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REGIONTOUR 2002

Jako v p‡edcházejícíchletech se i letos
ve dnech 10. - 13. ledna konal v Brnê veletrh Regiontour!, jehoæ hlavní ms myslem
je setkávat se s cestovní mi kancelá‡e mi,
p‡edstavit ji mjednotlivé regiony a nabídnout turisticky zají mavá místa. Vleto¿ní m
roce se svitavskÿ region p‡edstavil ve spoleçné expozici v¿ech okresû Pardubického
kraje na plo¿e o sto t‡iceti dvou metrech
çtvereçních. Informace ojednotlivÿch regionech zde poskytovali zástupci mêst
a okresních ú‡adû, k dispozici bylo mnoæství propagaçních materiálû, probíhal i doprovodnÿ kulturní program. V dobê konání

vÿstavy se uskuteçnila mnohá vzáje mná
setkání p‡edstavitelû mêst, zástupcû krajû.
Zej ménav prvních dvou dnech, kdy byl veletrh urçen odborné ve‡ejnosti. Také starosta Svitav Václav Koukal a místostarostka
MarcelaSezemskávyuæili své náv¿têvyk rozhovorûm, ato nejen s p‡ednostou okresního ú‡adu Václavem Olbertem(na sní mku).
Jako vÿraznÿpoznateksi z veletrhu p‡ivezli
p‡esvêdçení, æe celÿ region má co nabídnout, rozkládáse od Vysoçiny aæ po Orlické
hory, je zde dostatekturisticky zají mavÿch
akcí i kulturních památek.
-svo-

Investice
se
osvêdçily
Hory krásného snêhu, sáñkující a do-

vádêjící dêti, nad¿ení bêæka‡i ve stopách
nebo u grogu v p‡íjemném prost‡edí Ros-

niçky, ale i ne¿ƒastní ‡idiçi, kte‡í leckdy
ne mêli kde zaparkovat, çi chodci, kte‡í

provádêli na chodnících nejroztodivnêj¿í

taneçní figury. To byl obraz Svitav posledníchtÿdnû.

”eknête, i kdyæ s tí msnêhembyly potí-

æe, nebyly ty dva mêsíce pravé zi my krásné?

Nêkdo se tetelil radostí, jinÿm naska-

kovaly vrásky. Ono udræet sjízdné v¿echny
ulice, kontrolovat chodníky, semtamnêkomu p‡ipomínat, æe i jejich chodník si za-

slouæí pravidelnou hygienu!, to bylajen

jedna çást starostí. Ale co bude ajakto bude, aæ zaçne leto¿ní bohatá snêhová nadíl-

ka tát! ? Uæ se stalo. Poslední lednové dny
daly krásné zi mê po‡ádnê na frak.

Prudké tání a vydatnÿ dé¿ƒ prohloubi-

ly vrásky, p‡inesly napêtí a hlavnê otázky.

Osvêdçí se v¿echnaopat‡ení a velkéinves-

tice, které se za poslední t‡i roky ve mêstê
provedly? Pomûæe zvÿ¿ení retençní schop-

nosti rybníka Rosniçka, otev‡ení a p‡eloæe-

ní koryta ‡eky Svitavy v místê bÿvalé ¿koly

ZEMë PRO VNOUÇATA
- Srdce
nízkoenergetického
domu+
Mêsto Svitavyzískalo první místo v kateTak sej menuje soutêæ, v níæ mêsto Svitavy získalo dal¿í, celkemjiæ páté, prestiæní ocenêní. Soutêæ v loñskémroce vyhlásila Çeskáspoleçnost protechnickáza‡ízení,
Çeská energetická agentura a Státní fond
æivotního prost‡edí ve spolupráci s nevládní agenturou SEVEn, o. p.s. Cílemsoutêæe
bylo najít nápaditá komplexní koncepçní
‡e¿ení systémutechnickéhoza‡ízení nízkoenergetického bytového domu, která by mohla v budoucnosti slouæitjako vzorová‡e¿ení.

gorii realizovanÿch projektû nízkoenergetickÿch bytovÿch(rodinnÿch) domû, atoza
domky holandského typu, které byly postaveny vlokalitê Na Vêjí‡i. Starosta mêsta
v polovinêlednav Praze p‡evzaljednuçást
ocenêní - finançní odmênu 10. 000 korun,
vlastní cenu hodlá sámp‡edseda poroty p‡edat na nejbliæ¿í mzasedání Okresní hospodá‡ské komory. Dal¿í podrobnosti p‡ineseme
p‡í¿tê.
-svo-
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a zbudování retençní nádræe v Laçnovê pod
Kovo¿rotem?

Pomohly. As velkourezervou! Voda hlad-

ce odtekla. As níi obavya vráskytêch, kte‡í

za chod mêsta zodpovídají. Tato zku¿enost
má p‡inést klid p‡edev¿í mtêm, kte‡í v do-

tyku se Svitavou a Laçnovskÿm potokem
æijí. Ato byl úçel!

M
. Seze mská, V
. Koukal

DNES ÇTëTE:

M
êstskÿ ú‡ad na zaçátku roku • In-

f
ormace z HZS a mêstské policie •

Prûbêæné vÿsledkysçítání lidu 2001

(pokraçování) • Çinnost ochráncû

p‡írody • Vÿsledkyprûzkumu / HE-

LEN3 • Pozvánka nasportovní akce
• Kulturní kalendá‡ LUCERNA
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Mêstskÿ
ú‡ad na zaçátku
roku aneb jen
zdánlivÿ klid
Pracovnici na úseku kultury ubylo práce
Zaçátek roku na mêstskémú‡adê se z ponás zamêstnávala od ‡íj na, maliçkojs me si
hledunoviná‡ejeví p‡íli¿ poklidnÿm, nikdo nemáæádné zprávy, není o çempsát. Rada mêsta
zasedá 28. ledna, toje dlouho po uzávêrce, zastupitelstvo bude aæ v polovinê února. Opravdu
není o çempsát? Co asi dêlají v¿ichni ti ú‡edníci na radnici? Co projednotlivé odbory znamenázaçátekroku? Acoje çekávjeho prûbêhu? Za¿li js me se zeptat a zdejsou odpovêdi:

Bc. M
ilena Brzoñová, vedoucí odboru vnit‡ních vêcí:
Leto¿ní rok bude pro celÿ odbor velice
nároçnÿ, protoæe nás çekají dvoje volby. Jednak to budou v çervnu volby do Poslanecké
snêmovny Parlamentu ÇR, v listopadu pak
volby do obecníchzastupitelstev. Novê schválenÿ zákon o volbách do obecních zastupitelstev mi mojiné vÿznamnê upravil zpûsob
podávání, provê‡ování a registraci kandidátních listin. Podle nového zákonaje ve¿kerá
agenda v reæi mu vÿkonu státní správy, tzn.
æe kandidátní listiny nebudou registrovány
naobecních ú‡adech, ale na povê‡enÿchobecních ú‡adech. Vÿji mkoujsou obecní ú‡ady,
kdejsouz‡ízeny alespoñ dva odbory. Pro ná¿
odbor to znamená, æe budeme registrovat
kandidátní listiny pro dvacet pêt obcí, které
spadají do na¿eho správního obvodu, alosovat po‡adí volebních stran na hlasovacích
lístcích. Pro tyto obce budeme zaji¿ƒovat
rovnêæ tisk hlasovacíchlístkû.

Volbydo Senátuv roce 2000: Jednaz okrskovÿchvolebníchkomisízaçínápoçítat vÿsledky.
F
oto çlen komise.

Vzhledem k tomu, æe vjedné obci v na¿emspádovémobvodu do¿lo k vÿraznémusníæení poçtu zastupitelû ajejí zastupitelstvo
podle platnÿch zákonû nemûæe fungovat, probêhnou v dubnu v této obci nové volby. Tyto
volby vyhla¿uje ministr vnitra a pro ná¿ odbor
to budou volby zku¿ební, na nichæ se budeme uçit a prakticky p‡ipravovat nato, co nás
bude çekat vlistopadu.
M
ilu¿e Bahrynovská, vedoucí odboru?nancí
a cen:
Vpolovinêloñského prosince byl schválen
rozpoçet mêsta pro leto¿ní rok, jehoæ tvorba

oddechli a znovujs me vjednomkole. Ukonçuje se rok 2001, provádí se sesouhlasení
ve¿kerÿchzûstatkû na úçtech, vyçíslují se pohledávky a závazky a p‡ipravují se poslední
návrhy na úpravurozpoçturoku 2001. P‡ipravují se také podklady pro rozbory hospoda‡eníjednotlivÿch organizací a odborû, které
pak budouzpracovány do zprávy o vÿsledku
hospoda‡ení. Dañové vÿnosy za rok 2001
dopadly dob‡e, máme p‡íj my vy¿¿í, neæjs me
oçekávali, takæe vy¿¿í bude i p‡ebytek hospoda‡ení. Pouæití v¿ech têchto prost‡edkû
bude p‡edmêtemfinançního vypo‡ádání za
rok 2001 a návrh najejich vyuæití bude souçástí zprávy o vÿsledcích hospoda‡ení.
Krozpoçturoku 2002 seje¿tê zpracovává
vÿhledovÿpláninvestic naobdobí çty‡ aæ pêti
let. Podklady projeho vytvo‡ení p‡edloæí organizace a vedoucí odborû do konce ledna.

Roman Poláçek, zástupce vedoucího odboru
vÿstavby a územního plánování:
Odbor je v rámci p‡enesené pûsobnosti
stavební mú‡ademprot‡ináct okolních obcí.
Zdálo byse, æe v zi mní mobdobí musí bÿt
naodboruvÿstavby naprostÿ klid, ale neníto
tak. Sice se vtomto období nevydávají stavební povolení vtakové mí‡e, jako v ostatních obdobích, p‡evládají spí¿e kolaudace staveb,
prodluæování lhût k dokonçení staveb, ohlá¿ení apod., oto více práce máme v¿ak se ¿et‡ení mrûznÿch stíæností a podnêtû. Ve vêt¿inê
têchto p‡ípadûale není hlavní mdûvodemke
stíænosti problémse stavbou, p‡i místních ¿et‡eních se totiæ vêt¿inou ‡e¿í! dlouhotrvající
sousedské spory a stavbaje zde jenomzáminkou. P‡esto se i vtêchto p‡ípadech snaæíme o dosaæení vzájemné dohody. V prûbêhu
únorajiæ oçekávámezvÿ¿enoup‡ípravu nastavební çinnost a s tí msouvisející nárûst æádostí
k vy‡ízení. Z velkÿch akcí, které budeme projednávat, lze z mínit územní ‡ízení pro druhou
etapu protipovodñovÿch opat‡ení na ‡ece Svitavê a první etapu revitalizace sídli¿tê Lány.
Na oddêlení dopravy probíhá koordinace
plánovanÿchinvestic správcûsítí s plánovanÿmi zásahy do komunikací a k projednání
se rovnêæ p‡ipravují podklady pro úpravu
podmínek pro povolování zvlá¿tních uæívání
komunikací. Prûbêænê se ‡e¿í problémy se
zi mní údræboukomunikací a samoz‡ej mê probíhá bêæná çinnost.
Mgr. Ji‡í Petr, vedoucí odboru¿kolství, kultury
, sociálních vêcí azdravotnictví:
Pro vêt¿inu pracovníkû, respektive pracovnic odboruje zaçátekrokuzcela normální a plnÿ rutinní çinnosti. Sociální oddêlení
navíc zahajuje první ze dvouroçních kontrol
vÿplat sociálních dávek (jejich oprávnênosti), samosprávê Klubu dûchodcû pomáhá
p‡ipravitjeho vÿroçní çlenskouschûzi. Ubytovna pro bezdomovce je zcela naplnêná,
obsazeno je v¿ech patnáct míst. Spoleçnê
s vedoucí m noclehárny p‡ipravujeme vÿbêr
dal¿ích civilká‡û! pro sluæby na ubytovnê,
ti souçasní koncemb‡ezna konçí.

(oproti loñskémulednu) poté, cojs me zve‡ejnili informace otombolách a s ni mi spojenÿch
povinnostech. Tomboly témê‡ nejsou po‡ádány, zûstalojen mini mum. Vêt¿ina po‡adatelû
p‡echází natzv. jiné akce o ceny, které podléhají oznamovací povinnosti p‡íslu¿nému
finançní mu ú‡adu. Blíæí se opêt období poutí
a na odboru se objevují provozovatelé atrakcí, aby si zajistili plochy pro své produkce.
Na úseku¿kolství p‡ipravujeme spoleçnê
s odborem mêstského stavitele plán investiçních akcí a údræby ¿kolskÿchza‡ízení. Leto¿ní nejvêt¿í akcí bude první etapa opravy
fasády Základní ¿koly na T
. G. Masaryka, jejíæ rozpoçet se blíæí ket‡em milionûm, druhá
etapa opravy probêhne p‡í¿tí rok. Pokraçují
práce na opravách prostor po Pedagogicko
psychologické poradnê, kde vznikají prostory
pro nultéroçníkyspeciální ¿koly. Dále chystáme vyhlá¿ení ankety sportovec roku a zaçínáme p‡ipravovat oslavy desátého vÿroçí
podepsání s mlouvy o partnerskÿch vztazích
s holandskÿm mêstem W
eesp, které p‡ipadají naleto¿ek. V bêhujsoutaké p‡ípravy na
konkretizaci a podpis partnerské s mlouvy
s Okresní mú‡ademv Banské ¢tiavnici, çekámejejich náv¿têvu ve Svitavách.

Partnerské mêsto W
eesp- jedenz mnohazvedacích mostû
Ing. Marek Anto¿, vedoucí odboru æivotního
prost‡edí:
Teâv polovinêledna zaçal odchyt holubû,
probíhat bude aæ do konce února. Odchytová
místajsou nainstalována na silu, na nemocnici a najednomdomê na námêstí. Také p‡ipravujeme dal¿í plynofikaci ve mêstê, jedná
se o çty‡i úseky ve mêstê se çty‡mi aæ sedmi
domy. Jejich obyvatelejs me seznámili s podmínkami p‡ipojení a pokud budou mít zájem,
budemejednat s plynárnami o provedení plynofikace. Zpracováváme postupnê docházející p‡iznání k poplatku za odpady a poplatky
vybíráme. Na kvêtenopêt p‡ipraví me zprávu
o stavu æivotního prost‡edí ve mêstê formou
roçenky, kterou po projednání v zastupitelstvu budou moci bezplatnê získat i zájemci
z ‡ad obçanû mêsta.
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RudolfGri m, vedoucí odboruæivnostenského:
Kromê zpracovávání bêæné æivnostenské
agendy provádí me navíc transformace æivnostenskÿch oprávnêní (p‡ej menování p‡edmêtû
podnikání) æivností volnÿch ohla¿ovacích podle na‡ízení vlády, kteréje v platnosti od1. lednaloñského roku. Uvedené transformace se
provádí po projednání s podnikatelem, p‡içemæ
æivnostenskÿ ú‡ad má povinnost dot‡í let od
úçinnosti na‡ízení nahradit stávající æivnostenskáoprávnêní, jejichæ název p‡edmêtu podnikání neodpovídá na‡ízení vlády, za nová.
V praxi to znamená, æe nap‡íkladæivnostenské oprávnêní na p‡edmêt podnikání koupê
zboæí za úçelemjeho dal¿ího prodeje a prodej!
mûæe bÿt po projednání transformováno aæ na
nêkolik æivnostenskÿch oprávnêní, která se
k pûvodní muæivnostenskému oprávnêní vztahují. V¿echnataktovydanáæivnostenskáoprávnêní sice nyní obdræí podnikatel zdarma, ale
provedení z mêntêchto oprávnêníjejiæ zpoplatnêno. Transformacejsou vzhledemk organizaçní a çasové nároçnosti provádêny postupnê, vædypo projednání s podnikateli, nap‡íklad
kdyæ p‡ijdou ohlásit nêjakou z mênu; postupnê
ale budou k tomuto projednání zváni.
Vsouçasné dobê zpracováváme také vêt¿í
mnoæství ohlá¿ení, tÿkajícíchse p‡eru¿ení provozování æivnosti. Potvrzení o p‡eru¿ení provozování æivnosti bÿvá poæadováno nap‡íklad p‡i p‡iznání nêkterÿchsociálních dávek, kompenzací apod.

Zdenêk Pokladník, vedoucí odboru mêstského stavitele:
Na na¿emodboruje nejvíc práce vædycky
na zaçátku roku, protoæe se dêlá kompletní
p‡íprava celého roku, nejen vÿstavby, oprav
a údræby bytû. Také vedoucí odborû v rámci
své p‡ípravy plánu oprav, údræby a v¿eho, co
mají p‡ipravit, p‡ijdous poæadavky. Nazaçátku února bude zahájena revitalizace domu
M. Puj manové nasídli¿ti u nádraæí. P‡ipravuje
se stavbatzv. mêstské vily! s deseti byty, dokonçuje se projekt pro vÿbêrové ‡ízení, následovat bude stavební povolení; doba vÿstavbyse p‡edpokládájedenrok. Pokudzískáme
dal¿í dotaci, p‡ipraví se vÿstavba dal¿í, t‡etí
 mêstské vily!, taky dal¿ího bytového domu
- sekce J!. Kromê toho zaji¿ƒuje me je¿tê
bêæné akcejednotlivÿch odborû. Velkÿ objem
prací p‡edstavuje p‡íprava podkladû pro energetické audity ataké cenové propoçty pro pot‡ebyreformy ve‡ejné správyjako podklad pro
dal¿í rozhodování o budoucí mumístêní ú‡adu.

Daniela Hrnçí‡ová, p‡edsedkynêkomise k projednávání p‡estupkû:
Podle novely trestního zákona, která nabyla platnosti 1. ledna, jsoujako p‡estupky
kvalifikovány majetkové delikty, p‡i nichæ ¿koda dosahuje çástky do pêti tisíc korun, zatí mco
p‡edtí mto bylo do vÿ¿e dvoutisíc korun. Za
leto¿níchprvníchpatnáct dnûuæjs me obdræeli
çty‡i p‡estupky podle novely, takæe pûvodnê
odhadovanÿ nárûst o patnáct p‡estupkûzarok
bude urçitê vy¿¿í. P‡estoæe se nemêní p‡estupkové‡ízení, kteréje pro násjiærutinou, ví me,
æetyto nové! p‡estupky budousloæitêj¿í a nároçnêj¿í na projednávání. Vsouçasné dobêtaky
vylaâujeme! propojení poçítaçového programu
pro p‡estupkys programemevidence písemností.
J. Svobodová
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Nep‡ehlédnête!

Uzavírka pê¿í ko munikace

V dobê od 4. února do 15. b‡ezna 2002
bude probíhat kácení topolového stromo‡adí
u zahrádek u Studeného potoka pod Gorkého
ulicí. Z dûvodu manipulace se d‡evemz pokácenÿch stromû bude v prûbêhu kácení nêkolikrát zcela uzav‡ena komunikace pro pê¿í
spojující ulici Gorkého s ulicí Jugoslávskou.
P‡ed kaædÿm uzav‡ení m budou s p‡edstihem
instaloványinformaçnítabule a potéi zábrany.
Dêkujeme za pochopení.
Technické sluæby mêsta Svitav

Máte doma psa?

P‡evzali jste tedy odpovêdnost za æivého tvora ajste jistê p‡ipraveni plnit
v¿echny poæadavky a nároky, které odpovêdnÿ chov psû vyæaduje, a plnit také
povinnosti, které se k chovu psû vztahují. Jednou z têchto povinností je zaplatit
POPLATEK ZE PSª.
Poplatek platí fyzická a právnická osoba, kteráje vlastníkempsa a má ve mêstê
místotrvalého pobytu nebosídlo. Pro úçely
poplatkuje mêsto rozdêleno do çty‡ zón,
jejichæ vymezeníje zakotveno ve vyhlá¿ce o místních poplatcích (ç. 6/2001).
Poplatek se platí za psastar¿ího ¿esti
mêsícû, av¿ak majitel je povinen podat
p‡iznání k poplatku do 15 dnûodpo‡ízení
psa. Toznamená, æe po‡ídíte-li si dvoumêsíçní ¿tênê, musíte ho v uvedené lhûtê
p‡ihlásit, poplatek ale bude spoçítán pomêrnouçástí aæ oddovr¿ení ¿esti mêsícûjeho vêku. Poplatek ze psa, jehoæ vlastníkem
jefyzickáosoba, çiníroçnê 180aæ 1. 000 Kç
podle mêstské zóny, v níæje chován.
Poplatekje nutnozaplatit vædy do
31. b‡ezna bêænéhoroku, ato buâhotovê na odboru financí a cen Mêù, nebo
p‡evodní mp‡íkazemna úçet mêsta.
Profyzické nebo právnické osoby, které uæívají psa v rámci své podnikatelské
çinnosti, çiní poplatek 1. 000 Kçroçnê. Za
druhého a dal¿ího psase poplatekzvy¿uje
o 50 %sazby stanovené za prvního psa.
U dûchodcû, jejichæjedinÿmp‡íj memje
dûchod(starobní, invalidní), çiní poplatek polovinu sazby stanovené dle místa
bydli¿tê, maxi málnê 200 Kç. Poæadavek

na prom
inutí nebo sníæení poplatku
musí vlastník psa uplatnit a dûvody
uvedené v æádosti prokázat správci
poplatkukaædoroçnê do 15. února.
Osobê, kterási osvojilaopu¿têného psa
zesvitavského útulku, prominesprávce poplatku poplatek na dobut‡í let. Vyhlá¿ka
(6/2001) také stanoví, ve kterÿch dal¿ích
p‡ípadech mûæesprávce poplatku nazákladê æádosti poplatek sníæit çi prominout.

Povinnost platit poplatek zaniká
uplynutí mmêsíce, ve kterémbylaskuteçnost nahlá¿ena odboru financí
a cen. Zde se vel mi çasto chybuje a tzv.
odhlá¿ení! psase neprovádí vças. Poplatníci se pakzbyteçnêzlobí, æe musí zaplatit
za psa, kterého uæ nemají.
-svo-

P‡ipomínáme

v¿emobçanûm mêsta, æe do 28. únorajsou
povinni p‡edloæit p‡iznání k poplatkuza komunální odpad. Souçasnê mohou uhradit poplatek, kterÿ çiní 372 Kç za kaædou trvale
bydlící osobu. Nejpozdêji do 31. b‡eznaje nutno uhradit buâjednorázovê celÿ poplatek, nebojeho polovinujako první splátku. Druhá
splátka musí bÿt zaplacenanejpozdêji 30. zá‡í.
Stej nê jako v loñskémroce i letos byly
v rozpoçtu mêsta vyçlenêny prost‡edky na
poskytnutí p‡íspêvku na úhradu poplatku
za komunální odpadrodinámset‡emi a více
nezaopat‡enÿmi dêt mi. P‡íspêvek ve vÿ¿i
372 Kç nat‡etí a kaædé dal¿í dítê bude vyplacentêmrodinám, které vestanovenémtermínu uhradí poplatek v plné vÿ¿i a o p‡íspêvek
poæádají. Rodinám, za nêæ poplatek hradí
spoleçnÿzástupce(vlastník nebosprávce bytového domu), bude p‡íspêvek vyplacen na
základê podané æádosti ve dvou pololetních
splátkách v mêsíci çervnu a prosinci.

A také p‡ipomínáme

právnickÿmosobáma podnikající mfyzickÿm
osobám, které jsou provozovateli malÿch
zdrojû zneçi¿têní, æejsou podle ustanovení
§ 8 odst. 1 zák. ç. 389/1991 Sb., o státní
správê ochrany ovzdu¿í a poplatcích zajeho zneçi¿ƒování, povinni do 15. února 2002
nahlásit údaje pot‡ebné pro vÿpoçet poplatku podle skuteçnosti uplynulého roku.
Odbor æivotního prost‡edí Mêù

Plynofikace

Na leto¿ní rok je naplánována plynofikace p‡ibliænê dvaceti rodinnÿch domû ve
çty‡echlokalitách ve mêstê. Jednaje v mêstské çásti Laçnov a t‡i v mêstské çásti Lány.
Majitelé têchto domû v loñskémroce nebo
jiæ d‡íve o zbudování plynovoduæádali provozovatele, kterÿmje Vÿchodoçeská plynárenská, a. s., která bude investorem díla.
Hlavní podíl nákladû na plynofikaci uhradí
mêsto Svitavy, podílet se ale budoui majitelé
napojovanÿch nemovitostí. Odboræivotního
prost‡edí kontaktoval majitele objektû, zda
trvájejich zájemo plynofikaci, a sdêlil ji m
podmínky p‡ipravované akce. Akce se uskuteçní pouze v p‡ípadê dostateçného záj mu
o p‡ipojení.
Ing. Anto¿
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Çinnost ochráncû
p‡írody v roce 2001

Za zimní údræbu dvakrát víc
Zi mní údræba místních komunikací ve
mêstê probíhá podle plánu schváleného
radou mêsta. Vleto¿ní zi mê zpûsobovalo
problémy nejen vydatné snêæení, ale také
nízkéteploty, provoz na komunikacíchzpûsoboval çastÿ vÿskyt zledovatêlÿch povrchû.
O¿et‡ování vozovek a chodníkû probíhalo
od 23. listopadu prakticky dennê a zabezpeçovali ho pracovníci dodavatelské firmy
Akvamont.
Koncemprosince bylo zapoçato s úklide m a odvoze m snêhu z námêstí Míru
a z nêkterÿch dal¿ích míst, kde nahromadênÿ sníh zpûsoboval dopravní problé my.
Po Nové mroce byl provádên úklid a odvoz snêhu zjednotlivÿch ulictak, aby byla
zabezpeçena sjízdnost na ko munikacích
a umoænêna p‡ípadná dal¿í zi mní údræba

mechaniz my. Velké mnoæství snêhu bylo odvezenoz námêstí Míru, Kostelního námêstí,
autobusového nádraæí, z çástí ulic Erbenova, Nerudova, T
. G. Masaryka, Horova, Raisova, Rumunská, Çeská, Tyr¿e a Fügnera,
Dr. M. Horákové, M. Kude‡íkové, Pod Vêæí,
Purkyñova, Dobrovského, Kollárova, Mánesova, Ale¿ova, ¢vabinského, U Mlÿnského
potoka, Di mitrovova, Hraniçní, Mÿtní, Felberova, Fibichova, z W
olkerovy aleje a çástí
dal¿ích ulic.
Od zaçátku zi mního období do konce
loñského prosince vynaloæily Technické sluæby mêsta Svitav na zi mní údræbu místních
komunikací çástku1. 040. 000 Kç. Oproti stejnému období minulézi my(listopada prosinec 2000) je to dvojnásobné navÿ¿ení.
Ing. Vybíhal, TSMS

Zápis do mate‡skÿch ¿kol
pro ¿kolní rok 2002/2003

Oznamujeme v¿emrodiçûm, kte‡í chtêjí
od nejbliæ¿ího nového ¿kolního roku, tj. od
zá‡í 2002 umístit své dítê v 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
dêtí se‡ídí zákonemç. 564/1990Sb. v platném
znêní (o státní správê a samosprávê ve ¿kolství) a vyhlá¿kou M¢MT ÇRç. 35/1992 Sb.
o mate‡skÿch ¿kolách.
Mate‡ská¿kola,j méno‡editelky, telefon:
• II. M¢, Vêtrná 11, Marie Gr melová,
532042
• VII. M¢, Çsl. Armády 9, Jana Augustová,
534114
• VIII. M¢, Praæská 2a, Dagmar Knápková, 532071
• I X. M¢, M. Majerové 13, Zdena Pelikánová, 534145
• X. M¢, Dr. M. Horákové 27, Ji‡ina Sk‡enková, 534377
• M¢ Sy - Lány, ùvoz 1, Marie Zelendová,
534949
• M¢ Sy - Laçnov 295, Hana Popelková,
532979

• Speciální M¢ pro dêti s kombinací postiæení, Çsl. Armády 9, Mgr. Marie Haví‡ová, 534576
P‡íslu¿nÿ formulá‡ a podrobnêj¿í informace mohourodiçezískat vjednotlivÿch M¢
a naodboru¢KSVZ Mêùve Svitavách-u paní
Milu¿e Teplé, tel. 550202.
J. Petr

Interiér mate‡ské¿koly ùvoz 1

Svitav¿tí ochránci p‡írody( ZO ÇSOP Rybák) se v uplynulémroce z pomêrnê ¿irokého okruhu aktivit soust‡edili p‡edev¿í mna
práce, p‡i kterÿch mapují a chrání ohroæené
druhy organis mûi jejichlokality. Jiæ kaædÿ
roktradiçnê zahajujeme v této çinnosti mapování mlokalit na¿ich druhû sov. Prûzkum
na Svitavsku i Poliçskujs me provádêli tentokrát v rámci projektu ùVR ÇSOP
. Vjarní m
období si na¿i pozornost zasluhujíi obojæivelníci. Nejenæezji¿ƒujemejejichroz mnoæovací
stanovi¿tê, ale snaæí me se odhalovat i p‡íçiny
jejich ohroæení (nap‡íklad úhyny jedincû
pod koly dopravních prost‡edkû). Vloñském
rocejs me se zamê‡ili na území obce Jedlová. V b‡eznu a v çervnujs me pak pátrali po
hnízdi¿tích kavky obecné v Poliçce.
Nejvêt¿í monitorující aktivitou bylo sçítání vodního ptactva na Svitavsku a Poliçsku,
kde p‡i kontrolách 52 vodních plochjs me
v rámci celorepublikového prûzkumu zjistili i 5 hnízdících párû labutê velké. V dobê hnízdêní ptactvajs me se v¿ak rozhlíæeli
i v zemêdêlské krajinê, kde se vyskytují ohroæené druhy ptákû(opêt v rámci projektu ùVR
ÇSOP). Ve spolupráci s odboremæivotního
prost‡edí Mêù Svitavy js me se zúçastnili
jednání a ‡e¿ení vÿskytu netopÿrû ve svitavskÿch panelovÿch domech. Vjednomp‡ípadê js me zastihli i vzácnÿ druh netopÿra
pestrého, kterého odborníci zaregistrovali
na na¿emokrese vûbec poprvé.
Praktickou ochranu p‡írodyjs me realizovali také kosení mvlhkÿchluk u Laçnovského
a Dolníhorybníka, kteréjsouregistroványjako
vÿznamné krajinné prvkynebo p‡evozempostiæenésovypálené dovendolskézáchrannéstanice.
Vÿraznÿmzpûsobemjs mese podíleli naobnovê
nauçné stezky Kpramenûm‡eky Svitavy!.
Pro ¿kolní mládeæ a ve‡ejnostjs me vloñskémroce uspo‡ádali exkurzi do CHKOÆelezné hory, vÿlet do Prahy za zi mující m
ptactvem nebo jiæ tradiçní podzi mní vycházky za ptactve msvitavskÿch a opatovskÿch rybníkû v rámci Ptaçích festivalû.
Pro çleny ZOjs me realizovali v çervenci
poznávací odbornÿ zájezd do maâarskÿch
národních parkû Hortobágy a Kiskunság.
Záj my ochrany p‡írody a krajinyjs me se
snaæili hájit také v desítce správních‡ízení
rûznÿchú‡adû, p‡i kterÿchjs mesevyjad‡ovali
nap‡íkladk zámêruvÿstavbyoboryu Koclí‡ova, vÿstavbê poldrû a nádræí nebo k územnímu plánu a silniçní mu obchvatu obce Opatov.
Navrhovali js me t‡eba také území mezi Lánskÿmrybníkem a Vodárnou! k registraci
za vÿznamnÿ krajinnÿ prvek.
Vroce 2001 vel mi aktivnê pracoval ná¿
oddíl Mladÿch ochráncû p‡írody v Opatovê,
kterÿse( kromê poznávání p‡írodyp‡i pravidelnÿchschûzkách nebo víkendovÿcha prázdninovÿch pobytech) podílel nap‡íklad na
vyvê¿ení ptaçích budekv lesích u této obce
(v rámci projektu ùVRÇSOPa Lesû ÇRs. p.)
nebo na obnovê znaçení hranic p‡írodní památkyPodskalou! na H‡ebeçskémh‡betê.
Mgr. Ji‡í Mach, p‡edseda organizace
e- mail ma @gy.svitavy. cz
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Prûbêæné vÿsledky

sçítánílidu 2001 ve Svitavách
(pokraçování z minulého çísla)

Knejvÿraznêj¿í mz mênámoproti sçítání

9 %ve stavebnictví, 8 %ve ve‡ejné správê,

7 %ve zdravotnictví, 6 %v dopravê ateleko-

munikacích, 5 %ve ¿kolství, zatí mco pouze

lidu p‡ed 10 lety do¿lo v oblasti vzdêlanosti obyvatel. Jestliæe v roce 1991 mêlo

2 %v zemêdêlství vç. lesnictví. Z 8 265 pra-

kladní vzdêlání, vzdêlání na vysoké ¿kolezí-

dêlyza prací dennê. Nejvy¿¿í podíl vyjíædê-

32,7 %obyvatel mêsta star¿ích 15 let zá-

cujících jich 1 881 za prací vyjíædêlo mi mo
mêsto, p‡itomtémê‡ dvê t‡etiny z nich vyjíæ-

skalo 5,7 %obyvatel. Vroce 2001 poklesl po-

jícíchje ve vêkové kategorii 20- 29let. ùdaje

a æen na 26,8 %, zatí mco podíl vysoko¿kol-

zici aæ v definitivních vÿsledcích sçítání.

na 5,7 %, toje celkemna 7,6 %. Tento rûst

neaktivní mi osobami jsoujednak nepracu-

díl muæû se základní mvzdêlání m na 16,9 %

skyvzdêlanÿch muæûvzrostl na 9,6 %a æen

o dojíæâceza prací do Svitav budou k dispo-

Vÿznamnou skupinou mezi ekonomicky

v¿ak nelze povaæovat za dostateçnÿ, neboƒ

jící dûchodci, kterÿch bylo v dobê sçítání

vzdêlanÿch obyvatel 8,1 %a v Litomy¿li do-

denti a uçni, kterÿch bylo 3 152. Následo-

v Moravské T‡ebovéje podíl vysoko¿kolsky

ve mêstê 3 712 a na druhé stranê æáci, stu-

konce 10,1 %. Otom, æe jde o dlouhodobé

valo 1 100 dêtí p‡ed¿kolního vêku. Témê‡

vêkovÿchskupinobyvatelstva. Jestliæe v Li-

mlad¿í 15let. Necelout‡etinutvo‡í studenti

zaostávání svêdçí porovnání jednotlivÿch
tomy¿li je podíl absolventû vysokÿch ¿kol

60 % mezi æáky, studenty a uçni tvo‡í æáci

a uçni ve vêku 15 - 19let. Z nich polovina

vy¿¿í neæ 10 %u vêkovÿch kategorií 25- 60

vyjíædí do ¿koly mi mo Svitavy a mezi ni mi

30- 44let, ve Svitaváchje desetiprocentní

vyjíædêjících do ¿kol p‡ipadá na mladé lidi

let a nejvy¿¿í podíl témê‡ 17 %ve skupinê

p‡evaæuje denní dojíædêní. Deset procent

hranice p‡ekroçena jen u vêkové skupiny

ve vêku 20- 29let. U nich není denní dojíæ-

let, necelÿch 14 %. Vy¿¿í podíl vysoko¿kol-

dêjících.

25 - 44let a nejvy¿¿í je v kategorii 35 - 39

sky vzdêlanÿch muæû neæ æenje obecnÿm

jevem, p‡esto ve Svitaváchje oproti Litomy¿li zaostávání u æen vÿraznêj¿í.

dêní tak çasté, tÿká se necelé pêtiny vyjíæ-

(dokonçení p‡í¿tê)

RNDr. Petr Dêdiç

vedoucí úze mního zastoupení ÇSù

Vzdêlanostní struktura ve Svitavách u obyvatel star¿ích 15 let v %
nezji¿têno (2,06 %)

vysoko¿kolské (7,58 %)

bez vzdêlání ( 0,74 %)

vy¿¿í odborné (1,43 %)

základní ( 22,08 %)

st‡ední s maturitou (28,60 %)

uçñovské (18,13 %)

st‡ední odborné (19,39 %)

Z celkového poçtu 17 796 obyvatel mês-

tajich bylo 9 185ekonom
ickyaktivních.

Z nich bylo 174osob ve vêku nad 60let. Do

skupinyekonomicky aktivních bylozapoçte-

Zimníradovánky
Lyæa‡ská ve‡ejnostjistê p‡ivítalaleto¿ní

notéæ 875 obyvatel, kte‡í byli 1. b‡ezna 2001

snêhové nadêlení. Kdyæ se lyæníkû optáte,

tvo‡ili zamêstnanci 84 %, samostatnê çinní

têj menují v¿emznámé Çenkovice.

‡ili çlenové produkçníchdruæsteva pomáhají-

vlekempadesát kilometrû do Çenkovic, ale

bez zamêstnání. Mezi ekonomicky aktivní mi

9 %a zamêstnavatelé 4 %. Ménê neæ 1 %tvo-

kde si mohou dob‡e zalyæovat, na první m mísMnozí v¿ak zjistili, æe nemusí jezdit za

cí rodinní p‡íslu¿níci. Vÿraznêj¿íjsou rozdíly

staçí vyrazit do Radi mê‡e, kde uæ pêt let fun-

zamêstnavatelé(4,7: 2,2 %) a samostatnê çin-

¿enci. Nejvíce ho vyuæívají základní ¿koly

mezi aktivitou muæûa æenzej ménav kategorii

gujelyæa‡skÿvlek, postavenÿ místní mi nad-

ní (12,1: 5,0 %). Podíl samostatnê çinnÿchje

z okolí a rovnêæ nêkteré svitavské základní

p‡itomu æenje vy¿¿í dokonce o polovinu.

strukto‡i si p‡íjemnou sjezdovku nemohou

v Litomy¿li o çtvrtinu vy¿¿í neæ ve Svitavách,

T‡etina ekonomicky aktivních obyvatel

Svitav pracuje v prûmyslu, 12 %v obchodê,

¿koly pro svélyæa‡ské vÿcviky. Uçitelé - invynachválit.

J. Petr

mês í ç n í k
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Oznamujeme,

æe peçovatelská sluæba bude od 1. b‡ezna 2002 p‡emístêna z objektu Jungmannova 6 do Domova- Penzionu pro dûchodce
mêsta Svitavy, Felberova 31.
Ve¿keré peçovatelské sluæby budou zachovány v souçasnémrozsahu (úklidy, nákupy, rozvoz obêdû, koupání, doprovod aj.).
Z dûvodu p‡esunu organizace bude
vtÿdnuod25. 2. do 1. 3. çásteçnê omezen
provoz peçovatelskÿch sluæeb jako nap‡.
koupání a praní prádla. Vtéto souvislosti
prosí me o pochopení.
P‡ípadnéinformace Vámposkytne‡editelka organizace pí Jurenová, tel. 534 406.

P‡íspêvky na
o¿et‡ení stromû

Záj me m nás v¿echje zachování a pravidelné o¿et‡ování vzrostlé zelenê ve mêstê.
O¿et‡ení v¿ak v mnoha p‡ípadech musí provést odbornáfirma, neboƒje nutnézajistit celou‡adu prací,jakoje o¿et‡ení ran, odstranêní
suchÿch nebo po¿kozenÿch vêtví, odlehçení
koruny, o¿et‡ení dutin, instalaci vazeb korun
nebo kmenû apod. Tomu odpovídají i náklady, které ve vêt¿inê p‡ípadû vlastníci stromû
nejsou ochotni nebo nemohou uhradit.
Pro rok 2002, stejnêjako v minulÿchletech, byl ve Svitavách vyhlá¿en program na
podporuo¿et‡ování vÿznaçnÿchstromû, rostoucích na pozemcích obçanû v celém katastru
Svitav. P‡ednostnê bude p‡íspêvek p‡iznán na
o¿et‡ení stromû, jejichæ stav lze charakterizovat jako havarijní, tzn. stromû, které svou
existencí ohroæují své okolí buâpádemçásti
koruny (suchÿch vêtví, po¿kozenÿch kosterníchvêtví) nebocelého kmene(zlomení mnebo
vyvrácení m). P‡íspêvek nebude poskytnut na
kácení stromû.

Æádost o poskytnutí p‡íspêvkuje nutno podat do 15. b‡ezna 2002 odboruæivotního prost‡edí Mêù Svitavy (zde lze
vyzvednout pot‡ebnÿtiskopis a získat
podrobnéinfor mace). Kæádostije nutné doloæit doklad o vlastnictví pozemku
(vÿpis z katastrunemovitostí), kopii katastrální mapy a zákres p‡edmêtného
stromuna mapê. Væádosti mûæeæadatel
uvést návrh odborné fir my, která by
byla schopna o¿et‡ení stromu provést,
a mûæe také uvést vÿ¿i své spoluúçasti
na o¿et‡ení stromu.
Podání mæádosti nevzniká na p‡íspêvek nárok. Odbor ÆPv¿echnyæádosti posoudí a zajistí zpracování cenové nabídky od odborné
firmy. Poté v¿echny materiály p‡edá k posouzení ekologické komisi rady mêsta, kterározhodne o poskytnutí p‡íspêvku nebozamítnutí
æádosti. Komise bude rozhodovat podle kriterií, kterÿmi jsou vÿznam daného stromu
z hlediska mêstské zelenê, stupeñ po¿kození
a spoluúçast vlastníka stromu. Ovÿsledku budou v¿ichni æadatelé písemnê informováni.
- OÆP-
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Prûzkum HELEN+ ve Svitavách - prvnívÿsledky
P‡ed çasemjs me informovali o prûzkumu vlivu prost‡edí a zpûsobu æivota na
zdraví u obyvatel Svitav (pozn. redakce:
HELEN - Health, Lifestyle and Endvironment). Nyní p‡iná¿í me p‡ehled prvních vÿsledkû.
Kdotazníkovému prûzkumu bylo náhodnê vybráno 800osob ve vêku 45-54let bydlících ve Svitavách. Dotazníkjich vyplnilo
690, tj. 86 %(337 muæû a 359æen). Jenzákladní vzdêlání má 12 %, vyuçenÿch nebo
se st‡ední ¿kolou bez maturityje 49 %, S¢
s maturitou má 33 %, vysoko¿kolákûje 6 %.
Vzamêstnanecké m po mêru je 69 %respondentû, soukromÿch podnikatelû 14 %,
nezamêstnanÿch 6 %, v dûchodu 10 %.
P‡eváænê sedavou práci udává 39 %, naopak p‡eváænêtêlesnê namáhavou práci má
34 %. Témê‡ kaædodenní pocit celkové vyçerpanosti z práce má 15 %respondentû.
Se svÿmbytemje spokojeno 56 %dotázanÿch, ostatní se nejçastêji z miñují o hluku
- 35 %, malé mprostoru 25 %, nedostateçnémoslunêní 20 %, dále vadí nedostateçné
vytápêní 16 %, vlhkost 20 %, plíseñ 15 %.
Svûj zdravotní stav za posledních 6 mêsícû hodnotíjako vel mi dobrÿ aæ dobrÿ 42 %
osob, jako prûmêrnÿ dal¿ích 43 %, ¿patnê
se cítí 15 %dotázanÿch. Dlouhodobé zdravotní obtíæe má 57 %respondentû, nejçastêji (u 62 %) jde o nemoci pohybového ústrojí,
dále s 23 %jsou nemoci srdce a cév. Zvÿ¿enÿ krevní tlak udalo 28 %dotázanÿch, zvÿ¿enÿ cholesterol v krvi 30 %. U 24 %se projevila alergie, nejçastêj¿í známou p‡íçinou
jsouléky, pyly a prach. Celkovê pro nêjaké
onemocnêníje dlouhodobêléçeno 44 %dotázanÿch.
Pravidelnÿch ku‡ákûje 35,7 %, p‡íleæitostnÿch 5 %, z dne¿ních neku‡ákû d‡íve
kou‡ilo 23 %.
Bêhemtÿdne vênuje prûmêrnÿ respondent 4 hodinytêlesnévÿchovê, sportuaturistice.

Mi mo své bydli¿tê tráví prûmêrnê 52 dní
v roce, u 53 %respondentû je tento poçet
do 30 dnû.
Bezpeçnê se v okolí svého bydli¿tê cítí
ve dne 90 %dotázanÿch, v noci jen 64 %.
Na pomoc sousedû v nouzi se mûæe spolehnout 70 % dotázanÿch. Ale pouze 23 %
respondentûje p‡esvêdçeno, æe se obecnê
lidemdá vê‡it.
Jako uspokojivé hodnotí æivotní prost‡edí v místê svého bydli¿tê 78 %dotázanÿch.
Z obtêæujících problémû æivotního prost‡edí
v místê svého bydli¿tê pociƒují respondenti
nejvíce automobilovou dopravu 45 %, zneçi¿têní ve‡ejnÿch prostranství 37 %, hluçnost p‡es den 34 %, zneçi¿têní vodníchtokû
30 %, zneçi¿têní ovzdu¿í a pra¿nost 24 %,
hluçnost v noci 22 %, zápach 15 %a nejménê zneçi¿têní pitné vody, které vadí jen
5 %dotázanÿch. Nejvy¿¿í stupeñ ¿kály intenzityobtêæování p‡itomdalo 19 %dotázanÿch automobilové dopravê, 10 %zneçi¿têní vodníchtokû a 6 %noçní mu hluku.
Vzásadê spokojeno se svÿmæivotemje
83 %dotázanÿch, zcela nespokojenÿchjsou
pouze necelá 3 procenta. Nejvíce nep‡íznivê ovlivñuje lidské zdraví dle dotázanÿch
trvalé nervové vypêtí a kou‡ení. Za závaænêj¿í neæ stav æivotního prost‡edí je pro
zdraví dále respondenty povaæována obezita a nedostatek pohybu. 78 %respondentû
si myslí, æe bÿt zdravÿzávisí na çlovêku samé m. Do budoucnosti hledí na¿i obçané
s mírnÿm opti mis mem, 62 %oçekává více
kladnÿch neæ zápornÿch zku¿eností.
Závêreçná çást dotazníku se zabÿvala
stravovací mi zvyklost mi. Z hlediska doporuçení zdravé vÿæivy mûæeme bÿt spokojeni
se spot‡ebou ovoce, trochu více bychom
mêli konzumovat zeleninu. Pouze poloviçní
je v¿ak spot‡eba mléka a mléçnÿch vÿrobkû.
Polovinarespondentûjiæ preferuje nízkotuçné mléçnévÿrobky. O nêcovíce bychommohli
konzumovat rybí vÿrobky. Tekutin pije me

dennê v prûmêru 2,6litru a z toho více neæ
polovinu vodu z vodovodu. Spot‡eba piva
u muæûje v prûmêru 4litry zatÿden.
Ze srovnání s vÿsledky z 16 mêst, kde
jiæ prûzkumprobêhl, je na první pohled pozitivní vêt¿í ochota na¿ich obçanû- v ostatních mêstech bylo vyplnêno jen 69 %dotazníkû.
Dal¿í srovnání a vÿsledky léka‡ského
vy¿et‡ení budou p‡edmêtemdal¿íhosdêlení
p‡í¿tê.
MUDr. Bohum
il Havel
‡editel OHS Svitavy

Kam s ním?

P‡e mÿ¿líte kams odpade m, kterÿ není
moæné uloæit do popelnice? Pro tento úçel
slouæí recyklaçní dvûr v areálu provozního
st‡ediska LI KO SVITAVYa. s. na ulici Tolstého 13.
Recyklaçní dvûr slouæí k odbêru odpadû
od obçanû mêsta Svitavy z nepodnikatelské çinnosti, kterélze vyuæítjako druhotné
suroviny, nebo musí bÿt zaji¿tênojejich bezpeçné zne¿kodnêní. Recyklaçní dvûr není
urçen pro bêænÿzbytkovÿ komunální odpad,
kterÿ pat‡í do popelnice nebo kontej neru.
P‡ehled odebíranÿch odpadû
(odbêrje pro obyvatele zdarma)

a) druhotné suroviny- papír, nezneçi¿têné
plasty, nezneçi¿tênÿtextil, sklo
b) nebezpeçné odpady- televizory, poçítaçe, rádia, ledniçky, zá‡ivky, akumulátory,
suché çlánky( monoçlánky), olejovéfiltry,
staré barvy, ‡edidla, zneçi¿tênÿ textil,
æelezné a plastové obalyzneçi¿têné ¿kodlivinami, teplomêry, domácí spot‡ební
che mie, a pod.
c) ostatní odpady - pneumatiky
Provozní doba recyklaçního dvoru
Tolstého 13:
úterÿ
7: 00 - 16: 30 hod.

st‡eda a çtvrtek

7: 00 - 14: 00 hod.

Vÿ¿e uvedené odpadyje moæné za stejnÿch podmínek odevzdat téæ v areálusbêrnÿch surovin a. s. LI KO SVITAVYna ulici
Vzahrádkách.
Provozní doba:
pondêlí
6: 00 - 14: 00 hod.
úterÿ, st‡eda, çtvrtek 6: 30 - 16: 00 hod.
pátek
6: 30 - 14: 00 hod.
sobota
8: 00 - 12. 00 hod.

Netradiçní pohled nasvitavskou ne mocnici, která v leto¿nímroce a letech následujících
projde velkourekonstrukcízatémê‡t‡i sta milionû korun. Podrobnosti uvede me v p‡í¿tím
çísle Na¿eho mêsta.
F
oto J
. Çermák.

P‡ipo m
ínáme obçanûm
, æe ve mêstê
roz místêné sbêrné nádoby na ukládání papíru, skla a plastû slouæí pro v¿echny obyvatele mêsta. Mohoujetedy vyuæívat nejen
obçané z domû, u kterÿchjsoutyto nádoby
umístêny, ale i ostatní obçané.
Infor mace: st‡edisko LI KOSVITA-

VYa. s., Tolstého 13, tel./fax 54 10 14.
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Na lince 156

Mêsto p‡ipravuje vyhlá¿ení ankety

Sportovec roku 2001

Poçátke mroku se vædy ohlíæí me za tí m
uplynulÿma zamÿ¿lí me se nadtí m, co p‡inesl, çeho js me dosáhli ajak js me byli
úspê¿ní. Mezi takovátradiçní ohlédnutí pat‡í
vyhlá¿ení sportovcû, kte‡í v minulé mroce
dosáhli vÿji meçnÿch úspêchû a úspê¿nê reprezentovali své mêsto. Jelikoæ tato anketa
probíhájiæ poçtvrté, mûæe me sledovat zvy¿ující se úroveñ jednotlivÿch druhû sportû
a hlavnê stále se zvy¿ující poçtysportujících
dêtí a mládeæe.
Komise pro têlovÿchovu a sport uzav‡ela
vtêchto dnech nominace oddílû a klubûv anketê Sportovec roku 2001. V¿esti kategoriíchbylosvÿmi klubynavræenocelkemt‡icet
sportovcû, trenérû a osobností sportu a os m
druæstev. Zjednotlivÿch nominacíje patrné, æe
çlenové komise nebudou mítjednoduchou úlohu vybrat a doporuçit radê mêstaty nejlep¿í.

Na lince 150

Vobdobí od 1. do 30. listopadu 2001 do¿lo v okrese Svitavy celkemk 86 událostem.
Z nichbylo 11 poæárû, 43 dopravní nehody, 28
technickÿch pomocí, jedenjinÿtechnickÿzásah,jednoçerpání vodya dvaplané poplachy.
Vsamotnÿch Svitaváchzasahovali hasiçi
utêchto událostí :
• 1. 12. pomáhali ZZSs transportempacienta do sanity
• 8. 12. likvidovali poæár p‡íst‡e¿ku se d‡evemna ulici Rooseweltovê
• 14. 12. otevírali byt na nám. Míru
• 15. 12. byljednotceoznámenpoæár bytuna
ulici Kijevské, po p‡íjezduna místov¿akbylo
zji¿têno, æe majitelka ponechala bez dozoru
potraviny na sporáku
• 16. 12. pomocí navijáku vytáhli automobil
z p‡íkopu na ulici Praæské
• 20. 12. do¿lo k poæáru adventního vênce
v obÿvací m pokoji rodinného domu na ul.
Pavlovovê; po zpozorování poæáru byl tento
uha¿en majiteli
• 20. 12. byla na ulici Praæské çerpána voda
ze sklepa, kamse dostala pravdêpodobnê
v dûsledku poruchy vodovodního ‡adu
m
jr. Bc. Petr Pelí¿ek

Ksamotnémuvyhlá¿ení ankety Sportovci
roku2001 dojdev pondêlí 25. února. V¿ichni
nominovaní se zúçastní setkání s vedení m
mêsta ajsou pro nê opêt p‡ipravenatradiçní
triçka, vyrobená pouze pro tuto p‡íleæitost,
pro druæstvapoháry. Asamoz‡ej mêtakéfinançní odmêny. S vÿsledkyanketybude¿irokáve‡ejnost seznámena v p‡í¿tí mçísle.
Sní mkemE. Hromadníka(naho‡e) se vrací me kloñskému vyhlá¿ení.
J. Petr

Bezpeçnostnísituaci

na území mêsta v roce 2001 a prevenci
kri minality ve mêstê projedná rada mêsta
koncemledna a potéi zastupitelstvo mêsta. Projednávanÿ materiál bude obsahovat
zprávu Obvodního oddêlení Policie ÇR
o vÿvoji kri minality na území mêsta, dále
zprávu o çinnosti mêstské policie, rozbor
p‡estupkûzpracovanÿchkomisí k projednávání p‡estupkû a zprávu o çinnosti komise
pro prevenci kri minality. Vobou orgánech
mêsta je tato problematika jiæ tradiçnê
projednávána nejen za úçasti p‡edstavitelû
Obvodního oddêlení a Okresního ‡editelství
Policie ÇR, alejednání setaké pravidelnê
zúçastñuje p‡edseda Okresního soudu ve
Svitavách a okresní státní zástupce.
Obçany, které tato proble matika

zají má, zve me na ve‡ejné zasedání
Zastupitelstva mêsta Svitavy, které se
bude konat 13. února od 14 hodinve

velkézasedací m
ístnosti Mêù, T
. G. Ma-

saryka 25.

• Dne 30. 12. v 5: 35 hod. se poda‡ilo pomocí
monitorovacího kamerovéhosystémup‡istihnout na autobusové m nádraæí t‡i mladíky
z Pardubicka, kte‡í vylepovali plakáty mi mo
urçená místa. Kvÿzdobê! na¿eho mêsta
p‡ispêli nejen na z miñovaném aut. nádraæí,
alei na ulicích Pod Vêæí a Lan¿krounské. Za
zneçi¿têní ve‡ej ného prostranství se budou
nyní zodpovídat p‡estupkové komisi.
• Vêt¿ina na¿ichspoluobçanûvyuæilasilvestrovskou noc k rozlouçení se starÿmrokem
a vítání nadcházejícího roku 2002. Nêkte‡í
se naopakrozhodli vyuæíttuto noc zcelajinak.
Sluæební pes Igor zasahoval tuto noc hned
dvakrát. Poprvé ve 21: 20 hod., kdy provê‡oval! podez‡ení z vloupání do objektu na ulici
Prûmyslové, podruhé byl úspê¿nêj¿í. Zajeho
p‡ispêní se hlídce mêstské policie poda‡ilo
ve 3: 40 hodin ráno zadræet os mnáctiletého
I. A. ze Svitav p‡i vloupání do prodejny na
ulici Vítêzné. Dal¿í m‡e¿ení mp‡ípadu se zabÿvá Policie ÇR, jejíæ hlídce byl pachatel na
místê p‡edán. Ná¿ pes se s tí mto mladíkem
seznámil! jiæ zaçátkemlistopadu, rovnêæ
v çasnÿch ranních hodinách, v budovê autobusového nádraæí, kde do¿lo k vloupání do
stánku novinové sluæby. Znovu paktento mladÿ muæ zamêstnal hlídky obou policií 7. ledna kolem22. hodiny, kdyv podnapilémstavu
ohroæoval sekerou svou sousedku. Tentokrát
byl p‡ítomeni jeho otec, rovnêæ v podnapilém
stavu, a oba byli p‡edvedeni na Policii ÇR.
• Dne 9. 1. 2002 ve 4: 30 hod. oznámila hlídce na námêstí obsluhajedné restaurace, æe
zde nêjakÿ muæ odcizil dva mobily. Ve spolupráci se stálousluæbou, která kamerou monitorovala pohyb osoby odpovídajícího popisu,
zadræela hlídka mêstské policie podez‡elého
muæe na ulici dr. M. Horákové. Je jí m çty‡iat‡icetiletÿ L. A. z Letovic a nyní se zodpovídá z trestného çinu.
• Dne 19. ledna krátce p‡ed çtvrtou hodinou
ranní zpozoroval stráæník obsluhující kamerovÿ systémpodez‡elÿ pohyb t‡í osob okolo
zaparkovanÿch automobilû na ulici Brat‡í
Çapkû. Na místo byly ihned vyslány hlídky
mêstské i republikové policie, kde zadræely
t‡i mladíky p‡i vloupání dot‡í vozidel. V¿ichni
t‡i pachatelé, dva ¿estnáctiletí ajeden os mnáctiletÿ, se nyní budouzodpovídat z trestného çinu pokusu krádeæe vloupání ma pokusu
neoprávnêného uæívání cizí vêci.

Monitory kamerového systému na sluæebnê mêstské policie.

M
. Sádlíková

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

Finále Çeského poháru ve volejbale muæû
Svitavy 26. - 27. února 2002

První msoutêæní mvrchole m muæského
volejbalu vtomto roce bude bezesporu finálovÿturnaj Çeského poháru 2002.
Çty‡i druæstva çeské extraligy svedou
závêreçné boje v na¿í sportovní hale Na
St‡elnici.
V minulé mrocejs me se osvêdçili jako
organizáto‡i mezistátních utkání a pozorní

hostitelé, proto p‡idêlil Çeskÿ volejbalovÿ
svaz po‡ádání finále Çeského poháru na¿emu mêstu. Termínyi çasy byly p‡izpûsobeny
moænostem ÇT, která tuto ¿piçkovou akci
zaznamená protelevizní p‡enos. Takse budou moci diváci nafinále podívat têsnê po
skonçeníje¿têjednouze záznamu na ÇT2 od
19: 15, spoleçnê se v¿e mi fanou¿ky volejbalu v ÇR.
Vítêz má zaruçenu úçast na evropské m
volej balové m poháru TOP TEAMS CUP
.
Ten znamenájedny ze vstupních dve‡í do
Volejbalové Evropy!.
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Lyæování v Çenkovicích

Pro v¿echny p‡íznivcelyæování v Çenkovi-

cíchp‡ichází VODAASPORT, s.r.o. s potê¿ujícízprávou. Dne 16. 1. 2002 bylozahájeno umê-

lé zasnêæování nalyæa‡skémsvahu Vigona!.

Vlekyjsouv provozu kaædÿ denod 9: 00

do 16: 00 a v úterÿ, çtvrtek, pátek a sobotu

je v dobê od 17: 30 do 21: 00 na sjezdovce
Vigona! veçerní lyæování.

Vleto¿ní zi mní sezónêje v areálu Çen-

kovic novÿjednotnÿ odbavovací systémpro

v¿echny vleky a v okolí je upraveno p‡es
30 kmbêæeckÿchtratí.

Na Va¿i náv¿têvu se tê¿í pracovníci

VODA ASPORT, s.r. o.

Zdenêk Cikrdle

PROGRAM FI NÅLE:

úterÿ 26. února 2002:
16: 00 hodin - I. semifinále:

JI HOSTROJ Ç. BUDëJOVICE

− VOLEJBAL PER¢TEJN

18: 00 hodin - II. semifinále:
VK DANZAS OSTRAVA

− VK DUKLA LIBEREC

st‡eda - 27. února 2002:
11: 00 hodin o 3. místo

16: 00 hodin - finálové utkání

Pozvánka na sportovní akce v únoru
Sobota 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¿ích æákû ( 9: 00 - hala Na St‡elnici)
Nedêle 1 0. 2.
Volej bal:
TJ Sy - Choceñ (10: 00 - KP st. æaçky, hala Na St‡elnici)

TJ Sy - Litomy¿l (10: 00 - KPj uniorky, hala Na St‡elnici)

Sobota 1 6. 2.
Volej bal:
TJ Sy - USK Pardubice (10: 00 - KP æeny, hala Na St‡elnici)

Ko¿íková:

Cenyjízdného

TJ Sy - St‡ední Çechy (16: 00 - çeská liga st. miniæákû, hala Na St‡elnici)

TJ Sy - ùstí n. Orlicí (18: 00 - obl. p‡ebor muæû, hala Na St‡elnici)

na vlecích:

Nedêle 1 7. 2.
Ko¿íková:
TJ Sy - St‡ední Çechy ( 8: 30 - çeská liga st. miniæákû, hala Na St‡elnici)

TJ Sy - Rychnov n. Kn. B! (10: 30 - obl. p‡ebor muæû, hala Na St‡elnici)

¢achy:

TJ Sy - He‡manûv Mêstec (13: 00 a 15: 00 - obl. p‡. ml. æáci, hala Na St‡elnici)

¢K Svitavy B! - TJ Jablonné n. O. (9: 00 - obl. p‡ebor, salonek restaurace 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 - çeská liga st. miniæákû, hala Na St‡elnici)

Nedêle 24. 2.
¢achy:
¢K Svitavy A! - SK Æamberk C! ( 9: 00 - obl. p‡ebor, salonek restaurace Astra)

Ko¿íková:

Volej bal:

TJ Sy - Západní Çechy ( 9: 00 - çeská liga st. miniæákû, hala Na St‡elnici)
TJ Sy - Pardubice (10: 00 - KP st. æaçky, hala Na St‡elnici)

TJ Sy - Pardubice (10: 00 - KPj uniorky, hala Na St‡elnici)

ùterÿ- st‡eda 26. - 27. 2.
Volej bal:
finále Çeského poháru ve volej bale muæû ( programje uve‡ej nên samostatnê)

Sobota 2. 3.
Ko¿íková:
TJ Sy - Pardubice - dívky (10: 00 a 12: 00 - obl. p‡. ml. miniæákû, gymnázium)

J. Petr

celodenní

3 - hodinová

jednotlivá
bodová

dospêlí

dêti do 1 0let

130

110

240

20

150

200
15

130

dvoj denní

430

350

çty‡denní

810

650

t‡ídenní

pêtidenní

Lyæa‡skÿ kurz

celodenní

620

1000

500

800

180 (sleva 25 %)

Cenajízdného - veçerní lyæování

11jízd

80
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