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První investor

v prûmyslové zónê

Dne 19. února 2002 podepsalafirma
ASKOcz, s. r. o. s mlouvus mêstemSvitavy o odkoupení pozemkû v prûmyslové
zónê. Smlouvu podepsali jednatel spoleçnosti Josef Patera(nasní mku vpravo)
a starosta mêsta Václav Koukal. P‡ítomen
byl také zástupce belgické mate‡ské firmy Filip Snauwaert. Podepsanous mlouvou mêsto prodávájeden hektar pozemkû, p‡içe mæ s mlouva bude realizovaná
aæ po vydání územního rozhodnutí na
stavbu závodu. Poté firmê vznikne také
p‡edkupní právo na dal¿í pozemky proroz¿í‡ení vÿroby. Zástupce firmy sdêlil, æe
oproti pûvodní mzámêrûm nyní uvaæují
o vêt¿í mpoçtu zamêstnancûi sorti mentu
vyrábênéhozboæí, definitivnêrozhodnuto
bude asi bêhe mt‡í mêsícû. Budou-li
v¿echna nutná ‡ízení probíhat p‡íznivê,
chtêli byletos zaçít stavêt.

P‡íjemnÿmp‡ekvapenímpro mne bylo
sdêlení, æef
irmapo¿le do Svitav architekta,
kterÿbudetímprvním, kdo navrhne budoucí
tvá‡celého objektu. T
oje naprosto neobvyklé
a mûæesestát, æezávodnebudejentakovou
obyçejnou standardní krabicí, ale pêknÿm
objektem-, ‡ekl starosta Koukal.
-svj-
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Náv¿têva u sudetskÿch Nêmcû
Ve dnech 2. a 3. b‡ezna 2002 se v Kleinbottwaru u Ludwigsburgu konala konference
natéma Komunální patronáty a partnerství
sudetonêmeckÿch domovskÿch spoleçností - vzpomínka ze vçera anebo ¿ance pro
zítra?* Zúçastnila sejí na základê usnesení rady mêsta delegace v çele se starostou Václave m Koukale m. Zeptali js me se
ho, kÿma proç byly pozvány Svitavy?

Iniciátore mpozvání byl pan Letfuss,
¿éfpêveckého sboru Josef
-Selinger- Chor
z mêsta Plochingenu, se kterÿm má na¿e
mêsto kulturní aspoleçenské kontakty
, ato
bez uzav‡enés mlouvyo spolupráci. Konf
erencesezaçeskoustranuzúçastnili zástupci
mêst, kde sejiæ del¿í dobu rozvíjí kulturnê
spoleçenské partnerské vztahy
, které mají
konkrétní podobu, nap‡. i v úçasti nêmecké
strany na opravách kulturních a církevních památek. Co bylo obsahe mjednání ajak na Vás
pûsobilo?

 Odjíædêl jse m na konf
erenci na téma
 Vzpomínkyze vçera nebo ¿ance pro zítra?se zvêdavostí ajistÿmi obavami. P‡ekvapenímpro mne bylo, æe tototémase tÿkalo
p‡edev¿ímvztahû Nêmcûs Nêmci sudetskÿmi. T
edyvztahû mezi têmi, kte‡ípostaletí æilijinde a p‡i¿li po válce do obcí, kde
ne mají ko‡eny
, kde se neskládali na kostel
a necítí se takje¿têzcela doma.

Prof
esor F
ranti¿ek Çernÿ, bÿvalÿ velvysla, kterÿ na konf
erenci zastunec ÇRv SRN
poval çeskoustranu.

Vçesko-nêmeckÿchvztazíchse nehovo‡ilo o kompenzacíchçi vracení majetku, ale
o p‡ání, abychomje vnímali jako bÿvalé
krajany
, kte‡íse mchtêjíp‡ijíædêt a bÿt bez
p‡edsudkûp‡ijímáni. Hovo‡ilosetaké o konkrétních nabídkách úçasti na opravêcírkevních objektû. Kritickáp‡ipomínkazaznêla
k vÿrokûm M
ilo¿e Ze mana.
Çeskoustranuzdetakézastupoval a hlavní ref
erát mêl prof
esor F
ranti¿ek Çernÿ,
bÿvalÿvelvyslanec ÇRve Spolkovérepublice
Nêmecko aspoluautor textu çesko-nêmecké
deklarace, kterÿ má dlouhodobépraktické
zku¿enosti z têchto vztahû. Prof
esor Çernÿ
p‡islíbil, æe pokud bude záje m, zúçastní se
ve Svitavách Çesko-çeské- besedynatoto
téma, protoæe já bych svoji první osobní
zku¿enost nechtêl zobecñovat. Dêkuje me za rozhovor.
J. Svobodová
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Oznaçováníulic, ve‡ejnÿch prostranstvía budov
V¿ichni js me si jiæ zvykli na to, æe ve
Svitavách máme, respektive mêli bychom
mít, v¿echny domy oznaçené modroutabulkou s çíslem, které se správnê nazÿvá orientaçní (ç. o.). Orientaçní proto, æe vyjad‡uje
po‡adové* çíslo domu v kaædé ulici a usnadñujetak orientaci. Zpravidlajsouto nalevé
stranê ulice (z pohledu od st‡edu mêsta)
çíslalichá, na pravé stranê çísla sudá. Tato
çíslase mohou v nêkterÿch p‡ípadechz mênit, nap‡. p‡i p‡eçíslování domû v ulici,
slouçení dvou ulic dojedné apod. Nemáme
domy oznaçeny çísly, která se nazÿvají popisná, kromê çásti Laçnova, kde nejsou vytvo‡eny ulice. Çísla popisná (ç. p.) jsou çísla, kterájsou p‡idêlena budovámzpravidla
p‡i jejich vÿstavbê (kolaudaci) a po celou
dobu existence budovyse nemohouz mênit.
Vyjad‡ujíjakési po‡adové çíslo stavby v p‡íslu¿né çásti mêsta- ve Svitavách máme çty‡i: Mêsto, P‡edmêstí, Lány a Laçnov. Çíslo
popisnéjezákladní midentifikaçní mçíslem,
kterÿm musí bÿt budova oznaçena a kteréje
uvádêno v adresách (v osobních dokladech,
na formulá‡ích rûznÿch institucí). Mnohá
jiná mêsta pouæívají k oznaçování budov
pouze çísla popisná a má-li náv¿têvník najít nêjakÿ dûmpodle adresy, têæko se orientuje.
Ve Svitavách tedy uvádí me, æe bydlí me
nap‡. na ulici Vêtrná 9, kde devítkaje çíslem orientaçní m, zatí mco çíslo popisné je
620 v çásti mêsta Lány. Çasto ale v adresách vidí me nesprávnê uvedenou adresu
Vêtrná ç. p. 9, na druhé stranê se ale také
vyskytují zásilky s adresou nap‡. Svitavská
ç. p. 639, coæ je sice správnê, ale protoæe
domy nejsou çísly popisnÿmi oznaçeny, doruçovatel neví, kterÿæe to dûmvlastnêje.
Jiná situaceje v Laçnovê, kdejsousice domy také oznaçeny modrÿmi tabulkami, ale
zde se opravdujedná o çísla popisná. Tro¿ku z matek, nemyslíte?
Rada mêsta se proto zabÿvala návrhem,
jak tuto situaci z mênit. Hlavní m dûvodem
ale je naplnit ustanovení zákona o obcích
(ç. 128/2000 Sb., § 31), æe kaædá budova
v obci musí bÿt oznaçenaçísle mpopisnÿm
. Neplatí to u budov vedlej¿ích, které
jsou souçástí jednoho celku (nap‡. vÿrobní
haly uvnit‡ podniku, drobné stavby çi garáæe u domû) a u staveb urçenÿch proindividuální rekreaci (viz dále). Zákontaké ‡íká,
æe pokud je v obci zavedeno oznaçování
çísly orientaçní mi, zûstávátoto oznaçování
i nadále v platnosti. Ztoho vyplÿvá, æe v¿echny budovy ve mêstê, kromê vÿ¿e vyj menovanÿch, jichæ seto netÿká, budou muset bÿt
oznaçeny dvêmatabulkami. Obêtabulky p‡itom musí bÿt umístêny nadsebou, naho‡eta
s çíslempopisnÿm. To není vÿmysl ani rozmarradnice, ale stanoví totak vyhlá¿ka Ministerstva vnitra, kteráje provádêcí mp‡edpisemk zákonu.
Zákonemo obcíchje dále stanoveno, æe
také v¿echny stavby urçené k rekreaci, tj.
chaty a zahradní domky, se oznaçují çíslem,

tentokrát çíslem evidençní m. To uæ máme
t‡etí druh çísel a zákon stanoví, æe tabulky
musí bÿt rozli¿eny barevnÿmprovedení m.
V¿echny úkony, spojené s oznaçování m
ulic, ve‡ej nÿch prostranství a domû, pat‡í
podle zákona o obcích do samostatné pûsobnosti obce. Ta rozhoduje nejen o názvech çástí obce, ulic ajinÿch ve‡ej nÿch
prostranství, ale novêtakérozhoduje o velikosti a barevném provedení v¿ech p‡íslu¿nÿchtabulí a tabulek. Zastupitelstvo mêsta
dne 27. b‡eznat. r. bude protojednat o návrhu, kterÿ v¿echny oblasti související s vÿ¿e
popsanÿmi povinnost mi obce ‡e¿í. (Pozn.:
çlánekje napsán 20. 3. 2002.)
Pokud tedy zastupitelstvo
p‡edloæenÿ návrh schválí, uçiní toto:
1. Stanoví, æe bude zachován dosavadní
zpûsob oznaçování ulic a ve‡ej nÿch prostranství, tzn. modrÿmi tabule mi s bílÿmi
pís meny o roz mêrech 600 x 300 mm.
2. Stanoví, æe zachováno bude i dosavadní oznaçování budovtabulkami s çísly
orientaçní mi, tj. rovnêæ modrÿmi tabulkami
s bílÿmi pís meny, kde kromê çíslaje uvedeni název p‡íslu¿né ulice.
3. Stanoví, æe tabulky s çísly popisnÿmi
budou v barvê bílé s çervenÿmpís mem, na
nichæ kromê çísla bude uvedenai p‡íslu¿ná
çást mêsta( Mêsto, P‡edmêstí, Lány, Laçnov).
4. Stanoví, æetabulkys çísly evidençní mi (pro oznaçování chat a zahradních
do mkû) budou çervené s bílÿmi pís meny,
rovnêæ s uvedení mp‡íslu¿né ulice. V¿echnytyto domovní tabulky budou mít roz mêry
250 x 200 mm.

Oznaçování budov:

çíslo popisné: bílátabulka
s çervenÿmpís me m
çíslo orientaçní: modrátabulka s bílÿmpís mem
Stavby k indivduální rekreaci:
çíslo evidençní: çervenátabulka s bílÿmpís mem
5. Schválí názvy ulic v zahrádká‡skÿch
koloniích. ( Na území mêstaje ¿estnáct zahrádká‡skÿchlokalit, kaædá bude oznaçena
samostatnÿmnázvema bude povaæovánaza
jednu ulici. Názvyvycházejíjednakz názvû
jednotlivÿchlokalit v katastrálních mapách,
jednak z databáze Çeského statistického ú‡adua místníchzvyklostí. Byly konzultoványtaké se zástupci zahrádká‡û. Vyj menovávat zde
jednotlivé názvy by bez mapy nemêlo æádnÿ
efekt, konkrétní informace budou k dispozici
na odboru vÿstavby a územního plánování.)
6. Schválí sjednocení nêkterÿch názvû
ulic ve mêstê, kteréjsou vjiné podobê uvádêny v Informaçní m systému Ministerstva

vnitra ÇR(IS MV) a vjiné podobê v mêstskéminformaçní msystému. VIS MVjsou
vedeny pûvodní názvysezkratkami ainiciálami k‡estníchj men osobností, v mêstském
systémujsou vedeny v plnémznêní a takto
jsou jiæ çasto zapsány nap‡. v obçanskÿch
prûkazech çi naæivnostenskÿchlistech obçanû mêsta. (Seznamulic, kterÿch byse z mêna
tÿkala, uvedeme p‡í¿tê.)

Co z toho v¿eho
vyplyne pro obçany mêsta?
Nové oznaçení budov çísly popisnÿmije
dáno zákonem a kaædÿ vlastníkje povinen
tak uçinit na vlastní náklady. Protoæe zpûsob
provedení tabulek s çísly stanoví zastupitelstvo a vhodnêj¿í je zajistit vÿrobu tabulek
najednou, p‡edpokládá se, æe v¿echnytabulky (také s çísly evidençní mi a çísly orientaçní mi) zajistí mêsto a vlastníkûm budov
je prodá(podle p‡edbêæné nabídky vÿrobce
za cca 300 Kç zajednutabulku). P‡i vÿmênáchtabulek s çísly orientaçní mi v souvislosti s p‡ej menování mulic nebo p‡i p‡eçíslování hradí náklady na jejich po‡ízení
obec. Na vlastní nákladysi p‡edepsanoutabulku s çísle morientaçní m budou muset
po‡íditti, kte‡í dûmoznaçen nemají nebo mají oznaçení domujiné, nap‡. keramickÿmi, çi
rûznê malovanÿmi a vy‡ezávanÿmi çíslicemi.
V p‡ípadê z mêny názvu ulice musí obçané poæádat o novÿ obçanskÿ prûkaz (pokud v nê m ne mají uveden správnÿ název
ulice), coæ ale nelze povaæovat za mi mo‡ádné zatíæení, protoæe do konce roku 2005
musejí podle zákona mít novÿ obçanskÿ
prûkaz se strojovê çitelnou zónou v¿ichni
obçané. Podnikatelé a právnické osoby, kte‡í v dokladech nemají uveden správnÿ název ulice, musí poæádat o nové æivnostenské
listy, p‡ípadnê o z mênu zápisu v obchodní mrejst‡íku. Konkrétnê v na¿em p‡ípadê
by se jednalo o z mênu názvû ulic z ú‡ední
moci a v¿echny uvedené úkony by byly osvobozeny od správního poplatku.
Bude-li v¿e schváleno, bude se oznaçování budov provádêt postupnê, pojednotlivÿch úsecích mêsta. Obçané budou
vças informováni prost‡ednictví mtohoto
çasopisu a vlastníci objektû budoujednotlivê vyrozumêni dopisem.

(pokraçování na dal¿í stranê)
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ZÅMëR PRO LAÇNOV

Rada mêsta se zabÿvalai dal¿í otázkou,
související s problematikou oznaçování domû. Je jí situace v Laçnovê, kde (kromê
çty‡ ulic) jsou domy oznaçeny pouze çísly
popisnÿmi. Najít urçitÿ dûmje pro neznalce
vel mi sloæité, coæ je p‡edmête m kritiky
mnoha institucí. Rada proto vyslovila souhlas se zámêremvytvo‡it v této çásti mêsta
ulice a oçíslovat domy také çísly orientaçní mi.
V p‡edloæeném zámêru bylo navræeno,
abyse na úze mí Laçnova vytvo‡ily prozatí mçty‡i ulice, není ale vylouçeno, æe by
jich pozdêji mohlo bÿt více. Hlavní prûtah
Laçnove m by byl první ulicí s názve m
Hlavní*, druhou ulicí by byla zadní cesta
s názvem Zadní*. Dal¿í ulice by vznikla
u okálû s názvem U Vêtrolamu* a poslední p‡i novê vznikající vÿstavbê Za Kolonkou*. Orientaçní çísla ke kaædé ulici by byla p‡i‡azena stej nÿm systémemjako jinde
ve mêstê, a to (ve s mêru od st‡edu mêsta çi
hlavníchcest) vlevolichá, vpravo sudá. Názvy ulic musí stanovit zastupitelstvo mêsta
a nedostaneme-li od obçanû Laçnova návrhyjiné, budou zastupitelstvu v kvêtnu navræeny ke schválení názvy doporuçené radou
mêsta.
P‡eçíslování by se mêlo uskuteçnit
k 1. lednu 2003 s tí m, æe do konce roku
by probêhly v¿echny p‡ípravné práce, zej ména stanovení çísel orientaçních. Domovní tabulky s çísly orientaçní mi v tomto
p‡ípadê hradí mêsto. Av¿ak i v p‡ípadê, æe
by ulice nebylyvytvo‡eny a çíslaorientaçní
stanovena, bude nutno v¿echny domy v Laçnovê oznaçit novÿmi tabulkami s çísly popisnÿmi, a to na náklady vlastníkû.
J. Svobodová
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JakMajetek
mêsto
hospoda‡í se
svÿm majetkem
mêstaje tvo‡en p‡edev¿í m nezbÿváje¿tê prodat 29 bytû. Vpanelovÿch domovitost mi, tj. budovami a pozemky, které
jsouroz místêny ve v¿ech katastrálních územíchsprávního území mêsta Svitavy. Ve vÿjimeçnÿch p‡ípadech mêsto vlastní nemovitosti
vjinÿch katastrálních územích( Çenkovice,
Hradec nad Svitavou, Javorník).
Celková hodnota majetku mêsta p‡edstavuje çástku 1. 357. 023. 700 Kç, z toho budovy
a stavby 1. 079. 920. 885 Kç, pozemky alesy
129. 405. 842 Kç, movitÿ majetek (ve¿keré
strojní za‡ízení, vnit‡ní vybavení budov, vozovÿ
park, vÿpoçetnítechnikaatd.) 45. 670. 390 Kç,
cenné papíry 46. 321. 423 Kç. Zbÿvající çástku p‡edstavují zásoby - potraviny v mate‡skÿch ¿kolách. Vÿmêra pozemkû ve vlastnictví mêstaje cca 300 ha(celkovározloha mêsta
Svitavy çiní 3. 133 ha). P‡estoæe neustále
probíhají prodeje nemovitostí, vzrostla úçetní hodnota majetku mêsta od r. 1994 o cca
354 milionû korun.
Majetek mêsta v hodnotê asi 300 mil. Kç
byl vloæen do mêstemzaloæenÿchspoleçností s ruçení momezenÿm, a to do Mêstského
podniku tepelného hospodá‡ství (budovy-kotelny a pozemky, topné zdroje a rozvodytepla
ateplé uæitkové vody, mê‡ící a regulaçnítechnika; majetekje pronajatfirmê TEDOMENERGO, s. r. o., T‡ebíç) a do spoleçnosti VODA
A SPORT (zej ména krytÿ plaveckÿ bazén,
umêlá ledová plocha, areál koupali¿tê, kanalizace).
Mêsto v souçasné dobê vlastní asi 960
bytû. Loni bylo prodáno 89 bytovÿchjednotek, pêt bytovÿchjednotek do vlastnictví mêsta p‡ibylo (çty‡i byty v Laçnovê 81, jeden
v objektuJavorník 1). Od prosince 1993 bylo
schváleno k prodeji celkem 151 bytû ve
zdênÿch bytovÿch domech, k 31. 12. 2001

mech, které nejd‡íve procházejí revitalizací,
bylo k prodeji urçeno celkem496 bytû, ke
konci minuléhorokujich bylo prodáno 276.
Bytové a nebytové domy v majetku mêstajsou v plnémrozsahu pronají mány. Roçní
p‡íjemz pronáj mû p‡edstavuje celkem asi
devatenáct a pûl milionu korun, z toho pronájem bytû 12. 316. 000, pronájem nebytovÿch
prostorû 6. 785. 800 Kç (z toho ÇOVt‡i a pûl
milionu) a pronájempozemkû 493. 500 Kç.
Vroce 2001 byl v souladu se schválenÿmi zámêry prodán majetek v hodnotê
23, 5 mil. Kç (byty a poze mky), na druhé
stranê byl nakoupen majetek(p‡eváænê pozemky) za cca 622 tis. Kç.
P‡íj my z prodeje bytû a bytovÿch domû
jsou pouæívány na financování oprav bytového fondu mêsta, na revitalizaci panelovÿch do mû, na vlastní bytovou vÿstavbu
a také na vÿkupy a zainvestování pozemkû
pro bytovou vÿstavbu mêsta.
V minulém období byly realizovány témê‡ v¿echny schválené zámêry prodejû nemovitostí (objektû a pozemkû), platbyjsou
provádênyv souladus kupní mi s mlouvami.
Ze souboru majetku urçeného k prodeji zbÿvá doprodat pozemky pro obchodní a prûmyslovÿrozvoj mêsta, nemovitost Javorník 1
( U Jelena*) a kotelnu Lány I. Realizací
têchto p‡ipravovanÿch prodej û budou vytvo‡enyzdroje pro dal¿í investiçní vÿstavbu
a rozvoj mêsta.
Prodeje pozemkû v lokalitê Na Vêjí‡i*
jsou realizovány vædy s mlouvou o budoucí
kupní s mlouvê, coæ zaruçuje, æe poze mky
budou vyuæity k úçelu, pro nêjæ jsou urçeny. Vroce 2001 bylo uzav‡eno sedms mluv
o budoucí kupní s mlouvê a dvê s mlouvy
kupní v celkové vÿ¿i 4. 002. 720 Kç. Vêt¿ina
s mluv o uzav‡ení budoucí kupní s mlouvy
jiæ p‡e¿la ve s mlouvy kupní.
-svj-

Finançní dar

pro
speciální M¢
První jarní den p‡ivítali ve Speciální

Vdomech ç. 43 a 45 na námêstí M
íru by mêly do konce p‡í¿tího roku vzniknout novéprodejní plochy
. Odbor vÿstavby a úze mního plánování MêùSvitavyv poslední únorovÿ den
vydal stavební povolení, podle nêhoæ f
irma Peka‡ství a cukrá‡ství Sázava, s. r. o. z Lan¿krounazdez‡ídíprodejny masa a uzenin, peka‡skÿchvÿrobkû, ovoce a zeleniny
. Vzadním
traktu zbuduje p‡íjezdovou komunikaci a men¿í parkovi¿tê.
-svj-

mate‡ské ¿kole ve Svitavách Dnemotev‡enÿch dve‡í. Rodiçe, dêti i svitavská ve‡ejnost si mohli prohlédnout v¿echny prostory
tohoto za‡ízení. Obdivovali zej ménazi mní
zahradu, novê opravené sociální za‡ízení
pro dêti a hlavnê milé prost‡edí pro dêti.
Souçástí akce byla malá slavnost, p‡i níæ
skauti z Brnênce, se svÿmi vedoucí mi JanemDatinskÿma Renatou Opr¿alovou, p‡edali dêtemvÿtêæekz Benefiçního koncertu regionálních amatérskÿch skupin ve vÿ¿i
11. 000 korun. Místostarostka paní Sezemská vyjád‡ila podêkování a obdiv organizátorûma spoleçnê s ‡editelkou ¿kolky
paní Haví‡ovou ujistila v¿echny p‡ítomné, æe získané peníze budou pouæity na
nákup pot‡ebného vybavení pro dêti.
J. Petr
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Stánkovÿ prodej

Ve Svitaváchje stánkovÿ prodej upraven
mêstskou vyhlá¿kou, která urçuje jednak
místa pro prodej zboæí a poskytování sluæeb, jednak sorti ment zboæí, kterÿje moæno
natræních místech prodávat. Jakotræní místajsou vyhrazena: areál Cihelna, prostor za
hotelem Mêstskÿ dvûr, plocha naproti Ottendorferovu domu. Prodávat na nichlzezej ména
ovoce a zeleninu, ‡emeslné vÿrobkyz proutí,
ze d‡eva, ruçnê vyrábêné perníky, tradiçní
vánoçní a velikonoçní zboæí. Jen vjednom
p‡ípadê lze stánky umístit na námêstí u ka¿ny sv. Floriána, ato pro prodej tradiçního
vánoçního a velikonoçního zboæí. Najinÿch
místech nelze stánkovÿ prodej realizovat,
stejnêjako nelze nastáncích prodávat textil
apod. Vÿji mkou jsou trhy p‡i Svitavskÿch
letních slavnostech.
Mêstská vyhlá¿ka (ç. 4/2000- Træní ‡ád)
také umoæñuje vystavování men¿ího mnoæství zboæí p‡ed provozovnami podnikatelû,
ato za podmínky, æe provozovnaje ve vlastnictví nebo v pronáj mu podnikatele a æe se
jedná o zboæí, kteréje v provozovnê prodáváno. Majitelé a provozovatelérestauraçních
za‡ízení mohouza urçitÿch podmínekz‡ídit
a provozovat p‡edzahrádky p‡ed svÿmi provozovnami.
To, æe na samotném námêstí není stánkovÿ prodej povolen, je z‡ej mê vÿzvou pro
jistého podnikatele z Kostelce nad Orlicí,
kterÿ vytrvale, jiæ nej ménê pêt let, znovu
a znovuæádá o povolení po‡ádat trhy na námêstí nej ménêjednouza mêsíc, radêji v¿ak
jednouza çtrnáct dnû. Poslední takovouæádost rada mêsta(opêt) zamítla na svémb‡eznovémjednání. Dûvodemktêmto opakovanÿmzamítnutí mje zej ména snaha o ochranu
spot‡ebitelû, protoæe v p‡ípadê stánkového
prodeje bÿvá sporná kvalita zboæí, jeho pûvodapod. Velké problémyrovnêæ zpûsobuje
vy‡izování reklamací, ato nejen pro velkou
migraci* stánka‡û, alei pro nechuƒ nêkterÿch z nich reklamace ‡e¿it. Dûleæitou roli
zde ale hraje také to, æe ve svitavské obchodní síti je k dostání stejnÿ sorti ment
zboæí, jakÿ nabízí uvedenÿ podnikatel.
-svj-

Základní¿kola

má novou ‡editelku

31. b‡ezna byl poslední denve svéfunkci
‡editel Základní ¿koly ve Svitavách, Felberova 2, pan Mgr. Pavel Strni¿tê. Zfunkce
ode¿el na vlastní æádost. Do doby, neæ Krajskÿ ú‡ad v Pardubicích vypí¿e konkurz, byla
do funkce ‡editelkyj menována paní Eli¿ka
Hart manová, dosavadní zástupkynê ‡editele.
Najednání komise pro vÿchovu a vzdêlávání bylo panu‡editeli vysloveno podêkování
zajeho práci ve ¿kole i pro mêsto a starosta
mêsta pan Václav Koukal mu p‡edal drobnÿ
dárek.
J. Petr

Zi masesicestále nechcevzdát svévlády
, alejarní kytiçkyjiædávno okrá¿lilyv¿echnyzahrádky
.

Aæ pêt tisíc korun pokuty

Dnem 1. dubna 2002 nabÿvá úçinnosti
novela zákona o p‡estupcích. Novêjsou v ní
definovány také p‡estupky na úseku obçanskÿch prûkazû, matrik, j ména a p‡íj mení, kde
çasto docházelo a stále dochází k poru¿ování
zákonemdanÿch povinností. Tyto p‡estupky
na na¿em mêstskému ú‡adu projednává odbor vnit‡níchvêcí a mûæeza nê uloæit pokutu
aæ do vÿ¿e pêti tisíc korun.
P‡estupku podle zákonase nap‡íklad dopustí ten, kdo:
- úmyslnê zniçí, po¿kodí nebo zneuæije obçanskÿ prûkaz nebo potvrzení o obçanském
prûkazu, nebo nesplní povinnost neprodlenê
ohlásit po¿kození, zniçení, ztrátu, odcizení
a zneuæití obçanského prûkazu,
- nesplní povinnost poæádat o vydání nového
obçanského prûkazu do 10 dnû ode dne, kdy
do¿lo ke skonçení platnosti obçanského prûkazu, ke z mênê místa trvalého pobytu, ke
z mênê p‡íj mení nebo rodinného stavu po
uzav‡ení manæelství,

- poskytne nebo p‡ij me obçanskÿ prûkazjako zástavu nebo odebere obçanskÿ prûkaz
p‡i vstupu do objektu nebo na pozemek,
- poru¿í zákaz provádêt zápisy, z mêny nebo
opravy v obçanskémprûkazu nebo v potvrzeníchnahrazujícíchobçanskÿprûkaz neboosvêdçujícíchz mêny údajûv obçanskémprûkazu,
- úmyslnê zniçí, po¿kodí nebo zneuæije rodnÿ, oddací nebo úmrtní list, p‡ípadnê jinÿ
doklad pot‡ebnÿ k matriçní múkonûm,
- nesplní oznamovací povinnost p‡i narození,
úmrtí nebo uzav‡ení manæelství, stanovenou
zákonemo matrikách, nebo p‡i plnêní oznamovací povinnosti úmyslnê uvede nesprávné
údaje,
- úmyslnê neuæívá p‡i ú‡ední mstykuj méno
p‡íp. j ména nebo p‡íj mení uvedená v rodném
nebo oddací mlistu.
Tento vÿçet p‡estupkû není úplnÿ. Definice v¿echje uvedenav § 42 aa 42 c zákona
o p‡estupcích.
Jaroslava Bure¿ová, odbor vnit‡ních vêcí

Pomáhat mûæe kaædÿ (ADRA)

Snad kaædÿ z nás ças od çasu pot‡ebuje
pomoc. Od kolegû v zamêstnání, od babiçky
p‡i hlídání dêtí, od kamaráda, kdyæ p‡ekroçí
rodinnÿ rozpoçet. Mezi námi jsou v¿ak také
lidé, kte‡í se ocitají vtak sloæitÿchæivotních
situacích, æe pot‡ebují pomoc nevyhnutelnê,
aƒ uæ p‡ijde od kohokoliv. Spousta z nás má
je¿tê v æivé pamêti záplavy, kdylidé mnohdy
p‡i¿li o v¿echno a byli zcela odkázáni na ochotu a dobré srdce ostatních. Právê k pot‡ebnÿmje s mê‡ováno ve¿keré úsilí pracovníkû
humanitárních organizací, které jsou çasto
jedinou nadêjí vjejich ne¿têstí.
V na¿í republice, kromê jinÿch, pûsobí
mezinárodní humanitární organizace ADRA
(adventistická organizace pro pomoc a rozvoj).
Byla zaloæena p‡ed více neæ çty‡iceti lety
v USAcírkví adventistûs. d. Vsouçasné dobê
má asi 140 poboçek v desítkách státû svêta.
ADRAÇeskárepublika bylazaloæena v roce
1992 a pat‡í mezi 16 aktivnê dárcovskÿch
poboçek. Mezi nejvêt¿í projekty çeské ADRY

pat‡í nap‡.: pomoc do oblasti bÿvaléJugoslávie, pomoc p‡i záplavách na Moravê, v Çecháchi v zahraniçí, pomoc uprchlíkûm, z‡ízení azylového domuv NovémJiçínê a dal¿í.
P‡estoæe çeská vláda podporuje aktivity
ADRYnemalÿmi finançní mi çástkami, jetato organizace z velké çásti závislá na ochotê
dárcû a dobrovolníkû. Proto se rozhodla p‡i
desátémvÿroçí svého zaloæení uspo‡ádat celostátní ve‡ejnousbírkus názvem Pomáhat mûæe
kaædÿ*. Tato akce probêhne 24. a 25. dubna
i v na¿e m mêstê. Kaædÿ bude mít moænost
p‡ispêt do pokladniçek oznaçenÿch loge m
ADRYa ‡ádnê zapeçetênÿch mêstskÿmú‡adem. Dobrovolníci s legiti mací ADRYbudou
procházet mêstem. Sbírka probêhne za podpory çeskÿch medií a kaædÿ, kdojejí mprost‡ednictví mp‡ispêje na pomoclidem, bude
odmênên malÿmdárkem. Více informací na
www.adra. cz, nebo na çísle 0737/ 827987.
M
ichal Daranskÿ
zástupce ADRY pro Svitavy

Získejte
kvalifikacipeuromanagera!
Kurz akreditovanÿ Ministerstvem¿kolství,
ro otázky EU
. Termín zaslání p‡ihlá¿ek
mládeæe atêlovÿchovy ÇRje urçen v¿emzájemcûms ukonçenÿmst‡edo¿kolskÿmvzdêlání m (podnikatelûm, manaæerûm i absolventûm st‡edních a vysokÿch ¿kol), æádné
vstupní testy, profesní ani jazykové p‡edpoklady. Mûæete získat Certifikát specialisty

a úhrada kurzovného: 10. dubna 2002.
Bliæ¿í informace a p‡ihlá¿ky:
Okresní hospodá‡ská komora Svitavy
Kijevská 423/8, 568 02 Svitavy,
tel. 0461/568238, fax 0461/ 568300
e- mail: ohk @svitap. cz
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Pomozte p‡i zji¿ƒování
hnízdi¿ƒpo¿tolky obecné
Çeská spoleç-

nost ornitologická

kaædoroçnê vybírá

jedenptaçí druh, kte-

rÿ oznaçuje za Ptáka

roku*. Snaæí se takje-

ho peçlivêj¿í msledová-

ní m p‡ispêt ke zji¿têní

nêkterÿch údajû (nap‡. o hnízdêní

atahu) a zároveñ popularizací zvÿ¿it

ochranu kaædého vyhla¿ovaného ope-

‡ence. Zámêremje tedy vybrat druh, kterÿ

je v¿eobecnê známÿ, protoæe do akce se zapojuje i ve‡ejnost nebo ¿kolní mládeæ.

Prorok 2002 bylavybrána po¿tolkaobec-

ná. Tentosnadno poznatelnÿsokolovitÿ dra-

vec s typickÿmt‡epotavÿmletemna místê,

se postupnê stále çastêji objevuje vlid-

skÿch sídlech, kde nachází vhodné hnízdní

Jarní úklid

P‡íznivÿ vÿvoj poçasí v posledních dnech
umoænil çasnÿ nástup provádêní p‡edjarního úklidu a çi¿têní komunikací ve mêstê.
Práce na úklidu posypového materiálu po
zi mní m období probíhaly jiæ v mêsících
lednu a únoru. Zametání a çi¿têní chodníkû, vozovek a parkovi¿ƒ probíháintenzivnê
odzaçátku b‡ezna. Zametací vûz byl po provedené opravê nasazen v prodlouæenÿch
s mênách, vçetnê sobot a nedêlí. Vedle pracovníkûtechnickÿchsluæeb se nazametání
a çi¿têní místních komunikací podílejí rovnêæ pracovníci dodavatelskÿchfirem AKVAMONT a LAHODN¥. Kpomêrnê vçasnému
zametení vozovek p‡ispêlo vyuæití p‡ídavnéhoza‡ízení -ko¿tête- navozidle MULTICAR
a zakoupení nového obdobného za‡ízení za
traktor dodavatelskÿch firem.
Vsouçasné dobê také probíhá çi¿têní
a kontrola stavu ¿achet uliçních vpustí a odvodñovacích ro¿tû.
TSMS

podmínky. Potravu v¿ak p‡eváænê vyhledá-

vá v oblasti polí aluk.

Do celorepublikového programu
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Svoz velkoobjemového
a nebezpeçného odpadu

se uskuteçní ve dnech 8. aæ 12. dubna2002
jiæ známÿmzpûsobem.
Souçasnê se uskuteçní také SVOZ OD-

PADUZEZELENë (kompostovatelnÿ odpadjako nap‡íkladlistí, tráva, zbytkyrostlin,

vêtve apod.), pro kterÿ budou najednotli-

vÿch stanovi¿tích p‡ipravena vozidla Technickÿch sluæeb mêsta.

Dûraznê æádáme obçany, aby odpady ne-

ukládali nastanovi¿tích p‡ed p‡íjezdemvo-

zidel, ale p‡edávalije odêlenê p‡í mo posádkámsvozovÿch vozû.

HARMONOGRAMSVOZU

Pondêlí 8. dubna
1. B. Martinûu ç. 3
15: 00- 15: 15

2. Vançurova 9

3. Ruská- u bÿv. prodejny
4. Jugoslávskáu ç. p. 18

5. Gorkého(u dêt. h‡i¿tê)

15: 20- 15: 35

15: 40- 16: 10

16: 15- 16: 30

16: 45- 17: 00

ùterÿ 9. dubna
1. Ustadionu

Pták

roku2002* se opêt aktivnêzapojujíi çleno-

- vjezd do areálu

vé ZO ÇSOP Rybák Svitavy, kte‡í se budou

2. sídli¿tê u koj. ústavu

tolek v oblasti Svitavska. P‡edev¿í mv¿ak

4. Palackého - zafin. ú‡adem

snaæit shromaæâovat údaje o hnízdêní po¿-

budou mapovat hnízdní lokality p‡í mo

15: 00- 15: 15

15: 20- 15: 40

3. Lázeñská- parkov. zasídl.

15: 50- 16: 10

5. Nám. Míru- u fontány

16: 35- 16: 50

16: 15- 16: 30

v prost‡edí mêsta Svitavy. Nêkterá hnízdi¿-

6. Nám. Míru- za kostelem

hnízdí nap‡íklad na II., III. a IV
. základní

St‡eda 10. dubna
1. M. Horákové - u zvl. ¿koly
15: 00- 15: 15

têjsou námjiæ nêkolik let známá. Po¿tolky
¿kole, v objektu Tabaçky* , ve vêæích kos-

telû na námêstí a za nemocnicí nebo nasilu

2. Chelçického - stanovi¿tê

stihnout v dobê hnízdêníje v¿ak víc. Jsou

3. k‡iæovatka

separ. sbêru(u kotelny)

za nádraæí m. Vhodnÿch míst, kdeje lze za-

B. Nêmcové/ Ale¿ova

to také çasto star¿í objekty TOSu, Vigony,

4. Vítêzná- u Sahira*

SVITAPu nebo budovy v dal¿ích prûmys-

lovÿch çástech mêsta. Vy¿¿í nebo star¿í bu-

dova není podmínkou*. Po¿tolky nedávno

hnízdily nap‡íkladi v budovê bÿvalého Do-

mu dêtí a pionÿrû na ul. T
. G. M., kde v¿ak

bohuæel do¿lo k patrnê zámêrnému ucpání

otvoru ve zdi atí m klikvidaci po¿tolçího
hnízdi¿tê.

Rádi bychomoslovili ¿irokou ve‡ejnost,

která by nám mohla pomoci p‡i zji¿ƒování
námdosud neznámÿch hnízd. O p‡ítomnos-

ti po¿tolek se mûæeme p‡esvêdçit vÿskytem

jejich ¿edavÿch vÿvrækû nestrávené potra-

vy, které nalézáme pod okapem, na‡í msách
nebo parapetech. Po¿tolky se také p‡i zá-

snubních letech typicky (a dost hluçnê)

ozÿvají. Obvykle nejprokazatelnêj¿í dûkaz
hnízdêníje krmení mláâat na hnízdê. Mêsí-

ce od b‡ezna do çervna jsou potom obdo-

bí m, kdy tedy mûæe me po¿tolky nejsnáze
objevit* .

Budeme rádi, kdyæ kaædé podez‡ení na

hnízdêní nebo p‡í mo nález hnízda po¿to-

lek oznámíte na tel. çísle 0461/533 362
(p. Mach).

Mgr. Ji‡í Mach

p‡edseda ZO ÇSOP Rybák Svitavy

5. Lan¿krounská- DDM

Krajskÿ ú‡ad

Pardubického kraje,

odbor kultury a památkové péçe, oznamuje
v¿emzájemcûm, æe od 15. 3. 2002 se mohouucházet o získání dotací nanepro-

fesionální kulturní a umêlecké aktivity Pardubického kraje na rok 2002.
Podmínky k získání dotace a formulá‡e
æádostí budou odtohoto data k dispozici
na internetovÿch stránkách www.pardubickykraj. cz. Na poæádání je lze zaslat
i písemnê, faxemçi e- mailem, nebo si je
zájemci mohou vyzvednout p‡í mo osobnê
(suterénbudovy, kancelá‡ç. 18) naadrese:
Krajskÿ ú‡ad Pardubického kraje
odbor kultury a památkové péçe
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice
Bliæ¿í informace lze získat na:
tel.: 040/6026189 (paní Vozábová)
fax: 040/ 6026395
Upozornêní- uzávêrkaæádostíje30. 4. 2002,
æádosti do¿lé potomtotermínujiæ nemohou bÿt za‡azeny do vÿbêrového ‡ízení!

16: 55- 17: 10

15: 20- 15: 35
15: 40- 15: 55

16: 00- 16: 15
16: 20- 16: 35

Çtvrtek 11. dubna
1. Brat‡í Çapkû- kotelna
15: 00- 15: 20

2. parkovi¿tê u rest. Druæba
3. Laçnov u ç. p. 162
(tel. budka)

4. Laçnov u bÿvalé knihovny
(ç. p. 385)

5. Laçnov- za mat. ¿kolkou

15: 25- 15: 45
15: 50- 16: 05

16: 10- 16: 25

16: 30- 16: 45

Pátek 12. dubna
1. parkovi¿tê p‡ed

obch. BARUM

2. AntonínaSlavíçkau ç. 23

3. KapitánaJaro¿e - u ç. 93A

15: 00- 15: 15
15: 20- 15: 35

15: 40- 15: 55

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

16: 00- 16: 15

podprodejnou COOP

16: 20- 16: 35

5. parkovi¿tê

6. Vêtrná- utrafostanice

16: 40- 16: 55

( Pozn.: Doba p‡íjezdu a odjezdu mûæe bÿt po-

sunuta s ohledemna moæství odevzdaného odpadu. Dêkujeme za pochopení.)

Kontakty:
LI KO Svitavy, a.s., Tolstého 13, tel. 541014

TSMS, T
. G. Masaryka 35, tel. 53 52 73
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KLUB DªCHODCª

zve seniory nafil mová p‡edstavení do kinokavárny Galaxie:

10. dubna BILLY ELI OT

18. dubna HARRY POTTER

Zaçátky p‡edstavení vædy v 15: 30 hodin.

Vstupné proseniory25 Kç, pro çleny Klubu

dûchodcû vstup zdarma.
*

*

*

V¿eobecná zdravotní
poji¿ƒovna Svitavy
ve spolupráci s

Turistickÿmoddíle m m
ládeæe
Zálesáci Svitavy

po‡ádají preventivnê ozdravnou akci
u p‡íleæitosti 10. vÿroçí VZP

HARRY POTTER
Sobota 27. dubna, start: 14: 00 - 15: 00

areál VIII. Mate‡ské ¿koly (Praæská ulice)
Program: ùkolemkaædého úçastníkaje projít

trasu dlouhou 2,5 kma na ní splnit spoustu
úkolû k získání

Kamene mudrcû*.

Cíl: pískovi¿tê u rybníka Rosniçka Vcíli kaæ-

dÿ úçastník získá párek, li monádu a...
Akce se koná za kaædého poçasí!

Pomûæeme vám

peçovat o va¿e nejbliæ¿í

Od zá‡í loñského roku poskytuje Charita
Svitavy profesionální o¿et‡ovatelskou a peçovatelskou sluæbu v domácnostech. Pomáhátak
rodinámzvládnout psychickyi fyzicky nároçnou
péçi ojejich nejbliæ¿í, ato v prost‡edí, které
mají rádi, které dûvêrnê znají a kde mnohdy
proæili celÿ æivot. Mezi nejçastêji poskytované
sluæbypat‡í o¿et‡ovatelskézdravotní úkony(i nêkolikrát za den ujednoho pacienta), mnohdy
spojené s p‡í mou peçovatelskou sluæbou. Obstarává doná¿ku obêdûs p‡ípadnou pomocí ujídla, zaji¿têní lékû, provádêní nákupû, doprovod
kléka‡i, pomoc p‡i osobní hygienê, koupání,
úklid v domácnosti, vy‡izování rozliçnÿch ú‡edníchzáleæitostí (bez mocností, dûchodû, sociálních dávek atd.), dohled nad nemocnÿmnebo
starÿm pacientem(kdyæ rodina pot‡ebuje bÿt
krátkodobê nep‡ítomna) nebojenomnáv¿têvní
sluæbu u osamêlÿch obçanû. Pûjçuje také zdravotnické pomûcky protêlesnê postiæené. Sluæbyjsou poskytovány nejen ve v¿ední dny, ale
také o sobotách, nedêlích a svátcích, ato i ve
veçerních hodinách.
Bliæ¿í informace zájemci získají na adrese
Svitavy, H‡bitovní 1, tel. 534 897.
E. Sklena‡íková
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KÇ T
Vás zve!

Vsobotu 13. dubna 2002 pojedeme
vlakemza památkami dal¿ího mêsta,

do Chrudi m
i.
Up‡esnêní ve vÿvêsní sk‡íñce na ná-

mêstí u bÿvalé mléçnéjídelny.

Pouæité baterie

Nádoby na pouæité bateriejsou roz mís-

têny vtêchto provozovnách:
OK1, nám. Míru 75;

OD CENTRUM, 5. kvêtna 3;

SVITAVA ELEKTRO, s.r. o., 5. kvêtna 3A;

ELEKTROMARKET- TAUER ELEKTRO, a.s.,

Dr. M. Horákové 4;

Milan Poul - ELEKTRI MA, nám. Míru 67;

ALBERT- SUPERMARKET, nám. Míru 95;
QANTO, s.r. o., Dr. M. Horákové 5;

Plus Diskont, s.r. o., Brnênská ul.

OÆP/ Mêù

Základní¿kola na námêstíse p‡edstavuje...
Vleto¿ní m¿kolní mroce nav¿têvuje na¿i
¿kolu 409 æákû, kte‡í jsou rozdêleni do l7
t‡íd. Kromê svého základního poslání - zaji¿têní vÿchovy a vzdêlávání dêtí - se vedení ¿koly snaæí neustále zlep¿ovat prost‡edí,
v nêmæ se dennê pohybují æáci i uçitelé
a zp‡íjemñovatji mjejichvzájemnÿkontakt.
Vroce 2000 byly opraveny chlapecké záchody a podlahy ve t‡ech t‡ídách, v roce
2001 byla provedena rekonstrukce vstupní
haly a podlah v dal¿ícht‡ech uçebnách.
Klasickÿ zpûsob vÿukyje çasto doplñováni netradiçní mi a alternativní mi formami práce. ¢kola se samoz‡ej mê podílí i na
mi mo¿kolních aktivitách svÿch svê‡encû.
Vícejak 46 procent v¿ech dêtí je zapojeno
dol2záj movÿchkrouækû,jejichæ vedoucí mi
jsou právê pedagogiçtí pracovníci. Çinnost
¿koly je opravdu bohatá. Celo¿kolní akce,

Vstupní hala ¿kolyp‡ed...

které jiæ mají svou dlouhodobou tradici,
jsou zpest‡oványi dal¿í mi aktivitami.
Ajakéjsouæhavé novinkyz çinnosti ¿koly
odzaçátkuledna? Krajskÿmú‡ademPardubice, odborem¿kolství, mládeæe atêlovÿchovy
byla ¿kola povê‡ena organizací okresního
kola matematické olympiády, fyzikální olympiády a dal¿ích dvousoutêæí. Dne 30. ledna
se zde se¿li nejlep¿í poçtá‡i devátÿch t‡íd
okresu, 20. b‡ezna z mê‡í své matematické
síly dal¿í æáci v soutêæi Pythagoriáda.
Ne ménê zají mavÿm nápademje realizace projektu Na¿e mêsto*, díky nêmuæ se
¿kole poda‡ilo navázat p‡átelskÿ kontakt
a druæbu se Z¢ Andreja Sládkoviça v Bánské ¢tiavnici na Slovensku. Kromê písemné
spolupráce obê ¿koly p‡edpokládají i dopisování dêtí a vÿmênné akce, jeæ by vedly ke
vzájemnému poznávání a vÿmênê zku¿eností.

... a po rekonstrukci.

Zvlá¿ƒ atraktivníje pro æákytakétÿdenní pobytovÿ zájezd do ¢panêlska, po‡ádanÿ
ve spolupráci s Gymnáziemv Jilemnici, které p‡ivítalo na¿i nabídku ainiciativu a s velkÿmzáj memse p‡ipojilo. Nápad zúçastnit
se slavností jara a ohñû - FALLAS - vznikl
díky Mgr. Ivanê Tulové, která vyuçuje ¿panêlskÿjazykjako záj movÿ krouæek. P‡ihlásit se natento neobvyklÿ vÿlet mohli i dal¿í
zájemci. Dêti si nejen procviçí získané znalosti jazyka, ale zároveñ poznají i kulturu
a zvyky zemê. Souçástí cesty za poznání m
bude i moænost, aby na¿i æáci zp‡ístupnili
tentozají mavÿ a málo preferovanÿjazyksvÿm
kamarádûmz Jilemnice. Po návratu sejistê
v¿ichni podêlí o své záæitky.
P‡ejemeji m mnoho p‡íjemnÿch záæitkû
a ¿ƒastnou cestu.
Mgr. Jana Hanusová
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Program prevence kriminalitypro rok 2002

Komise pro prevenci kri minality navrhla
proleto¿ní rok çty‡i hlavní projekty: zálohovací za‡ízení pro mêstskÿkamerovÿ monitorovací systém, p‡ípravnÿ roçník pro dêti ze
sociálnê slabÿchrodin, vzdêlávací centrum
proromské dêti a mládeæ a vybudování bikrosové dráhy pro cyklotrialová a horská kola.
Kromê posledního projektu, pro nêjæ mêsto
prozatí mhledá vhodnoulokalitu, by projekty
mêly bÿt realizovány v prûbêhu roku 2002.
Jejich koneçná podoba bude v¿ak závislá
také na moænosti získat pro nê dotaci ze
státního rozpoçtu prost‡ednictví m MV ÇR.

Zálohovací za‡ízení pro mêstskÿ
kamerovÿ monitorovací systé m

Vroce 2001 byladokonçenaII. etapa MKS
v rozsahu ¿esti kamerovÿch bodû, monitorovacího a vyhodnocovacího pracovi¿tê na
sluæebnê MP Svitavy a monitorovacího pracovi¿tê na OOP ÇR Svitavy. ObsahemIII. etapy
projektuje zaji¿têní maxi mální moæné efektivity kamerovéhosystémujako celku. Pomocí
p‡ipravovaného zálohovacího za‡ízení bude
moæné nastavit na záznamu plnou kvalitu
obrazu, coæ umoæní pracovníkûm PÇRi MP
mnohemefektivnêj¿í práci p‡i preventivní m
monitorování v¿echlokalit nebo p‡i odhalování pachatelûtrestné çinnosti a p‡estupkû.
Finançní náklady na nákuptechnickÿch
za‡ízeníjsou vyçísleny na çástku 434. 000
Kç. Mêsto do projektu vloæí 85. 000 Kç
a o 349. 000 Kç bude æádatjako o dotaci ze
státního rozpoçtu.

P‡ípravnÿ roçník pro p‡ed¿kolní dêti

Vsouçasnosti se stále çastêji stává, æe
u ‡ady dêtíjsou u zápisû do ¿kol zaznamenávány závaæné nedostatky v p‡ípravê na ¿kolu
a v osvojení si základních návykû. Dûvodem
je nedostateçná p‡íprava v rodinách, které

p‡edev¿í mz ekonomickÿch a sociálních dûvodû neumisƒují dêti ani na krátkou dobu v p‡ed¿kolníchza‡ízeních a samy nedovedou pot‡ebné návyky u dêtí vypêstovat. Tato situaceje
obvykle‡e¿ena odklady¿kolní docházky, kterÿchje v souçasné dobê na ¿koláchtémê‡ 25 %.
Vznikem p‡ípravného roçníku bude zaji¿têna
moænost nabídnout sociálnê slab¿í mrodinám,
ujejichæ dêtí bylo nutné p‡istoupit k odkladu ¿kolní docházky, p‡ípravu vtzv. nultém
roçníku. Zde budou dêti získávat pot‡ebné
návyky, znalosti a dovednosti tak, aby v dal¿í m roce mohly bÿt za‡azeny na bêæné základní ¿koly. Cílemprojektuje také navázat
spolupráci s rodinami a pokusit se spoleçnê
pro dêti zajistitlep¿í úroveñvzdêlávání. Projekt spoleçnê p‡ipravili: Komise pro prevenci kri minality Mêù Svitavy, Speciální a pomocná ¿kola ve Svitavách, Odbor ¿kolství,
kulturya sociálníchvêcí a zdravotnictví Mêù
Svitavy a obçanské sdruæení Dajori*.
Celkové náklady narealizaci projektu(nákupvybavení) budouçinit 120. 700 Kç. Mêsto
Svitavyjakorealizátor projektuæádáo dotaci ze státního rozpoçtu ve vÿ¿i 105. 700 Kç
na vybavení, z vlastního rozpoçtu poskytne
çástku 15. 000 Kç. Dal¿í náklady (oprava
prostorû) budou v roce 2002 çinit nej ménê
200. 000 Kç a budourovnêæ hrazeny mêstem.

Centrumpro romské dêti a m
ládeæ

Zámêrem projektu je vytvo‡it v prostorách bÿvalé pedagogicko-psychologické poradny podmínky pro çinnost vzdêlávacího
centra proromské dêti a mládeæ. Vzdêlávací
centrumv souçasné dobêjiæ pracuje, av¿ak
prozatí mv provizorních a dlouhodobê nevyhovujících prostorovÿch a materiálních podmínkách. Nové prostory by mêly vzniknout
rekonstrukcí bÿvalé budovy pedagogicko-psychologické poradny, kde tak vznikne
zázemí pro çinnost centra, nultého roçníku
a souçasnêi stacioná‡e protêlesnê a mentálnê postiæené dêti. Cílemprojektuje vytvo‡it
dlouhodobé p‡edpoklady pro çinnost centra
proromské dêti a mládeæ ajeho prost‡ednictví m zvy¿ovat úroveñ jejich znalostí a postupnêtak mênit moænosti projejich celkové
uplatnêní v zamêstnání a v æivotê. Snahouje
pomocí projektu zlep¿ovat vzájemnou komunikaci mezi mêstema romskou komunitou.

Celkové náklady na realizaci projektu
jsouvyçísleny naçástku 397. 988 Kç. Do celkovÿchfinançních nákladû nejsouzahrnuty
mzdy, náklady na elekt‡inu a vytápêní, drobné kancelá‡ské pot‡eby. Poæádánoje o dotaci ze státního rozpoçtu ve vÿ¿i 163. 388 Kç.

KPPK

Policie ÇR
informuje

Slep¿ící mse poçasí mláká rûzné poberty
moænost krádeæíjízdních kol, drobné zahradnické techniky a ná‡adí. Dochází také ke krádeæí m
autorádií ze zaparkovanÿch vozidel. Policie ÇR
æádá v¿echny obçany o spolupráci v pátrání po
pachatelíchtétotrestné çinnosti. Kaædáinformace o pohybu a podez‡elém chování cizích
osobje pro nás vel mi cenná a mûæe v koneçnémdûsledkuvést k odhalení a usvêdçení pachatele. V¿ichni obçané mohoutytoinformace
volat nalinku 158 nebo 560505.
K po¿kození vêt¿ího poçtu vozidel do¿lo
4. b‡ezna v sídli¿ti Lány. Çty‡i pachatelky ve
vêku 6 aæ 9let po¿krábalylakt‡inácti automobilû zaparkovanÿch v ulicích Vêtrná a Na Vêjí‡i. Byly p‡itom p‡istiæenyjední mz obçanû
a následnê i hlídkou policie ÇR.
Dne 9. b‡ezna v noçních hodinách odcizili
pachatelé osobní motorové vozidlo znaçky Trabant z Havlíçkovy ulice. Vozidlo bylo tÿæ den
nalezeno vlesní m prostoru u obce Kukle. T‡i
pachatelétohototrestného çinu byli policií ÇR
brzy vypátráni a usvêdçeni.
Kpt. Ota H‡ebíçek, vedoucí OO PÇR

Z vozidel kradou autorádia

Z ¿estého nasedmého b‡ezna do¿lo ve Svitavách ke t‡emp‡ípadûmvloupání do zaparkovanÿch vozidel, ze kterÿch dosud neznámÿ
pachatel odcizil zabudovanáautorádiaa audiokazety. Jeden p‡ípad se stal na Kijevské ulici,
kde se pachatel vloupal do osobního auta Renault 5, a dva p‡ípadyse staly na ulici Kpt. Jaro¿e, kde se pachatel vloupal do vozidel Pegueot
Boxer a Renault 19. Vzniklá ¿koda na vozidlech
çiní více neæ 3000 Kç. ¢koda na odcizenÿch vêcechçiní 12. 500 Kç. P‡ípadyjsourealizoványjakotrestné çiny krádeæe vloupání m, kdezákonstanoví trestní sazbu odnêtí svobody aæ na dvêléta.

Surovost a násilí mezi nezletilci

Dne 5. 3. 2002 kolem17 hodinsi ve Svitavách vy‡izovali své úçty dva çtrnáctiletí ho¿i.
Na h‡i¿ti p‡edzákladní ¿kolou na Felberovê ulici
uchopil o pár mêsícû star¿í z hochû mlad¿ího
pod krkema odhodiljej nazábradlí. Tense p‡i
pádu uhodil hlavou o zábradlí a utrpêl zranêní, které si vyæádalo sedmidenní hospitaliazci
na dêtskémoddêlení Nemocnice ve Svitavách,
s celkovou dobouléçení do 14. 3. 2002. P‡ípad
tohoto trestného çinu ublíæení na zdraví bude
odloæen pro nedostatek vêku podez‡elého.

Prostoryprop‡ípravnÿroçníkjsouzkolaudoványa çekají navybaveníz dotaçníhotitulu.

Npor. Stanislav Dobe¿
tiskovÿ m
luvçí O”P Svitavy
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Volejbalovÿ

GALA CUP 2002

M
istrovství Çeské republiky
volejbalovÿch veteránû Rnad 40letS
SVITAVY 5. aæ 6. dubna 2002
Pokud byse mêlatato akce vÿstiænê oznaçit svÿmvÿznamem, snad bytomu odpovídalo: To je¿tê ve Svitavách nebylo*. Ve vÿ¿e
uvedenémtermínu se v pátek od 13: 00 hod.
a v sobotu od 9: 00 hod. v nové sportovní hale
Na St‡elnici* p‡edstaví os mdruæstev muæû,
ji mæ se poda‡ilo projít vy‡azovací mi koly aæ
do finálového klání, které se uskuteçní poprvé v na¿em mêstê. Druæstva budou bojovat ve
dvou skupinách:
Skupina A*
1. Slavia Hradec Králové, 2. Polyglas Rakovník,
3. TJ Hodolany- Olomouc, 4. LI Gasag-Ingstav
Brno.
Skupina B*
1. VK Sokol Çeská T‡ebová, 2. A* Team
Opava-Vítkovice, 3. Strabag Çeské Budêjovice, 4. Pomalé Pípy Praha.
Semifinálové a finálové boje zaçínají v sobotu od 12. 00 hodin.
Pokudse nêkomuzdají názvy druæstev neznámé, vêzte, æe s osobnost mi hráçûtaktomu
jiæ nebude. V‡adách zúçastnênÿch druæstev
se p‡edstaví plejáda reprezentaçních volejbalovÿchosobností 80. a 90. let minuléhostoletí. Ti, kdosi pamatují nedalekouvolejbalovou
historii,jistêznajíj ména: P‡emysl Bláha, Milan Çernou¿ek, Zdenêk Kaláb, Pavel Barborka
(Polyglas Rakovník), Milan Dæavoronok, Michal
Galis, Karel Je‡ábek, Antonín Lébl, Ji‡í Vojík
( VK Sokol Ç. T‡ebová), Maxmilián Schreier,
Miroslav Pavelek, Ale¿ Pyrta, Ji‡í Tobolák, Franti¿ek Kopeckÿ, Zdenêk Melichárek( ATeam
Opava-Vítkovice*), Pavel Valach, Jan Pitner,
Ji‡í Vo‡í¿ek, Jaroslav Kopet, Antonín Procházka
(Strabag Ç. Budêjovice) - tojsou v¿echno hráçi, kte‡í pro¿li repre- druæstvy Çeskérepubliky
p‡i ME, MSi OH. Ve v¿ech druæstvech najdeme mini málnê stejnÿ poçet hráçû, kte‡í byli
vÿznamnÿmi osobnost mi nejvy¿¿í volejbalové
soutêæe Çeské republiky.
Diváci se jistê mohou tê¿it na hodnotné
zápasy, které budou provázet chytrost, taktika
a p‡edev¿í murputnÿboj -tov¿echnojsouvlastnosti typické pro çs.volejbal nedaleké minulosti.
Pro okrasutohoto klání se po‡adatelé rozhodli uspo‡ádati turnaj æen, kteréhosezúçastní
VK Kvasiny, TJ Trutnov, ùstí nad Orlicí, TJ Jaromê‡, Se¿lost Dobru¿ka a p‡edev¿í mdomácí
druæstvo TJ Svitavy.
Souçástí takového sportovního klání je
i kultura, atak se v¿ichni úçastníci sejdou
v pátek naspoleçenskémveçeru  VOLEJBALOV¥GALA REJ- ve svitavskémhotelu Slavia*. Jistêsi budou mít hodnê co povídat, protoæe volejbaljesport, kdese v¿ichni znají a vêt¿ina úçastníkû se p‡inej men¿í mrok nevidêla.
Srdeçnêzveme v¿echnyfanou¿kya p‡átele
hry zvané volejbal!
Zdenêk Cikrdle

mês í ç n í k
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Chystá
se mêstská pvolejbalová
liga
Stej nê jako v minulÿch letech bude se
‡ihla¿ovat druæstvo na poslední chvíli. Do
i v tomto roce v kvêtnu a v çervnu hrát na
h‡i¿tíchza Národní mdomem Mêstská volejbalová liga. Po‡adatelé p‡ipravili na leto¿ní
roçník nêkolik z mên, které by mêly p‡inést
zkvalitnêní celé soutêæe.
První z mênouje uskuteçnêní p‡ípravného turnaje p‡ed ligou. Na nêm budou moci
druæstva doladit formu. Turnaj probêhne ve
sportovní hale Na St‡elnici v sobotu 27. dubna, první utkání zaçnou v 9: 00 hodin. Druæstvase mohou p‡ihlásit do st‡edy 24. dubna,
aby po‡adatelé vças provedli losování do
skupin. Vklad do turnaje je 250 Kç. Na samotnou Mêstskou ligu jiæ nebude moæné

24. dubnaje t‡eba nahlásit název druæstva,
j méno vedoucího druæstva, kontakt na nêj
a zaplatit vklad(1500 Kç). Toto nové organizaçní opat‡ení je t‡eba pro vypracování
rozpisu utkáníjednotlivÿch kol a delegování
rozhodçích. Losování ligy bude provedeno
p‡i závêreçnémceremoniálu p‡ípravnéhoturnaje. Rozpis dostanou vedoucí jednotlivÿch
druæstev.
První ‡ádné kolo ligy se uskuteçní ve
st‡edu 8. kvêtna ajelikoæje tento den státní
svátek, hrát se zaçnejiæ ve 14: 00 hodin.
P‡ihlá¿ky a dotazy: Petr Seze mskÿ, tel.:
0604/453428, e- mail: sezemsky @fit. vutbr. cz

Snímke mE. Hromadníkase vracíme k vyhlá¿ení anketySportovec roku 2001. Starosta mêsta
nef
ormálnê hovo‡í s osobnost mi roku- Václave m Podvalnÿm(vlevo) a Jind‡iche mSamke m.

Pozvánka
na sportovní akce v dubnu
Volejbal:
Mistrovství ÇRveteránû (13: 00 - hala Na St‡elnici)
PÅ5. 4.
SO6. 4.

Kuæelky:
Kopaná:

Volejbal:

Sy A* - Çervenÿ Kostelec ( 9: 00 - kuæelna Lány)

TJ Sy B* - SK Slavoj Svitavy-Lány (16: 30 - I. Bt‡. muæi, stadion Míru)
Mistrovství ÇRveteránû a turnaj æen ( 9: 00 - hala Na St‡elnici)

SO13. 4. Kuæelky:

Sy B* - T‡ebechovice pod Orebem( 9: 00 - kuæelna Lány)

NE 14. 4. Kopaná:

TJ Sy B* - Opatovec ( 9: 00 - OPæákû, stadion Míru)

Kopaná:

Volejbal:

SO20. 4. Kopaná:

TJ Sy A* - Start Brno ( 9: 00 ml. a 10: 30 st. - I. t‡. JmFÆ æákû, stadion Míru)

TJ Sy- ÇAFC Æidenice (11: 45 st. a 13: 45 ml. - p‡. JmFÆ dorostu, stadion Míru)

TJ Sy A* - Brumov (16: 00 - MSD muæi, stadion Míru)

TJ Sy - Letohrad (10: 00 - KP st. æaçky, hala Na St‡elnici)

TJ Sy B* - Zámrsk (17: 00 - I. Bt‡. muæi, stadion Míru)

Modelklub: Ve‡ejná soutêæ Upoutané modely F2D- modelá‡skÿ stadion Cihelna, 9: 00

Florbal:

NE 21. 4. Volejbal:

SO27. 4. Kopaná:

Volejbal:

NE 28. 4. Kopaná:
ST1. 5.

Kopaná:

Turnaj v rámci III. Ligy, zápasy TJ Sy v 12: 40 a 16: 40 - hala Na St‡elnici

TJ Svitavy- Lan¿kroun, Hr. Králové, Mal¿ovice(9: 00- KP ml. æáci hala Na St‡elnici)

TJ Sy A* - ASK Blansko ( 9: 00 ml. a 10: 30 st. - I. t‡. JmFÆæákû, stadion Míru)

TJ Sy B* - Sebranice ( 9: 00 - OPæákû, stadion Míru)

P‡ípravnÿturnaj Mêstské volejbalové ligy ( 9: 00 - hala Na St‡elnici)

TJ Sy - Byst‡ice n/P
. (12: 45 st. a 14: 45 ml. - p‡. JmFÆ dorostu, stadion Míru)

TJ Sy A* - Hulín (16: 30 - MSD muæi, stadion Míru)

TJ Sy A* - T‡ebíç (16: 30 - MSD muæi, stadion Míru)
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