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Velvyslanec USA

na radnici

Nová partnerská smlouva

Ve st‡edu 24. dubna 2002 v odpoledních
hodináchzavítal nasvitavskouradnici velvyslanec Spojenÿchstátû americkÿch v Çeské republice, pan Craig Roberts Stapleton,
spoleçnê s obchodní m radou a p‡edsedou
Americko-çeské hospodá‡ské komory. P‡edtí mpan velvyslanec nav¿tívil svitavskÿzávod
W
estvaco, s.r. o., kterÿje dce‡innou spoleçností spoleçnosti Mead W
estvaco Corporation.
Závod by postaven 0na zelené1 louce v roce
1995 a dnes zamêstnává 210 pracovníkû.
Starosta mêsta Václav Koukal pana velvyslance seznámil s historií mêsta i jeho
souçasnÿmrozvojem. ”ekl, æe vazby mezi
obêmastáty existují uæ dlouho a p‡edev¿í m
vzpomenul dvavÿznamnésvitavskérodáky,
Valentina Oswalda Ottendorfera(jenæ poemigraci do Ameriky bohatê podporoval své rodné mêsto) a Oskara Schindlera(kteréhosvêtu
ve svémfil mu ukázal Steven Spielberg). ”ekl
také, æe vzájemné kontaktyjsou pro mêsto
dûleæité, zdûraznil vel mi dobré zku¿enosti
se závodem W
estvaco, p‡edstavil p‡ipravenou prûmyslovou zónu a pozval do mêsta
dal¿í americké investory.
Václav Koukal velvyslanci vênoval baseballovou pálku neexistujícího svitavského
klubu atriçko s emblémemSvitav. Dar komentoval slovy: 0P‡edsedmi letytadytaké
nebylo W
estvaco aje docela moæné, æe za
sedmlet tady bude baseballovÿ klub. 1
-svj-

V pondêlí 22. dubna bylav ob‡adní síni

radnice podepsána s mlouva o spolupráci

mezi mêstem Svitavy a Okresní mú‡adem

v Banské ¢tiavnici. Za úçasti çlenû rady
mêsta a ‡editelû mêstskÿch kulturníchin-

stitucí s mlouvu podepsali starosta Svitav

Václav Koukal a p‡ednosta Okù Banská

¢tiavnicaing. Peter Zorvan. Za slovenskou

stranu byl dále p‡ítomen Mgr. Pavol Michal,

‡editel ¿kolyv p‡írodê podSitnom, Poçúvad-

lianskéjazero.

0Na první pohled se zdá, æe slovenskÿ

okresní ú‡ad není pro na¿e mêsto rovno-

cennÿmpartnere m, ale na Slovenskujsou

z‡izovateli ¿kolskÿch, kulturních a spoleçen-

skÿchza‡ízení okresy, takæe v tomto ohledu

rovnocennÿm partneremokresní ú‡adje,1
‡ekl Václav Koukal.

Podle uzav‡ené s mlouvy budou obê stra-

ny podporovat a rozvíjet vztahy a kontakty

v konkrétní úrovni jednotlivÿch oblastí, ja-

kojsou kultura, sport, vÿchova, turis mus
a podobnê. 1 ‡ekl ing. Zorvan.

Pro rok 2002 byly dohodnuty tyto spo-

ve v¿ech oblastech, spadajících do jejich

leçné akce: Vçervnu se svitav¿tí zúçastní

spolupráci ¿kol a ¿kolskÿch za‡ízení, umê-

zase p‡ijedou Slováci k námna Svitavskélet-

kultury, také organizování spoleçnÿch akcí

hat vÿmênné pobyty mládeæe mezi ¿kolami

kompetencí. Zej ména budou podporovat

leckÿch souborûi regionálních st‡edisek
v oblasti kultury, sportu, umêní apod. Obê-

mastranami budetaké podporovánatvorba

spoleçnÿch projektû ke zlep¿ování stavu

Countryfestivalu v Banské ¢tiavnici, v srpnu

ní slavnosti. Po celé prázdniny by mêly probí-

ve Svitavách a v okrese Banská ¢tiavnica.

Vzá‡í budou ve slovenskémSvatémAntonu
Dny sv. Huberta, které bÿvají p‡íleæitostí

a ochranyæivotního prost‡edí v obouregio-

k p‡átelskÿmsetkání mni mrodû z celého

dotace z Visegradskéhofondu, kterÿ pod-

fotbalovÿturnaj elévû Svitaváçek CUP
. V‡íj-

Maâarska, Polskaa Slovenska, ato aæ do vÿ¿e

ato P‡ehlídka svitavskÿch amatérskÿch di-

nech. Smlouva o partnerství umoæní získat

poruje spoleçné projekty Çeské republiky,
padesáti procent p‡edpokládanÿch nákladû.

0Od podepsání partnerské s mlouvy oçe-

kávám nejen spolupráci mezi vrcholnÿmi

p‡edstaviteli obou zúçastnênÿch stran, ale

p‡edev¿í mto, aby se kontakty rozvíjely

Slovenska i ze zahraniçí; u nás zase bude
nu budou ve Svitavách dvê kulturní akce,

vadel a P‡ehlídka dêtskÿchfolklorníchsou-

borû. Poslední akcí vleto¿ní mroce budou
na¿e Vánoce v muzeu a uvidí me, zda ajak

se dotétotradiçní akce zapojí na¿i sloven¿tí p‡átelé.

-svj-

DNES ÇTëTE: Zjednání rady • Æivotní prost‡edí 2001

• Inf
ormace k volbám • Zprávy ze ¿kol • Inf
ormace komise pro

prevenci kri minality • Pozvánky naspoleçenské, turistické aspor-

tovní akce • Kulturní kalendá‡ LUCERNA
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R AD Y M ë S T A

Rada mêsta dne 13. kvêtna 2002

Projednala a vzala na vêdomí zprávu
o stavu æivotního prost‡edí ve mêstê v roce
2001 a zprávu o zaji¿têní voleb do PS PÇR
(o volebních místnostech a volebních okrscích, o stanovení mini málního poçtu çlenû
okrskovÿch volebních komisí, o vyhrazení
vylepovacích ploch pro volební kampañ
volebních stran, koalic a hnutí, atd.).
Vyslechlainformaci o çasovémharmonogramu p‡ípravy komunálníchvolebvlistopadu a doporuçila kvêtnovémuzastupitelstvu
stanovit, aby pro volební období 2002- 2006
mêlo zastupitelstvo mêsta 26 çlenû.
Vrámci majetkoprávních úkonûrada m
j.
schválila znêní dodatku s vymezení mpoj mu
0bêæná údræba a drobné opravy1, kterÿmbudou doplnêny s mlouvy o náj mu nebytovÿch
prostor. Schválila také s mlouvu o pronájmu nebytovÿch prostor v objektu námêstí
Míru 3 s Evou ¢afá‡ovou pro provozování
obchodní çinnosti (p‡e místêní prodej ny
0 Music1 z objektu námêstí Míru 33).
Projednala závêreçnou zprávu o prûbêhu
a ukonçenílikvidace PSBHs. p. 0vlikvidaci1
a schválila úçetní závêrku a koneçnou zprávu
o celémprûbêhulikvidacestátního podniku.
Projednala návrh narozdêlení vÿsledku
hospoda‡ení mêstazarok 2001 a doporuçila
zastupitelstvu mêsta, aby p‡edloæenÿ návrh
schválilo. Souçasnêrada dalasouhlas k tomu, aby starosta mêsta oznámil námêstku
ministra, æe mêsto neakceptuje nabídku na
vyuæití budovokresního ú‡adu(s tí m, æetam
ú‡edníci budou pracovat do doby p‡ipravenosti vlastních prostor) a æe poæaduje Nnançní p‡íspêvek na úpravu vlastních prostor.
Schválila poskytnutí Nnançních p‡íspêvkû: 10. 000 Kç ùstavu sociální péçe

nanákladyspojenés úçastí os mi çleneksportovního klubuústavuna6. letníchhrách Çeské
speciální olympiády v Olomouci ve dnech
1. - 5. çervencet. r.; 5. 000 Kç Çeskému kynologickémusvazu, základní organizaci 103
Svitavy, na çinnost; 2. 000 Kç Klubu p‡átel
esperanta ve Svitavách na çinnost; 20. 000 Kç
St‡edisku kulturníchsluæeb prosoubor Svitavská dvanáctka na natoçení zvukového
nosiçe CD; 20. 000 Kç Klubu p‡átel DDM
Svitavy na 20. roçník Svitavského vandrbálu.
Zastupitelstvu mêsta doporuçilaza‡adit
do rozpoçtu mêsta pro rok 2002 çástku
200. 000 Kç naroz¿í‡ení p‡íj muinfokanálu
v bytovÿch domech v majetku mêsta a vydat souhlas kjednání ms vlastníky dal¿ích
bytovÿch domû ojejich záj mu o p‡ipojení
na p‡íjeminfokanáluza podmínky, æe mêsto Svitavy poskytne kaædému domu dotaci
na po‡ízení p‡ijí macího za‡ízení ajeho instalaci v plné vÿ¿i (20- 25tis. Kç), nikoliv
ale na nutné vedlej¿í náklady, nap‡. naznovuz‡ízení spoleçnÿch antén v domê apod.
Zastupitelstvutaké doporuçila schválit
provedení oprav pilí‡û podloubí mê¿ƒanskÿch domû na námêstí Míru za celkovou
çástku 375. 000 Kç s tí m, æe naopravy budou
sdruæeny prost‡edky mêsta a vlastníkû domûv pomêru 70 %vlastníci (tj. 262. 500 Kç)
a 30 % mêsto (tj. 112. 500 Kç). Opravyjednotlivÿch pilí‡û by byly provedenyza p‡edpokladusouhlasu vlastníka domu a sloæení
jeho Nnançního podílu na úçet mêsta.
Projednala a vyjád‡ila podporu dokumentu 0 Koncepce rozvoje basketbalu ve
Svitavách1 a vyslovila p‡edbêænÿ souhlas
s p‡idêlení m bytu pro trenéra licence A,
kterého by oddíl basketbalu chtêl získat.
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Rada mêsta dáleschválila pravidlaa podmínky pro poskytování Nnançních p‡íspêvkû
pro konkrétní projekty¿kol v rámci prevence
kri minality a odmêñování osob, které s mládeæí pracují, schválila návrh kritérií pro
vÿbêr uchazeçû o byty ( bodovÿ systémpro
posuzování æádostí) a stanovila nové náplnê çinnosti odboru vnit‡ních vêcí, sekretariátu starosty a odboru ¢KSVZ ( ¿kolství,
kultury, sociálních vêcí a zdravotnictví).
Vzávêrujednání rada vzala na vêdomí
informaci, æespoleçnost Asko cz, s.r.o. odstupuje ods mlouvy o koupi pozemkû v prûmyslové zónê. Jako dûvodje uvádêno, æe zámêr
vybudovat ve Svitaváchzávod navÿrobu prûmyslovÿch svítidel vznikl na základê dûleæité objednávky, která byla p‡islíbena, ale
neuskuteçnila se.
-svj-

Odbor ÆP informuje
Vratné zálohované obaly:

Vkvêtnu 2002 nabylo úçinnosti na‡ízení
vlády ç. 111/2002, kterÿmse stanoví vÿ¿e
zálohy pro vybrané druhy vratnÿch zálohovanÿch obalû. Záloha 3 Kçje stanovena pro
tyto druhy vratnÿchsklenênÿch obalû: láhev
na vína 1 l , láhev na minerální vodu 0, 7 l,
láhev na li monádu a sodovou vodu 0,33 l,
láhev naovocnÿsirup 0,7l, pivníláhev 0,5l.

Novÿ zákon o ovzdu¿í- pálení ohñû

Dnem1. çervna 2002 nabÿvá úçinnosti
zákonç. 86/2002, o ochranê ovzdu¿í. Podle
ustanovení § 3 odst. 5lze v otev‡enÿchohni¿tích, zahradních krbech nebo otev‡enÿchgrilovacíchza‡ízeníchspalovatjen d‡evo, d‡evêné
uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva urçená vÿrobcem, p‡içemæ uvedená paliva
nebo materiály nes mêjí bÿt kontaminovány
chemickÿmi látkami. Za poru¿ení vÿ¿e uvedené povinnosti je orgán obce oprávnên uloæit
pokutu v roz mezí od 500 do 150. 000 Kç.

Zábrany na nauçné stezce

k pramenûm‡eky Svitavy

Vzávêru mêsíce kvêtna byly nainstalovány zábrany proti vjezdu automobilû na çásti
stezky kolem dolního rybníka. P‡estoæe je
tato çást vybudovánajako pê¿í a cyklistická
stezka, dochází k tomu, æe nêkte‡í motoristéji 0vyuæívají1 pro prûjezd kolemdolního
rybníka. Protoæe v¿ak konstrukçnê není urçena pro provoz automobilû, docházelo kjejí mu po¿kození. Zábrany byly umístênytak,
aby neomezovaly chodce a cyklisty.

Vÿsledky m
i mo‡ádného
svozu odpadu

Bez vêt¿ího zájmu ve‡ejnosti se ve st‡edu 15. kvêtna uskuteçnila beseda o rozvoji zdravotnictví
v regionu. Knecelé dvacítce p‡ítomnÿch hovo‡ili: starosta mêsta Václav Koukal, p‡ednosta okresního ú‡aduing. Václav Olbert, ing. F
ranti¿ek Pechanec, kterÿzaji¿ƒujetechnickÿ dozorstavby
novéhopavilonu akutní medicíny
, a hlavnê‡editel ne mocnice MUDr. Pavel Haví‡. P‡ítomníse
zájmemvyslechli inf
ormace o stavu zdravotnictví v okrese ajeho vÿvoji v posledních letech,
o realizovanérekonstrukci ne mocnice, kteráje státemgarantovanouinvesticí a protostát ruçí
zato, æezjehorozpoçtubude celátémê‡t‡istamilionováinvestice?nancována. Hovo‡ilosetaké
o rekonstrukci transfusní stanice azodpovêzeny bylyv¿echny dotazyp‡ítomnÿch.
-svj-

P‡i svozu nebezpeçného a velkoobjemového odpadu, kterÿ probêhl v dubnut.r., bylo
od obçanû vybráno 19lednic, 58televizorû,
835 kgstarÿch barev, 32 akumulátorû, 61 kg
odpadních olejû, 215 pneumatik osobních
a 32 nákladnícha dal¿í druhy nebezpeçnÿch
odpadû. Velkoobjemového odpadu bylo vybráno celkem32tun. Technické sluæby mêsta Svitav souçasnê svezly 30tun odpaduze
zelenê.
OÆP
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Svitavy- æivotníprost‡edí2001
Takzní názevroçenky, která p‡edstavuje
komplexní zprávu o stavuæivotního prost‡edí
ve mêstê a kteráje p‡edkládána radê a zastupitelstvu mêsta. Roçenka(uæ sedmáv ‡adê)
je ale urçená nejen orgánûm mêstské a státní
správy, alei ¿iroké odbornéi laické ve‡ejnosti. Je çlenêna do okruhû podlejednotlivÿch
sloæek prost‡edí (ovzdu¿í, voda, mêstská a p‡ímêstská krajina, odpady, zví‡ata kolemnás)
s p‡íslu¿nÿmi tabulkami a vÿsledky rozborû.
Obsahujei dal¿í tematicky rûznorodé dodatky. Vybratjen nêkolikinformací z této obsáhlé publikaceje vel mi têæké, ale pokus me se.

Kvalita ovzdu¿í ve mêstê
Ve sledovanémroce ( 2001) do¿lo 8krát
k p‡ekroçení prûmêrné denní koncentracezneçi¿ƒující látky v ovzdu¿í, ato u oxidû dusíku.
Ztohov pêti p‡ípadechdo¿lo k p‡ekroçení vÿraznému: 8. února o 53,7 %, 15. února o 52,3 %,
16. února o 41,4 %, 9. prosince o 27,1 %
a 14. prosince o 34 %. Kezbÿvající mmini mální mp‡ekroçení mdo¿lov obdobílednaa února.

neæ v çervnu (13,3 ˚ C); nejvy¿¿í odchylky od
normálu (teploty se mê‡í na stanici ùKZùZ
v Hradci nad Svitavou odroku 1945) vykazuje kvêten ( +2,2 ˚ C), çerven (-1,3 ˚ C), srpen
( +2,4˚ C), ‡íjen( +4,3˚ C) a prosinec(-4,1 ˚ C);
nejvy¿¿í teploty byly: v dubnu 23,6 ˚ C, v kvêtnu 25,8 ˚ C, v çervnu 27, 7 ˚ C, v çervenci
30, 5 ˚ C, v srpnu 30,2 ˚ C, v zá‡í 21,3 ˚ C,
v ‡íj nu 24, 1 ˚ C. Vlistopadu byla nejvy¿¿í
teplota 10,8 ˚ C, nejniæ¿í -9,4 ˚ C a celkem
ve 26 dnechtohoto mêsíce byl p‡ízemní mráz.
KlasiNkace mêsícû podle teploty: leden
aæ duben normální, kvêten vel mi teplÿ, çervenstudenÿ, çervence normální, srpenvel mi
teplÿ, zá‡í normální, ‡íjen vel mi teplÿ, listopad normální, prosinec vel mi studenÿ. Podle
sráæekjsou mêsíce charakterizovány takto:
ledenvlhkÿ, únor suchÿ, b‡ezenvel mi vlhkÿ,
duben aæ çerven normální, çervenec aæ zá‡í
vel mi vlhkÿ, ‡íjen suchÿ, listopad a prosinec
normální. Celkovêlzerok2001 charakterizovatjakoteplotnê normální a sráækovê vlhkÿ.
Pitná voda
Oproti roku 2000se poda‡ilo sníæit ztráty
o 5 %. Kvalita vody: Podle mê‡ení provádênÿch provozovatele mvodovodu ( VHOS)
i OHS Svitavy, je pitná voda ve vodovodní
síti ve vel mi dobré kvalitê. Jedinÿmproblémemzûstává obsah dusiçnanû u horní hranice ( prûmêr 47, 2, hranice 50), z hlediska
zdravotního stavu obyvatel v¿ak z této hodnoty nevyplÿvá æádné reálné riziko.

Odpadní voda
Byly provedeny kamerové prohlídkystavu
kanalizace v celkové délce 5. 347 m, provádêjí se pravidelnê a p‡ispívají také k prevenci
proti nadcházející m havárií m na kanalizaçní
síti. V prûbêhu roku byla provádêna bêæná
údræba, tj. kontrola, çi¿têní a drobné opravy.
Celkem bylo hlá¿eno 136 poruch, v¿echny
byly vças odstranêny a nedo¿lo ke ¿kodám
na majetku. Celková délka kanalizaçních
sítí ve mêstê p‡edstavuje 72 km, pot‡ebaje

Eva Sedliská, VI. Z¢, absolutní vítêzkasoutêæe Ekoznámka 2002

Zneçi¿ƒování ovzdu¿í
Ve mêstê je celke m 11 velkÿch zdrojû
zneçi¿ƒování ovzdu¿í (z toho 9 kotelena 2za‡ízenítechnologickÿch procesû), 20st‡edních
zdrojûzneçi¿ƒování (z toho 16 kotelen). Mezi
malé zdroje zneçi¿ƒování pat‡í v¿echna men¿í za‡ízení (do 0,2 MW) pro vytápêní, vçetnê
lokálníchtopeni¿ƒv bytech, obytnÿchdomech
a rekreaçníchchatách. Mobilní zdrojezneçi¿ƒování, zej ména automobilová doprava, p‡edstavují vÿznamnÿ zdroj zneçi¿ƒování ovzdu¿í
ve mêstech,jejich podíl nacelkovÿchemisích
ale není ve Svitavách sledován.
Na poplatcíchzazneçi¿ƒování ovzdu¿í za
malézdroje bylo v roce 2001 mêstskÿmú‡ademvybráno celkem23. 400 Kç, pouæity byly
nalikvidaci çernÿch skládek.
Meteorologické prvky
Kapitola obsahuje mnoæství tabulek,
z nichæ lze nap‡íklad vyçíst, æe: v kvêtnu
byl vy¿¿í denní prûmêr teploty (13, 8 ˚ C)

mês í ç n í k
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vymênit 1 km; podle souçasnÿch cen to
p‡edstavuje çástku 10 mil. korun.

Zdeñka Lnêniçková, VI. Z¢, 1. místo v kategorii E M
êstská a p‡ímêstská krajinaF

Mêstská a p‡í mêstská krajina
Nejvÿznamnêj¿í akcí bezesporu bylo dokonçení rekonstrukce parkuJana Palacha, dal¿í mi akcemi nap‡íklad realizace sadovÿch
úprav u kruhového objezdupodnámêstí m(bêhemjediného dne!) a sadové úpravy v okolí
nové k‡iæovatky u sportovní haly Na St‡elnici.
Znovu byla obnovena Nauçnástezka k pramenûm‡eky Svitavy. Vrámci akce Stromy milénia bylo ve mêstê vysázeno 20 novÿchstromû.
Kácení d‡evin rostoucích mi mo les: Zamítnuto 25æádostí o kácení, povoleno skácení
2
288stromû, 670 m ke‡ovÿchporostû. Stanovena náhradní vÿsadba 242 stromû a 113 ke‡û.
Celková plochazelenê ve Svitaváchçítá 78
hektarû, z toho 42 hektarû pravidelnê udræují
TSMS prost‡ednictví mdodavatelskÿch Nrem.

Odpady - Skládky a staré zátêæe
Çernéskládkyse vyskytují nejçastêji v obtíænê dostupnÿch místech, terénních sníæeninách, lesích, loukách, v okolí zahrádká‡skÿch
oblastí, garáæí, mnohdyi napozemcíchv centru
mêsta. Likvidaceje obtíænáa drahá. Vprûbêhu
roku 2001 bylo zlikvidováno 15 çernÿchskládeknapozemcíchvevlastnictví mêsta, u nichæ
se nepoda‡ilo zjistit zakladatele. Náklady na
jejich odstranêní se vy¿plhaly na 75. 000 Kç.

Proble matika psû
Na Mêùje p‡ihlá¿eno kolem1200psû, çíslo ale není úplné, protoæe majitelé psû nerespektují povinnost své miláçkyzaregistrovat.
Ve mêstê byloroz místêno 30speciálních
ko¿û se sáçky na psí exkrementy a dal¿ích 10
bude roz místênoletos (obçané mohouodbor
ÆP poæádat o umístêní na konkrétní m místê).
V mêstskémútulku bylo umístêno celkem90
psû, z nich38odevzdáno pûvodní mu majiteli, 39
náhradní mu majiteli (22 ve SY
, 17 mi mo SY).

Jan Talí‡, GymnáziumSvitavy
, 1. místov kategorii EZví‡ata kolemnásF

Investice do æivotního prost‡edí
Vroce 2001 bylo z rozpoçtu mêsta nebo
mêstemz‡ízenÿchorganizací nazlep¿ení æivotního prost‡edí vynaloæeno celkem36. 463. 800 Kç.
Z roçenky vybrala J. Svobodová
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Co nového

na koupali¿ti?

Léto uæ klepe na dve‡e, brzy zase zaçnou 0vodomilové a lovci bronzu1 chodit
k rybníku çi na koupali¿tê. Na obou místech náv¿têvníky çeká nêco nového.
Na koupali¿ti byla dokonçena rekonstrukce sociálního za‡ízení (za asi 400tisíc),
zcela novê zde náv¿têvníci najdou sprchy
s teplou vodou. Budou fungovat na principu
mincovního automatu a osprchování p‡ijde
na deset korun. Malé náv¿têvníky potê¿í nová
çty‡dráhová skluzavka u men¿ího bazénu.
Také pouæitítéto atrakce bude nutnozaplatit,
i kdyæ jen nepatrnou çástkou (2 Kç). Zato
vstupné na koupali¿tê zûstane stejné jako
loni, tzn.: dêti do 10let 10 Kç, ostatní 25 Kç,
permanentka na deset vstupû200 Kç + vratnázáloha na kartu 50 Kç. V dobê uzávêrky
je¿tê nebylorozhodnuto o zahájení provozu
na koupali¿ti, otev‡eno by pak mêlo bÿt od
9 do 20 hodin.
Vareáluu Rosniçky byl vydláædênprostor
pod novou pergolou, z mêna nastanei v obçerstvovacích sluæbách. Bude-li moæné vyuæívat
vodu ze studny k uæitkovÿmúçelûm, bude
ulehçeno podávání nápojûvesklenicícha zcela z mizí pouæívání plastovÿch kelí mkû.
-VaS-

Vdobê uzávêrky byla skluzavka témê‡ dokonçena.

Náv¿têva

v Banské ¢tiavnici

Ve dnech 27. a 28. kvêtna nav¿tívili ‡editelé mêstskÿch kulturních organizací spoleçnê s pracovníky ú‡adu partnerské mêsto
Banskou ¢tiavnici. Na okresní mú‡adê byli
p‡ijati p‡ednostouing. Zorvanema poté se
setkali se svÿmi protêj¿ky, aby p‡ipravili
spoleçnÿ projekt kulturní a sportovní vÿmêny protento a p‡í¿tí rok,jakjezakotveno ve
s mlouvê o spolupráci. Spolupráce se rozvíjí hlavnê na bázi Visegrádské 4 a obsahuje
konkrétní aktivity úçastnickÿch zemí.
J. Petr

mês í ç n í k
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Technické sluæby mêsta Svitav informují
O¿et‡ení lip
Vçervnu budou TSMS prost‡ednictví m
odborné dodavatelské Nrmy provádêt o¿et‡ení lipového stromo‡adí na Vançurovê
ulici.
O¿et‡ení bude provedeno v souladu
s dokumente m0Vyhodnocení zdravotního
stavu a návrh pêstebních opat‡ení1, kterÿ
zpracovala renomovaná Nrma Florart - ¢imek z Uherského Brodu, a bude p‡edstavovat o¿et‡ení dutin kmenû stromû, o‡ez
suchÿch vêtví, odstranêní vÿmladkû, prûklest korun a v nêkolika málo p‡ípadech celkovouregeneraci koruny a zvÿ¿ení statické
stability stromu instalování m bezpeçnostního vázání.

Pískovi¿tê zûstane
Na p‡elomu dubna a kvêtnatohoto roku
probêhla mezi obyvateli bytovÿch domû Bohuslava Martinû a Çeskoslovenské armády
16anketave vêci zachování çi zru¿ení pískovi¿tê u garáæí. Z odpovêdí na anketu, které se
námdostaly, vyplynulo, æe si obyvatelé domû
vtétolokalitê p‡ejí pískovi¿tê zachovat. Souçasnê se vtêchto odpovêdíchobjevilai p‡ání
po nainstalování dal¿ích herních prvkû. Technické sluæby mêsta Svitavjako správce ve‡ejnê p‡ístupnÿch dêtskÿch h‡i¿ƒ ve Svitaváchse
proto nazákladê vyslovenÿch názorûrozhodly
pískovi¿tê zachovat. Poæadavkûm na instalování dal¿íchherníchprvkûbude vyhovêno dle
Nnançních moæností TSMS.
R. K
líç

Poæárníochrana u právnickÿch osob
a podnikajících fyzickÿch osob

Nejpozdêji do 23. çervence tohoto roku musí podnikatelé p‡epracovat

nebo upravit dokumentaci poæární ochrany podle poæadavkû vyhlá¿ky
ministerstva vnitra ç. 246/2001 Sb. o poæární prevenci.

Ve v¿ech objektech, ve kterÿchje provozována podnikatelskáçinnost,jezákladní mpoæadavkemzaçlenêní provozovanÿch çinností
do kategorií poæárního nebezpeçí, neboli
zji¿têní, zda je jedná o çinnost s vysokÿm
nebo zvÿ¿enÿmpoæární mnebezpeçí m, nebo
o çinnost bez zvÿ¿eného poæárního nebezpeçí.
Toto zaçlenêníje rozhodující pro rozsah zpracování a vedení dokumentace poæární ochrany.
Pokudorganizace provozuje nêkteré çinnosti s vysokÿmpoæární mnebezpeçí m, je
nejlépe projednat postup zpracování dokumentace s územní modboremhasiçského záchrannéhosboru. Vostatníchp‡ípadech mûæe
nastat nêkterá z têchto moæností:

V¿echny provozované çinnosti jsou
zaçlenêny do kategorie bez zvÿ¿eného
poæárního nebezpeçí. Zdeje situace pomêrnêjednoduchá a organizace musí:
1. Vytvo‡it podmínky pro ha¿ení poæárû
a pro záchranné práce (z‡etelnê oznaçit çísla
tísñového volání; dodræet trvale volnét‡í metrové prûjezdné¿í‡kyp‡íjezdovÿchkomunikací
k objektûm, k nástupní mplochámpro poæární
technikua kezdrojûmvody, urçenÿmk ha¿ení
poæárû; oznaçit rozvodnáza‡ízení elektrické
energie, hlavní vypínaçe elektrického proudu, uzávêry vody, plynu, rozvodû úst‡edního
topení a udræovat k ni mtrvale volnÿ p‡ístup;
udræovattrvale volnê prûchodné komunikaçní
prostory - chodby, schodi¿tê, nouzové vÿchody apod., kteréjsou souçástí únikovÿch cest,
tak, aby nebyla omezena nebo ohroæena evakuace nebo záchranné práce a oznaçit s mêry
úniku osob a únikové vÿchody).
2. Vybavit objekt vêcnÿmi prost‡edky
poæární ochrany (hasicí mi p‡ístroji) a poæárnê bezpeçnostní mi za‡ízení mi (vnit‡ní poæární vodovod vçetnê nástênnÿch hydrantû)
v rozsahu stanovenémprojektovou dokumentací. Vybavení p‡enosnÿmi hasící mi p‡ístroji

je stanoveno buâ poæárnê bezpeçnostní m
‡e¿ení mstavby(u novÿch objektû) nebo nêkterÿmi dílçí mi p‡edpisy (nap‡. pro strojovny
vÿtahû apod.). Pokud není stanoveno æádnÿmz têchto zpûsobû, platí, æe na kaædÿch
2
zapoçatÿch 200 m pûdorysné plochy podlaæí objektu se instaluje alespoñjeden hasicí
p‡ístroj (podle novÿch poæadavkû musí hasicí p‡ístroj umístênÿ na svislé stavební
konstrukci mít rukojeƒ nejvÿ¿e 150 cm nad
podlahou, p‡ístroje umístêné na podlaze musí
bÿt zaji¿têny proti pádu). Kontroly hasicích
p‡ístrojû se provádêjíjedenkrát roçnê a musí
o nich bÿt vedena p‡íslu¿ná dokumentace.
3. Nej ménêjednou za rok provést pravidelnou kontrolu dodræování p‡edpisû o poæární ochranê formou preventivní poæární
prohlídky a po‡ídit o tompísemnÿ zápis.

V¿echny çinnosti nebo jejich çást
jsouzaçlenêny do kategorie çinností se
zvÿ¿enÿmpoæární mnebezpeçí m
. Zdeje
situace komplikovanêj¿í a organizace musí zajistit zpracování a vedení ve¿keré dokumentace, kteroutvo‡í: stanovení podmínek poæární
bezpeçnosti, stanovení organizacezabezpeçení
poæární ochrany, poæární ‡ád, poplachové s mêrnice, tématickÿ plán a çasovÿ rozvrh ¿kolení
zamêstnancû a odborné p‡ípravy preventivních
poæárních hlídek a preventistû poæární ochrany
vçetnê p‡íslu¿né dokumentace, poæární kniha,
poæární evakuaçní plán, dokumentace zdolávání poæárû, ‡ád ohla¿ovny poæárû (v nêkterÿch p‡ípadech) a dal¿í dokumentace (nap‡.
dokumentace k poæární bezpeçnosti vÿrobkû
nebo çinností apod.). Nejjednodu¿¿í m‡e¿ení m
je obrátit se naosobuodbornêzpûsobilou, která dokumentaci v pot‡ebnémrozsahuzpracuje
a dále udræuje v aktuální mstavu. Informace
o odbornê zpûsobilÿch osobáchje moæno získat na územní modboru hasiçského záchranného sboru.
ing. Zdenêk Lorenc
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Volbydo Poslaneckésnêmovny Parlamentu Çeské republiky se uskuteçní v pátek
14. çervna 2002 od 14: 00 hodin do 22: 00
hodin a v sobotu 15. çervna 2002 od 8: 00
hodin do 14: 00 hodin.
O p‡ízeñ voliçû bude v Pardubické m
kraji bojovat 20 politickÿch stran a hnutí
a 1 koalice. V horní çásti námêstí Míru budoujiætradiçnê umístêny kovovétrojhrany,
na které mohou volební strany vylepit své
volební plakáty.
Vyhlá¿kao dobêa místê konání volebbyla
v zákonem stanovené lhûtê zve‡ejnêna na
ú‡ední desce mêstského ú‡adu, naplakátovacích plochách a na internetovÿch stránkách
mêsta.
Ve Svitaváchje z‡ízeno ¿estnáct stálÿch
volebníchokrskû. Umístêníjednotlivÿchvolebních místností a vymezení volebníchokrskû zûstalo od minulÿch voleb nez mênêno,
pouze v okrsku ç. 1 je volební místnost novê
umístêna v budovê SOU na Nádraæní ulici.
Voliç bude volit ve volební místnosti
okrsku, kam pat‡í podle místa, kdeje p‡ihlá¿en k trvalému pobytu. Popis volebních
okrskû uvádí me níæe.
Hlasování bude voliçi umoænêno poté,
kdy okrskové volební komisi prokáæe svou
totoænost a státní obçanství Çeskérepubliky
(platnÿmobçanskÿmprûkazem, cestovní m,
diplomatickÿmnebo sluæební mpasemÇeské republiky anebo cestovní mprûkazem).
Hlasovací lístky budou kaædému voliçi
dodány v doruçovacích obálkách prost‡ednictví mÇeské po¿tynejpozdêji t‡i dnyp‡ede
dnem konání voleb, tj. v úterÿ 11. çervna.
Ve dnechvoleb mûæevoliç obdræet hlasovací
lístkyi ve volební místnosti. ù‡ední obálky
voliçi obdræí ve volebních místnostech.

Volební okrsek ç. l:
volební m
ístnost v SOUa U, Nádraæní 8:
Olomoucká, V Zahrádkách, 5. kvêtna, H‡bitovní, U T‡í dvorû, Nádraæní, ¢kolní, Milady
Horákové 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, Pivovarská, Dolní, Prûmyslová, Vrchlického, P‡íçní,
Mostní, Komenského námêstí, Slepá, W
olkerova alej, Pod Vêæí, námêstí Míru sudá
ç. 2-48, lichá ç. 1-55, ZaJatkami, Nad Silem
Volební okrsek ç. 2:
volební m
ístnost v Základní ¿kole, Riegrova 4:
Mánesova, Ale¿ova, ¢vabinského, Boæeny
Nêmcové, Rokycanova, Neumannovaç. 5a 7,
Havlíçkova, Æiækova, Vítêzná, Olbrachtova
ç. 32, 34, 36, 38
Volební okrsek ç. 3:
volební m
ístnost ve Speciální ¿kole,
M
ilady Horákové 44:
Olbrachtova ç. 2, 2A, Riegrova sudá çísla, Chelçického, Neumannova bez ç. 5 a 7,
Kijevská, Rooseveltova, Blanická, Horská,
U Mlÿnského potoka, Lan¿krounská lichá
ç. 1-15 a sudáç. 2, 2A, 4, Marie Kude‡íkové,

Tyr¿e a Fügnera, Milady Horákové ç. 9, 11,
13-54

Volební okrsek ç. 4:
volební m
ístnost v budovê Gymnázia,
Sokolovská 1:
T
. G. Masarykasudáç. 10- 48alicháç. 15- 35,
Palackého ç. 4, 4A, 4B, Jungmannova, Uzav‡ená, Sokolovská, Riegrova lichá çísla,
Praæská, Gorkého, Majakovského, Krátká,
Petrusova, Dostojevského, Tolstého, U Cementárny, Na Çervenici, ¢títného, Pu¿kinova, Olbrachtovalichá çísla a sudá ç. 4-30,
U Rosniçky, Na Pláæi, U Stezky, U Dolního
rybníka, U Poliçské trati
Volební okrsek ç. 5:
volební m
ístnost v budovê Gymnázia,
Sokolovská 1:
Poliçská, Vançurova, Raisova, Tobrucká,
¢alounova bez ç. 13, Ruská, Gruzínská,
Arménská, Litevská, Loty¿ská, Estonská,
Bulharská, Maâarská, Kubánská, Polská,
Jugoslávská, Rumunská, V Polích, Na Prûhonu, U Studeného potoka, U Langrovalesa
Volební okrsek ç. 6:
volební m
ístnost v budovê Lesní správy, Vançurova 1:
Dvo‡ákova sudá ç. 2- 14, Myslbekova, ¢tursova, Bohuslava Martinû, Çeskoslovenské
armádysudáç. 12-16alicháç. 19-21, Ma‡ákova, Radi mê‡ská ç. 4, Národního osvobození, Hálkova, ¢alounova ç. 13, Lázeñská
lichá ç. 45-101, sudá ç. 60- 80
Volební okrsek ç. 7:
volební m
ístnost v Základní ¿kole,
T
. G. Masaryka 27:
Malé námêstí bez ç. 24, Palackého bez ç. 4,
4A, 4B, Nová, Fibichova, Dvo‡ákova ç. 16
a 18, Richarda Kloudy, Çeskoslovenské armádylicháç. 9-17 a sudáç. 4-10, Di mitrovova, Lázeñská sudá ç. 48 a 50
Volební okrsek ç. 8:
volební m
ístnost v budovê Regionálníhosdruæení sportû, Kapitána Nálepky 39:
Pavlovova sudá ç. 8- 42, lichá ç. 13- 43,
Kapitána Nálepky sudá ç. 12- 30, lichá
ç. 17- 59, Tylova, Nejedlého, Radi mê‡ská
bez ç. 4, Dêlnická, Na Barikádách, U Kojeneckého ústavu, U Stadionusudá ç. 30- 90,
lichá ç. 15- 29, Stará kolonie, Nová kolonie
Volební okrsek ç. 9:
volební m
ístnost ve St‡ední zdravotnické ¿kole, Purkyñova 9:
námêstí Mírusudá ç. 50-92, lichá ç. 57-97,
Hrnçí‡ská, Vojanova, Soudní, T
. G. Masarykalichá ç. 1-11, sudá ç. 2, 2A, 4, Erbenova, Jiráskova, Nerudova, Máchova alej,
Hradební, Malé námêstí ç. 24, Horova, Purkyñova, K‡ivá, U Stadionu lichá ç. 1- 13,

sudá ç. 6-28, Edvarda Bene¿e, Pavlovova
lichá ç. 5-11, sudá ç. 2, 4, 6, Kapitána Nálepkylichá ç. 1-15, sudá ç. 2-10, Kollárova, U Nemocnice, Druæstevní, Polní, Hybe¿ova, Tkalcovská, Hraniçní, Zahradní bez
ç. 2, 2A, 2B, Brnênská sudá çísla

Volební okrsek ç. 10:
volební m
ístnost v Mate‡ské ¿kole,
ùvoz 1:
Antonína Slavíçka, Slovenská, Pod Viadukte m, U H‡i¿tê, St‡ední, Dobrovského,
Çeská, Brnênská ç. l, KapitánaJaro¿elichá
ç. 1- 45, sudá ç. 2- 46, Okruæní, U Mlÿna,
Svitavskálichá ç. 1-17, U Potoka, Slezská,
U T‡í mostû, Nad K‡íækem
Volební okrsek ç. 11:
volební m
ístnost v Domovê - Penzionu
pro dûchodce, Felberova 31:
Kapitána Jaro¿e lichá ç. 47-105, sudá
ç. 48- 98, Svitavskálichá ç. 21-45, sudá
ç. 38- 64, Poæární, U Lávky, Boçní, Husova,
Zámecká, Moravská, Na Hrázi, ùvoz, Trávníky, Dukelská, U Svitavy, Pionÿrská, ùdolní,
Lomená, Luçní, Tichá, Kopeçná, U Zastávky, Lánská, U K‡iæovatky, Felberova ç. 31,
K‡emenákovo
Volební okrsek ç. 12:
volební m
ístnost v Základní ¿kole, Felberova 2:
Svitavská sudá ç. 6- 36, Vêtrná, Mÿtní
Volební okrsek ç. 13:
volební m
ístnost v Základní ¿kole, Felberova 2:
Felberova bez ç. 31, Zahradní ç. 2, 2A, 2B,
Franti¿ka Halase, Franti¿ka Hrubína, U Vodárny, Nad Rybníkem, Jana W
ericha, Ji‡ího
Voskovce, Jaroslava Jeæka, Na Vêjí‡i, Vladi míra Holana
Volební okrsek ç. 14:
volební m
ístnost v budovê Agrotechniky, Bezruçova 9A:
Nezvalova, Jana ¢vermy, Lidická, Malá,
P‡í má, Jana Æelivského, Bezruçova, Laçnovská, ”íçní, Lan¿krounskálicháç. 19- 49,
sudá ç. 18- 50, ¢afa‡íkova, Seifertova, Tovární, Revoluçní lichá ç. 1- 7, Brat‡í Çapkû
lichá ç. 1- 5, Mezi Tratêmi
Volební okrsek ç. 15:
volební m
ístnost v Základní ¿kole, Laçnov 125:
Sluneçná, U Laçnovského h‡i¿tê, Pod Hrází a mêstská çást Laçnov oznaçená pouze
çísly popisnÿmi
Volební okrsek ç. 16:
volební m
ístnost v budovê ÇSAD, Tovární 28:
Revoluçní sudá çísla, Brat‡í Çapkû sudá
ç. 2- 6, lichá ç. 7-17, Marie Majerové, Marie Puj manové
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Vpardubickémkraji budeme volit tyto
politické strany, politická hnutí a koalici
Cesta z mêny (vylosované çíslo 12)
Çeská pravice (19)
Çeská strana národnê sociální (13)
Çeská strana sociálnê demokratická (3)
Demokratickáliga (2)
Humanistická aliance (7)
Koalice KDU- ÇSL, US- DEU(25)
Komunistická strana Çech a Moravy (23)
Nadêje (9)
Národnê demokratická strana (1)
Obçanská demokratická aliance (5)
Obçanská demokratická strana (22)
Pravÿ Blok (27)
Republikáni (20)
Republikáni Miroslava Sládka (11)
Sdruæení nezávislÿch (21)
Strana venkova- spojené obçanské síly (16)
Strana za æivotníjistoty (26)
Strana zdravého rozumu (15)
Strana zelenÿch(28)
Volba pro budoucnost (6)
Abecední seznamulic
ajejich zaçlenêní do volebních okrskû
5. kvêtna (1),
Ale¿ova (2), Antonína Slavíçka (10), Arménská (5),
Bezruçova(14), Blanická(3), Boçní (11),
Bohuslava Martinû(6), Boæeny Nêmcové (2),
Brat‡í Çapkû (14,16), Brnênská (9,10), Bulharská (5),
Çeská(10), Çeskoslovenské armády(6,7),
Dêlnická(8), Di mitrovova(7), Dobrovského (10), Dolní (1), Dostojevského (4), Druæstevní (9), Dukelská (11), Dvo‡ákova (6,7),
Edvarda Bene¿e(9), Erbenova(9), Estonská (5),
Felberova(11,13), Fibichova(7), Franti¿ka Halase (13), Franti¿ka Hrubína (13),
Gorkého (4), Gruzínská (5),
Hálkova (6), Havlíçkova (2), Horova (9),
Horská (3), Hradební (9), Hraniçní (9),
Hrnçi‡ská(9), H‡bitovní (1), Husova(11),
Hybe¿ova (9), Chelçického (3),
ericha (13),
Jana ¢vermy (14), Jana W
Jana Æelivského (14), Jaroslava Jeæka (13),
Jiráskova (9), Ji‡ího Voskovce (13), Jugoslávská (5), Jungmannova (4),
KapitánaJaro¿e (10, 11), Kapitána Nálepky(8, 9), Kijevská(3), Kollárova(9), Komenského námêstí (1), Kopeçná(11), Krátká(4),
K‡emenákovo (11), K‡ivá(9), Kubánská(5),
Laçnov(15), Laçnovská(14), Lánská(11),
Lan¿krounská(3, 14), Lázeñská(6, 7), Lidická(14), Litevská (5), Lomená (11), Loty¿ská
(5), Luçní (11),
Maâarská(5), Máchovaalej (9), Majakovského (4), Malá (14), Malé námêstí (7, 9),
Mánesova (2), Marie Kude‡íkové (3), Marie
Majerové (16), Marie Puj manové (16), Ma‡ákova(6), Mezi Tratêmi (14), Milady Horákové
(1, 3), Moravská(11), Mostní(1), Myslbekova
(6), Mÿtní (12),
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Na Barikádách (8), Na Çervenici (4), Na
Hrázi (11), Na Pláæi (4), Na Prûhonu (5), Na
Vêjí‡i (13), Nad K‡íækem(10), Nad Rybníkem
(13), Nad Silem(1), Nádraæní (1), námêstí
Míru(1,9), Národního osvobození (6), Nejedlého (8), Nerudova (9), Neumannova (2, 3),
Nezvalova (14), Nová (7), Nová Kolonie (8),
Okruæní (10), Olbrachtova (2,3,4), Olomoucká (1),
Palackého (4,7), Pavlovova (8,9), Petrusova (4), Pionÿrská (11), Pivovarská (1), Pod
Hrází (15), Pod Vêæí (1), Pod Viaduktem(10),
Poliçská (5), Polní (9), Polská (5), Poæární
(11), Praæská (4), Prûmyslová (1), P‡íçní (1),
P‡í má (14), Purkyñova (9), Pu¿kinova (4),
Radi mê‡ská(6, 8), Raisova(5), Revoluçní(14, 16), Riegrova(3, 4), Richarda Kloudy(7),
Rokycanova(2), Rooseveltova(3), Rumunská
(5), Ruská (5), ”íçní (14),
Seifertova (14), Slepá (1), Slezská (10),
Slovenská(10), Sluneçná(15), Sokolovská(4),
Soudní (9), Stará Kolonie (8), St‡ední (10),
Svitavská (10, 11, 12), ¢afa‡íkova (14), ¢alounova (5, 6), ¢kolní (1), ¢títného (4), ¢tursova (6), ¢vabinského (2),
T. G. Masaryka(4,9), Tichá(11), Tkalcovská(9), Tobrucká(5), Tolstého(4), Tovární(14),
Trávníky(11), Tylova(8), Tyr¿e a Fügnera(3),
U Cementárny (4), U Dolního rybníka (4),
U H‡i¿tê(10), U Kojeneckého ústavu(8), U K‡iæovatky(11), U Laçnovskéhoh‡i¿tê(15), U Langrova lesa (5), U Lávky (11), U Mlÿna (10),
U Mlÿnského potoka (3), U Nemocnice (9),
U Poliçskétrati (4), U Potoka(10), U Rosniçky(4), U Stadionu(8, 9), U Stezky(4), U Studeného potoka(5), U Svitavy(11), U T‡í dvorû(1), UT‡í mostû(10), U Vodárny(13), UZastávky(11), ùdolní(11), ùvoz(11), Uzav‡ená(4),
V Polích(5), VZahrádkách(1), Vançurova(5), Vêtrná(12), Vítêzná(2), Vladi míra Holana(13), Vojanova(9), Vrchlického(1), W
olkerova alej (1),
Za Jatkami (1), Zahradní (9, 13), Zámecká (11), Æiækova (2).
Informace k volbámp‡ipravila
Bc. Brzoñová
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Taky se vám to

nelíbí?

Dostalijs me do redakce nêkoliknámêtûsestejnÿmobsahem
: Zve‡ejnête vÿzvu,
abyv¿ichni se¿lapávali plastovélahve, protoæejinakjsou kontejnery brzy plné a proty
peçlivé, kte‡í se¿lapávají, uæ nezbude m
ísto.
Kontejnery jsou pak JobloæenéK rûznÿm
i
ta¿kam
i nebojentak pohozenÿm
i lahvem
i.
Taky napi¿te, cose mûæe a co nemûæe dávat
do jednotlivÿch kontejnerû na separovanÿ
sbêr. (JAƒsito mohuuæ domap‡ipravit a ne
aæ u kontejnerustudovat, co kampat‡í. K)
Poæádalijs mesetedyspoleçnost LI KOSvitavy oinformace a zdejsou:
Ve Svitaváchje v souçasné dobê roz místêno
celkem119kontejnerûnaseparovanÿsbêr, z toho 45 na papír, 40 na plastya 34 nasklo. Letos
je¿tê bude roz místêno dal¿ích 31 kontejnerû, po
jedenácti na papír a plasty a devêt nasklo. Staré
kontejnery postupnê opat‡ujeme novÿmnátêrem
ainformacemi, colze do kontejnerû ukládat.
Do kontejnerunapapír lze ukládat: noviny, çasopisy, prospekty, knihy, katalogy, dopisy,
balicí papír, kartony, vlnitálepenka, krabice, papírovéobalyodpracíchprá¿kû. Nepat‡ísempapírové obaly potaæené umêlouhmotou(tedy
ani nap‡. krabice od m
léka!), zama¿tênÿ papír, papír zneçi¿tênÿ barvam
i nebo jinÿm
i
nebezpeçnÿm
i látkam
i, lepicí pásky apod.
Do kontejnerûnaplasty lze ukládat: plastové obaly, sáçky od mléka, çisté plastové kelí mky odjogurtû a ostatních mléçnÿch vÿrobkû, plastové fólie, hraçky, podnosy, misky
a PETláhve, které by v kaædémp‡ípadê mêly
bÿt se¿lápnuté. Nepat‡í sem: linolea, odpa-

dovétrubkyz PVC(novodur), molitan, textiliez plastovÿch materiálû, kabely, obalovÿ
materiál zneçi¿tênÿ nebezpeçnÿm
ilátkam
i.
Kontejnerynasklojsouurçenyprolahvové sklo, zava‡ovací sklenice ajiné duté sklenêné
nádoby. Nepat‡í do nich: zneçi¿têné láhve,

porcelán a keram
ika, zrcadla, zá‡ivky, æárovky, drátosklo.
Kontejnery naseparovanÿsbêrjsouvyváæeny
prozatí m1xtÿdnê, p‡ipravujeme svoz 2xtÿdnê.
Informace poskytl ing. Gestinger, LI KOSvitavy.
-svj-

Çastÿ obrázek: kontejner p‡etékající nese¿lapanÿmi PETlahvemi a nepo‡ádek kolem...
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Den Zemê na ¿kolách

Zezákladních¿koljs metentokrát dostali spoustu p‡íspêvkû, tolik, æeje nemûæeme
v¿echny uve‡ej nit. Dva popisovaly zda‡ilé
akce ke Dni Zemê, v obou p‡ípadech æáci
tvo‡ili rûzná 0umêlecká1 dílaz odpadovÿch
materiálû - plastovÿch lahví, plechovek,
krabic, drátû a dal¿ích.
Na Z¢ Felberova dêti soutêæily vtvorbê
maket robotû ajejich práce byly vystaveny
v prostorách ¿koly. Porota sestavená z os mi
pedagogû hodnotila t‡icet robotû a vybrala
z nich devêt nejzda‡ilej¿ích, jejichæ auto‡i
z rukouzástupce‡editele pana Petræely p‡evzali hodnotné dárky. Drobnou odmênu ale
dostali v¿ichni, kte‡í se soutêæe zúçastnili.
Dêti ze Z¢ Riegrova mêly programy oslav
dva. Tyz prvníhostupnêsoutêæily a opékaly
bu‡ty u rybníka, æáci druhého stupnêtvo‡ili
z odpadû v¿e moænéi nemoæné. Vÿsledkem
byl nap‡íklad ekologickÿ traktor s vleke m
plnÿm odpadu, automatické praçky, maxikrabiçka od cigaret çi zubní pasty, bezdomovec v kontejneru s odpadky, robot a dokonce i papírová æirafa hned vedlejaderné
elektrárny Temelín. Také zde se rozdávaly
ceny - t‡i velká keramická slunce z dílny
manæelû Sekovÿch pro nejaktivnêj¿í t‡ídní
kolektiv a men¿í sluníçkaza dal¿í zají mavé
vÿtvory. Akce byla zakonçena vytvo‡ení m
velké pyramidy ze v¿ech pouæitÿch krabic
a nakonec v¿echno skonçilo v p‡istaveném
kontejneru na odpad.
Podêkování jistê pat‡í v¿e m, kte‡í obê
akce p‡ipravili a pomohli uskuteçnit.
J. Petr

i Svitavyjední mz mnoha mêst celé ÇR,
ve kterÿch probíhalave‡ejnásbírkaobçanského sdruæení ADRA0Pomáhat mûæe
kaædÿ1. Vÿtêæek sbírky byl urçen na pomoc obêtemválek a p‡írodních katastrof.
Tuto pomoc poskytujesdruæení ADRAve
spolupráci s vládou ÇRjiæ deset let.
ADRAbytouto formou ráda podêkovala v¿emdárcûm, jejichæ p‡íspêvky v na¿e m mêstê çinily 20. 477, 50 Kç. Mezi
p‡ispívající mi mojiné pat‡ili i zamêstnanci zdravotnickÿchza‡ízení, ú‡adûa poji¿ƒoven. Za realizaci sbírky pat‡í nejvêt¿í
díkstudentkáma studentûmSt‡ední zdravotnické ¿koly a Gymnázia. Za mediální
podporu ADRA dêkuje redakci mêsíçníku 0Na¿e mêsto1, televizní mu studiu
COMVISI ON a agentu‡e ESO. Vybrané
peníze byly sloæeny na zvlá¿tní úçet o.s.
ADRA, na kterémse bêhemsbírky se¿lo
p‡es 4 milióny korun.
M
ichal Daranskÿ

KLUB
DªCHODCª
zve seniory na çervnové akce:
úterÿ 4. 6. od 14: 30 hodin
OPÉKÅNï VU”Tª
Vareálu KD, Jungmannova 6

st‡eda 19. 6.
VYCHÅZKA DOSCHINDLEROVA HÅJE
Sraz ve 13: 45 u budovy ÇSAD, odjezdv 13: 55
ze zastávky ç. 1

Rádi p‡ivítáme nové çleny.

R. Dobe¿ová

Kondiçnípochody
svitavskÿch kardiakû

KÇ T
Vás zve!

Ve dnech 29. - 30. 6. 2002
pojedeme busemdo K
lodska.
Up‡esnêní ve vÿvêsní sk‡íñce
na námêstí u bÿvalé mléçnéjídelny.
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ADRA
dêkuje
Ve dnech 24. - 25. dubna se staly

st‡eda 26. 6.
VYCHÅZKA DO CI HELNY
Sraz ve 14: 00hodinu nové budovy mêstského ú‡adu (vedle základní umêlecké ¿koly).

Æáci Z¢ Riegrovasesvÿmzda‡ilÿmvÿtvorem
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Sobota 8. çervna 2002
V7: 28 hodinodjedemez nádraæí vlakem
do Borové u Poliçky. Po nenároçném¿estikilometrové m pochodu na TAJNÉ MïSTO
nav¿tíví me starou os mibokou stodolu, kde
se bude podávat speciální obçerstvení 0VONÇªV KARDI O GULÅ¢1.
Pochod vênujeme oslavê 0Dne otcû1.

Sobota 22. çervna 2002
Léto uvítáme pochodemv Moravské T‡ebové, kamodjedeme autobusemv 7: 30 hodin z autobusového nádraæí. Vydáme se na
nenároçnÿ pêtikilometrovÿ pochod Çertovou
roklí, nav¿tíví me K‡íæovÿ vrch a Moravskot‡ebovskÿ zámek.
Obê akce po‡ádá a k úçasti zve Kardio
klub Svitavy.

Dêti dêtem

Soubor maæoretek Babeta a Beru¿ky ze
Z¢ Svitavy - Laçnov se 4. kvêtna zúçastnil
Dne otev‡enÿchdve‡í prvního dêtského Hospicu v ÇRv Malejovicích u Uhlí‡skÿchJanovic. Spoleçnê s pêveckÿmsouborem Klíçek
z Chrudi mi a novost‡edovêkouskupinou Ergo
p‡ispêl k hodnotnému kulturní mu programu.
Poçasí nám p‡álo atak dêvçata mohla vystoupit na námêstí v Uhlí‡skÿchJanovicích
i na zahradê budovy hospicu, kterÿjs me si
v¿ichni mohli celÿ prohlédnout.
Protoæe ¿lo o dobroçinnouçinnost, vy¿la
námvst‡íci Karosa Vysoké Mÿto, která nám
poskytlazdarma autobus. Celÿsoubor úspê¿nê reprezentoval nejen na¿i ¿kolu, ale také
mêsto Svitavy. V¿em, kte‡í sezaslouæili o to,
abysetato akce mohla uskuteçnit, pat‡í podêkování.
Mgr. Zdena Veiglová

TOM Zálesáci
Vsobotu 11. kvêt-

na probêhljiæ 7. roçník
dálkového pochodu Za
zdraví mkole mSvitav.
Start i cíl pochodu byly u klubovny TOMZálesáci na St‡elnici. Pê¿í si mohli vybrat z tras
o délce 7- 50km, kdyta
nejkrat¿í prakticky kopírovalanauçnoustezku
k prameni ‡eky Svitavy a nejdel¿í ze¿iroka
obcházela Svitavy p‡es Ostrÿ kámen, rezervaci Psí kuchynê a Dêt‡ichov. Nebylo v¿ak
zapomenuto ani na vyznavaçe cykloturistiky. Pro nê byly p‡ipravenytrasy 15, 25, 40
nebo 65 km. Sváteçní cyklisté se projeli do
Kamenné Horky, ti zdatnêj¿í se podívali aæ
na Svojanov. Aç odpoledne krásnê svítilo sluníçko, ranní poçasí pochodu p‡íli¿ nep‡álo
ai tose odrazilo v celkovéleto¿ní úçasti 155
osob(63cyklistûa 92turistû). V¿emtêm, kte‡í nedali na poçasí a zúçastnili se, pat‡í dík.
Protoæejiæ mnoholetjsoutrasy prakticky
stejné, chystáme na p‡í¿tí rokjistéinovace.
Sedmikilometrová trasa asi zûstane zachována, ale ostatní doznají z mên. Cyklotrasy
p‡ipravujeme kompletnê nové a pro nad¿ence
p‡ibude i stokilometrová.
Daniel Veselÿ
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Staçila bÿt první
i zachránit sojku

ZávodpodnázvemStezkap‡írodovêdnÿch
aturistickÿch znalostí a dovedností po‡ádal
pro æáky svitavskÿch základních ¿kol Dûm
dêtí a mládeæe spolu s odbore mæivotního
prost‡edí mêstav rámci Dne Zemê. Ve st‡edu
24. dubna se tak u rybníka Rosniçka 0utkala1 t‡icítka dêtí, rozdêlená do çty‡ kategorií,
ve znalostech vyjád‡enÿch v samotnémnázvu závodu: poznávání savcû, flóry, ptákû,
stromû a ke‡û na¿eho regionu, urçení svêtovÿch stran podle buzoly, urçení azi mutu
vterénu, znalost svitavského okresu, test
správného chování v p‡írodê.
Vkategorii æákû 6. a 7. t‡íd byli nejlep¿í
Radek Blaæík, Marian Vele¿ník a David Vo‡í¿ek, v¿ichni ze Z¢ Sokolovská. Vkategorii
æákyñ6. a 7. t‡ídzvítêzilaJana Lackováz gymnázia, následovaly EvaJeriováze Z¢ Felberova a Veronika Hladi¿ováze Z¢ Sokolovská.
Kategorieæákû 8. a 9. t‡íd bylaobsazena
jen ¿esti úçastníky, z chlapcû byl nejlep¿í
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Ladislav Baçeze Z¢ na T
. G. Masaryka, z dívek Zuzka Komûrková, rovnêæze Z¢ T
. G. Masaryka.
Zvlá¿tní podêkování pat‡í Janê Lackové,
která bêhemsoutêæe staçilaje¿tê zachránit
sojku, zachycenouv rybá‡skémvlasci na b‡ehu rybníka.
M
. Anto¿

Kdo byl první çeskÿ voják,
kterÿ p‡ijel do Svitav
hned po osvobození?

Odpovêâ na tuto ajiné otázky js me
se dozvêdêli na besedê s pane m Franti¿kem Ruæinskÿm, kterÿ p‡ijal na¿e pozvání. Na vlastní oçi js me vidêli vysoká
váleçná vyznamenání, jakojsou váleçné
k‡íæe. Nejvícejs me ale obdivovali muæe,
kterÿ proæil dva roky gulagu, bojoval
v Rudé armádê, kterou 21. 3. 1943 vyst‡ídal a p‡e¿el pod velení Çeskoslovenské armády.
Dêkují æáci pátÿch t‡íd Z¢ na ulici
T
. G. Masaryka.

GMladéH ‡ecké báje a povêsti
- Eduard Peti¿ka
a spol.
p‡edvést dokonale Ikara, Helenu, PrométUæjste nêkdy byli hostysamotného Dia,
vládce ‡eckÿch bohû? My ano. Tedy my, ¿esƒáci. Tedy ne v¿ichni. Jen ti, kte‡í nejlépe
zvládli mnohé zkou¿ky a p‡ekonali mnohé
útrapy, hodné samotného Hérakla.
Ajak uætotak nasvêtê chodí - nejd‡íve
bylot‡eba slepit to, co se rozbilo - v na¿em
p‡ípadê st‡epyze staré, vzácné vázy. Ale ¿ikovné ruce nestaçí. Mnohemvíce práce zbÿvá pro na¿e hlavy: vylu¿titj ména 12 ‡eckÿch
bohû, doplnitje do vyprávêní, nauçit se co
nejvíce ver¿û z Homéra, sloæit svou vlastní
báseñ k té matu, vÿtvarnê ztvárnit scénu
z ‡eckÿch bájí. Bylato docela d‡ina, nêkdy
nástlaçil ças,jindyzáleæelo na preciznosti.
Ato v¿echno bylajen první çást.
Po krátké obçerstvovací pauze js me se
utkali se t‡emi záhadnÿmi postavami. SNnga-jakje v ”eckuzvykem- dává hádanky,
prorok zase tají svéj méno a mi m, ten nemluví vûbec a ani my js me nes mêli, ale
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healze i beze slov.
Pozávêreçnémsçítání v¿ech bodûse na
mapê Olympuobjevily koneçnê koneçné vÿsledky. V¿ichni (a bylo nás 65)js mesestali
‡eckÿmi hrdiny, mnozí polobohy ajen malá
skupinka-¿esti-seza‡adila mezi samotné bohy.
Radost i s mutek p‡ítomnÿch vyst‡ídalo
neçekané p‡ekvapení. Za rachotu hromu
vstoupil mezi nás sámZeus. Odênv bílé‡íze
a zelenozlatémplá¿ti, ozdoben vav‡ínovÿm
vêncem pozval ty nejúspê¿nêj¿í k sobê na
Olymp. Pohostil nás - jakjinak - boæskÿm
nektarema ambrózií. Atak se i my moæná
staneme nes mrtelnÿmi.
P
. S.: Aprotoæe se to v¿echno odehrálo
ve ¿kole, dostalijs mei knihu- ¢i mon v ‡í¿i
Nlozofû ze svitavského nakladatelství Trinitas (co mûæete çekat od uçitelû, i kdyæ se
tvá‡íjakosNnga, prorok, nebo dokonce Zeus).
Æáci Z¢ Felberova, Svitavy

Omluvte prosím
moje
dítê...
Jední mz problé mû, kterÿ bÿvá çastou

p‡edzvêstí pozdêj¿í trestné çinnosti dêtí
a mládeæe, je bezesporu zá¿koláctví. Çasto
se stává, æe rodiçe z rûznÿch dûvodû dêti
spí¿e kryjí atí m mohou následnê zpûsobit
mnohemváænêj¿í problémy. K mini malizaci
zá¿koláctví v¿ak musí p‡ispívati dal¿í osoby
ainstituce. Mezi nê pat‡í p‡edev¿í m¿koly,
zdravotnickáza‡ízení, orgánysociálnê právní ochrany dêtí a mládeæe ataké policie.
V¿ichni v¿ak pot‡ebují znát p‡esná pravidla,
která byla donedávna znaçnê nejednotná.
Postupjednotlivÿch¿kol a dal¿íchinstitucí
byl znaçnê rozdílnÿ, coæ v æádnémp‡ípadê
nep‡ispívalo celkovému ‡e¿ení problému.
Vb‡eznuvydalo ministerstvo¿kolství metodickÿ pokyn, kterému se okamæitê zaçalo
‡íkat 0k zá¿koláctví1. Tento pokyn p‡iná¿í
znaçné zp‡ehlednêní úkolû jednotlivÿch
zainteresovanÿch osob ainstitucí, ‡íká, jak
bojovat proti zá¿koláctví, urçuje, zajakÿch
podmínek mûæe omlouvat dítê rodiç a kdy
je nutné, aby napsal omluvenkuléka‡. Objevují se v nê mjasná çísla - poçty hodin
neomluvené nep‡ítomnosti - kterájsouspou¿têcí m momentem k ‡e¿ení. Zjednodu¿enê
lze opat‡ení metodického pokynuinterpretovat takto:
Nep‡ítomnost nezletilého æákazákladní
a st‡ední ¿koly v zásadê omlouvájehozákonnÿ zástupce, tzn. rodiç (p‡ípadnê vychovatel
domova mládeæe,jde-li o æákav domovê ubytovaného). Souçástítakové omluvenky mûæe
bÿt potvrzení odléka‡e, pokudto ¿kola povaæuje za nezbytné a pokud nep‡ítomnost
æáka ve ¿kole p‡esáhne t‡i vyuçovací dny.
¢kolyi léka‡ijsouzezákonapovinni oznamovat p‡íslu¿nému orgánu podez‡ení, æe se
v konkrétní m p‡ípadê jedná o zá¿koláctví
dítête p‡ípadnê o zanedbání çi neplnêní rodiçovskÿch povinností.
Neomluvenou nep‡ítomnost æáka do 10
vyuçovacích hodin‡e¿í t‡ídní uçitel se zákonnÿmzástupcemæáka formou pohovoru,
o nêmæ provede zápis a uvede v nêmtaké
dohodnutÿ zpûsob nápravy. P‡i více neæ
10 neomluvenÿch hodináchsvolává‡editel
¿koly ¿kolní vÿchovnou komisi, které se
kromê zákonného zástupce æáka at‡ídního
uçitele zúçastní i dal¿í pracovníci ¿koly
a odborníci, nap‡. zástupce orgánu péçe
o dítê.
Dokonçení nastr. 9
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Omluvte prosím...

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

na mêstské policii

Vçervnu leto¿ního roku uplyne 10

let od doby, kdyzastupitelstvo mêstaz‡ídilo mêstskou policii. P‡i této p‡íleæitosti

js me se rozhodli uskuteçnit 0Den otev‡enÿch dve‡í mêstské policie1.

Protozveme obçany, abysi v pondê-

lí 24. çervna 2002 v dobê od 8 do
1 7 hodin p‡i¿li prohlédnout prostory

atechnickáza‡ízení pouæívaná mêstskou
policií.

st rana 9

Mêstská policie informuje

Dokonçení ze str. 8
P‡esáhne-li neomluvená nep‡ítomnost
25 vyuçovacích hodin, ‡editel ¿kolyoznámí
pokraçující zá¿koláctví p‡íslu¿né p‡estupkové komisi. Ta mûæe za p‡estupek uloæit
pokutu aæ do vÿ¿e 3000 Kç.
Pokudsezá¿koláctví v prûbêhurokuopakuje, p‡estoæe zákonní zástupci jiæ byli za
p‡estupek postiæeni,je ¿kola povinna podat
Policii ÇRtrestní oznámení pro podez‡ení
zespáchánítrestného çinuohroæení mravní
vÿchovy mládeæe.
Naplñování metodického pokynu bylo
projednánose v¿emi ‡editeli svitavskÿch¿kol
p‡i zasedání Komise pro vÿchovu a vzdêlávání mêstské rady dne 29. dubna t.r. Bylo
dohodnuto, æe ¿koly budou p‡i ‡e¿ení zá¿koláctví dûslednê spolupracovat s orgány
sociálnê právní ochrany dêtí a mládeæe,
kterÿmi jsou v na¿e m p‡ípadê Oddêlení
péçe o dêti Okresního ú‡adu Svitavy a Komise prorodinu, dêti a mládeæ MêùSvitavy.
P‡íklademrealizace dohodnutého postupu
mûæe bÿt kvêtnovéjednání ¿kolní vÿchovné
komise na Gymnáziu ve Svitavách, kdy byl
‡e¿en p‡ípad neomluvenÿch 107 hodinstudenta druhého roçníku. P‡ípad byl uzav‡en
podmíneçnÿmvylouçení m na dobujednoho roku.
KPPK

Den otev‡enÿch dve‡í

mês í ç n í k

Dne 22. 4. kolem3. hodinyranní upoutali
pozornost obsluhy kamerového systému dva
mladíci, kte‡í postávali na námêstí. Po del¿í
dobê se zastavili narohu ul. T
. G. Masaryka
a zaçali si navlékat kukly a rukavice. Pouæít
tohoto p‡evleku seji mv¿akjiæ nepoda‡ilo.
Hned následující den kolemjedné hodiny ráno bylo kamerou na námêstí zaznamenáno podez‡elé chování dvou muæûs igelit. ta¿kami. Jakse pozdêji ukázalo, dotyçní
0nakoupili1 zboæí ve vÿloze prodejnyelektro. Stejnávÿloha byla napadena neznámÿm

pachatelemtaké v noci ze 13. na 14. kvêtna.
Dne 25. 4. kolem 23. hodiny se osádka
vozidla Lada z‡ej mê domnívala, æe je zábavnêj¿í projíædêt se na námêstí po refÿæi,
potomsi je¿tê chtêla prohlédnout památky
pêknê zblízka, a proto auto objíædêlo morovÿ sloup. Nakonec se ‡idiç rozhodl opustit
námêstí a nerespektoval zákaz vjezdu u ¿koly. Protoæe se potvrdilo, æe ‡idiç vozidlaje
pod vlivemalkoholu, p‡evzala si v¿e k dal¿í mu ‡e¿ení Policie ÇR.

Líbíse vám GgraffitiH?

Açkoliv æádnÿ z têchto vÿtvorû na¿têstí
nedosahuje v na¿em mêstê ani zdaleka takovÿch roz mêrû, jakoje tomu ve vêt¿inê ostatních mêst na¿í republiky, setkávají se s ni mi
i svitav¿tí obyvatelé stále çastêji. Pomineme-li
alespoñ na chvíli trestnost tohoto poçínání
a pokusí me-li se pochopit nêkteré pohnutky
a motivacejejich vzniku, stejnê dochází me
nakonec k závêru, æe grafNti - a obzvlá¿tê
vtéto podobê - jsou z pohledu obyçejného
çlovêka nepochopitelné a neomluvitelné.
Ko mise pro prevenci kri minality( KPPK)
v¿ak v æádnémp‡ípadê nes mí pominout právêtrestnost tohoto poçínání, a proto ve snaze
sprejerství ve mêstê mini malizovat p‡ijala
‡adu opat‡ení. Komise p‡itom vychází ze
zcelajasného faktu, kterÿmje nezpochybnitelná trestnost tohoto poçínání, daná
§ 257 btrestního zákona, kdejiæjakékoliv
post‡íkání çehokoli sprejemjetrestnÿmçinem, p‡içemæ sama vÿ¿e ¿kody pro vlastní
skutkovou podstatu nerozhoduje. Sprejer-

ství je prostê trestné. Teçka.
Komise ve spolupráci s obvodní m oddêlení mPolicie ÇR, mêstskou policií a ma-

jetkovÿmodborem MêùSvitavyz mapovala
ve¿kerá grafNti na území mêsta, vçetnêfotodokumentace a urçení majetkovÿch vztahû
ktakto po¿kozenÿm objektûm. Policie ÇR

Takto spreje‡i Ek obrazu svémuF upravili novéfasády na objektech v Cihelnê.

zahájilarozsáhlé ¿et‡ení a prokazování, jehoæ vÿsledkemje¿est odhalenÿchpachatelû
této trestné çinnosti. Jedná se o chlapce
i dívky ve vêku 14- 16let. Ti, kte‡í se domnívají, æeje chrání hranice trestní odpovêdnosti, se vel mi mÿlí. Æádnÿz pachatelû
se nevyhne náhradê zpûsobené ¿kody nebo
uvedení vêci do pûvodního stavu, p‡içemæ
p‡i znaleckémzji¿têní vÿ¿e ¿kody policie
spolupracuje s odbornÿmi Nrmami. Prozatí m
dosahuje vÿ¿e ¿kody u odhalenÿch p‡ípadû
nej ménê 40. 000,- Kç.
Pro komisi je v¿ak dûleæité ‡e¿it nejen
trestní rovinu celé vêci, ale hledat i p‡íçiny
tohoto jednání. Prvotní problémje samoz‡ej mê u pachatelû. Svûj p‡ístup by v¿ak
mêli p‡ehodnotit také rodiçe, kte‡í jsou za
vÿchovu dêtí odpovêdni p‡edev¿í m. P‡íli¿ná
volnost, absence povinností dêtí v rodinách,
0kupování si1 vlastního klidu za peníze,
které svému dítêti dám, jen abych sám mêl
klid, je vel mi nebezpeçné a mûæe mít bohuæelje¿tê mnohemváænêj¿í následky, neæ
je náhrada¿kodyza post‡íkanouzeâ. Pokud
se totiæ první varování nebere váænê, mûæe
bÿt hû‡.
Dal¿í opat‡ení komisejsou p‡ipravena,
ale prozatí mnebudou zve‡ejñována.
KPPK

st rana 1 0

V hale Na st‡elnici

opêt ¿piçkovÿ

basketbal

Basketbalovÿ oddíl TJ Svitavy p‡ipra-

vuje na polovinu çervna basketbalovou

lahûdku pro sportovní p‡íznivce v regio-

nu. Soubêænê s basketbalovÿmturnaje m
Ostacolor cup 2002, kterÿ probêhne ve

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
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Çeská republika - Ukrajina

Evropská volejbalová liga æen (kvalifikace na ME 2003)
sobota 15. çervna v 19 hodin
sportovní hala JNa St‡elniciK
Svitavy dostaly obrovskou dûvêru od Çeského volejbalového svazu, kdyæ ve vÿ¿e uvedenémtermínu bude odehráno nejdûleæitêj¿í
utkání leto¿ního roku v domácí m prost‡edí
právê v na¿em mêstê. Volejbal, toje hra p‡e-

dev¿í mo psychice atÿmu. P‡ijâte v¿ichni, kdo
mûæete, podpo‡it na¿e dêvçata- druæstvo Çeskérepubliky bude pot‡ebovat va¿erucei hlasy.
Vstupné: do 15let zdarma, studenti a dûchodci 20,- Kç, ostatní 50,- Kç.
!! ÇE¢KY DO TOHO!!
Zdenêk Cikrdle

dnech 11. aæ 14. çervnav Pardubicích, se

ve svitavské sportovní hale Na St‡elnici

uskuteçní p‡átelská utkání v basketbale

reprezentaçních celkû muæûz rûznÿch kon-

tinentû: Asie, Afriky a Evropy:

st‡eda 12. çervna od 14: 00
LIBANON- TUNISKO

çtvrtek 13. çervna od 1 6: 30

ÇESKÅ REPUBLI KA- LOTY¢SKO

Mládeæ do 18let má vstup na obê utká-

ní zdarma. P‡edprodej vstupenek pro do-

spêlé diváky ve sbêrnê Sazky TJ Svitavy

na nám. Míru ve Svitavách. Pro diváky obou

utkání jsou p‡ipraveny divácké soutêæe

o atraktivní ceny.

Nêkolik základních informací k akté-

rûmutkání:

Libanon: na poslední m mistrovství Asie

v basketbale muæû v çervenci 2001 v ¢ang-

haji v Çínê obsadil 2. místo za Çínou a kva-

liNkoval setak na mistrovství svêta v bas-

ketbale muæû v srpnu 2002 v americké

Indianê. Vsouçasné dobê pat‡í mezi 16
nejlep¿ích celkû svêta.

Tunisko: na poslední m mistrovství Afri-

ky v basketbale muæû v srpnu 2001 v Maro-

ku obsadilo 4. místo za vítêznou Angolou,

kdyæ têsnê prohrálo v boji o postup do
Nnále.

Loty¿sko: p‡ední evropskÿ basketbalo-

vÿ celek, v rozehrané kvaliNkaçní skupinê
D na ME 2003 ve ¢védsku zatí m na po-

stupové m3. místê.

Çeská republika: naposledy se kva-

liNkovala na ME 1999 ve Francii a obsa-

dila 11. místo. Polednové mvítêzství nad

Slovinske mstále ve h‡e o postup na ME

2003 ve ¢védsku. Turnaj Ostacolor cup

Snímke mse vracíme k loñskému vystoupení çeské basketbalové reprezentace ve svitavské
sportovní hale Na St‡elnici v zá‡í 2001, kde Çeská republika porazila Lucembursko 135:65.
St‡ílí Pavel F
rána, p‡ihlíæí Ji‡í W
elsch, Pavel Bene¿ a Marek Stuchlÿ. F
oto E. Hromadník

Pozvánka na sportovní akce v çervnu
SO1. 6.

NE 2. 6.

za Itálií, Ruske ma Slovinske m. Ze skupiny E postupují do Nnále ME 2003 t‡i

celky.

Za po‡adatele - oddíl basketbalu TJ

Svitavy: Ing. Ivo Hej duk

Ve‡ejná soutêæ (areál Cihelna)

NE 9. 6.

Modelklub:

ST12. 6.
ÇT13. 6.

SO15. 6.

2002 i p‡átelské utkání ve Svitaváchje

piny E, ve které js me zatí m na 4. místê

Modelklub:

Kopaná:

Volejbal:

SO8. 6.

Moravskÿ pohár, Memoriál I. Koloucha ( 9: 00 - areál Cihelna)

TJ Sy 0B1 - Králíky (17: 00 - I. Bt‡. muæi, stadion Míru)

ST5. 6.

souçástí p‡ípravy çeské reprezentace na
podzi mní blok zápasû kvaliNkaçní sku-

Modelklub:

Kopaná:

Kopaná:

Modelklub:

Kopaná:

Ko¿íková:

Volejbal:

TJ Sy 0B1 - Jedlová ( 9: 00 - OPæáci, stadion Míru)

Mêstská volejbalová PONTliga - 5. kolo (17: 30 h‡i¿tê za Národní mdomem)

TJ Sy 0A1 - Slavkov ( 9: 00 ml. a 10: 30 st. - I. t‡. JmFÆ æáci, stadion Míru)

Svêtovÿ pohár F2D(areál Cihelna)

Svêtovÿ pohár F2D(areál Cihelna)

TJ Sy - Buçovice (12: 15 st. a 14: 15 ml. - ÆPJmFÆ dorost, stadion Míru)
TJ Sy 0A1 - Slaviçín (16: 30 - divize muæi, stadion Míru)

Libanon - Tunisko (14: 00 - p‡átelské utkání muæû, hala Na St‡elnici)

Mêstská volejbalová PONTliga - 6. kolo (17: 30 h‡i¿tê za Národní mdomem)

Ko¿íková:

ÇR- Loty¿sko (16: 30 - p‡átelské utkání muæû, hala Na St‡elnici)

Volejbal:

TJ Svitavy - Jiskra ùstí nad Orlicí 0B1 (10: 00 - KPII. t‡ídy muæû, h‡i¿tê za

Kopaná:

TJ Sy 0B1 - Mora¿ice (17: 00 - I. Bt‡. muæi, stadion Míru)

Modelklub:

Volejbal:

Upoutané modely ( 8: 30 - krajskÿ p‡ebor æáci - areál Cihelna)

Národní mdomem)

ÇR- Ukrajina (19: 00 - kvaliNkace æen na ME, hala Na St‡elnici)

SO22. 6. Plochá dráha: Nnále MÇRjuniorû (16: 00 - PD stadion Cihelna)
Modelklub:
Ve‡ejná soutêæ (areál Cihelna)
ST26. 6.

Volejbal:
Kopaná:

Mêstská volejbalová PONTliga - Nnálovÿturnaj ( 9: 00 h‡i¿tê za Nár. domem)

TJ Svitavy - Stavoartikel Brno (17: 00 - 1. liga, stadion Míru; v 15: 30 p‡ed-

zápas st. æáci TJ Svitavy - Litomy¿l)

Stránku p‡ipravil J. Petr
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