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Náv¿têva bulharského
velvyslance
Vpondêlí 27. kvêtnavodpoledníchho-

dinách nav¿tívil svitavskouradnici mimo-
‡ádnÿazplnomocnênÿvelvyslanec Bulhar-
ské republiky, pan Martin Tomov s chotí.
Kneo&ciálnímrozhovorûmaseznámení
s mêstemje p‡ivedli senátor Ji‡í Brÿdl
aJUDr. Ji‡í Kru¿ina, çlen p‡edstavenstva
&rmy ENERGO- PRO, a. s., Svitavy, která
investuje v Bulharsku. Po p‡átelskÿchroz-
hovorech na radnici (oba velmi dob‡e ho-
vo‡í çesky) avÿmênêupomínkovÿchdárkû
si hosté prohlédli mêsto, zejména bytovou
vÿstavbu Na Vêjí‡i a námêstí Míru.

Ç E R V E N E C - S R P E N 2 0 0 2

www.svitavy.cz • www.kultura-svitavy.cz • www. muzeum.svitavy.cz

Vest‡edu29. kvêtna2002sevob‡adní
síni na¿íradniceuskuteçniloslavnostníp‡e-
dání medailí 8Zavêrnost II. aIII. stupnê;
devatenácti profesionálnímhasiçûmz ce-
lého Pardubického kraje, které jim byly

udêlenynazákladêrozhodnutí generálního
‡editele Hasiçského záchranného sboru
genmjr. ing. Miroslava¢têpána. Medaileza
vêrnostje udêlovánakocenêní velmi dob-
rÿchvÿsledkûvesluæební çinnosti vtrvání
pracovního asluæebního pomêru v délce
nejménê 10a 20let.

Za úçasti starosty mêsta Václava Kou-
kala medaile p‡edal ‡editel HZS Pardubic-
kého kraje pplk. ing. Miroslav Kvasniçka
a‡editel HZSPK, územníhoodboruSvitavy
kpt. ing. Old‡ichJedliçka.

Zesvitavskéhoúzemníhoodboru medai-
le obdræeli: Medaili Za vêrnost II. stupnê

Ocenêníhasiçûmjr. Bc. Pavel Dæbánek z poæární stanice
Litomy¿l (nasnímkuvlevo naho‡e).

Medaile Zavêrnost III. stupnêobdræeli
prap. Milan Bel& (poæární stanice Lito-
my¿l), kpt. Rostislav Hertl (centrální stani-

ce Svitavy), kpt. Miroslav Kubík (poæární
stanice Poliçka), npor. Petr Pakosta (cen-
trální stanice Svitavy), npor. Václav Pop
(centrálnístaniceSvitavy), pprap. Miroslav
Smolík(poæární stanice MoravskáT‡ebo-
vá), prap. Ji‡í ¢marda a prap. Viktor Ze-
mánek(obaz centrální stanice Svitavy).

Nasnímkujsou(kromêprap. ¢mardy,
nep‡ítomného pro nemoc) v¿ichni svitav-
¿tí ocenêní, dále‡editel územníhoodbo-
ru kpt. ing. Jedliçka, zástupce ‡editele
mjr. ing. Çermákavedoucí provozníhood-
dêlení kpt. ing. Læiça‡.

-svj-
Váæeníspoluobçané,
nastávádobadovolenÿch, také çlenovére-
dakce se 8rozebêhnou; do rûznÿch koutû
republikyçi svêtaa budouodpoçívat. Proto
dnes dostáváte do rukou dvojçíslo Na¿eho
mêstaap‡í¿tíçíslovyjdeaæ22. srpna. Mimo
jinév nêmnajdeteúplnÿprogramhlavních
dnûSvitavskÿchletníchslavností s tradiçní
poutí ke sv. Jiljí.

P‡ejeme Vámi námpêknélétoatunej-
bájeçnêj¿í dovolenou.

Zaredakci J. Svobodová

DNES ÇTëTE:• Vyhodnocení ¿kolního roku • Zjed-
nání radyazastupitelstva • ¢koly
informují • Radyp‡edodjezdemna
dovolenou • Pozvánkana!volejba-
lovéléto$ • Tipnaprázdninovÿvÿ-
let • Kulturníkalendá‡LUCERNA

NEP”EHLÉDNëTE!
LIKO Svitavy, a. s. upozorñuje obçany,
æe svoz odpadu p‡ipadající na pátek
5. çervence(státní svátek)sep‡esou-
vá na çtvrtek4. çervence.
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MêstoSvitavyjez‡izovatelempêti úplnÿch
základních¿kol s právní subjektivitou,jedné
neúplnézákladní¿kolybezprávnísubjektivity
(v Laçnovê), osmi mate‡skÿch¿kol, z nichæ
jednajespeciální prodêti s kombinací posti-
æení, jednésamostatné¿kolníjídelnyataké
Základní umêlecké ¿koly. Oprovoz, údræbu
aopravyv¿echtêchtoza‡ízení sestaráodbor
¿kolství, kultury, sociálních vêcí azdravot-
nictví spolus odboremmêstskéhostavitele.

Od poçátku çervnaroku 2001 do konce
kvêtnaroku2002nav¿têvovalop‡ed¿kolní za-
‡ízení okolo pêti set dêtí. Dalo byse‡íci, æe
sezastavil p‡edpokládanÿúbytekdêtí, av¿ak
tatoskuteçnostjezpûsobenanárûstemodkla-
dûpovinné¿kolní docházky. Dêtitakzûstáva-
jí v mate‡skÿch¿koláchapokles sevÿraznêji
projevujevzákladních¿kolách. Dozákladních
¿kol nastoupilo 1. zá‡í 2001 celkem1.973æá-
kû(poprvéjejichpoçet klesl poddvatisíce),

z nich bylo 295 dêtí dojíædêjícíchz okolních
sedmnácti obcí, nejvícez Vendolí (66dêtí),
z Dêt‡ichova(48) a Koclí‡ova(44).

Vprávê skonçeném¿kolnímroce proved-
la Çeská¿kolní inspekce ¿et‡ení ve çty‡ech
základních¿koláchavjedné mate‡ské¿kole.
První komplexníinspekceprobêhlavzáklad-
ní¿kolev Laçnovê. Zprávaovÿsledkuhodno-
tí úroveñvoblasti vzdêlávání vesledovanÿch
p‡edmêtechjakocelkovênadprûmêrnou, çin-
nost ¿kolní druæinyjako vynikající, úroveñ
podmínekpro vzdêlávání oznaçujezavelmi
dobrou. Dále konstatuje, æe technickÿ stav
¿kolya podmínkyprovozuv ní umoæñují bez-
peçnÿprovoz, ¿kolní prost‡edíjeçisté, upra-
vené a podporuje nadálezájemrodiçûoza-
psání dêtí do této ¿koly. Druhá komplexní
inspekceprobêhlavzákladní¿kolenanámês-
tí Míru. Vÿchovnê vzdêlávací çinnost první-
hoi druhého stupnêje závêreçnouzprávou
hodnocena jako velmi dobrá, také ¿kolní
druæinai celkové podmínkyvzdêláváníjsou
hodnocenyjakovelmi dobré. Orientaçní in-
spekceprobêhlav mate‡ské¿kolenaùvozu.
Zdezprávavesvémzávêruzdûrazñujevÿraz-
nézlep¿ení materiálníchpodmínekproçin-
nosttohoto p‡ed¿kolníhoza‡ízení. Vjarních
mêsících2002realizovalaÇ¢Ije¿têinspekce

v Z¢ Sokolovská a Z¢ Riegrova. Zprávyza-
tímnejsou k dispozici.

Bêhemsledovanéhoobdobíseda‡ilozlep-
¿ovat vnit‡ní prost‡edí ve v¿echza‡ízeních,
v údræbê byl opêt kladen dûraz na opravy
a úpravy, které vedouktrvalÿmúsporámve
spot‡ebê v¿ech druhû energií. Na opravy
aúdræbuve¿kolskÿchza‡ízeníchbylyvynalo-
æenyvíce neæt‡i milionykorun, ztoho milion
apûl v mate‡skÿch¿kolách, zbytek vzáklad-
ních¿kolácha¿kolníjídelnênaulici Milady
Horákové. Nejvêt¿ímzásahemdo rozpoçtu
bylapojistnáudálostv mate‡ské¿kolenaulici
MiladyHorákové, kdyævçervenci 2001 do¿lo
poprûtræi kvyplaveníceléhopavilonu¿kolky.
Jenomstavební úpravy si vyæádaly çástku
p‡esahujícít‡i stapadesáttisíckorun, dal¿ích
témê‡ dvê stêtisíc bylo pouæito na po‡ízení
novéhovybavení, kterénahradilotozniçené
çi po¿kozené.

Vpersonálnímobsazení funkcí ‡editelû
a‡editelek mate‡skÿchi základních¿kol do-
¿lovuplynulémobdobí kjedinézmênê, kdyæ
kleto¿nímu31. b‡eznuode¿el navlastníæá-
dost Mgr. Pavel Strni¿têa‡editelkouzáklad-
ní ¿koly na Felberovê ulici byla na dobu do
novéhokonkurzujmenovánaMgr. Eli¿kaHart-
manová. Po konkursujmenovanÿnovÿ‡editel
má nastoupit k 1. srpnut.r.

Po celÿ ¿kolní rok pokraçovaly v¿echny
aktivity smê‡ující k prohloubení prevence
v¿echnegativníchjevûudêtí a mládeæe. Roz-
víjeny byly volnoçasové aktivity pro dêti, jak
najednotlivÿch ¿kolách, tak prost‡ednictvím
jinÿchorganizací(sportovní kluby, NadaceJo-
sefaPlívy, obçanskásdruæení). Se¿kolami úzce
spolupracuje koordinátor prevence kriminali-
tyazaji¿ƒujenávaznostnakomiseradymêsta.

P‡estoæeopravya8zvelebování;¿kolskÿch
za‡ízení probíhají prûbêænê,jejichp‡eváæná
çástjesmê‡ovánadoobdobí hlavníchprázd-
nin. Harmonogrampracíjestanoventak, aby
v¿echnaza‡ízení ve mêstê bylak 1. zá‡í 2002
p‡ipravenazahájit provoz.

Pronovÿ¿kolnírokjsouv¿echny mate‡ské
¿kolynaplnêny. Vÿjimkouje M¢naulici Marie
Majerové, kdejeje¿tê dvacet volnÿch míst.
Zcelkového poçtu umístênÿch dêtí zûstává

Jak jsme voliliPro volby do Poslanecké snêmov-
ny Parlamentu ÇRbylo ve Svitavách
zapsánovseznamucelkem13.826vo-
liçû. Volebsezúçastnilo 7.606voliçû
(tj. 55,1 %) a odevzdánobylo 7.579
platnÿchhlasû.

Politickéstrany, hnutí akoaliceve mês-
têzískalynásledující poçtyplatnÿchhlasû:
ÇSSD 2605 =34,37 %
ODS 1579 =20,83 %
KSÇM 1514 =19,97 %
Koalice KDU-ÇSL, US-DEU 885 =11,67 %
Stranazelenÿch 319 = 4,20 %
Sdruæenínezávislÿch 279 = 3,68 %
Nadêje 70 = 0,92 %
Republikáni MiroslavaSládka 70 = 0,92 %
Çeskástrananárodnêsociální 54 = 0,71 %
Stranazaæivotníjistoty 39 = 0,51 %
PravÿBlok 36 = 0,47 %
Stranavenkova 30 = 0,39 %
Obçanskádemokratickáaliance 26 = 0,34 %
Cestazmêny 17 = 0,22 %
Republikáni 15 = 0,19 %
Volbaprobudoucnost 12 = 0,15 %
Humanistickáaliance 9 = 0,11 %
Národnêsocialistickástrana 9 = 0,11 %
Stranazdravéhorozumu 8 = 0,10 %
Demokratickáliga 2 = 0,02 %
Çeskápravice 1 = 0,01 %

Zdroj: www.volby.cz

v mate‡skÿch¿kolácho 50dêtí více neæ v mi-
nulémroce. Tosouvisí zejménas odkladem
povinné ¿kolní docházky, jejímæ dûvodem
jsouzhor¿ující sevÿslovnost a komunikativ-
ní schopnosti dêtí a vy¿¿í poçet tzv. hyper-
aktivních dêtí.

Do prvníchroçníkûzákladních¿kol na-
stoupí 1. zá‡í p‡ibliænê190dêtí. P‡esnÿpoçet
vsouçasné dobê není znám, protoæe je¿tê
probíhají ‡ízení o odkladu ¿kolní docházky.
Jistéaleje, æena¿koláchbudeotev‡enoosm
prvnícht‡íd.

¢koly se podle sdêlení ‡editelû potÿkají
s nedostatkemkvali&kovanÿchuçitelû, zvlá¿-
tê cizíchjazykû.

Vespolupráci s vedenímSpeciální ¿koly
ve Svitavách se poda‡ilo realizovat projekt
p‡ípravnÿchroçníkû pro dêti z odli¿ného so-
ciokulturníhoprost‡edí. Vybavení dvounovÿch
uçebenbylopo‡ízenozaprost‡edkyz grantu
Ministerstvavnitra ÇR.

Zprávuovyhodnoceníkonçícího¿kolního
rokuap‡ipravenosti nového¿kolníhorokupro-
jednávárada mêstaanáslednêi zastupitelstvo
kaædoroçnêv çervnu. Tatojednání askuteç-
nost, æeseprokaædÿdal¿írokzvy¿uje mnoæ-
ství &nançních prost‡edkû naopravy, údræbu
azlep¿ovánívybaveníjednotlivÿchza‡ízení,
dokládátrvalÿzájemobouorgánûo vytvá‡e-
ní p‡íznivÿchpodmínekve v¿ech¿kolskÿch
za‡ízeních. J. Petr

¢kolnírokskonçil,novÿsep‡ipravuje

Vp‡í¿tímkalendá‡nímroce byse mêladoçkat opravymate‡ská¿kolav Laçnovê(oprava
fasádyazateplení, repase oken).
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Poté, corozboryhospoda‡ení mêstaajím
z‡ízenÿchorganizací projednalarada mêsta,
jednaloo nichtakézastupitelstvo. Bez p‡ipo-
mínekbylyvÿsledkyhospoda‡eníschváleny,
stejnêjako návrh na &nançní vypo‡ádání
anávrhnarozdêlenívÿsledkuhospoda‡ení.
V¿echny materiálytaké projednal &nançní
vÿbor a nemêl k nim p‡ipomínky; kladnê
zhodnotil nízkoudluhovousluæbu, kterádává
p‡edpoklad k p‡ijetí dal¿ích dotaçních ti-
tulûze státníhorozpoçtuneboz fondû EU.

Zdroje &nançního vypo‡ádání tvo‡í zû-
statekbêænÿchúçtûk 31. 12. 2001 vevÿ¿i
26.961.000 Kç a podílovélisty v hodnotê
21.950.000Kç. P‡edmêtem&nançníhovypo-
‡ádáníjenaprvnímmístêvypo‡ádánís okres-
nímú‡adem, jemuæje nutno vrátit nevyçer-
panédotace(celkem2.924.100Kç). Zbytek
jepak moænopouæít vleto¿nímroce. Doroz-
poçtu2002jiæ bylozapojenop‡es 25 milionû
korun, krozdêlení zbylo 15.027.800 Kç.

Podleusnesenízastupitelstvavúnoruab‡ez-
nu bylo z této çástkyjiæ 8ukrojeno; nêco
p‡es çty‡i miliony(nap‡. milionnastudii
vyuæití území technickÿch sluæeb mêsta
a dva milionyna‡e¿ení havárií v nemocni-
ci) a podleschválenéhonávrhubudouzbÿ-
vající prost‡edkypouæitytakto: pêt milionû
nazakoupení budovy pro vymístêní TSMS
z areálunaTGM35a naopravuzakoupené
budovy; 1.340.000 Kç nadal¿í opravy, p‡e-
váænêhavarijní (v Z¢ Riegrova, v budovách
Mêù, v Ottendorferovê domê, na çistírnê
odpadníchvod); 300tisícnazvÿ¿ení kapa-
citykanalizace naulici Ma‡ákovê; otémê‡
1.200.000 Kç budoupovÿ¿enyrozpoçtyna
mzdyvsouvislosti s úpravou mzdovÿchtari-
fûod1. 3. 2002(pracovníkûmMêù, mêstské
policie, çlenûmzastupitelstva, pracovníkûm
Penzionu). Zûstatek ve vÿ¿i 3.174.000 Kç
budeponechánjakorezervanavÿdajespo-
jené s reformouve‡ejné správy.

Vÿsledkyhospoda‡enímêsta
Z JE D N ÅN ï RAD Y A ZASTU P I TE LSTVA M ë STA

Svitavabudeupravena
na padesátiletou vodu

Jako mimo‡ádnÿbodbylanajednání za-
stupitelstvaza‡azena problematika úpravy
koryta‡ekySvitavy, která mábÿt provedena
vrámci II. etapybudování protipovodñovÿch
opat‡ení. ùçelemtéto etapyje zvÿ¿it prû-
toçnost koryta ‡eky a mostû a mostkû na
‡ecev úsekuodsvêtelnék‡iæovatkypohra-
nici s Hradcemnad Svitavou.

Zástupci Povodí Moravy, s. p. a projek-
çní kancelá‡e AQUATIS Brno, a. s. navrhli
protipovodñovouochranuvtomtoúsekuna
vodupadesátiletou, s tím, æenavræenáúpra-
vavbudoucnunesmí vylouçit moænost zvÿ-
¿ení ochranypomocí dal¿íchopat‡ení. (Zde
jenutnopoznamenat, æepovodeñvroce1997
byla klasi&kována na úroveñ padesátileté
vody.) Çlenyzastupitelstvaseznámilii s dal¿í-
mi nutnÿmi úpravami, kterÿmijsounap‡íklad
zaklenutítokupodsvêtelnouk‡iæovatkou(je
pouze na pêtiletou vodu) asníæenÿ prûtok
podbudovouinternátuSOUa UnaBrnênské
ulici. P‡edloæenÿ návrhzastupitelé schvá-
lili. Podle slovzástupce Povodí Moravy by
práce mohlyzaçítje¿têletos, bude-li vças
dokonçenprojekt. Zapravdêpodobnêj¿í ale
oznaçil zahájení aæ v p‡í¿tímroce.

Na 1. a 2. listopad vyhlásil prezident
republikyvolbydoobecníchzastupitelstev.
Podle harmonogramujejich p‡ípravy musí
stávající zastupitelstvo nejpozdêji 85 dnû
p‡edednemvolebstanovit, kolikçlenûbude
mítzastupitelstvovp‡í¿tímvolebnímobdobí.

Protoæe do stanovené zákonné lhûty, jíæje
8. srpen 2002, není plánováno æádnéjed-
nání zastupitelstva, kvêtnové zastupitelstvo
vsouladuseznênímzákonaoobcíchstano-
vilo, æe p‡í¿tí zastupitelstvo bude mít opêt
26çlenû.

Jednyvolbyjsou zanámi, druhép‡ednámi

Tolikkorunpodlelaickéhopropoçtuspo-
lykají vÿherní hrací p‡ístrojejenomveSvita-
vách(jejichcelkemosmdesát sedm). Pro-
vozovatelétêchtop‡ístrojûtotiæ odvádêjí ¿est
aæ osmprocent ze svého çistého zisku na
ve‡ejnêprospê¿néúçelyapodlezákonaolo-
teriíchapodobnÿchhrách(ç. 202/1990Sb.)
jsoutyto peníze p‡íjmemobce, kde p‡ístroje
jsou umístêny. Zaloñskÿrok çiní çást vÿ-
têæku, odvádênádorozpoçtu mêsta, celkem
milionpêt set tisíc korun. Pomineme-li, æe

provozovatelé jistê mají nêjaké náklady
avezmeme-li uvedenouçástkuza¿est pro-
cent toho, co bylo do automatû 8nastrká-
no;, pakjednoduchÿmpropoçtemzjistíme,
æe ve Svitavách se na automatech za rok
prosázelovícneædvacet pêt milionûkorun.
Veskuteçnostito muselobÿt podstatnêvíc.

Zçástky, kterou obdræí mêsto Svitavy,
bude770tisícdánodooblasti ¿kolství, 450ti-
síc do oblasti kulturních, sportovníchaspol-
kovÿchaktivit a290tisícdooblasti sociální.

Dennê témê‡sedmdesáttisíc

Kotelna se
zmênína po¿tu
Vrámci majetkoprávních úkonû byl

schválenprodej 22bytû, p‡eváænêvrevitali-
zovanÿchdomech. Sedmztêchtobytûbylo
prodánojinÿmzájemcûmsestávajícími ná-
jemníky; p‡eváænê sejednalo o byty 1 +1
av p‡ípadech, kdystávající nájemnícijsou
star¿í 70let, jejimsmlouvouzaji¿têno do-
æivotní uæívání bytu. Nájemcûm56 bytû
v domech Na Vêjí‡i 2, 4, 6, 8 byl schválen
prodej bytûzacenupodílunapozemkustím,
æebudouuzav‡enysmlouvyo budoucísmlou-
vêo prodeji bytuaspoluvlastnickéhopodílu
na pozemku asmlouvy o budoucí smlouvê
o z‡ízení vêcného b‡emene, spoçívajícího
v právuvedení rozvodûteplaateplé vody
a právup‡ístupuzaúçelemoprava údræby.

Schválenbyltaképrodej polovinyobjektu
bÿvalékotelnyvsídli¿ti LányÇesképo¿tê, a. s.
Praha, kteráji chce p‡ebudovat na po¿tu.
Mêstozakotelnuobdræí dva milionykorun.

Zastupitelstvoneschváliloprodej teniso-
véhokurtup‡i Poliçskéulici, ojehoæ koupi
usilovalo více zájemcû, aodloæilo projed-
nání æádosti spoleçnosti AURIXZL, s. r. o.
Svitavyo prodej pozemkuvprostoruKomen-
skéhonámêstí dodoby, neæbudezpracována
studie pro odstavné parkovi¿tê za p‡eloækou
‡eky(na místê bÿvaléI. Z¢).

Volbydoparlamentu- çlenovékomisevsedmémvolebnímokrskusep‡ipravujínaotev‡enívo-
lební místnosti.

Stranu 3 a 4p‡ipravilaJ. Svobodová
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Podêkováníjubilantovi.
Vpondêlí3. çervnasevesvatebníob‡adní
síni konala maláslavnost. Dopamêtní
knihy mêstabylzapsánvÿznamnÿsvitav-
skÿfotograf, panJosefÇermák, kterÿkon-
cem kvêtna oslavil své 75. narozeniny.
Blahop‡át mup‡i¿li v¿ichni çlenovérady
mêsta.

Z JE D N ÅN ï RAD Y A ZASTU P I TE LSTVA M ë STA

Jiæ v minulémNa¿emmêstêjsme psali
oroçencea uvedli z ní nêkteréúdaje. Zastu-
pitelé p‡i projednávání této zprávy diskuto-
vali o nêkterÿchdal¿íchproblémech, z nichæ
nêkteréjsou ménêzávaæné,jinévíce, v¿ech-
ny ale zaslouæí pozornost asnahuo‡e¿ení.

Ktêmzávaænêj¿ímlze za‡adit námêt
MUDr. ¢efrny, aby se uvaæovalo o moænosti
upravit dno koryta‡eky Svitavytak, abysetam
nic nezachycovalo a mohlo se ças odçasu pro-
pláchnoutavyçistit. Zazávaænoubylaoznaçena
i pot‡ebaodstranitzbÿvajícízaústêníkanalizace
do ‡eky z dosud nezji¿tênÿch objektû, coæje
problémnejentechnickÿ, alei majetkoprávní.

NaStezce k pramenûm‡ekySvitavy, kte-
rájako celekje hodnocena velmi dob‡e, se
projevila 8vadanakráse; vtom, æe samotná
cesta márûznoukvalituaje nutnoji upravit
zejménav úsekuuspodníhorybníkaodhrá-
ze kzahrádkám.

Mezi hodnêzávaæné problémypat‡í p‡ede-
v¿ímty, kdyobçanéjsounadmíruobtêæováni
provozemvÿrobních&rem. Dlouze nap‡íklad
bylarozebíránaotázkastíæností obyvatel ulice
Vítêzné a dal¿ích na Kovolijeckou huƒ, s níæ
uæ ¿est let vedouspory ve vêci zneçi¿ƒová-
ní prost‡edí hlukem, prachemapachem. Na
otázkup‡ítomnÿchobçanûz tétoçásti, copro
nê mêsto udêlá, odpovêdêl starosta Václav
Koukal. ”ekl, æe Kovolijeckáhuƒpat‡í podle
zákonao ovzdu¿í dokategorievelkÿchzdrojû
zneçi¿ƒováníovzdu¿í, kterÿspadádopûsobnos-
ti Çeskéinspekce æivotního prost‡edí (ÇIÆP),

coæ potvrdiloi ministerstvo proæivotní pro-
st‡edí. Mêsto do této kompetence nemûæe
zasahovat a nelzetedyobviñovat mêsto a pra-
covníky mêstského ú‡aduz neçinnosti. (Pozn.
redakce: Zjistili jsme, æe spoleçnost vroce
2002obdræelaodÇIÆPpokutuvevÿ¿i dvacet
tisíc korun za poru¿ení zákona o odpadech.)
Protoæe ale mêsto má zájemna ‡e¿ení, bylo
dohodnuto, æe poæádákompetentní organiza-
ce o posouzení souçasného stavu

Pan Zámeçníktaké opakovanê upozornil
na problémnoçního hlukuz pily na Praæské
ulici, kterÿ obtêæuje obyvatele zejména síd-
li¿têrodinnÿchdomkûp‡i Poliçskéulici. Kri-
tickáslovazaznêlavûçi postupu OHS, kdyna
podnêtobçanûkprovedení kontrolsicesdêlila,
æekontroluprovedeasi za mêsíc, o vÿsledku
mê‡eníaostanovenÿchopat‡eníchsealeobça-
né uæ nedozvêdêli. Mê‡ení se údajnê uskuteç-
nilo v dobê, kdy vítr vanul opaçnÿmsmêrem
ajinéseuæneuskuteçnilo. Atakkládyi nadále
padají aduní celé noci, vçetnêsobot anedêlí.

Za dal¿í problémbyly oznaçeny zábavy
navolnÿchprostranstvích. Oproti d‡ívêj¿kuse
vÿraznêzvÿ¿ilahlasitost produkcí a dnes oblí-
bené hudební æánry obtêæují zejména rytmic-
kÿmdunênímreproduktorû, kterézpûsobuje
ot‡esyi pomêrnê vzdálenÿchbudov.

Vzávêru diskuse bylo konstatováno, æe
obtêæování hlukembude ‡e¿eno v p‡ipravo-
vané vyhlá¿ce mêsta.

(Kproblémutakéçlánek !Obtêæování
hlukemv na¿emmêstê$ nastranê6 a 7.)

Stavæivotního prost‡edí

Svitavskÿ Automotoklubobdræí od mêsta
p‡íspêvek vcelkové vÿ¿i t‡icet tisíc korun.
Ztohodvêt‡etinynaúdræbubudovaza‡ízení
plochodráæníhostadionu8Cihelna;azbytek
naçinnost klubu. Plánovanéopravyzahrnují
opravu st‡echy, vÿmênu okapovÿch ælabû
asvodû, opravuanátêr malétribunyprodivá-
ky, opravulaviçekapovrchovouúpravudepa.

Pro Modelklubbylaschválenavy¿¿í çást-
ka p‡íspêvku - sto tisíc korun. Modelklub
hodlá v areálu modelá‡ského stadionu (mi-
mochodemjednohoze dvouvrepublice) za
osmset tisíc korun postavit p‡ízemní budo-
vu, v níæ budou p‡edev¿ímdílny, dále sklad
modelá‡ského materiálu, spoleçenská míst-
nost astanovi¿têrozhodçích. Poskytnutí p‡í-
spêvkuzastupitelépodmínilitím, æenad‡íze-
nÿmorgánemAutomotoklubu bude stavba
schválenaa poskytnuta dotace.

Finançní p‡íspêvek stotisíc korun obdræí
takéTêlovÿchovnájednotaSvitavynarealizaci
akce8Zavlaæování plochstadionu Míru;adal-
¿íchpadesáttisícjíbudeposkytnutojakopûjçka
sesplatností dokonceçervnaroku2004aúro-
çenímvevÿ¿i prûmêrnédiskontnísazbyÇNB.

Deset tisíc korunobdræí Dûmdêtí a mlá-
deæe naúhraduvÿdajûspojenÿchs po‡ádá-
nímkulturnêsportovníhoodpoledneprodêti
v areálu rybníka Rosniçka, dal¿ích deset
tisíc místní organizace Sdruæení pro pomoc
mentálnê postiæenÿm na úhradu nákladû
spojenÿch s po‡ádánímdvou akcí, které se
uskuteçní ve2. pololetíroku. T‡i tisícekorun
obdræí svitavskáfolkováskupina8Dovêtru;
naúhradunákladûspojenÿchs úçastí kape-
lynacelostátní p‡ehlídce Porta2002v Plzni
(doprava a ubytování kapely).

Pêt tisíc korunobdræí obçanské sdruæení
Zdravotní klaun Praha na po‡ízení pomûcek
a kostÿmûproklauny, hraçeka dárkûprodêti
anapokrytíostatníchnákladûspojenÿchs pro-
gramem. Poslánímsdruæeníjeformouhumor-
nÿch klaunskÿch scének podpo‡it celkovÿ
psychickÿ azdravotní stav dêtí léçenÿch
v nemocnicích. Tato metodaje bêænáv‡adê
evropskÿchstátû, v Çeskérepublicesdruæení
spolupracuje se t‡inácti nemocnicemi. Pat‡í
mezi nêi nemocnicesvitavskáa primá‡zdej-
¿ího dêtského oddêlení hodnotí pûsobení
profesionálního klaunavelice kladnê.

Schválenyfinançníp‡íspêvky

Maximálnízákladní mêsíçní nájemné
z bytu se vÿmêremministerstva &nancí
proobdobí od1. çervencedo31. prosin-
ce2002zvy¿ujekoe&cientemvevÿ¿i 1,04.
Obce nemají podle nové právní úpravy
moænost stanovenÿ koe&cient vlastním
opat‡ením(vyhlá¿kou) mênita nemajíani
moænostrozhodovat otom, zdastanovenÿ
koe&cient rûstu, kterÿ vyjad‡uje maxi-
mální hranici rûstu nájemného, ostatní
vlastníci domûvobci vyuæijí v plnévÿ¿i
çi nikoliv. Ubytûv majetkuobcese ná-
jemnétímtokoe&cientemp‡epoçteasaz-
by se zvy¿ují takto: u bytû I. kategorie
z 15,79 na 16,42 Kç/m2, u bytû II. ka-
tegorie z 11,85 na 12,32 Kç/m2, u bytû
III. kategoriez 9,20na9,57 Kç/m2auby-
tûIV. kategorie z 6,56 na 6,82 Kç/m2.

Novê se od 1. çervence do obytné
plochybytuzapoçítáváceláplocha míst-
ností, které nájemce vÿhradnê uæívá
a u nichæ se doposudzapoçítávala pou-
ze polovina plochy - nap‡íklad sklepy,
koupelny a WC. Jednou polovinou bu-
doui nadálezapoçítáványplochylodæií,
balkonû, sklepûasklepních kójí.

Novouvÿ¿i nájemnéhooznámí bytovÿ
odbor Mêùv¿emnájemcûmobecníchby-
tûpísemnê, atoformouzmênovéhoevi-
dençníholistu.

O çty‡i procenta
vzroste nájemné
vmêstskÿchbytech
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Ve dnech22. 5. - 26. 5. 2002 si pedago-
govézeSpeciální ¿kolyveSvitaváchp‡ipra-
vili ¢koluv p‡írodê. Tentorehabilitaçnê-
relaxaçní pobyt seuskuteçnil veSvojanovê
u Moravské T‡ebové. Ubytování bylozaji¿-
tênovrekreaçnímza‡ízení Mírovka man-
æelû Zezulovÿch.

Pobyt v p‡ekrásnémkraji se uskuteçnil
jiæ po druhé. Byl doplnênrekreaçníjízdou
na koni, kterouzajistil pan Novotnÿs p‡e-
krásnÿm(a hlavnê hodnÿm) konêmBarçou.
Tímtobychommuchtêli podêkovatzaocho-
tu a práci, kterou mêl kolemtéto aktivity.

Kaædÿ den se v dopoledních hodinách
vyuçovalo. Av¿ak krásné poçasí svádêlo
bÿt conejvícevenku. Dvakrát dennêprobí-
halajízda na koni s rehabilitaçními cviky.

Odpoledne byl kaædÿ den p‡ipraven pro-
grampro dêti arodiçe. Jednouto bylo hle-
dání pokladu, podruhévêdomostní brannÿ
závod. Vydalijsmesei navÿlet donedaleké-
ho Maletína. V¿echny dêti tyto akce zvládly
s velkÿmnad¿ením. Dvakrát sep‡ipraviltá-
boráks opékánímbu‡tûa hrou na kytaru.

Stravování bylozaji¿tênopêtkrát dennê
i s pitnÿmreæimem. V¿e bylojakov domá-
címprost‡edí. Proto bychomchtêli podê-
kovat manæelûmZezulovÿm, kte‡í se o nás
velmi pêknê starali. P‡ipravili pro dêti po-
háry, na poçest sváteçníkûv na¿í ¿kole.

Tÿdenubêhljakovodaa nastalolouçení
s p‡ekrásnou p‡írodou. Dêtema doufáme,
æei rodiçûmsetÿdenv p‡írodêlíbil.

Kolektiv pracovníkû P¢ Svitavy

¢kola vp‡írodê s jízdou na koni P‡eçetli jsmeZaçínajíprázdniny, rodiçe, æácii uçitelé
seohlíæejízauplynulÿm¿kolnímrokem. Tato
chvílejevhodnák malémuzamy¿lenínadtroj-
jedinÿmvztahemrodiçe- dêti - ¿kola. Zajíma-
vÿpohledposkytljedennejmenovanÿ‡editel
americké¿koly,jehoæotev‡enÿdopis upravil
azve‡ejnil mêsíçník RODINAA¢KOLA:

OTEV”EN¥DOPIS
RODIÇªMM¥CH724 DëTï.
Procviçítesi se mnoutrochu matematiky?

Kdoponese odpovêdnost celÿch 138 hodin?
Uvaæujme otomto matematickémproblému
spoleçnê. 7x 24 = 168. Tÿden má 7dní,
den24hodin. ¢kolnítÿden Va¿eho dítêtese-
stávávprûmêruze 6hodinza denv bêæném
pêtidennímtÿdnu. 6x 5 =30hodinve¿kole.

Vtêchto30hodinách mnohoz Váspoklá-
dána¿e uçitelezodpovêdnénejenzastudijní
vÿsledkyVa¿eho dítête, aletakézajehoemo-
cionální asociálnírûst. Pokudzde dítêsnídá
i obêdvá, moænási myslíte, æe ¿kolaje také
zodpovêdnázajehofyzickÿvÿvoj.
Bÿt zodpovêdnÿvt‡icetihodinovémtÿdnu

zastudijní, sociální, emocionálníifyzickÿvÿvoj
Va¿ehodítêtejedocelavelkávÿzva. Na¿i uçitelé
tuto vÿzvup‡ijímají, i kdyæv nêkterÿchp‡ípa-
dechbybylot‡ebazázraku. Moæná, æebynêkte‡í
uçitelé mêli bÿt nazÿváni !dêlníci zázrakû$.
Pokudmámenést odpovêdnostvt‡icetiho-

dinovémtÿdnuzatakvelkÿrûst Va¿ehodítête,
co mûæeme my- !dêlnícizázrakû$- oçekávat
od Vás, rodiçû? Pokraçujme v matematice.
168- 30 =138hodin. Têchto 138hodinje
Va¿ich, v nich mûæete ovlivnit svédítêv dob-
rém, nebovezlém. Jakjetrávíte?
Jep‡imê‡enéoçekávat, æe:

- dohlédnetenato, abyVa¿edítêmêlo 70ho-
dinspánkutÿdnê? Tojeprûmêrnêjen10ho-
dindennê. Zbÿvávám68hodin.
- seposadítesesvÿmi dêtmi alespoñkjedno-
mujídlu dennêapomûæetejimzískat dobré
stolovací návyky? To by mohlo zabrat dal¿í
hodinukaædÿden, zvlá¿ƒkdyæVámVa¿e dítê
potompomûæes nádobím. Zbÿvá 61 hodin.
- dohlédnete nato, abyVa¿edítêtrávilo mini-
málnê5hodintÿdnêp‡ípravounavyuçování?
Zbÿvá 56hodin.
- strávíte minimálnê3hodinytÿdnêtím, æe
budete svému dítêti p‡íklademaposkytnete
mu p‡íleæitost bÿt zdvo‡ilé, spolupracující,
ohleduplnéapeçlivé?
-vênujete3zezbÿvajících53hodintÿdnêtomu,
abyste si s dítêtemçetli, ¿li na procházku,
smáli sesním?

Stále Vámje¿têzbÿvá 50hodin, ve kte-
rÿchmûæetesvédítêovlivnit, pomoci murozvíjet
se. Tojeskorodvakráttolik, neæmajíkdispozici
na¿i !dêlníci zázrakû$. Vraƒmese doreality.
Na¿i uçitelé nejsouæádní!dêlníci zázrakû$.
Anijedenznichbysi nep‡ipisovaljedineçnou
zásluhunaúspêchu, kterého Va¿edítêdosáhne.
P‡estosenêkte‡írodiçesnaæíoto, abyseuçitelé
cítili vinnízanedostatek úspêchujejichdítête.
Taktedy, na¿i uçitelénemohouza30ho-

dindokázatto, co Vynedokáæeteza138hodin!
Pokraçování nastr. 6

Taktakhle nêjak by se dal nazvat pro-
jekt vychovatelek, paní Betlachové a paní
Barto¿ové, projednu ze zajímavÿch prací
ve¿kolní druæinênaZákladní¿koleSvitavy
- Laçnov pro ¿kolní rok 2001/2002.

Vædyjednu st‡edu v mêsíci, kdy mají
dêti prodlouæenou druæinu do sedmnácti
hodin, s úspêchemva‡ily, smaæily a pekly.
Samydêti se domlouvalyco budou8kuch-
tit;, samysi v¿e nakoupilyasamyv¿e pod
dozoremvychovatelek vytvá‡ely. Takæe na

stolech se pak objevilyrûzné saláty, chle-
bíçky, chuƒovky, gulá¿e, polévky, buchty,
bublaniny, perníky, poháry, vánoçní aveli-
konoçní cukroví. Nakonec vædys velikou
chutí v¿e spo‡ádaly.

Domníváme se, æe takto vedená práce
ve¿kolní druæinêjeprodêti dalekozajíma-
vêj¿í a mápronêp‡ínosi dobudoucna. Pro
p‡í¿tírokchystámepokraçování, a protoi do
p‡í¿tíhorokup‡ejemev¿em8Dobrouchuƒ;.

Mgr. Zdena Veiglová

Va‡ím, va‡í¿, va‡íme!
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Ekologické projekty
na gymnáziu

Vposledníchdvouletechsestudenti svi-
tavskéhogymnáziazapojili doçty‡ projektû
ekologickéhosdruæení Terezav Praze. Vloñ-
ském¿kolnímroce çty‡i pracovní skupiny
sledovalyvprojektu8Ozon;koncentraci p‡í-
zemníhoozonuveSvitavách, Semanínêa Ro-
hozné. Studenti pêstovali speciálnêvy¿lechtê-
nouodrûdutabákuav¿ímali si zmênnajeho
listech. Dal¿íçty‡i skupinysi pakvybralyprá-
ci vprojektu8Jakse mají smrky?;avlesích
u Koclí‡ova, Semanína, Rohozné aSvojanova
hodnotily mírupo¿kození smrkovÿchporostû.

Vtomto¿kolnímrocezaujal nejvícepro-
jekt 8Li¿ejníky;. VeSvitavách, Banínêa Ro-
hozné studovalo celkempêt skupin vÿskyt
rûznÿchdruhûli¿ejníkûnakmenechstromû.
Poslednímprojektem, dokteréhosena¿i stu-
denti zapojili, byl projekt 8Kyselé de¿tê;, ve
kterémse zabÿvali mê‡enímkyselosti pod-
zimníchsráæekve Svitavácha Semanínê.

Zev¿echdevatenácti studentûzapojenÿch
doprojektûbylynejaktivnêj¿ístudentkykvin-
ty BJitka Kopeckáz Rohozné(çty‡i projekty)
astudentkaII. BJanaSmolováze Semanína
(3 projekty).

V¿echny ekologické projekty nabízejí
úçastníkûmpomocí vlastníhosledování, mê-
‡ení, prácevterénuahodnoceníkromêjiného
i poznání urçité míry astavu na¿eho æivot-
ního prost‡edí. Souçástí prácei vÿsledkûje
vypracování závêreçné zprávy adoplñkovÿch
úkolû. Závaænost získanÿch vÿsledkû vpro-
jektechpodporujei skuteçnost, æe se naje-
jichzpracování podílejíi odbornéorganizace,
vysoké ¿koly a ústavy Çeskérepubliky.

Vÿsledky, které majízobrazit stavsloæek
æivotního prost‡edí, se na rûznÿch místech
na¿í zkoumané oblasti li¿í. Vnêkterÿchpa-
rametrechzneçi¿têní pat‡íme mezi prûmêrnê
zneçi¿têné oblasti. Vjinÿchukazatelíchpak
dosahujeme radostnêj¿íchzávêrû. V¿echny
projekty jsou plnê hrazeny z prost‡edkû
Sdruæení rodiçû a p‡átel Gymnázia Svitavy.
Jemui v¿emdoprojektuzapojenÿmstuden-
tûmpat‡í podêkování.

Mgr. Ji‡í Mach
uçitel biologie a chemie

P‡eçetli jsme
Pokraçování ze str. 5
Myslím, æejep‡imê‡enéoçekávat, æe:

-sepostaráteoto, abyVa¿edítêmêlonáleæitÿ
odpoçinek(10hodinkaædounoc),jedlovhodné
jídlo aobdræelo náleæitépouçení ostolování,
- dohlédnete nato, aby Va¿e dítêtrávilo mi-
nimálnê5hodintÿdnêp‡ípravoudo¿koly,
- se Va¿e dítêuçíod Vás, cojetospolupráce,
cotoznamenábÿtzdvo‡ilÿa mnohorûznÿch
zpûsobû,jakprojevit ohleduplnost k druhÿm,
- veçer bêhem¿kolních dnû vypnete televizi
astrávítetentoçaspomáháníms úkoly, çtením,
mluvením, smíchemahrous Va¿imi dêtmi.

Prosím, p‡emÿ¿lejtepeçlivêo Va¿empodí-
lunavÿvoji Va¿ehodítête. Doufám, æe najdete
rozumnézpûsoby, jaktêchto 138 hodinstrá-
vit. Spoleçnê(rodiçe a¿kola) mûæeme naplnit
vÿzvu,jakoujevytvo‡eníúspê¿nébudoucnosti
Va¿eho dítête; sami, anijedenz nás, top‡íli¿
dob‡e nedokáæeme.

Co ktomu dodat. Krásné prázdniny dê-
tem, uçitelûmzaslouæenou dovolenou...

J. Petr

KLUB DªCHODCª
zve seniory naGRILOVÅNï,
kteréseuskuteçnív úterÿ16. 7. od14ho-
dinvareálu KD, Jungmannova6.
Provozní doba KDo prázdninách:
úterÿaçtvrtek 14- 18 hodin)

R. Dobe¿ová

Stále se nêco dêje!
P‡ed prázdninami uspo‡ádaly uçitelky

II. M¢naVêtrnéulici prodêti nêkolikskvê-
lÿchakcí.

Naslavnostnímkoncertê v kinê Vesmír
p‡edvedly dêti svÿmrodiçûm, prarodiçûm,
zkrátka v¿emp‡íbuznÿm, jakjsou ¿ikovné.
Nápaditá vystoupeníjednotlivÿch oddêlení
doplnil koncert 8Svitaváçku; a pêveckého
sboru 8Çervánek;.

Karneval se konal nazahradê mate‡ské
¿koly. Nejprve pro¿el prûvod masek v çele
s dechovkousídli¿têm, potésezpívalo, tan-
çiloi sportovalo(vizfoto). Také 5. cyklistickÿ
vÿlet do areálu Cihelny s opékánímpárkû
a makrel se povedl. Dêti opêt sportovaly, tan-
covaly a malovaly. ùçast je kaædÿmrokem
vy¿¿í, letos nás p‡ijelo 97. Následoval vÿlet
k hasiçûmarybníku Rosniçka, nyní se p‡i-
pravuje slavnostní rozlouçení s p‡ed¿koláky.

Zav¿echnyrodiçebychchtêlamocpodê-
kovat v¿emuçitelkámzapráci, kterous rea-
lizací akcí mají. Prostê, stálese nêcodêje...

A. Petrová

Obtêæování hlukem
vna¿emmêstê

Dotazníkovÿprûzkumvrámcistudie
HELEN, provedenÿvloñskémroce ve
Svitaváchpotvrdil, æenejçastêj¿ímzdro-
jemobtêæování obyvatel mêstajehluk.
Nejdep‡itomjeno hlukz dopravy, ale
v nêkterÿchlokalitáchsejednáp‡ede-
v¿ímo hlukz vÿrobní çinnosti.

Vleklou záleæitostí je nap‡. obtêæování
obyvatel Vítêzné ulice ve Svitaváchprovo-
zemslévárny Kovolijecká huƒ (George Me-
tall spol. s r. o. Okresní hygienickástanice
sestíænostmi nahlukavibracez tohotopro-
vozuzabÿvá odroku 1997. Nazákladê mê-
‡ení bylo provozovateli uloæeno zpracování
návrhuprotihlukovÿchopat‡ení odbornou
akustickou&rmouajejichrealizace. Ekviva-
lentní hladina hluku, která pûvodnê dosa-
hovalahodnot 55- 59decibelû, seprotihlu-
kovÿmi úpravami sníæila na hranici limitu,
kterÿ çiní pro denní dobu 50 decibelû. Po
uloæenípokutyp‡ijalpodniki opat‡eníkdodr-
æovánízahájení hluçnéhoprovozuaæpo6. ho-
dinê ranní. Zdroj vibrací vzávodê TOS byl
odstranên.

Hluçnost na hranici ú‡edníchlimitûsa-
moz‡ejmê neznamenázcela klidné prost‡edí.
Není ani moænéhluçnostz provozudlouhodo-
bê monitorovat asledovat. Jistê tedy dochází
kobtêæováníobyvatel aksituacím, kdyjehluk
zrûznÿchokamæitÿchçinností dêlníkûzvÿ¿e-
nÿ. Vsituaci, kdy obytná zástavba bezpro-
st‡ednênavazujenaprovoztêækéhoprûmyslu,
setomubohuæel praktickynelze vyhnout.

Ponêkudjinouzáleæitostí byl hlukz noç-
ního provozu manipulaçní linky Lesní spo-
leçnosti a. s. SvitavynaPraæskéulici. Zdeje
vzdálenost od obytné zástavby dostateçná
aobtêæovánílidí by mêlobÿt moænéspoleh-
livê zamezit. Na základê upozornêní pana
Zámeçníka bylo provedeno vzá‡í loñského
ruku mê‡ení a uzástavby na Estonské ulici
bylazji¿tênahluçnost v noci cca45decibe-
lû. Lesní spoleçnosti byl proto noçní provoz
zakázán a povolen byl aæ vlednuleto¿ního
roku po realizaci protihlukovÿch opat‡ení.
Podle posledního mê‡ení z dubna t. r. byla
úroveñ noçního hluku na stejném mê‡ícím
místêcca30decibelû, tedyhlubokopodlimi-
tem, kterÿpro noçní dobuçiní 40decibelû.

P‡i ‡e¿enístíæností nahluksenêkdyset-
kávámes námitkami ohlednêsprávnévolby
termínû mê‡ení ajejich reprezentativnosti.
Na¿elaborato‡jena mê‡ení hlukuakreditova-
náu Çeskéhoinstitutuproakreditaci, o. p.s.

Pokraçování nastr. 7
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Pokraçování ze str. 6
a podmínky mê‡eníjsou p‡esnê stanoveny
i metodickÿmpokynemHlavníhohygienika
ÇR. P‡i ovê‡ování stíæností se provádêjí tzv.
inspekçní mê‡ení, coæ znamená náhodné
jednorázové p‡edemneohlá¿ené mê‡ení za
bêæného provozu. Mê‡ení k doloæení splnê-
ní opat‡ení a dosaæení platnÿchlimitûsijiæ
musí zajistit provozovatel zdroje hlukusám
na své náklady uakreditované laborato‡e,
nelzejeprovádêtz rozpoçtuhygienickésta-
nice, tj. za peníze dañovÿchpoplatníkû.

Kromê hluku avibrací pat‡í do náplnê
çinnosti hygienické sluæby hodnocení rûz-
nÿchsituacíz hlediskazdravotníchrizik. Zto-
hoto hlediskase mûæeme zabÿvat i problémy
se zneçi¿ƒovánímovzdu¿í, pûdy apod., coæ
jinakspadádo kompetence orgánûochrany
æivotního prost‡edí. Ztohoto pohledujsmese
zabÿvali i provozemKovolijecké huti (George
Metall na Vítêzné ulici sezávêrem, æetento
provoz je sice zjevnê zdrojem obtêæování
azhor¿ené pohody bydlení obyvatel, av¿ak
není zdrojemzdravotníchrizik.

MUDr. Bohumil Havel
Okresní hygienika‡editel OHS Svitavy

Obtêæováníhlukem...

Buâte opatrnêj¿í...
Preventivní opat‡ení p‡edodjezdem

na dovolenou
• Nechlubtesesvÿmi majetkovÿmi pomêry.
• Nezve‡ejñujte svûj odjezdp‡edçasnê.
• Uschovejte cenné vêci a doklady do bez-
peçnostní schránky nebo do domácího tre-
zorku, nejlépe pevnêzabudovanÿchvezdi.
• P‡eru¿tep‡edodjezdemnadovolenoudo-
dávkuzboæí do domu.
• Zkontrolujte peçlivê okna a dve‡e, zda
jsou dob‡e zav‡ené.
• Nezatahujte závêsy, rolety aæaluzie.
• Uloæte æeb‡íky ajiné nástroje, které by
pachatel mohl pouæít p‡i vloupání dova¿eho
rodinného domkuneborekreaçníhoobjektu.
• Svê‡teklíçodbytuspolehlivémusousedovi
nebo p‡íbuznému, kterÿ bude vá¿ byt pravi-
delnêkontrolovatavybíratpo¿tovníschránku.
• Mûæete-li, vytvo‡tezdání, æeje v bytê nê-
kdo p‡ítomen.
• Vyuæijte elektronické spínací za‡ízení,
které podle nastavení rozsvítí svêtla, zapne
rozhlasovÿp‡ijímaç, televizi apod.
• Zdokumentujte své cenné vêci (seznam,
fotodokumentace), p‡ípadnê sepi¿te vÿrob-
ní çísla p‡ístrojû. Tyto informace pomohou
policii v pátrání a poji¿ƒovnámp‡i likvidaci
pojistné události. KPPK
Zdroj: Odborprevencekriminality MVÇR

Dne1. çervnavzbudil pohor¿ení obçanû
mladÿ muæ, kterÿ se v poledne povaloval
naschodechdomunaulici Lan¿krounské.
Stráæníci ho p‡istihlije¿tê se sáçkemtêka-
vé látky vruce. Mladík z Litomy¿le si tu
8uæíval; opojení bez ohledu na své okolí.
30. kvêtnavzbudil ve‡ejnépohor¿ení naná-
mêstí osmnáctiletÿ mladíkz Moravské T‡e-
bové, tentokrát pod vlivemalkoholu. Své
jednání znovu 8zopakoval; 8. çervna uæ
vsedmránonaulici Svitavskéa pozdêji na
Brnênské. Na vÿzvy stráæníkû nereagoval,
protosejehojednánímnyní zabÿvákomise
k projednávání p‡estupkû.

5. çervna kolem22. hodiny si obçané
v¿imli podez‡elého chování dvou mladíkû,
kte‡í sepohybovali okolovozidlanaparko-
vi¿ti u Druæbyaodstrañovali SPZ. Obabyli
zastiæenije¿têu auta. Jedenz nichprokázal
vlastnicképrávokvozidluauvedl, æenemû-
æep‡espatdomaaprotoserozhodlstrávit noc
na parkovi¿ti. Následnou kontroloustráæníci
zjistili, æevozidlobylobêhemtÿdneuklizeno.

Podobnouvêc ‡e¿ila hlídka 12. çervna,
kdy naæádost ‡editele vykázalaz prostoru
jeho &rmyjednoho muæe. Tense stále zdr-
æoval v prostorách&rmyakdyæponêkolika
dnechbyloz‡ejmé, æenehodlávyuæítjejích
sluæeb a pouze vyuæívá prostoru ke çtení
novin, sledování p‡enosûfotbaluvtelevizi
azabydluje se tujako doma, snaæili se ho
pracovníci &rmy p‡esvêdçit, aby místnost
opustil. Dosáhlitohoaæp‡ivolanístráæníci.

Zku¿enosti z poslední doby potvrzují, æe
p‡ibÿvá‡idiçû, kte‡í usedajízavolant auto-
mobilupodvlivemalkoholu. Nap‡. 1. çervna
kolem20. hodinyjezdil ve¢kodovceuryb-
níkapodnapilÿcizístátní p‡íslu¿ník. Odvê
hodiny pozdêji jinÿ podnapilÿ ‡idiç, kterÿ
navíc zajízdy telefonoval, nezvládl ‡ízení
a málem8zastavil;ovozidlo mêstsképolicie.
Pokusil seje¿têz místaujet, alejeho 8jízda;
bylana¿têstí p‡eru¿enavças. Dechovázkou¿-
kaprokázalavysokouhladinualkoholuvkrvi.

Letní poçasílákák pobytuvenku, vy¿¿í
teplotyznamenají, æe máme okna doko‡án
astímsouvisí i 8p‡íliv; stíæností na ohÿnky
p‡i opékání, grilování apod., naru¿ení hlu-
kem, nejenvnoçní dobê, alei vedne. Stráæ-
níci sesnaæívædyreagovat napodnêtstêæují-
cího, ov¿emvnêkterÿchp‡ípadechp‡esahuje
takovÿ poæadavek jejich oprávnêní. Jako
nap‡. vsobotu8. çervnakolem13. hodiny,
kdy mêstská policie obdræela stíænost na
hluklétajícíchmodelûp‡i soutêæi modelá‡û.

Rekonstrukcenemocnicep‡ineslai ztíæe-
népodmínkyproparkovánívozidel unemoc-
nice. Bohuæel‡idiçi nerespektujízákazyna
ul. Ustadionu, umístênézdeprávêz dûvodu
p‡estavbynemocnice. Jakop‡íkladbezohled-
nostije moænouvést‡idiçe, kterÿopakovanê
parkuje vprostoru vÿjezdu vozû rychlé lé-
ka‡ské pomoci abrání jejich bezpeçnému
prûjezdu. M. Sádlíková

Z jednáníkomise pro
prevenci kriminality

Mêsto Svitavyjakojedno z osmdesáti
¿esti mêst republiky uspêlo ve vÿbêrovém
‡ízení na p‡idêlení dotací ze státního roz-
poçtunarealizaci projektûprevence krimi-
nality ajakojedno z málazískalo v¿echny
poæadovanéprost‡edkynahlavní programy
- celkem618.000 Kç.

Realizoványtedy budouprojekty: 8Zá-
lohovací za‡ízení pro mêstskÿ kamerovÿ
monitorovací systém;(za‡ízení prozvÿ¿ení
kvalityakapacityzáznamukamerovéhosys-
tému), 8P‡ípravnÿroçníkpro dêti zesociál-
nê slabÿch rodin; (p‡ípravnÿ roçník pro
dêti, které z rûznÿch dûvodû nenav¿têvují
æádné p‡ed¿kolní za‡ízení), 8Centrumpro
romské dêti a mládeæ; (pro p‡ípravurom-
skÿchdêtí na¿kolní vyuçování a prorozví-
jeníjejichzájmové çinnosti).

Komise posoudilaprojektyprevence kri-
minality, p‡edloæenéjednotlivÿmi ¿kolami
arozhodla, æevrámci &nançní çástky, kte-
rou má KPPK kdispozici (100.000 Kç),
budoupodpo‡enytyto projekty:
Gymnázium Svitavy - 8Poetická setká-
vání; 26.000 Kç
Z¢Riegrova- 8Pohoda; 24.000 Kç
Z¢ námêstí Míru - 8Náv¿têvy krizovÿch
centerv Pardubicích; 8.000 Kç
Mêstská rada ¿kolních sportovních klubû
a oddíl kopané TJ Svitavy- 8Herní spor-
tovní program; 29.500 Kç
GymnáziumSvitavy - 8Náv¿têva SANA-
NIMuOlomouc; 4.000 Kç

Naprojekt Z¢Felberova8Dokonçení her-
níchprvkûa mobiliá‡enah‡i¿ti p‡ed¿kolou;
bude poæádánoo dotaci ododborupreven-
ce kriminality MVs realizací vroce 2003.

Pamatujte nato stále,
kdekoli a kdykoli.

Staçí odejít odautanadeset minut a mûæete
p‡ijít o v¿echno, co jste uvnit‡ nechali.
Amûæe to bÿt t‡eba v pravé poledne p‡ed
supermarketemnebo autobazarem.

Mêstská policie
informuje
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Rozum zvítêzil
Khistorickémujednání mezi fotbalovÿm

oddílemTJSvitavya SKSlavoj SvitavyLá-
ny do¿lo bêhem mêsíce çervna, najehoæ
konci spat‡ila svêtlo svêta dohoda obou
klubûospolupráci. Letitourivalituvyst‡ída-
la st‡ízlivárealita askuteçnost, æe ubÿvají
nejen &nance, ale hlavnê malí sportovci,
vedlak dohodê: Následujícísezónusespo-
jí v¿echnaæákovskádruæstvavefotbalovém
oddílu TJ Svitavy, kde vzniknou æáci 8A;
mlad¿í astar¿í (budou bojovat v krajském
p‡eboru Vç. oblasti) aæáci 8B; mlad¿í
i star¿í (budouse úçastnit bojûvI. At‡ídê
Vç. oblasti). Ve Slavoji takzûstane pojed-
nomdruæstvusmí¿enÿchelévûa dorosten-
cû. Vefotbalovémoddíle TJ Svitavyvzniká
skuteçnêojedinêlÿprojekt komplexní péçe
o mladéfotbalisty. Zku¿ení a kvali&kovaní
trené‡i o nê peçují uæ od nejútlej¿ího vêku
ve Fotbalové ¿koliçce, mlad¿í astar¿í elé-
vové hrají turnaje krajského p‡eboru, çty‡i
æákovskáa dvê dorosteneckádruæstvajsou
pakdobudoucnazárukoudostateçnéhovÿ-
bêru8hotovÿch;fotbalistûpro muæstvado-
spêlÿch. Aƒuæ v Lánechnebov TJ Svitavy.
Jaksetato spolupráce osvêdçí, to budeme
hodnotit po skonçení p‡í¿tí sezóny. Nezau-
jatému pozorovateli by se chtêlo zvolat:
8Koneçnê se domluvili...! ;

Volejbalové léto na Svitavsku

Hasiçi hráli
kopanou

Hasiçskÿ sportovní klub Svitavy ve
spolupráci sesvÿmi kolegyz okresního‡e-
ditelství Policie ÇRuspo‡ádal v po‡adíjiæ
4. roçníkturnajeIZSv malékopané. Hrálo
se za p‡íjemného poçasí ve sportovním
areálu vJavorníku abyly kvidêní skuteç-
nê zajímavé zápasy. Koneçnÿmvítêzemse
stalo po‡ádající druæstvo HZS PK, ùOSvi-
tavyI.

Kpt. ing. Pavel Læiça‡

Mladêjov- Blosdorf 1915
Spoleçnost Renata - sekce vojenské

historie a Muzeum prûmyslovÿch æelez-
nic Mladêjov na Moravê ve spolupráci
s Çeskouasociacíp‡átelvojenskéhistorie

a Rekrutaçnímst‡ediskemAÇRPardubi-
cesi Vás dovolují pozvat nabojovouvzpo-
mínkuna Svêtovouválku.

Akceprobêhnevsobotu10. srpna2002
v Mladêjovê na Moravêstímto programem:

nacházímesevobdobí, kdyskonçilypra-
videlné soutêæe. Oddíly se zaçínají p‡i-
pravovat nanovousezónu, kteráv mnoha
sportechzaçínáuævsrpnu. Rozlosování
atími termínyzápasûçi turnajûteprve
probêhnou, takæe námvtéto stálé rubrice

nezbÿváneæpop‡átv¿emmilovníkûmsvi-
tavskéhosportup‡íjemnoudovolenou. Kon-
cemléta se opêt sejdeme nasvitavskÿch
stadionech, h‡i¿tích akurtech, abychom
svÿmfandênímpodpo‡ili tysvé.

... atakalespoñtipnaprázdninovÿvÿlet:

Váæeníçtená‡i, p‡íznivci sportu,

9:30 Zahájení provozuparní dráhy
11:00 Slavnostní de&lé historickÿchjednotek, pietní akt upamátníkupadlÿch
14:00 Slavnostní vojenskáp‡ehlídka, p‡íjezd8následníkatrûnu;
15:00 Bitevní ukázkarakouskÿcharuskÿchjednotek
21:00 Slavnostní ohñostroj
P‡i celodennímprogramudáleuvidíteprezentaci ArmádyÇR, vÿstavuhistorickétech-
niky, divadelní p‡edstavení. Vstupné: celodenní 50 Kç, dêti poloviçní.

P‡edstavujeme: Star¿íæáci TJSvitavy- oddíl kopané- p‡eborníkJMFÆsk. C.
Zlevastojí: J. Benc, D. Veselskÿ, K. Ví¿ek, M. Bandouch, O. Chyba, L. Jukl, M. Luñáçek,
T. Dæupin, M. Ondrou¿ek, J. Moravec, R. Klouda, M. Andrle. Zlevakleçí: J. Ehrenberger,
F. Báça, M. Beránek, J. Uchytil, O. Felkl, D. Jukl, M. Brûna, J. Çechal.

P‡edutkánímmezi æenami ÇRa Ukra-
jinyjsemhovo‡il o projevení velké dûvêry
Çeského volejbalovéhosvazu, kterÿp‡idê-
lil po‡ádání tohoto veledûleæitého utkání
dona¿eho mêsta. I kdyæsena¿imdêvçatûm
nepoda‡ilo zvítêzit (sportovnê si musíme
p‡iznat, æe Ukrajina mêla druæstvo vÿkon-
nostnêlep¿í), p‡estovê‡ím, æediváci nebyli
zklamaní. Na¿ereprezentantkypodalyvÿ-
konna hranici souçasnÿch moæností. P‡esto
sejednovítêzství konalo. P‡edstavitelé ÇVS
vyslovili organizátorûmana¿emu mêstuna-
prosté absolutorium. Protoje na místêsloæit
podêkovánív¿em, kte‡ísenatomtoúspêchu
podíleli, nevyjímaje diváky, kte‡í fandili na
jedniçku. Vÿsledkemv¿eho, cosezatímz vo-
lejbaluveSvitaváchudálo,jep‡idêlení kom-
pletní herní p‡ípravyjak muæské, takæenské
reprezentacep‡edmistrovstvímsvêtadona-
¿eho regionu. Vprûbêhu prázdnin nás çe-
káskuteçné Volejbalovéléto naSvitavsku:

25. - 27. çervence t‡i utkání æen
ÇR- ”ecko
4. - 7. srpna çty‡i utkání muæû
ÇR- Austrálie
17. srpna
Turnaj extraligovÿchdruæstev muæû
17. - 18. srpna dvê utkání æen
ÇR- Thajsko
(v nedêli 18. 8. p‡ímÿ p‡enos na ÇT od
14:00)
23. - 25. srpnat‡i utkání æen
ÇR- Kanada
3. - 6. zá‡í
Mezinárodnívolejbalovÿturnaj muæû
zaúçasti druæstev: ÇR, Bulharsko, Nêmec-
ko, Chorvatsko, - Jugoslávie, Rusko(vjed-
nání)
Podrobnosti najdete naplakátech.

ZdenêkCikrdle


