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Zpûsob oznaçování
ulic a domû schválen

V minulé m çísle Na¿eho mêsta js me
informovali o tom, æe b‡eznovému zastupitelstvu mêsta byl p‡edloæen návrh tÿkající
se oznaçování ulic, ve‡ejnÿch prostranství
a budov. Zastupitelstvo v¿echny p‡edloæené návrhy schválilo.
Slíbili js me, æe bude-li p‡edloæenÿ návrh schválen, je¿tê uvedeme seznam 'novÿch( názvû ulic. P‡ipo mínám, æe ¿lo
o sjednocení nêkterÿch názvû ulic ve mêstê,
které doposud byly vjiné podobê uvádêny
vinformaçní msystému Ministerstva vnitra
ÇR (IS MV) a vjiné podobê v mêstském
informaçní msystému; také samotnÿmi obyvatelijsou çasto uvádêny v rûznÿch nesprávnÿch podobách. Têch ulic je patnáct ajejich 'nové( názvy, které je nutno uvádêt
v plnémznêní, bez zkratek atitulû, jsou:
Antonína Slavíçka
Bohuslava Martinû
Boæeny Nê mcové
Çeskoslovenské ar mády
M
ilady Horákové
Edvarda Bene¿e
Jana Æelivského
Kapitána Jaro¿e
Kapitána Nálepky
Marie Majerové
Marie Puj manové
Marie Kude‡íkové
námêstí M
íru
Národního osvobození
Richarda K
loudy
Jedinou ulicí ve mêstê, kde jsou v názvu zachovány iniciály osobnosti, je ulice
T
. G. Masaryka.
Mêstskÿ ú‡ad jiæ uvedené názvy ulic
pouæívá a uvádí celÿch deset let. Obyvatelé têchto ulic a podnikatelé mající zde svá
sídla proto jiæ v mnoha p‡ípadech mají
v obçanskÿch prûkazech i na æivnostenskÿch listech uveden tento správnÿ název.
Ti ostatní musí zej ména poæádat o novÿobçanskÿ prûkaz, o novÿ æivnostenskÿ list
nebo o novÿzápis v obchodní mrejst‡íku.
Protoæe v tomto p‡ípadêjde o p‡eçíslování
z moci ú‡ední, jsou v¿echny úkony spojené
s vydání m novÿch dokladû osvobozeny od
správních poplatkû.
H. Kru¿inová
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Mêsto Svitavy a Nemocnice ve Svitavách
zvou obçany na ve‡ejnou besedu natéma

Rozvoj zdravotnictví v regionu,
která se bude konat

ve st‡edu 15. kvêtna 2002 od 17 hodin
v zasedací místnosti Mêù, T
. G. Masaryka 25.

Mi mojiné bude p‡edstaven projekt p‡ístavby nemocnice.

JAROJE TADY
. Jeho p‡edzvêstí bylojiæb‡eznové rojení cyklistû, jejichæcílembyla oblíbená

chata Rosniçka ustejnojmenného rybníka.

Rada mêsta
informuje

8. kvêtna 2002 ve 13: 30 hodin se uskuteçní u sochy Osvobození na ulici T
. G. Masaryka ( p‡edII. základní ¿kolou) vzpomínková
akce u p‡íleæitosti 57. vÿroçí konce 2. svêtové války.
Václav Koukal, starosta mêsta

F
oto J. Çermák.
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st rana 2

Z

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

mês í ç n í k

k v êt e n 2 0 0 2

J E D N ÅN ï R AD Y A Z AS TU P I TE L S TVA M ë S TA

Mêsto uvaæuje
Opravy
o p‡evodu
nemocnice kulturní
ch památek
P‡i projednávání zprávy o hospoda‡ení
Pro leto¿ní rokjsou v rozpoçtu mêsta zas majetkem mêsta se na zastupitelstvu hovo‡ilo o svitavské nemocnici, jejíæ podstatná
çást je majetkem mêsta, a o tom, zda není
ças uvaæovat o p‡evodutohoto majetku mêsta
do vlastnictví z‡izovatele. Tí mje Okresní
ú‡ad Svitavy a dojde-li ke zru¿ení okresních ú‡adû, stane sejí mkraj.
Pokud by k p‡evodu do¿lo, nap‡í mily by
se vztahy p‡i investicích a opravách. Do
oprav, rekonstrukcí i vybavení nemocnice
mêstojiæ vloæilo p‡es 35 milionû korun, do
zdravotnictví celkempak p‡es 50 milionû.
Zastupitelé vyslovili souhlas s tí m, abytakovÿ p‡evod byl p‡ipravován.
Otom, æe se mêsto o 'svou( nemocnici
stále stará a má zájem na její m ‡ádném
fungování a rozvoji svêdçí to, æe v dal¿í m
bodujednání zastupitelé schválili dvoumilionovÿ p‡íspêvek nemocnici na‡e¿ení dvou
havarijních situací (st‡echy nad nêkolika
objekty ne mocnice a sanace sklepních
prostor na transfúzní moddêlení) ajedné
vynucenéinvestice související s probíhající
rekonstrukcí (vestavbainspekçních pokojû
do pûdních prostorû). Kladnê zastupitelé
p‡ijali návrh starosty, uspo‡ádat v kvêtnu
ve‡ejnou diskusi na téma rozvoj zdravotnictví. (Pozvánku uvádí me najiném místê.)

‡azeny dvê opravy kulturních památek, na
které mêsto obdræelo státní finançní podporu
z Programu regenerace mêstskÿch památkovÿchrezervací a mêstskÿch památkovÿchzón
( MPR a MPZ) v celkové vÿ¿i 500. 000 Kç.
Tou první je oprava st‡echy na vile mêstského ú‡adu za celkem 870 tisíc. Podpora
byla p‡iznána ve vÿ¿i 430 tisíc (u majetku
mêsta se poskytuje podpora maxi málnê do
vÿ¿e 50 %), vlastní zdroje mêsta budou çinit
440 tisíc korun. Druhou opravou je oprava
nátêrufasády kostela na námêstí Míru s celkovÿmrozpoçtem 137. 500 Kç, státní finançní podpora çiní 70 tisíc, ”í mskokatolická
farnost poskytne 40tisíc a mêsto 27. 500 Kç.

Dechovka
pojede
na festival
Odstarosty mêsta W
endlingen na Necka-

ru p‡i¿el dopis, jí mæ æádá starostu na¿eho

mêsta o kontakt na hudební kapelu, která

by reprezentovala mêsto Svitavy na slav-

nosti krojû - 'Nêmeckÿ trachtenfest(. Ten

se ve W
endlingenu koná ve dnech 22. aæ
26. srpna 2002.

Jeto velkÿfestival, kteréhosezúçastñuje

víc neæ dvê stê krojovanÿch skupin a hudeb-

ních kapel z Nêmecka i zahraniçí. Kapele

ze Svitav chtêjí hostitelé uhradit ve¿keré
náklady.

Rada souhlasila, aby tí mto souborem

bylasvitavská dechovka vedená panemJa-

roslavem Dvo‡ákem.

PûlVrám
milionu
za byt 1 +1
ci majetkoprávních úkonû zastu-

pitelstvo schválilo návrh na nabytí a s mênu poze mkû mezi mêste ma spoleçností
Qanto, s.r. o., çí mæ vzniknou prostory pro
vybudování parkovi¿tê u k‡iæovatky ulic
Marie Horákové a ¢kolní, a návrh na vypo‡ádání pozemkû pod prodejnou BILLA. Dále
jednalo o æádostech na odkoupení rûznÿch
pozemkû a vêt¿inu z nich zamítlo (kromê
poze mkû na vÿstavbu rodinnÿch domû),
protoæe p‡edmêtné poze mkyjsou urçeny
kjinÿm úçelûm. Jednu æádost odloæilo
k projednání do p‡í¿tí schûze s tí m, æe je
nutno vyjasnit nêkterésouvislosti. Schváleno
bylo také z‡ízení zástavního práva pro úvêr
od Çeské spo‡itelny ve vÿ¿i 3. 600. 000 Kç
narozestavêné domy Na Vêjí‡i 16,18 a z‡ízení zástavního práva na úvêr od ministerstva pro místní rozvoj na státní dotaci ve
vÿ¿i 13. 800. 000 Kç na vÿstavbu domû Na
Vêjí‡i 10, 12, 14; v obou p‡ípadech se ruçí
domy, na nêæ byly úvêry poskytnuty.
Poslední m majetkoprávní múkonembylo schválení prodeje bytu o velikosti 1 +1
v revitalizovanémdomê na ulici Brat‡í Çapkû, na nêjæ se konalo vÿbêrové‡ízení. Draæby
se zúçastnilo devêt zájemcû a z vyvolávací
ceny 164. 219 Kç se cenavy¿plhala aæ na neuvê‡itelnÿch 480. 000 Kç. Zatuto cenu byl
byt p‡edkladateli nejvy¿¿í nabídky prodán.

Langrova vila - opravenyjiæ byly obêvêæe na çelní stranê budovyi obê krat¿í stranyst‡echy
.
Zbÿvá provést vÿmênu krytiny a oplechování naseverní ajiæní stranê.

F
oto J. Çermák.

Socha T. G. Masaryka pro Washington

Velvyslanec ÇR v USA, Martin Palou¿,
oslovil v¿echny volené zástupce mêst a obcí
v ÇRdopisem, jí mæ informuje o zámêru realizovat projekt neoficiálnê nazvanÿ 'Socha
TGMve W
ashingtonu(. Jedná se o spoleçnÿ projekt Velvyslanectví ÇRve W
ashingtonu a krajanské komunity vedené sdruæení m
AFOCR a v dopise se m
j. pí¿e:

Je zvyke m, æe vêt¿ina de mokratickÿch
ze mísvêtase umêleckouf
ormou, zpravidla
v podobêsocha‡ského díla, snaæí na úze mí
hlavního mêsta Spojenÿchstátûvzdát hold
té osobnosti, kteroupovaæujíza nejvÿznamnêj¿í pro f
ormování principû svobody
, nezávislosti a de mokracie ve svéze mi. Çeská
republika ajejí krajanská komunitav USA
jsou v tomto ohledu prvnímu prezidentovi
svobodného Çeskoslovenska mnoho dluæny
. T
ento dluhje o to vêt¿í, vezme me-li
v úvahu vztah TGMk Americe, poçínaje skuteçností, æe právêv Americe získal

politickÿ souhlas pro vytvo‡ení çeskoslovenskéhostátu odsvéhop‡ítele, tehdej¿ího
americkéhoprezidenta W
. W
ilsona, a konçe
fakte m, æejehoæenabyla americkouobçankou.
V dopise se dále uvádí, æe zámêremje
prezentovat projekt jako iniciativu Çechû
na obou stranách Atlantiku a proto se velvyslanectví obrací na vÿznamné subjekty
v ÇR se æádostí o finançní p‡íspêvek na
po‡ízení a p‡epravu sochy. Celkové náklady na realizaci projektu (vçetnê vÿdajû na
úpravuterénu pro umístêní sochy a také nákladû najeho budoucí udræování) se odhadují na 450. 000 USD, po‡ízení sochy, její
doprava ainstalace p‡edstavuje 3 mil. Kç.
Vybrána bylasocha od Vincence Makovského, kteráje v souçasnosti ve vlastnictví Národní galerie v Praze.
Zastupitelstvo mêstaschválilo poskytnutí finançního p‡íspêvku ve vÿ¿i 10. 000 Kç.
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Z JEDNÅNï RADY A ZASTUPITELSTVA MëSTA

Vÿsledkem hospoda‡ení
Zahrádká‡ské
lokality
- názvy ulic
je p‡ebytek
Minulejs me avizovali, æe schválí-li zastu-

pitelstvo názvy ulic vjednotlivÿchzahrádká‡skÿchlokalitách, dostanou zájemci konkrétní
informace na odboru vÿstavby a územního
plánování. Názvyulicschválenybylya dnes si
myslí me, æejejich popis bez mapy p‡ecejen
zvládneme.
Zaçneme naseverozápadu území mêsta.
Nikdo urçitê nebude na pochybách, která
kolonie bude nazvána U Rosniçky, Na pláæi,
U Dolníhorybníka, U Stezky( mínênaje zde
nauçná stezka k pramenûm ‡eky Svitavy),
U Laçnovského h‡i¿tê a Pod Hrází.
Na západê je kolonií pêt, zcela z‡ej má
budelokalizace kolonie U Langrovalesa. Dvê
kolonie leæí podél Studeného potoka. Ta star¿í, najeholevémb‡ehu, ponese název U Poliçské trati, té novêj¿í, která se rozkládá
p‡eváænê na pravém b‡ehu potoka ale také
najeholevémb‡ehu pod bÿvalÿmzahradnictví m, zûstane název U Studeného potoka. Dvê
kolonie leæící u kojeneckého ústavu se nyní
j menují Stará kolonie (západnê od koj. ústavu) a Nová kolonie (jiænê odobytnÿch domû).
Zbÿvá území vÿchodní a p‡i 'cestê( po
æelezniçní trati odseveru kjihu najdemetytolokality: Mezi Tratêmi (u ulice Nezvalovy),
Nad silem, ZaJatkami, Nad K‡íækem(za ulicí
St‡ední) a K‡emenákovo (aæ u hranice mêsta
s obcí Hradec nad Svitavou).
Aje to. Uæ víte, jakou adresu bude mít
va¿ezahradní chata? Pokud p‡ecejen pot‡ebujete vêdêt nêco víc, nezbÿvá, neæ zajít na
mêstskÿ ú‡ad. Stavby urçené k individuální
rekreaci budou oznaçeny çísly evidençní mi.
O p‡idêlení têchto çísel rozhoduje odbor
vÿstavby a úze mního plánování Mêù a po
obdræení rozhodnutí si mûæete na odboru
vnit‡ních vêcí objednat p‡edepsanoutabulku s çíslema názvemulice (lokality).

Z rozboru hospoda‡ení, kterÿ projednala
rada mêsta 8. dubna, vyplynulo, æe hospoda‡ení za minulÿ rok bylo úspê¿né. Vznikl
p‡ebytek hospoda‡ení, dluhová sluæba je
v relacích, které poæaduje stát p‡i p‡iznávání dotací ze svého rozpoçtu.
Bêæné p‡íj my, které byly splnêny na
111 %, jsou o témê‡ dvacet milionû korun
vy¿¿í neæ bêæné vÿdaje, které byly çerpány
ve vÿ¿i 96 %rozpoçtovanÿch prost‡edkû.
V prûbêhu roku mêsto p‡ijalo hypoteçní úvêry ve vÿ¿i p‡es dvacet milionû korun
na vÿstavbu bytû a revitalizaci panelového
domu. Celkové p‡íj my najednoho obyvatele çiní 19. 254 Kç, vÿdaje 19. 423 Kç.
Zadluæenost mêsta p‡edstavuje 6. 427 Kç
na obyvatele.
O vÿsledcích hospoda‡ení mêsta ají m
z‡ízenÿch organizací bude jednat zastupitelstvo mêsta 29. kvêtna. Souçasnê se
schválení mvÿsledkû hospoda‡ení by mêlo
schválit i návrh na finançní vypo‡ádání
a návrh na pouæití finançních prost‡edkû
z p‡ebytku hospoda‡ení. Projedná také
zprávu o p‡ezkoumání hospoda‡ení mêsta
(audit).
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Volby se blíæí

Açkoliv leto¿ní volby do poslanecké
snêmovny Parlamentu ÇRbudou aæ v polovinê çervna, jejich p‡ípravaje uæ v plném
proudu nejenze strany kandidujících politickÿchstran a sdruæení, alei ze strany organizaçního atechnického zabezpeçení jejich
prûbêhu. Harmonogram úkolû a lhût vyplÿvajících ze zákona o volbáchje pêknê
dlouhÿ ajsou v nêm rozepsány úkoly pro
v¿echny, kte‡í p‡ípravu voleb zabezpeçují.
U mêstského ú‡adu spadá p‡íprava voleb
do pûsobnosti odboru vnit‡ních vêcí. Zeptali
js me se proto vedoucí odboru, Bc. Mileny
Brzoñové,jaké úkolyz harmonogramuvyplÿvají pro mêstskÿ ú‡ad:
 Nap‡ípravêparlamentníchvoleb pracujeme naplno odzaçátku dubna. Jiæv lednu
js me ale zkontrolovali vymezení volebních
okrskû, protoæe od dne vyhlá¿ení voleb, tj.
od 1. února se uæ nes mêjí provádêt æádné
zmêny
. Kúpravê okrskû nedo¿lo. Starosta
mêsta stanovil volební místnosti pro jednotlivéokrsky
, zde do¿lo kezmênê u volební
místnosti okrsku ç. 1. D‡íve byla volební
místnost v budovê Pivovaru Svitavy
, v leto¿ním roce je volební místnost umístêna
v budovê St‡edního odborného uçili¿tê na
ulici Nádraæní. Inf
ormaci volebnímstranámo poçtu a sídle volebních okrskû poskytl starostaprost‡ednictvímú‡ední desky
mêstského ú‡adu a bylatakézve‡ejnêna na
webové stránce mêsta (www.svitavy.cz).
Pokraçování na str. 4

Odmêny za práci
s dêtmi
a mládeæí
Dvacet jednoj méno çítá seznamsportov-

níchtrenérû ajinÿch pracovníkû, kte‡í pravidelnê ve svémvolnémçase pracují s mládeæí
a kterÿmbude mêsto zatuto çinnost mêsíçnê
poskytovat odmênuformoufinançního daru. Seznamzpracovala komise pro têlesnou vÿchovu
a sport, vycházelap‡itomz návrhûa æádostíjednotlivÿch oddílû a sportovních klubû. Pro za‡azení do seznamujsou stanovena kritéria, nap‡.
æetrenér musí mít p‡íslu¿noutrenérskou kvalifikaci, musí pravidelnê pracovat se skupinou
nej ménê deseti dêtí a mít zpracovanÿceloroçní
plán çinnosti. P‡iznaná mêsíçní odmêna se pohybuje od1. 500do 2. 500 Kç a vleto¿ní mrozpoçtu mêstaje protyto úçelyrezervováno p‡es
600tisíc korun. Vseznamuje za‡azeno devatenáct sportovníchtrenérûa dvêsbormistrynê
pêveckÿchsborû(Iuventus a Voxangelorum).

Ve‡ejné zasedáníZastupitelstva mêsta Svitavy

se bude konat 29. kvêtna 2002 od 14: 00 hodin ve velké zasedací místnosti Mêù, T
. G. Masaryka 25. Jednat se bude o vÿsledcích hospoda‡ení mêsta

ají mz‡ízenÿch organizací v roce 2001, o stavu æivotního prost‡edí, o zaji¿ƒo-

vání poæární ochrany, o majetkoprávních úkonech a o dal¿ích operativních

zprávách a návrzích.

Strany 2 a 3 p‡ipravila J. Svobodová

st rana 4
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Svitavy aplikují alternativní tresty Volby se blíæí
Obças kaædÿz nás sly¿í o alternativních
Svitavybylyjednímz prvních mêst, kde
Pokraçování ze str. 3
trestecha o tom, æesoudy by mêlytentoinstitut více vyuæívat. Na svitavském mêstském
ú‡adu mátuto problematiku nastarost právniçka MêùJUDr. Jaroslava Báçová. Zeptali
js me se jí, co tyto tresty p‡edstavují ajak
jsou ve mêstê uplatñovány.

T
rest obecnê prospê¿nÿch prací byl zaveden noveloutrestníhozákonaz roku 1995
a uplatñuje se u pachatelû ménêzávaænÿch
trestnÿch çinû, na které není t‡eba pûsobit
trestemodnêtísvobodyazároveñp‡itomz nêjakého dûvodu není vhodné uloæení samostatného penêæitého trestu. T
rest, o kterém
hovo‡íme, je moæné uloæit zaspáchánítrestného çinu, za kterÿ by podle zákona mohl
bÿt stanoventrest odnêtí svobody do 5let.
T
rest obecnê prospê¿nÿch prací spoçívá
v povinnosti odsouzeného provést ve stanovenémrozsahupráce veprospêchobce, nap‡.
p‡i údræbê a úklidu ve‡ejnÿch prostranství,
ve‡ejnÿch budov a komunikací, také ale ve
prospêch státních ajinÿch obecnê prospê¿nÿch institucí, které se zabÿvají vzdêláním
a vêdou, kulturou, ¿kolstvím, ochranouzdraví,
poæární ochranou, ochranou æivotního prost‡edíçizví‡at, humanitární, charitativní nebo
sociální çinností atd. T
rest mûæe soud uloæit
ve vÿmê‡e 50 aæ 400 hodin a odsouzenÿje
povinenpráce vykonat osobnêa bezplatnêve
svémvolnémçase nejpozdêji dojednohoroku
ode dne, kdysoudvÿkontrestu na‡ídil.
Celÿpostup v praxi vypadátak, æe soud
rozhodne o uloæenítrestu obecnêprospê¿nÿch
prací a rozhodne o konkrétní m místê, kde
odsouzenÿpráce vykoná a vjakémrozsahu.

se tatof
ormatrestûzaçala uplatñovat, protoæe ihned po vyjití novely byla dohodnuta
vzáje mná spolupráce v¿ech zainteresovanÿch atato spolupráce dnes fungujejiævelmi dob‡e. M
êsto kro mêtoho spolupracuje
i s probaçnímú‡edníke m, kterÿjako zamêstnanec Probaçní a mediaçní sluæby
, z‡ízené
k 1. lednu 2001 zákone mç. 257/2000 Sb.,
provádí kontrolu nadvÿkone mtohototrestu.
Najedné stranêje zavedení alternativníchtrestû pro mêsto zcela urçitêp‡ínose m,
neboƒ odsouzení vykonávají práce ve prospêch mêsta, na druhé stranê jsou v¿ak
sjeho realizací spojeny çasté komplikace.
Odsouzení zpravidla práce vykonávají naprosto nepravidelnê a nedodræují dohodu
o podmínkáchvÿkonutrestu. Vêt¿ina odsouzenÿch se snaæí co nejvíc oddálit zahájení
práce a práce vykonává aætêsnêp‡ed uplynutímzákone mstanovené roçní lhûty
. Nêkte‡í odsouzení nezaçnou práce vykonávat
vûbec, jiníje vykonajípouzez çásti. Vtêchto
p‡ípadechpaksoudp‡e mêní celÿtento trest
nebojeho zbytek v trest odnêtí svobody
, p‡içe mæ kaædé zapoçaté dvê hodiny nevykonaného alternativního trestuse mêní najeden
den odnêtí svobody
.
Ve Svitaváchodsouzení vykonávajítresty
p‡eváænê u Technickÿch sluæeb mêsta Svitav. ”editel ing. Horkÿ nám‡ekl:

 Odsouzení u nás vykonávajípráce vêt¿inou po mocné, nap‡. zametání. Vêt¿ina
odsouzenÿch mázáje muloæenépráce odpracovat, protoæe trest je pro nê ponauçením

Ilustraçní f
oto TSMS
Vychází p‡itomz pot‡ebyvÿkonutêchto prací ve svémobvodu. Je-li tedyrozhodnuto, æe
tento tzv. alternativní trest odsouzenÿvykoná ve Svitavách, mêsto s tímto odsouzenÿm
uzav‡e dohoduo podmínkáchvÿkonutrestu.
Vníje vymezen druhpráce, termínzahájení
a ukonçení prací, pracovní doba, místo vÿkonu práce a pracovní pomûcky
, které mu
budousvê‡eny
. Tuto dohoduspolupodepisuje
‡editel p‡íslu¿né mêstské organizace, v níæ
má odsouzenÿpráce vykonat.
Hovo‡í-li se o alternativníchtrestechçasto sly¿í me, æetatoformaje mêsty vyuæívána
vel mi málo. Jaktomuje ve Svitavách?

a chtêjí se ho co nejrychleji zbavit, jsou ale
i takoví, kterÿmje to jedno a práce nedopracují, nebo je neustále odkládají. T
ento
p‡ístup pak znaçnê komplikuje organizaçní
práci çlovêku, kterÿji mpráci zadává a p‡ipravuje. P‡es v¿echny problémyjsou alternativnítrestypro mêsto urçitêp‡ínose m. Za
loñskÿ rok tito odsouzení odpracovali celke m3924 hodin p‡i ruçním úklidu, çi¿têní
mêsta a p‡i shrabování listí. Pokud bytyto
práce bylyprovádênyjinak, stálybyasi çtvrt
milionu korun.
Dêkujeme za rozhovor.
-svj-

Oznámení o dobê a místê konání voleb
ve mêstêbudezve‡ejnêno nejpozdêji do konce kvêtna na ú‡ední desce M
êù
, webovÿch
stránkách, na v¿ech vÿlepovÿch plochách
a ve vybranÿchprodejnách. Podrobnouinf
ormaci o volebních místnostech a okrscích
zve‡ejníme v çervnovémçísle Na¿eho mêsta.
Dne 12. dubna 2002starosta mêstastanovil
mini mální poçty çlenûjednotlivÿch okrskovÿchvolebníchkomisí- têmi budou delegovanízástupci politickÿchstran, politickÿch
hnutí a koalic, jejichæ kandidátní listiny
byly zaregistrovány
. P‡i nedosaæení minimálního poçtu budou çlenové jmenováni
starostou mêsta.
Konce m dubna starostajmenuje zapisovatele okrskovÿch volebních komisí z ‡ad
pracovníkû mêstského ú‡adu a do 24. kvêtna musí probêhnout první zasedání okrskovÿch volebních ko misí. Do 29. kvêtna
starostavyhradíplochypro vylepení volebních plakátû. Opêt to budou svitavskÿm
obçanûmjiæznámétrojhrany
, umístêné na
námêstí M
íru v prostoru u morového sloupu.
Kdyæ se nêkdo nebude moci zúçastnit
voleb v místê svéhotrvalého bydli¿tê a p‡esto se chce voleb zúçastnit, p‡ipomeñme,
co má udêlat?

 Obçan çeské republikyse voleb mûæe
zúçastnit ve volební místnosti volebního
okrsku, kde mátrvalÿpobyt a kdejezapsán
ve stálémseznamu voliçû. Novê lze také
volit na zastupitelskÿch ú‡adech ÇR v zahraniçí. Pokud voliç nebude moci volit ve
svémvolebnímokrsku, musí mít voliçskÿ
prûkaz. T
y mohouobecní ú‡adynebozastupitelské ú‡adyv cizinêzaçít vydávat nejd‡íve 30. kvêtna. Æádost musí voliç podat
osobnê nebo píse mnês tím, æe podpis musí
bÿt ú‡ednê ovê‡en. Voliçskÿ prûkaz mûæe
bÿt vydánjenvoliçi osobnê nebo osobê, kteráseprokáæeplnou mocís ovê‡enÿmpodpise mvoliçe æádajícího o vydání voliçského
prûkazu; voliçi mûæe bÿt také zaslán po¿tou. Lhûta pro podání æádosti o vydání
voliçského prûkazu konçí dne m 7. çervna.
Voliç mûæe také ze závaænÿch zdravotních
dûvodû poæádat mêstskÿ ú‡ad nebo v den
voleb okrskovou volební komisi, aby mohl
hlasovat mi mo volební místnost.
P‡edpokládám, æe v¿ichni voliçi opêt
dostanou domû v¿echny hlasovací lístky.

Ano, budou distribuovány do schránek
prost‡ednictvím Çeské po¿ty a musí to bÿt
nejpozdêji do 11. çervna. H
lasovací lístky
budoutakéve volebních místnostech, takæe
voliç, kterÿje nedostane domû, si je bude
moci vyzvednout tam.
Po v¿echny ú‡ední dny do 12. çervna,
kdy budou uzav‡enystálé seznamy voliçû,
si kaædÿvoliç mûæe na odboruvnit‡níchvêcí osobnê ovê‡it, zdaje v nêmzapsán.
Dêkuje me za informace.
J. Svobodová
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Çárkovaná,

háçkovaná!?

Coje çárkovaná nebo háçkovaná? Neví-

te? Tak p‡ij âte k nám mezi na¿e prvñáçky.

3. a 4. dubna paní uçitelky prvních t‡íd

spolu s dêt mi pozvaly rodiçe, aby se po-

chlubily, jak bezvadnê vy‡e¿ily detektivku

v Pohádkové mslabiká‡i.

Rodiçe pozvání p‡ijali a spoleçnê se

svÿmi ratolest mi usedli dolavic. Nejenæe
naslouchali, zacviçili si a zazpívali, ale

Prvníjarníden

Byl první jarní den. Obloha byla zamraçená, ale dêti spêchající s obje mnêj¿í mi ta¿kami do ¿koly na Riegrovê ulici se us mívaly. Ptáte se proç? Mêly totiæ ten den svûj
kvêtinkovÿ první jarní karneval. Vta¿kách
ukrÿvaly masky, které si pro tento den p‡ipravily. Ve dvê hodiny, uæ p‡ipravené, çekaly
p‡ed têlocviçnou, aby se ukázaly rodiçûm,
známÿm, spoluæákûmi uçitelûm. U vchodu
dostala kaædá maska kvêtinku. Hudbou a slovemje uvítala paní Çe¿ková a DJ Tom. Rej
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masekzaçal soutêæemi - tancující dvojicesi
mêla navzájemroz¿lápnout balónek, çtve‡ice
soutêæícíchse mêla prokousat k pêtikorunê
zapeçené uvnit‡ velkého sladkého koláçe.
V¿e doplñovala hudba, kterásvádêlav¿echny, star¿í i mlad¿í, kjemnému pohupování,
po os mêlení i k samotné mu tanci. Bohatá
nabídka obçerstvení lákala mlsné jazÿçky,
mnoæství soutêæních atrakcí k vydovádêní.
To si vyzkou¿ely dívkyz devátÿcht‡íd, kdyæ
se uçilytancovat labadu, labadu.... V¿ichni
se veselili ajaro, které ten den p‡icházelo,
z nich mêlo urçitê radost.
M
. Baƒková, Z¢ Riegrova

p‡edev¿í m bedlivê sledovali práci svÿch

dêtí - psaní, çtení, vypravování. Aabysi na

tuto pêknou chvíli vzpomnêli i za nêkolik

let, kaædé dítê p‡edalo mámê, tátovi vlast-

noruçnê vyplnêné 'Oznámení o zvládnutí

çtení(.

Ata çárkovaná a háçkovaná? Na konci

hodinysi rodiçespoleçnêsesvÿm Matêjem,

Terezkou, Karolínkou... zahráli ve slabiká‡i

hru na doplñování çárek- çárkovanou, nebo
háçkû - háçkovanou.

Bylatolegrace, hodina uteklajako vo-

da! A kdo vyhrál? No p‡ece v¿ichni. Dêti,

rodiçe, ale s pêknÿmnápade mi paní uçi-

telky.

ing. Pernicová

Základní ¿kola, Riegrova 4

I malé
¿koly mohoua Mbÿt
pochváleny
Na na¿í malot‡ídní ¿kole ve Svitavách
ikulá¿skÿ prûvod vesnicí, vánoçní karne-

çinnosti mi mo vyuçování p‡ispívají k mini-

pravidelnê chodí bruslit, sáñkovat a sporto-

vedoucí m aæ k ¿ikanê a nekvalitní náplni

V¿echny tyto záj mové a pro dêti lákavé

malizaci dne¿ního nejvêt¿ího problému p‡i

vÿchovê dêtí - ¿patnÿmvzájemnÿmvztahûm,

- Laçnovê probêhlav prosinci 2001 a v úno-

val, byli si prohlédnout hasiçskouzbrojnici,

závêreçná zpráva, kteroujs me byli celkovê

vat nalaçnovské h‡i¿tê. Vystupují naakcích

snaæí me, aby dêti nejenchodily do ¿kolyrá-

têæe hlídek Mladÿzdravotník. P‡ed Velikono-

P‡ed¿kolákûmusnadñují p‡echod do Zá-

pomlázky, pekli cukroví a zdobili kraslice.

litu. Na¿e dêti nejenæeznají nebezpeçí v¿ech

a v Laçnovê. Rûznorodost odpoledních akcí

æek p‡írodovêdnÿ a anglickéhojazyka a ve

jejich odpolední mu kvalitní mu vytíæeníji m

uspo‡ádali soutêæ MISS ¢D2001, ostatkovÿ

ta a Beru¿ky.

ru 2002 ¿kolníinspekce. Vel mi nás potê¿ila
hodnoceni nadprûmêrnê. Samoz‡ej mê se

dy, ale aby se k námp‡íleæitostnê vracely.

kladní ¿kolyspoleçné akces M¢v Dêt‡ichovê

¿kolní druæiny (¢D) posuâte sami: æáci si

ÇÇKa obce Dêt‡ichova, p‡ihlásili se do sou-

cemi uspo‡ádali veselé odpoledne, kdy pletli

Æáci mají moænost nav¿têvovat ¿kolní krou-

¢Ddruæinê gymnastickÿa maæoretek Babe-

volného çasu, vedoucí k hledání stejnê se
nudících kamarádû. Zdejsou pak první set-

kání s rûznÿmi typy návykovÿchlátekodci-

garet poçínaje aæ potêæké drogy a kri mina-

druhû drog ze spoleçnÿch besed, ale díky

na nic takového nezbÿvá ças.

Tak t‡eba na¿e maæoretky: po celÿ rok

vzornê reprezentují ¢D, ¿kolui mêsto Svitavy
na rûznÿch vystoupeních. Nyní seintenzivnê

p‡ipravují navÿlet do Malejovic, kde budou

vystupovat v dêtskémhospici pro postiæené
dêti a na vystoupení ke Dni matek a ke Dni

dêtí v Opatovci. Za tuto çinnost byla práce

¢D hodnocenajako vynikající.

I tvá‡ na¿í ¿kolyse postupnê mêní klep-

¿í mu. Máme krásná nová WC, rekonstruova-

noutêlocviçnu, natírají se námprávêlavice

aje p‡ipraveno nové prosvêtlující obloæení

chodeb.

Stabilizace pedagogickéhosboruzaji¿ƒu-

je klidnou a p‡átelskou at mosféru ve ¿kole.

Vynikající práces æákyv dobê mi mo vyuço-

vání, upravené a çisté prost‡edí podporuje

i nadále zájemrodiçû o zapsání svÿch dêtí
Laçnovské maæoretky nechybêly ani p‡i slavnostnímzahájení provozusportovní haly Na St‡elnici.

do na¿í ¿koly.

Mgr. Zdena Veiglová

st rana 6

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

mês í ç n í k

k v êt e n 2 0 0 2

Kolik rackû hnízdí

ve Svitavách?

P‡estoæe se to obyvatelûm Svitav a ná-

v¿têvníkûmrybníka Dolní jistê nezdá, tak

rackû chechtavÿchv Çeskérepublice vÿraznê ubÿvá. Hlavní p‡íçinou této skuteçnosti

je úbytek vhodného prost‡edí projejich hníz-

dêní, které mizí zej ména díky vyhrnování

pob‡eæních porostû na rybnícíchjejich obhospoda‡ovateli.

Svitavská kolonie existuje jiæ nêkolik

desítek let, ale zji¿ƒování poçtu zde hníz-

dících rackû bylo provedeno çleny na¿í
ZO ÇSOP 'Rybák( poprvé aæ v roce 1997.

Na základê p‡esného sçítání hnízd se snû¿-

kami nebo mláâaty a následného odhadu
hnízd v neprostupnÿch místech, byla veli-

kost racçí kolonie stanovena na asi 2000
párû. Sçítání se provádí pochûzkou v kolo-

nii (çasto po pás ve vodê) a pokládání m

barevnÿch papírovÿchlístkû pod hnízdo.

Poçet hnízdících párû se patrnê v po-

slední dobê mênil. Po pêti letech tak na¿e

Sçítání hnízd rackû na Dolnímrybníku v roce 1997.

Dostali jsme dopis

Pisatelka A. J., která neuvedla svou

ZO chce poçátkem kvêtna znovu provést

adresu, v nê mpoukazuje na nevyhovující

rybníka. Okolní pozorovatele tak chce me

kend 23. a 24. b‡ezna t.r., kdy po oba dny

sçítání racçích hnízd v zadní çásti Dolního
natutoskuteçnost upozornit, protoæeracko-

vé budou pochopitelnê v den sçítání dost

F
oto Ji‡í Mach.

pohotovost organizaçnêzabezpeçuje z povê‡e-

ní okresního ú‡adu Oblastní stomatologická

komora se sídle mv Litomy¿li. Na komf
ort-

nêj¿í zpûsob zabezpeçení pohotovostní sluæby

ne má Okresní ú‡ad Svitavy f
inançní pro-

pohotovostní sluæby zuba‡û a z miñuje ví-

st‡edky
. Vp‡íslu¿némspádovémúze mí tedy

mêli pohotovost zuba‡i v Brnênci. Povaæuje

proto p‡irozené, æe v nêkterÿch p‡ípadech

to za nehoráznost vûçi obçanûm mêsta, ze-

vædyslouæí stomatolog, kterÿje na ‡adê. Je

slouæící sto matolog ordinuje mi mo mêsto,

neklidní. Vyru¿ení z na¿í strany pak bude

j ménatêm, kte‡í nemají auto a nutnê pot‡e-

nêj¿í mapování chceme letos pouæít i loâ-

p‡edali vedoucí mu referátu zdravotnictví

sluæbu MUDr. Çíæekv Brnênci (vymênil siji

tato otázka urçitê zají má víc obçanû, jeho

lave Svitavách), dne 24. 3. slouæilapohoto-

jen na nezbytnê dlouhou dobu. Pro p‡es-

ku, kterou bychomse dostali i do hû‡e p‡í-

stupnÿch míst.

Racek chechtavÿ ve Svitavách pobude

vædy asi çty‡i mêsíce. Za tu dobu naloví

bují o¿et‡ení t‡eba pro své dítê. Dopisjs me

okresního ú‡adu JUDr. Fejtovi, a protoæe
odpovêâzve‡ejñujeme:

Pohotovostnísluæbastomatologûje v okre-

protoæe zdaleka ne v¿ichni mají ordinace

ve Svitavách. Dne 23. 3. mêl pohotovostní

s MUDr. Hrníçkovou, která byjinak slouæi-

vostnísluæbu MUDr. Illovárovnêæv Brnênci

(tentokrát jiæ podle p‡ede m provedeného

v¿ichni hnízdící racci mnoho hmyzu, ale

se Svitavyslouæenave dnypracovníhovolna

rozpisu). Takse mohlostát, æe po obavíken-

ních polích. Nezaslouæí si tedy lidskou ne-

ato zvlá¿ƒ pro Svitavsko, Litomy¿lsko, Mo-

shodou okolností slouæena v Brnênci.

gické pohotovostní sluæbyje úspornÿ, protoæe

tovostnísluæbylzezískat navrátnici ne moc-

ajsou odmêñováni f
ormou ponechané úhra-

stomatologickou poliklinikou.

i hrabo¿û, které hledají p‡edev¿í mna okol-

a pracovního kliduv dobêod8 do 11 hodin,

návist za 'k‡ik( a údajnê velké pronásledo-

ravskot‡ebovsko a Poliçsko. Model stomatolo-

fakt vædy p‡i setkání s tí mto vel mi dobrÿm

sto matologové slouæí ve svÿch ordinacích

sou¿i i na vodní hladinê vædy vzpomenout.

dy za zdravotní vÿkony. Sto matologickou

vání drobného ptactva. Zkus me si na tento

letcema obratnê se pohybující mtvoremna

Svitavská kolonie rackûjejednouz mála

v celÿch vÿchodních Çechách atedyi ¿iro-

kémokolí. Na¿í mnêkolikaletÿmprûzkumem
mûæeme potvrdit, æei díkyjejichp‡ítomnosti

se vÿraznê zpest‡uje sloæení ptactva Dolní-

horybníka o çasto vzácné druhy. Atoje pro
nás v¿echny nevyçíslitelná cena.

Mgr. Ji‡í Mach

KÇ T
Vás zve!

Vsobotu 18. kvêtna 2002 pojedeme
vlakemza kvêtinami do nectavského

údolí.
Up‡esnêní ve vÿvêsní sk‡íñce na ná-

mêstí u bÿvalé mléçnéjídelny.

Turistickÿ oddíl mládeæe

Zálesáci
Svitavy
po‡ádají
v sobotu 11. kvêtna 2002

7. roçník dálkového pochodu

ZA ZDRAVï M

KOLEMSVITAV

Start: Areál Mate‡ské ¿koly, Praæská ulice

od 7: 00 do 10: 00 hodin.
Trasy:

Pë¢ï: 7, 14, 25, 35 a 50 km

CYKLO: 15, 25, 40 a 65 km.

Startovné: dospêlí 15 Kç, mládeæ do 15 let
10 Kç, turisté 10 Kç.

Vêk: Dêti mlad¿í 15let v doprovodurodiçû.

CïL pochoduje opêt v klubovnê TOM.

Pochod se koná za kaædého poçasí.

David ¢i mek

dové dny byla sto matologická pohotovost
Inf
ormace o místêstomatologicképoho-

nice nebo na vÿvêsní tabuli p‡ed bÿvalou
- svj-

Líbí se vám?

Váæení obçané, máte v rukoujiæ devá-

té çíslo mêsíçníku Na¿e mêsto a nás by
zají malo, jakjste s tí mto çasopisemspo-

kojeni. Zda ho çtete, zda zve‡ej ñované

informacejsouty pravé, které chcete dostávat, a zdajsou pro vás dostateçnê sro-

zumitelné.

Moæná také máte nêjakÿ dotaz çi ná-

vrh pro p‡edstavitele mêsta, nebo chcete

upozornit na nêjakÿ ne¿var a nevíte, na

koho se obrátit. Napi¿te nám. Svá sdêle-

ní, dotazy, p‡ipomínky çi návrhy mûæete

odevzdat v podatelnê Mêù nebo poslat
na adresu: Mêstskÿ ú‡ad Svitavy, J. Svo-

bodová, T
. G. Masaryka 35. Mûæete také

pouæít elektronickou po¿tu - adresa je

jirina.svobodova @svitavy. cz.
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Mêstská policie
KLUB
DªCHODCª
zve seniory nafil mová p‡edstavení do kinokavárny Galaxie:

30. dubna T
akovázvlá¿tní rodinka

22. kvêtna Nachové
29. kvêtna Vÿlet
13. çervna ùnos

plachty

domu

Zaçátky p‡edstavení vædy v 15: 30 hodin.

Vstupné proseniory25 Kç, pro çleny Klubu

dûchodcû vstup zdarma.

V úterÿ 7. kvêtna probêhne v prostorách
Klubu dûchodcû, Jungmannova 6, oslava

GSvátku matekH.
Zaçátek v 15: 00 hodin. Samospráva KDráda

p‡ivítá nové çleny.

R. Dobe¿ová

informuje

Na Mêstskou policii ve Svitaváchje moænése prost‡ednictví mtísñovélinky 156 dovolat i z mobilníhotelefonu. Bohuæel se k nám
ale automaticky dovolají i obçané z okolních
mêst a obcí. Proto obças musí me volajícího
odkázat na p‡í moulinku p‡íslu¿né mêstské
policie, anebo v naléhavÿch p‡ípadech sami
p‡edat oznámení nalinku 158. Stalo se tak
nap‡. 4. dubna, kdy bylo podez‡ení, æe muæ
z blízké obce spolykal vêt¿í mnoæství p‡edepsanÿch lékû, nebo oznámení z Litomy¿le,
æe vjednombaru do¿lo ke rvaçce.
Objevují se ale i rûzní vtipálkové, kte‡í
z dlouhé chvíle çi pro obveselení volají z mobilunatísñovoulinku156i nêkolikrát dennê.
Vystavují se ov¿emriziku, æejejichoperátor
ji mçíslo zablokuje.
M
. Sádlíková
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Velikonoçnísvátky
na mêstské policii

Stráæníky v denní i noçní sluæbê o veli-

konoçních svátcích opakovanê 'zamêstná-

vali( podnapilí, kte‡í nejen budili ve‡ej né
pohor¿ení, ale nêkdy p‡í mo ohroæovali svûj

æivot.

Jiæ v pátek 29. 3. odpoledne usnuljeden

muæ nalaviçce na autobusovémnádraæí. P‡i

cestê domû si je¿têjednou 'zd‡í mnul,( ten-

tokrát u Aralu. V 18: 50 nalezli stráæníci

v parkuJana Palacha dal¿í dva muæe podvli-

vemalkoholu, jednoho musela odvézt p‡ivo-

laná záchranka.

Vsobotu 30. 3. po poledni byla dvêma

podnapilÿm muæûmuloæena bloková pokuta

za ve‡ejné pohor¿ení, kterého se dopou¿têli

opêt na autobusové mnádraæí, v 16 hodin

téhoæ dne zûstalaleæet v kvêtináçích na námêstí æena, zjevnê podvlivemnêjaké omam-

né látky, bez dokladû. Na Policii ÇR bylo

ovê‡eno, æe sejedná o 48letou æenu z Brna
a policisté dechovou zkou¿kou zjistili vyso-

ké promile alkoholuv krvi. Æenusi následnê
p‡evezlarychláléka‡skásluæba do nemocni-

ce. Ve 22: 40 odvezla hlídka mêstské policie
do nemocnice mladého muæe, kterÿ se zra-

nil, kdyæ spadl podnapilÿ ze schodû. Otuto

pomoc mêstskou policii poæádala záchranná

sluæba, která vté dobê musela vyjet kjinému naléhavému p‡ípadu. Dal¿í podnapilÿ,

leæící na ul. Svitavské, byl nalezen krátce
p‡ed pátou hodinou ráno.

Sváteçní ças neodradil nêkteré obçany

ani odrûznÿch neshod v rodinê nebo se sou-

sedy. Nap‡. 30. 3. v 16: 50 byli stráæníci p‡iÇlenky K
lubu dûchodcûsoust‡edênê naslouchajíjednéz mnoha zajímavÿchp‡edná¿ek.

Poæárníochrana - preventivnê

vÿchovná çinnost ve mêstê v roce 2002
Vsouvislosti s novou právní úpravou

poæární ochranyse mêní i zamê‡ení poæární

prevence. Obçané bydlící v bytovÿch do-

mech, kteréjsou v majetku nebo ve správê

mêsta a v bytovÿch domech nêkterÿch by-

tovÿch druæstev, sijistê v¿i mli preventivních
poæárních prohlídek, provádênÿch ve spoleç-

nÿch prostorách têchto domû. Preventivní

Vleto¿ní mroceje poçítáno s dal¿í mroz-

¿í‡ení mspolupráce s územní modborem Ha-

siçskéhozáchranného sboru(ul. Olbrachtova

ní osob z havarovanÿch vozidel a úçastnit se

setkání a besed s hasiçi. Ve stadiu p‡íprav

a plynu. Novê byla v bytovÿch domech vy-

obçanûm, tak malÿmorganizací ma drob-

Je v¿akt‡eba, abysami obçané dodræova-

nya ochranyobyvatelstva. Tatosluæbaby mê-

p‡ístup k aktuální minformací m, a to jak
nÿmpodnikatelûm.

Vprûbêhuroku hodláme poskytovat po-

drobnêj¿í informace o poæární ochranê pro-

li zásady poæární bezpeçnosti, dbali nato, aby

st‡ednictví mtohoto mêsíçníku alokálního

volné, nebyly po¿kozovány domovní hydran-

nosti mêstského poæárníhosboru,jehoæ çle-

schodi¿tê a podesty byly udræovány trvale

tové systémy a aby v¿echny závady byly vças
odstrañovány.

Naveçer 30. 3. byla u Rosniçky nalezena

star¿í z matená paní, která si nepamatovala

j méno ani bydli¿tê. P‡i jízdê kolem ùstavu
sociální péçe paní poznala, æe semdochází.

Za pomoci personálu ústavuse poda‡ilozjis-

M
. Sádlíková

nost shlédnout p‡i exkurzích moderní poæární

la poskytovat informace v¿em, kte‡í nemají

p‡ivolání pomoci.

zásahû bylo víc.

techniku, podívat se nasoutêæ ve vypro¿ƒová-

vÿch cest a vÿchodû, oznaçení hlavních vy-

vê¿ena çísla tísñového volání, dûleæitá pro

a ne mohla se dostat do bytu. 31. 3. v 0: 50

‡e¿ili opêt napadení v rodinê a podobnÿch

tit o koho sejedná a paní mohla bÿt p‡edána

jei poradenskásluæbav oboru poæární ochra-

pínaçû el. proudu, hlavních uzávêrû vody

manæeli, ve 13: 10æádalao zásahjednaæena,

protoæe majitel domu zamkl hlavní vchod

ve Svitavách). Æáci svitavskÿch¿kol mají moæ-

prohlídkyjsou zamê‡eny zej ména na stav
hydrantovÿch systémû, p‡ístupnost úniko-

voláni do rodiny, kde do¿lo k napadení mezi

vysílání televize. Vênovat se budeme i çinnové vênují svûj volnÿças ochranê nás v¿ech.

ing. Zdenêk Lorenc

rodinê.

Technické sluæby
mêsta Svitav

T
. G. Masaryka 35, Svitavy
tel. 0461/535273
p‡ij mou

ZAHRADNïKA - ZAHRADNICI

Poæadavky: Vzdêlání v zahradnickém
nebo p‡íbuzné moboru, praxe v oboru,

p‡ípadná dal¿í kvalifikace vÿhodou.
Nástup moænÿihned.
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Sportovníhala
v mêsíci kvêtnu

k v êt e n 2 0 0 2

mês í ç n í k

P‡
edstavujeme
Tentokrát p‡edstavujeme druæstvo basket-

zleva: kapitán druæstvaJ. Koneçnÿ, R. Æaba,

Sportovci, herci, politici

oblastního p‡eboru, hrané spoleçnê v pardu-

‡adêzleva R. ¢tol, ing. J. Svojanovskÿ, M. Le-

M
íçovÿ sedmiboj osobností 2002

vyrovnanémboji o postup do III. Ligy nako-

nec 3. místo za vítêznou Chocní a druhou

sní mkuchybí z kádruje¿têJ. Svojanovskÿ ml.

a v závêru krásné volejbalistky
1 4. kvêtna (úterÿ)
Jiæ jedenáctou sezónou a 16. turnaje m

balistû TJ Svitavy. Vprávê skonçené sezónê
bickéma hradeckémkraji, obsadilo po vel mi

Çeskou T‡ebovou.

Na sní mku E. Hromadníka v horní ‡adê

V
. Hrníçko, J. Machara, L. Kotas, M. Kresl,

V
. Nováçek, trenér PhDr. M. Hladík, v dolní

pold, K. Stodola, L. Hlaváçek, O. Chlup. Na

a M. Dvo‡ák.

pokraçujetentokrát ve Svitaváchsportov-

nê-spoleçenská akce, která má v podtextu
motto: 'ùspê¿ní pomáhají zaçínající m(.

T‡icet dvêosobnosti z podnikatelské, umê-

lecké, sportovní a politickésféryse utkáv sedmi míçovÿchsportech(tenis, st. tenis, volejbal,

nohejbal, házená, basketbal, kopaná).

Soutêæní vklad(celková çástka 32. 000 Kç)

budeveçer p‡i slavnostní mvyhlá¿ení vÿsledkû

v hotelu Slavia p‡edán zaçínající mu umêlci

çi sportovci, kterÿ stojí teprve na poçátku

trnité cesty, jeæ vede k úspêchu.

Atak asi od 12: 00 do 19: 00 hodin budou

moci p‡íznivci sportu a umêní moæná zhléd-

nout ve 'Sportovní hale na St‡elnici( (v pro-

pozicích akceje ‡eçeno  Vhale, ve kteréjste
je¿tê nehráli ) herce Jana Çenského a Ond-

‡eje Vetchého, sportovní komentátory Roberta
Zárubu, Ji‡ího Lípua Pavla Çapka, hudební-

ky Le¿ka Semelku, Zdeñka Mertu, Michala
Nê mce (skupina Jablkoñ), Mirka Paleçka

a Petra Salavu, sportovce Remigia Machuru,

Gejzu Valentu, Vlastu Havlíka, Ant. Panenku

a Ale¿e Valentu, politikyJi‡ího Vlacha, Jind-

‡icha Vodiçku a Petra Bendla. ùçastnické
zastoupení budou mít i Svitavy (vjednání).

Pozvánka na sportovní akce v kvêtnu
ST1. 5.

SO4. 5.

T‡i utkání

NE 5. 5.

Çeské volejbalové

reprezentace æen 25. - 27
. kvêtna (so-po)
Po sloæitÿch diplomatickÿchjednáníchse

poda‡ilozískat pro Svitavycelÿherní program

æenské reprezentace, kterÿ bude vrcholit
15. çervna utkání m'Evr. ligy( ÇR- Ukrajina.

Na tak dûleæité utkání je v¿ak t‡eba se

po‡ádnê p‡ipravit, atakjiæ v kvêtnu probêh-

ne v na¿emregionu herní blok reprezentaç-

ního druæstva at‡i utkání se uskuteçní p‡í mo

ve Svitavách:

25. 5. (so) ve 14: 00, 16: 30 a 19: 00

ÇR- Polsko- Slovinsko

26. 5. (ne) v17: 00 ÇR- Univerzita Arkansas

27. 5. ( po) v19: 00 ÇR- Polsko
Skalní p‡íznivci mohou zhlédnout je¿tê

utkání se Slovinskem(24. 5.) a Polskem(28. 5.)

v nêkterémz mêst na¿ehoregionu(vjednání).

Avê‡te, æe p‡í mêr o æenské kráse volejba-

listek není vûbec nadnesen. Vædyƒ ze slovanského plémê vycházejí nejkrásnêj¿í æenysvêta.

P‡ijâtese otomp‡esvêdçiti p‡i utkáníchna¿í

reprezentace.

Zdenêk Cikrdle

TJ Sy - T‡ebíç (16: 30 - divize muæi, stadion Míru)

SKSportcentrumSy-Lány: Sobotní dopoledne s aerobikem- instruktorka Lenka
Velínská (10: 00 hala Na St‡elnici)

Modelklub: MÇR RC auta - areál Cihelna

P‡ij âte 14. kvêtna do 'Sportovní haly(

strávit p‡íjemnÿ den.

Kopaná:

Aerobik:

ST8. 5.
SO11. 5.

Kopaná:

TJ Sy 'B( - ùstí n. O. 'B( (17: 00 - I. Bt‡. muæi, stadion Míru)

Kopaná:

TJ Sy 'B( - Poliçka 'B( ( 9: 00 - OPæáci, stadion Míru)

Volejbal:

1. kolo Mêstské volejbalové PONTligy (14: 00 - h‡i¿tê za Národní mdomem)

Modelklub: MÇR RC auta - areál Cihelna

Kopaná:
Kopaná:

NE 12. 5. Kopaná:
ùT14. 5.

ST15. 5.

SO25. 5.

TJ Sy - Laæany ( 9: 00 ml. a 10: 30 st. - I. t‡. JmFÆ æáci, stadion Míru)

TJ Sy - Bystrc (12: 15 st. a 14: 15 ml. - ÆPJmFÆ dorost, stadion Míru)
TJ Sy - Zlín 'B( (16: 30 - divize muæi, stadion Míru)

Míçovÿ sedmiboj osobností 2002 (12: 00 - hala Na St‡elnici)

Volejbal:

NE 19. 5. Kopaná:

ST22. 5.

TJ Sy 'B( - Bystré (10: 00 - OPæáci, stadion Míru)

Volejbal:
Kopaná:

Volejbal:

2. kolo Mêstské volejbalové PONTligy (17: 30 - h‡i¿tê za Národní mdomem)
TJ Sy 'B( - Cerekvice ( 9: 00 - OPæáci, stadion Míru)

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

3. kolo Mêstské volejbalové PONTligy (17: 30 - h‡i¿tê za Národní mdomem)
TJ Sy - Rousínov ( 9: 00 ml. a 10: 30 st. - I. t‡. JmFÆ æáci, stadion Míru)

TJ Svitavy- TJ Sokol Çeská T‡ebová B (10: 00- KPII. t‡. muæû, h‡i¿tê za Národ-

ní mdomem)

AMKSy:

I. liga druæstev (16: 00 - plochodráæní stadion Cihelna)

Volejbal:

ÇR- Polsko- Slovinsko (14: 00, 16: 30, 19: 00- trojutkání reprezantací æen, hala

Modelklub: MÇR RC auta - areál Cihelna

NE 26. 5. Kopaná:

Na St‡elnici)

TJ SY- Lí¿eñ (12: 15 st. a 14: 15 ml. - ÆPJmFÆ dorost, stadion Míru)
TJ Sy - Slu¿ovice (16: 30 - divize muæi, stadion Míru)

Modelklub: MÇR RC auta - areál Cihelna

Volejbal:

PO27. 5. Volejbal:
ST 29. 5. Volejbal:

ÇR- Univerzita Arkansas (17: 00 - p‡ípravné utkání, æeny, hala Na St‡elnici)
ÇR- Polsko (19: 00 - oficiální mezistátní utkání, æeny, hala Na St‡elnici)

4. kolo Mêstské volejbalové PONTligy (17: 30 - h‡i¿tê za Národní mdomem)

Upozorñujeme v¿echny organizátory soutêæí, æe mohou termíny svÿch zápasû, turnajû a soutêæí sdêlit

redakci vædy do uzávêrky vydání (uveden v tiráæi).

Stránku p‡ipravil J. Petr
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