromu. Ovÿsledkubu-
douv¿ichni æadatelé písemnêinformováni.

- OÆP-

Oznamujeme,
æe peçovatelskásluæba bude od 1. b‡ez-
na2002p‡emístênaz objektuJungman-
nova6do Domova- Penzionuprodûchodce
mêsta Svitavy, Felberova31.

Ve¿keré peçovatelské sluæby budouza-
choványvsouçasnémrozsahu(úklidy, ná-
kupy, rozvoz obêdû, koupání, doprovodaj.).

Z dûvodu p‡esunu organizace bude
vtÿdnuod25. 2. do1. 3. çásteçnêomezen
provoz peçovatelskÿch sluæebjako nap‡.
koupání a praní prádla. Vtéto souvislosti
prosíme o pochopení.

P‡ípadnéinformace Vámposkytne‡edi-
telkaorganizace píJurenová, tel. 534406.

Vzdêlanostní strukturave Svitaváchuobyvatel star¿ích 15let v %
bez vzdêlání (0,74 %)nezji¿têno(2,06%)

vysoko¿kolské(7,58 %)
vy¿¿í odborné(1,43 %)

základní (22,08%)

st‡ední odborné(19,39%)

st‡ední s maturitou(28,60%)

uçñovské(18,13 %)

Zimníradovánky
Lyæa‡skáve‡ejnostjistêp‡ivítalaleto¿ní

snêhové nadêlení. Kdyæ se lyæníkû optáte,
kdesi mohoudob‡ezalyæovat, naprvnímmís-
têjmenují v¿emznámé Çenkovice.

Mnozí v¿ak zjistili, æe nemusí jezdit za
vlekempadesát kilometrû do Çenkovic, ale
staçí vyrazit do Radimê‡e, kdeuæ pêtletfun-
gujelyæa‡skÿvlek, postavenÿ místními nad-
¿enci. Nejvíce ho vyuæívají základní ¿koly
z okolí arovnêæ nêkteré svitavskézákladní
¿kolyprosvélyæa‡skévÿcviky. Uçitelé- in-
strukto‡i si p‡íjemnou sjezdovku nemohou
vynachválit.

J. Petr
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Kam sním?P‡emÿ¿líte kams odpadem, kterÿ není
moæné uloæit do popelnice? Protento úçel
slouæírecyklaçní dvûrvareáluprovozního
st‡ediskaLIKOSVITAVYa. s. naulici Tol-
stého 13.

Recyklaçní dvûrslouæí kodbêruodpadû
od obçanû mêsta Svitavy z nepodnikatel-
skéçinnosti, kterélzevyuæítjakodruhotné
suroviny, nebo musí bÿtzaji¿tênojejichbez-
peçné zne¿kodnêní. Recyklaçní dvûr není
urçenprobêænÿzbytkovÿkomunální odpad,
kterÿpat‡í do popelnice nebo kontejneru.

P‡ehledodebíranÿchodpadû
(odbêrje pro obyvatelezdarma)

a) druhotnésuroviny- papír, nezneçi¿têné
plasty, nezneçi¿tênÿtextil, sklo

b) nebezpeçnéodpady- televizory, poçíta-
çe, rádia, ledniçky, zá‡ivky, akumulátory,
suchéçlánky(monoçlánky), olejovéfiltry,
staré barvy, ‡edidla, zneçi¿tênÿ textil,
æeleznéaplastovéobalyzneçi¿têné¿kod-
livinami, teplomêry, domácí spot‡ební
chemie, a pod.

c) ostatní odpady- pneumatiky

Provozní dobarecyklaçního dvoru
Tolstého 13:

úterÿ 7:00- 16:30hod.
st‡edaaçtvrtek 7:00- 14:00hod.

Vÿ¿e uvedené odpadyje moæné zastej-
nÿchpodmínekodevzdattéæv areálusbêr-
nÿchsurovina. s. LIKOSVITAVYnaulici
Vzahrádkách.

Provozní doba:
pondêlí 6:00- 14:00hod.
úterÿ, st‡eda, çtvrtek 6:30- 16:00hod.
pátek 6:30- 14:00hod.
sobota 8:00- 12.00hod.

P‡ipomínámeobçanûm, æeve mêstê
rozmístêné sbêrné nádoby na ukládání pa-
píru, sklaaplastûslouæí pro v¿echnyoby-
vatele mêsta. Mohoujetedyvyuæívat nejen
obçanéz domû, ukterÿchjsoutyto nádoby
umístêny, alei ostatní obçané.
Informace: st‡ediskoLIKOSVITA-

VYa.s., Tolstého13,tel./fax541014.

P‡ed çasemjsmeinformovali o prûzku-
mu vlivu prost‡edí azpûsobu æivota na
zdraví uobyvatel Svitav (pozn. redakce:
HELEN- Health, Lifestyle and Endviron-
ment). Nyní p‡iná¿íme p‡ehledprvníchvÿ-
sledkû.

Kdotazníkovémuprûzkumubylo náhod-
nêvybráno800osobvevêku45-54let byd-
lících ve Svitavách. Dotazníkjich vyplnilo
690, tj. 86%(337 muæûa359æen). Jenzá-
kladní vzdêlání má 12%, vyuçenÿch nebo
se st‡ední ¿kolou bez maturityje 49%, S¢
s maturitou má33%, vysoko¿kolákûje 6%.
Vzamêstnaneckémpomêruje 69%res-
pondentû, soukromÿch podnikatelû 14%,
nezamêstnanÿch6%, v dûchodu 10%.

P‡eváænêsedavoupráci udává39%, na-
opakp‡eváænêtêlesnênamáhavoupráci má
34%. Témê‡ kaædodenní pocit celkové vy-
çerpanosti z práce má 15%respondentû.

Se svÿmbytemje spokojeno 56%dotá-
zanÿch, ostatní senejçastêji zmiñují o hluku
- 35%, malémprostoru 25%, nedostateç-
némoslunêní 20%, dálevadí nedostateçné
vytápêní 16%, vlhkost 20%, plíseñ 15%.

Svûj zdravotní stavzaposledních6 mê-
sícûhodnotíjakovelmi dobrÿaæ dobrÿ42%
osob, jako prûmêrnÿ dal¿ích 43%, ¿patnê
se cítí 15%dotázanÿch. Dlouhodobé zdra-
votní obtíæe má57%respondentû, nejçastê-
ji (u 62%)jdeo nemoci pohybovéhoústrojí,
dáles 23%jsounemoci srdceacév. Zvÿ¿e-
nÿkrevnítlakudalo 28%dotázanÿch, zvÿ¿e-
nÿ cholesterol v krvi 30%. U24%se pro-
jevila alergie, nejçastêj¿í známou p‡íçinou
jsouléky, pylya prach. Celkovê pro nêjaké
onemocnêníjedlouhodobêléçeno44%do-
tázanÿch.

Pravidelnÿchku‡ákûje 35,7%, p‡íleæi-
tostnÿch 5 %, z dne¿ních neku‡ákû d‡íve
kou‡ilo 23 %.

Bêhemtÿdne vênuje prûmêrnÿrespon-
dent4hodinytêlesnévÿchovê, sportuaturis-
tice.

Mimosvé bydli¿têtráví prûmêrnê 52 dní
vroce, u 53 %respondentûje tento poçet
do 30dnû.

Bezpeçnê se vokolí svého bydli¿tê cítí
ve dne 90%dotázanÿch, v noci jen 64%.
Na pomoc sousedû v nouzi se mûæe spo-
lehnout 70%dotázanÿch. Ale pouze 23%
respondentûje p‡esvêdçeno, æe se obecnê
lidemdávê‡it.

Jakouspokojivé hodnotí æivotní prost‡e-
dí v místê svého bydli¿tê 78%dotázanÿch.
Zobtêæujícíchproblémûæivotního prost‡edí
v místêsvého bydli¿tê pociƒují respondenti
nejvíce automobilovou dopravu 45%, zne-
çi¿têní ve‡ejnÿch prostranství 37%, hluç-
nost p‡es den34%, zneçi¿têní vodníchtokû
30%, zneçi¿têní ovzdu¿í a pra¿nost 24%,
hluçnost v noci 22%, zápach 15%anej-
ménê zneçi¿têní pitné vody, které vadíjen
5%dotázanÿch. Nejvy¿¿í stupeñ ¿kály in-
tenzityobtêæování p‡itomdalo19%dotáza-
nÿchautomobilovédopravê, 10%zneçi¿tê-
ní vodníchtokûa6%noçnímuhluku.

Vzásadê spokojeno se svÿmæivotemje
83%dotázanÿch, zcelanespokojenÿchjsou
pouze necelá3 procenta. Nejvíce nep‡ízni-
vê ovlivñuje lidské zdraví dle dotázanÿch
trvalé nervové vypêtí a kou‡ení. Za závaæ-
nêj¿í neæ stav æivotního prost‡edí je pro
zdraví dálerespondentypovaæovánaobezi-
ta a nedostatek pohybu. 78%respondentû
si myslí, æe bÿt zdravÿzávisí naçlovêkusa-
mém. Do budoucnosti hledí na¿i obçané
s mírnÿmoptimismem, 62%oçekává více
kladnÿchneæ zápornÿchzku¿eností.

Závêreçná çást dotazníku se zabÿvala
stravovacími zvyklostmi. Zhlediska dopo-
ruçenízdravévÿæivy mûæemebÿt spokojeni
se spot‡ebou ovoce, trochu více bychom
mêli konzumovat zeleninu. Pouze poloviçní
jev¿akspot‡eba mlékaa mléçnÿchvÿrobkû.
Polovinarespondentûjiæ preferujenízkotuç-
né mléçnévÿrobky. Onêcovícebychommohli
konzumovat rybí vÿrobky. Tekutin pijeme

Prûzkum �HELEN+ ve Svitavách - prvnívÿsledky

Netradiçnípohlednasvitavskounemocnici, kterávleto¿nímroce aletechnásledujících
projdevelkourekonstrukcízatémê‡t‡i sta milionûkorun. Podrobnosti uvedemevp‡í¿tím
çísle Na¿eho mêsta. Foto J. Çermák.

dennê vprûmêru 2,6litru aztoho více neæ
polovinu voduz vodovodu. Spot‡eba piva
u muæûje v prûmêru4litryzatÿden.

Ze srovnání s vÿsledky z 16 mêst, kde
jiæ prûzkumprobêhl,je naprvní pohledpo-
zitivní vêt¿í ochotana¿ichobçanû- vostat-
ních mêstech bylo vyplnênojen 69%do-
tazníkû.

Dal¿í srovnání avÿsledky léka‡ského
vy¿et‡eníbudoup‡edmêtemdal¿íhosdêlení
p‡í¿tê. MUDr. Bohumil Havel

‡editel OHS Svitavy
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Vobdobí od1. do30. listopadu2001 do-
¿lo vokrese Svitavycelkemk86událostem.
Znichbylo11 poæárû, 43dopravnínehody, 28
technickÿchpomocí,jedenjinÿtechnickÿzá-
sah,jednoçerpánívodyadvaplanépoplachy.

VsamotnÿchSvitaváchzasahovali hasiçi
utêchto událostí :
• 1. 12. pomáhali ZZSstransportempacien-
ta dosanity
• 8. 12. likvidovali poæár p‡íst‡e¿kuse d‡e-
vemnaulici Rooseweltovê
• 14. 12. otevírali byt nanám. Míru
• 15. 12. byljednotceoznámenpoæárbytuna
ulici Kijevské, pop‡íjezdunamístov¿akbylo
zji¿têno, æe majitelka ponechala bez dozoru
potravinynasporáku
• 16. 12. pomocí navijákuvytáhli automobil
z p‡íkopunaulici Praæské
• 20. 12. do¿lokpoæáruadventníhovênce
vobÿvacímpokoji rodinného domu na ul.
Pavlovovê; po zpozorování poæáru byl tento
uha¿en majiteli
• 20. 12. bylanaulici Praæskéçerpánavoda
ze sklepa, kamse dostala pravdêpodobnê
vdûsledkuporuchyvodovodního‡adu

mjr. Bc. Petr Pelí¿ek

Nalince150

• Dne30. 12. v 5:35hod. sepoda‡ilopomocí
monitorovacíhokamerovéhosystémup‡istih-
nout na autobusovémnádraæí t‡i mladíky
z Pardubicka, kte‡í vylepovali plakáty mimo
urçená místa. K�vÿzdobê! na¿eho mêsta
p‡ispêli nejen na zmiñovanémaut. nádraæí,
alei naulicíchPodVêæí a Lan¿krounské. Za
zneçi¿têníve‡ejnéhoprostranstvísebudou
nyní zodpovídat p‡estupkové komisi.
• Vêt¿inana¿ichspoluobçanûvyuæilasilvest-
rovskou noc krozlouçení se starÿmrokem
avítání nadcházejícíhoroku2002. Nêkte‡í
senaopakrozhodli vyuæíttutonoczcelajinak.
Sluæební pes Igor zasahoval tuto noc hned
dvakrát. Poprvéve21:20hod., kdy�provê‡o-
val!podez‡eníz vloupání doobjektunaulici
Prûmyslové, podruhébyl úspê¿nêj¿í. Zajeho
p‡ispêní se hlídce mêstské policie poda‡ilo
ve 3:40 hodin ráno zadræet osmnáctiletého
I. A. ze Svitav p‡i vloupání do prodejny na
ulici Vítêzné. Dal¿ím‡e¿enímp‡ípaduseza-
bÿvá Policie ÇR,jejíæ hlídce byl pachatel na
místê p‡edán. Ná¿ pes se s tímto mladíkem
�seznámil! jiæ zaçátkemlistopadu, rovnêæ
vçasnÿchranníchhodinách, vbudovê auto-
busového nádraæí, kde do¿lo kvloupání do
stánkunovinovésluæby. Znovupaktento mla-
dÿ muæzamêstnal hlídkyoboupolicií 7. led-
nakolem22. hodiny, kdyvpodnapilémstavu
ohroæoval sekerousvousousedku. Tentokrát
byl p‡ítomenijehootec, rovnêævpodnapilém
stavu, aobabyli p‡edvedeni na Policii ÇR.
• Dne9. 1. 2002ve4:30hod. oznámilahlíd-
ce na námêstí obsluhajedné restaurace, æe
zdenêjakÿ muæodcizil dva mobily. Vespolu-
práci sestálousluæbou, kterákamerou moni-
torovalapohybosobyodpovídajícíhopopisu,
zadræelahlídka mêstské policie podez‡elého
muæe na ulici dr. M. Horákové. Jejímçty-
‡iat‡icetiletÿL. A. z Letovic anyní sezodpo-
vídáztrestného çinu.
• Dne 19. lednakrátcep‡edçtvrtouhodinou
ranní zpozoroval stráæník obsluhující kame-
rovÿsystémpodez‡elÿ pohybt‡í osob okolo
zaparkovanÿch automobilû na ulici Brat‡í
Çapkû. Na místo bylyihned vyslány hlídky
mêstské i republikové policie, kde zadræely
t‡i mladíkyp‡i vloupání dot‡ívozidel. V¿ichni
t‡i pachatelé, dva ¿estnáctiletí ajeden osm-
náctiletÿ, se nyní budouzodpovídat ztrestné-
hoçinupokusukrádeæevloupánímapokusu
neoprávnêného uæívání cizí vêci.

M. Sádlíková

Nalince156

Bezpeçnostnísituaci
na území mêstavroce 2001 a prevenci
kriminalityve mêstê projednárada mêsta
koncemlednaapotéi zastupitelstvo mês-
ta. Projednávanÿmateriál budeobsahovat
zprávu Obvodního oddêlení Policie ÇR
ovÿvoji kriminality naúzemí mêsta, dále
zprávu o çinnosti mêstské policie, rozbor
p‡estupkûzpracovanÿchkomisíkprojedná-
vání p‡estupkû azprávuoçinnosti komise
pro prevenci kriminality. Vobouorgánech
mêsta je tato problematika jiæ tradiçnê
projednávána nejenza úçasti p‡edstavitelû
Obvodního oddêlení a Okresního‡editelství
Policie ÇR, alejednánísetaképravidelnê
zúçastñuje p‡edseda Okresního souduve
Svitaváchaokresní státní zástupce.

Obçany, kterétato problematika
zajímá, zveme na ve‡ejné zasedání
Zastupitelstva mêstaSvitavy, kterése
budekonat 13. únoraod14hodinve
velkézasedací místnosti Mêù, T. G. Ma-
saryka 25.

Mêsto p‡ipravuje vyhlá¿eníankety
Sportovec roku 2001

Poçátkemrokuse vædyohlíæímezatím
uplynulÿmazamÿ¿límese nadtím, cop‡i-
nesl, çeho jsme dosáhli ajak jsme byli
úspê¿ní. Mezi takovátradiçní ohlédnutí pat‡í
vyhlá¿ení sportovcû, kte‡í v minulémroce
dosáhli vÿjimeçnÿch úspêchû aúspê¿nê re-
prezentovali své mêsto. Jelikoætatoanketa
probíhájiæ poçtvrté, mûæemesledovatzvy-
¿ující se úroveñjednotlivÿch druhû sportû
ahlavnêstálesezvy¿ující poçtysportujících
dêtí a mládeæe.

Komise protêlovÿchovu asport uzav‡ela
vtêchtodnechnominaceoddílûaklubûvan-
ketê Sportovec roku 2001. V¿esti katego-
riíchbylosvÿmi klubynavræenocelkemt‡icet
sportovcû, trenérûaosobností sportuaosm
druæstev. Zjednotlivÿchnominacíje patrné, æe
çlenové komise nebudou mítjednoduchouúlo-
huvybrat adoporuçit radê mêstatynejlep¿í.

Ksamotnémuvyhlá¿ení anketySportovci
roku2001 dojdevpondêlí25. února. V¿ichni
nominovaní se zúçastní setkání s vedením
mêstaajsoupro nê opêt p‡ipravenatradiçní
triçka, vyrobená pouze protuto p‡íleæitost,
prodruæstvapoháry. Asamoz‡ejmêtakéfinanç-
níodmêny. Svÿsledkyanketybude¿irokáve-
‡ejnost seznámenavp‡í¿tímçísle.

SnímkemE. Hromadníka(naho‡e) sevra-
címe kloñskémuvyhlá¿ení. J. Petr

Monitorykamerovéhosystému nasluæebnê mêstsképolicie.
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LyæovánívÇenkovicích
Prov¿echnyp‡íznivcelyæovánív Çenkovi-

cíchp‡ichází VODAASPORT,s.r.o. s potê¿ují-
cízprávou. Dne16. 1. 2002bylozahájenoumê-
lézasnêæování nalyæa‡skémsvahu�Vigona!.

Vlekyjsouvprovozukaædÿdenod9:00
do 16:00av úterÿ, çtvrtek, pátekasobotu
je v dobê od 17:30 do 21:00 nasjezdovce
�Vigona! veçerní lyæování.

Vleto¿ní zimní sezónêjevareálu Çen-
kovic novÿjednotnÿodbavovací systémpro
v¿echny vleky avokolí je upraveno p‡es
30kmbêæeckÿchtratí.

Na Va¿i náv¿têvu se tê¿í pracovníci
VODAASPORT, s.r.o.

Prvnímsoutêænímvrcholemmuæského
volejbalu vtomto roce bude bezesporufi-
nálovÿturnaj Çeského poháru2002.

Çty‡i druæstva çeské extraligy svedou
závêreçné boje v na¿í sportovní hale Na
St‡elnici.

Vminulémrocejsme se osvêdçili jako
organizáto‡i mezistátníchutkání a pozorní

hostitelé, proto p‡idêlil Çeskÿvolejbalovÿ
svazpo‡ádánífináleÇeskéhopoháruna¿e-
mu mêstu. Termínyi çasybylyp‡izpûsobeny
moænostemÇT, která tuto ¿piçkovou akci
zaznamenáprotelevizní p‡enos. Taksebu-
dou moci diváci nafinále podívattêsnê po
skonçeníje¿têjednouzezáznamunaÇT2od
19: 15, spoleçnê se v¿emi fanou¿ky volej-
baluv ÇR.

Vítêz mázaruçenuúçast naevropském
volejbalovémpoháru TOP TEAMS CUP.
Tenznamenájednyze vstupníchdve‡í do
�Volejbalové Evropy!.

ZdenêkCikrdle

PROGRAMFINÅLE:
úterÿ 26. února 2002:

16:00hodin- I. semifinále:
JIHOSTROJ Ç. BUDëJOVICE

−VOLEJBALPER¢TEJN

18:00hodin- II. semifinále:
VKDANZAS OSTRAVA

−VKDUKLALIBEREC

st‡eda- 27. února 2002:
11:00hodino 3. místo
16:00hodin- finálové utkání

Cenyjízdného
navlecích:

dospêlí dêti do10let
celodenní 240 200
3- hodinová 130 110
jednotlivá 20 15
bodová 150 130
dvojdenní 430 350
t‡ídenní 620 500
çty‡denní 810 650
pêtidenní 1000 800
Lyæa‡skÿkurz
celodenní 180(sleva25%)
Cenajízdného- veçerní lyæování
11jízd 80

Pozvánka na sportovníakce vúnoruSobota 2. 2.
Ko¿íková: TJ Sy- Vysoké Mÿto (10: 00 a 12:00- obl. p‡ebor ml. dorostu, hala Na St‡elnici)
Nedêle 3. 2.
Kopaná: TJ Svitavy- Turnaj star¿íchæákû (9:00- hala Na St‡elnici)
Nedêle 10. 2.
Volejbal: TJ Sy- Choceñ (10:00- KPst. æaçky, hala Na St‡elnici)

TJ Sy- Litomy¿l (10: 00- KPjuniorky, hala Na St‡elnici)
Sobota 16. 2.
Volejbal: TJ Sy- USKPardubice (10: 00- KPæeny, hala Na St‡elnici)
Ko¿íková: TJ Sy- St‡ední Çechy (16:00- çeskáliga st. miniæákû, hala Na St‡elnici)

TJ Sy- ùstí n. Orlicí (18: 00- obl. p‡ebor muæû, hala Na St‡elnici)
Nedêle 17. 2.
Ko¿íková: TJ Sy- St‡ední Çechy (8:30- çeskáliga st. miniæákû, hala Na St‡elnici)

TJ Sy- Rychnov n. Kn. �B! (10:30- obl. p‡ebor muæû, hala Na St‡elnici)
TJ Sy- He‡manûv Mêstec (13: 00 a 15:00- obl. p‡. ml. æáci, hala Na St‡elnici)

¢achy: ¢KSvitavy �B! - TJ Jablonné n. O. (9: 00- obl. p‡ebor, salonekrestaurace Astra)
Sobota 23. 2.
Ko¿íková: TJ Sy- Tesla Pardubice (12: 00 a 14:00- obl. p‡. st. miniæáci, hala Na St‡elnici)

TJ Sy- Západní Çechy (16:00- çeskáliga st. miniæákû, hala Na St‡elnici)
Nedêle 24. 2.
¢achy: ¢KSvitavy �A! - SKÆamberk �C! (9: 00- obl. p‡ebor, salonekrestaurace Astra)
Ko¿íková: TJ Sy- Západní Çechy (9: 00- çeskáliga st. miniæákû, hala Na St‡elnici)
Volejbal: TJ Sy- Pardubice (10: 00- KPst. æaçky, hala Na St‡elnici)

TJ Sy- Pardubice (10: 00- KPjuniorky, hala Na St‡elnici)
ùterÿ-st‡eda 26. - 27. 2.
Volejbal: finále Çeského poháru ve volejbale muæû (programje uve‡ejnênsamostatnê)
Sobota2. 3.
Ko¿íková: TJ Sy- Pardubice - dívky (10:00 a 12:00- obl. p‡. ml. miniæákû, gymnázium)

J. Petr

Finále Çeského poháru ve volejbale muæû
Svitavy26.-27. února 2002


